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NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY HRÁČŮ

TENISOVÁ EXTRALIGA NA ŠTVANICI

LUCIE HRADECKÁ NA TURNAJI MISTRYŇ

V letošním roce se v I.ČLTK Praha odehraje v termínu 18. - 20.
prosince jedna ze skupin Tenisové extraligy 2015, ve které se
představí domácí tým (na fotografi tým z roku 2014), TK
PRECHEZA Přerov a vítěz ze skupiny z Milovic (TK MILTEN
Milovice nebo TJ SPARTAK Jihlava). V prostějovské skupině se
utkají domácí TK AGROFERT, TK SPARTA Praha a vítěz ze skupiny
z Liberce (LTK Liberec nebo LTK Pardubice). Finále pak bude
sehráno v pondělí 21. prosince v Prostějově.

Hráčka I.ČLTK Praha Lucie Hradecká bojovala ve čtyřhře Masters
WTA 2015 společně s Andreou Hlaváčkovou o postup do fnále.
Deblistky Lucie Hradecká s Andreou Hlaváčkovou sice podlehly
v posledním zápase skupiny v Singapuru dvojici Kops-Jones –
Spears 3/6 6/3 9/11, přesto Češky slavily postup do semifnále
prestižního podniku. V boji o fnále však po nadějném začátku
nakonec podlehly páru Muguruza – Suarez Navarro, který ovládl
tzv. bílou skupinu, 6/7 0/6.

ROBIN STANĚK OPĚT VÍTĚZNĚ
V australské Toowombě na turnaji ITF Futures získal Robin Staněk
další titul. Na turnaji s dotací 15 000 dolarů v Austrálii potvrdil
Robin Staněk svou aktuální formu a zvítězil, když ve fnále zdolal
nasazenou trojku Tearneyho z Nového Zélandu 6/2 6/2.

Na Štvanici se za I.ČLTK představí Jan Mertl (ATP 208), Jan
Hernych (231), Jan Šátral (239), Adrian Sikora (360), Robin
Staněk (376), Miloslav Mečíř (998) a Lukáš Vejvara. Z žen pak
budou v barvách štvanického klubu bojovat Lucie Hradecká (WTA
53), Michaella Krajicek, (178) Tereza Martincová (191), Jesika
Malečková (313), Markéta Vondroušová (441), Kateřina
Kramperová (486) a Miriam Kolodziejová.

INFORMACE SEKRETARIÁTU
DÁRKOVÉ POUKAZY I.ČLTK PRAHA
Vážení členové klubu, v souvislosti s blížícím se příchodem Vánoc
jsme pro Vás připravili dárkové poukazy na hraní na Štvanici.
K dispozici budou poukazy na tvrdý povrch a antuku v rozsahu tři
nebo šest hodin. Dárkové poukazy lze zakoupit v sekretariátu
klubu (kontaktní e-mail plocova@cltk.cz a telefon 604 230 721).

KALENDÁŘ AKCÍ V LISTOPADU A PROSINCI
8. listopadu

klubový turnaj čtyřher

21. - 23. listopadu

přebor Prahy mužů

26. listopadu

fremní turnaj Allianz

28. listopadu

fremní turnaj Kanadská obchodní komora

29. listopadu

fremní turnaj MČ Praha 1

3. prosince

Mikulášská besídka

POZVÁNKA NA PODZIMNÍ TURNAJ ČTYŘHER

6. prosince

turnaj babytenisu I

Turnaj čtyřher pro členy klubu a jejich hosty se koná v neděli
8. listopadu 2015 od 15:00 hodin (přihlášky prosíme do čtvrtka
v sekretariátu nebo na recepci). Pro účastníky turnaje bude
připraveno zabijačkové pohoštění.

12. prosince

vánoční párty (Letenský zámeček)

18. - 20. prosince

tenisová extraliga

27. - 30. prosince

turnaj B mladších žáků

Na následujícím turnaji, ATP Challengeru v Traralgonu s dotací
50 000 dolarů, dokázal postoupit z kvalifkace do druhého kola
hlavní soutěže, čímž se posunul na současné 376. místo žebříčku
ATP.

AKCE PRO ČLENY KLUBU

www.cltk.cz

CENTENARY TENNIS CLUBS

HALLOWEEN PARTY NA ŠTVANICI
První listopadovou neděli se na Štvanici uskutečnil turnaj pro rodiče
a děti, který vyhráli Lukáš a Milan Vopičkovi. V rámci turnaje děti
oslavily tradičním dlabáním dýní svátek Halloween.

Na konci října se člen výboru I.ČLTK Praha Petr Šimůnek zúčastnil
výročního zasedání sdružení stoletých klubů (Centenary Tennis
Clubs) ve švýcarském Lausanne. Celkem se akce zúčastnilo 17
zástupců klubů, předsedajícím byl prezident Juan Maria Tintore.

PROVOZ REGENERACE A FYZIOTERAPIE
Ve dnech pondělí – čtvrtek a každý druhý týden i v pátek
v hodinách 15:00 – 19:00 bude v našem rehabilitačním centru pro
členy klubu jako nová masérka pracovat Magdaléna Zemanová
mladší.
V dopoledníc h hodinác h působí na stejném pracovišti
fyzioterapeutka Kristýna Sosnová, u které je také možné se
privátně objednávat. V době nepřítomnosti M. Zemanové (každý
druhý pátek) bude poskytovat do 19 hodin i masérské služby.

Z hlediska I.ČLTK Praha a jeho spolupráce s dalšími kluby CTC se
v letošním roce naši členové zúčastnili zájezdu na přátelské utkání
do irského Carrickmines Croquet & Lawn Tennis Clubu, hráči do 12
a 14 let bojovali o trofeje v Barceloně a Dublinu, náš klub pak
v září a říjnu pořádal utkání seniorů a hráčů do 14 let.

N@ZORY ČLENŮ
Názory a připomínky členů týkající se klubového života můžete
posílat na e-mailovou adresu plocova@cltk.cz. Zároveň bychom
Vás rádi požádali o náměty na rubriky do tohoto newsletteru.

VÍŘIVKA, SAUNA A MASÁŽE
provozní doba: po – pá (15:00 – 19:00), masáže dle domluvy
zodpovědný vedoucí: M. Zemanová, telefon: 777 050 890
web: www.masaze-zemanka.cz
FYZIOTERAPEUTICKÉ SLUŽBY
provozní doba: dle domluvy po – pá (9:00 – 14:30)
fyzioterapeutka: K. Sosnová, telefon: 739 078 772

KLUBOVÝ NEWSLETTER
Vážení členové klubu,
toto vydání klubového newsletteru, které vychází také v anglické
verzi, přináší aktuální informace tentokrát pro následující dva
měsíce listopad a prosinec a krátké ohlédnutí za měsícem
uplynulým. Další číslo připravujeme na začátku ledna 2016.
S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

Za úspěchy hráčů I.ČLTK Praha stojí i naši partneři. Děkujeme!

www.cltk.cz

