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PREMIÉRA MIXŮ SE VYDAŘILA
Úterní podvečer 12. května byl premiérovým pokusem nabídnout
našim členům klubu a jejich hostům novou sportovně společenskou
akci v podobě turnaje smíšených čtyřher. A zároveň snahou
probudit k větší aktivitě ženskou část naší členské základny.
S ohledem na to, že to byl první pokus, dá se říci, že celkem
povedený. Nakonec vznikly dva malé turnaje – šest mixů ve dvou
tříčlenných skupinách a čtyři pánské debly vyřazovacím způsobem.

Končilo se kolem deváté hodiny večer vyhlášením vítězů
a společnou fotografí. Jen pro úplnost: vítězi v mixech byli
Vidmanova D. - Kuzubov, ve fnále nad dvojicí Skotnicová - Macek
7/6 a v deblech Vitale - Fialka nad dvojicí Vašička - James 6/3.

INFORMACE SEKRETARIÁTU
-   prosíme všechny členy, kteří ještě neuhradili členské příspěvky za
    rok 2015, aby tak učinili do poloviny června
-   byl zahájen již 7. ročník celosezónní soutěže rekreačních hráčů
    Tecnifbre Non Prof Cup 2015 ve skupinách mužů i žen
-   bazén je v provozu a připraven na první návštěvníky
-   informace o podmínkách užívání multifunkčního hřiště a hřiště na
    plážový volejbal dostanete na recepci (telefon: 222 316 317)
-   management I.ČLTK Praha aktualizoval provozní pravidla a řády
    (dostupné na nástěnce a klubovém webu www.cltk.cz) 
-   regenerační linka (vířivka a sauna) pro členy v provozu každý
    všední den v době 15 – 19 hodin, masáže a fyzio dle dohody
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BEACH VOLLEYBALL OPĚT NA ŠTVANICI
Na konci se května na Štvanici konal turnaj světové série
v plážovém volejbale, na kterém se spolu s celosvětovou ženskou
špičkou představily i loňské vítězky Markéta Sluková s Kristýnou
Kolocovou. Letos se bohužel Kiki a Maki umístily až na 9. místě.
Celkovými vítězkami se stal brazilský pár Agatha - Seixas, který ve
fnále přehrál Kanaďanky Bansley - Pavano. Během nedělních
zápasů panovala na centrálním dvorci díky výborné návštěvě
téměř čtyř tisíc diváků skvělá atmosféra!

AKCE V MĚSÍCI ČERVNU
úterý 2. června fremní turnaj Vivus / Pankrác (kurty 2 - 5)

čtvrtek 4. června fremní turnaj Bank Gutmann AG (kurty 2 - 5) 

pátek 5. června fremní turnaj Ferona (kurty 1 – 8)

6. - 8. června přebor Prahy starších žáků (2 - 4, Slavoj)

11. - 12. června turnaj International Lawn Tennis Club (kurty 2 - 4)

neděle 14. června mistrovské utkání baby B (kurty Slavoj)

15. - 19. června turnaj A mladších žákyň

sobota 13. června mistrovské utkání 2. liga dospělých (kurty 2, 3, 4)
I.ČLTK A – TK Spoje Praha A

neděle 14. června mistrovské utkání Junior Tour ml. žactva (kurty 2, 3, 4)
I.ČLTK A – TK Spoje Praha A

sobota 20. června mistrovské utkání 4. třída dospělých (kurty 2, 3, 4)
I.ČLTK C – LTC Radotín C

neděle 21. června mistrovské utkání 1. třída ml. žactva (kurty 2, 3, 4)
I.ČLTK B – LOB Slovan Bohnice A

mistrovské utkání baby A, baby C (kurty Slavoj)

sobota 27. června mistrovské utkání 2. liga dospělých (kurty 2, 3, 4)
I.ČLTK A – SK Aritma Praha

neděle 28. června mistrovské utkání Junior Tour ml. žactva (kurty 2, 3, 4)
I.ČLTK A – SK HAMR A

mistrovské utkání baby B (kurty Slavoj)

od 29. června prázdninový kemp I

www.cltk.cz



TEREZA MARTINCOVÁ VE FINÁLE ITF
Na začátku května si Tereza Martincová (WTA 223) v německém
Wiesbadenu připsala na konto fnálovou účast v turnaji s dotací
25 000 dolarů. Nasazená sedmička v boji o svůj první titul
v sezóně nestačila na bývalou 36. hráčku světa Anastasiji
Sevastovou 1/6 3/6.

MARKÉTA VONDROUŠOVÁ SLAVÍ
SVŮJ PRVNÍ TITUL

Na turnaji žen ITF s dotací 10 000 dolarů v polské Zieloně Goře
vyhrála letos teprve šestnáctiletá Markéta Vondroušová dvouhru
i čtyřhru (společně s Miriam Kolodziejovou bez ztráty setu). Ve
fnále dvouhry si Markéta poradila Ruskou Dzalamidze, což jí
zajistilo premiérový titul a postup mezi nejlepších šest set hráček
ženského okruhu WTA. Jedinou vážnou překážkou na cestě k titulu
jí byla naše hráčka Miriam Kolodziejová, kterou Markéta
v semifnále zdolala po boji 7/5 7/6.

TENISOVÁ ŠKOLA I. ČLTK PRAHA

KEMPY TENISOVÉ ŠKOLY
Během letních prázdnin pořádá TŠ I.ČLTK Praha kempy pro děti
(varianty jsou dvě – dopolední a celodenní). Termíny kempů jsou
následující:

1. termín … 29. června – 3. července 2015
2. termín … 6. – 10. července 2015
3. termín … 20. – 24. července 2015
4. termín … 17. – 21. srpna 2015
5. termín … 24. – 28. srpna 2015

Více informací najdete na klubovém webu nebo nástěnce. Přihlášky
e-mailem na pecha@cltk.cz. 

VALNÁ HROMADA KLUBU
V úterý 26. května 2015 v 17:00 hodin se v klubové restauraci na
Štvanici konala valná hromada. Po úvodních organizačních
záležitostech přednesl prezident klubu Václav Klaus zprávu
o činnosti klubu v roce 2014, ekonom klubu Petr Šimůnek pak
zprávu o hospodářských výsledcích a následovala závěrečná
diskuse.

NAŠI ČLENOVÉ V DUBLINU
Na konci května se šestice našich členů zúčastnila přátelského
utkání v irském stoletém klubu Carrickmines Croquet & Lawn Tennis
Club. Během třídenní návštěvy sehráli naši hráči utkání na tamních
travnatých dvorcích, měli možnost si vyzkoušet kroket a také
navštívili historické centrum Dublinu.

AKCE CTC V LETOŠNÍM ROCE
V letošním roce se I.ČLTK Praha zúčastní celkem čtyř akcí v rámci
sdružení stoletých klubů Centenary Tennis Clubs. Na štvanické
půdě se v polovině září uskuteční turnaj seniorů a na začátku října
pak turnaj žáků do 14 let. V irském Dublinu se představí naši žáci
do 12 let, do španělské Barcelony pak odcestuje družstvo žáků do
14 let.

I.ČLTK JIŽ 5 LET NA FACEBOOKU
Již pět let má I.ČLTK Praha svou ofciální stránku na sociální síti
Facebook. Mimo aktuální informace a výsledky hráčů zde můžete
nalézt klubovou fotogalerii. V současné době jsme pro Vás
připravili sérii videí slow motion našich závodních hráčů.

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.

NEWSLETTER TAKÉ V ANGLIČTINĚ
Vážení členové klubu,

od červnového vydání vychází klubový newsletter také v anglické
verzi. Newsletter přináší aktuální informace pro následující měsíc
a krátké ohlédnutí za měsícem uplynulým. Další číslo připravujeme
na začátku července.

S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

www.cltk.cz


