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PODZIMNÍ KLUBOVÝ DEN

PRÁZDNINOVÉ OHLÉDNUTÍ
LETOŠNÍ PRAGUE OPEN SE VYDAŘILO
V polovině srpna pořádal I.ČLTK Praha turnaj mužů ATP
Challenger s dotací EUR 42.500+H v kombinaci s turnajem žen ITF
s dotací USD 75.000. Vítězem se stal Brazilec Dutra Silva, mezi
ženami získala titul Španělka Torro-Flor. Z domácích hráčů se
prosadila vítězstvím ve čtyřhře Kateřina Kramperová, dále pak
úspěšný deblový pár Markéta Vondroušová - Miriam Kolodziejová,
poražené fnalistky ve čtyřhře.

V neděli 6. září se uskutečnil klubový den, kterého se zúčastnilo
kolem padesáti členů. Osvědčil se tak nový model, kdy byl začátek
posunut na odpoledne, a řada členů tak zůstala až do samého
závěru. V rámci klubového dne byl také sehrán turnaj čtyřher,
který vyhrála dvojice Lucie Šimůnková – Petr Roudenský.

UTKÁNÍ STOLETÝCH KLUBŮ

Turnaj Advantage Cars Prague Open 2015 by Zenova Services
pořádal I.ČLTK Praha ve spolupráci se společností Tennis Arena. V
obou turnajích se představila řada hráčů širší tenisové špičky, mezi
tváře turnaje patřily Nicole Vaidišová a Denisa Allertová. Po celou
dobu konání turnaje panovalo extrémně horké slunečné počasí,
přesto se těšil velkému diváckému zájmu. Finálový den byl ve
znamení snesitelnějšího počasí oproti předchozímu týdnu. Díky
přesunu začátku utkání na dopoledne se sehrála bez přerušení obě
fnále ve dvouhře, která odvysílala Česká televize na programu ČT
Sport. Při závěrečném ceremoniálu ocenili nejlepší hráče
primátorka Prahy Adriana Krnáčová, prezident klubu Václav
Klaus, představitel titulárního partnera Milan Vopička a ředitelé
turnajů Vladislav Šavrda (ATP) a Tomáš Petera (ITF).

Tradičně na přelomu srpna a září odcestovali naši mladí hráči na
přátelská utkání stoletých klubů do Dublinu (Carrickmines CLTC)
a Barcelony (RCTB). Oba týmy do 12 a 14 let přivezly vítězné
trofeje!

DĚTSKÉ LETNÍ KEMPY A TURNAJE
Během července a srpna pořádal náš klub pět letních tenisových
kempů nejen pro děti z naší školičky. Celkem se kempů zúčastnilo
kolem stovky dětí. I.ČLTK pořádal také čtyři turnaje pro hráče do
deseti let, které vyvrcholily závěrečným Masters na konci srpna.

KALENDÁŘ AKCÍ V ZÁŘÍ
4. září

utkání družstev I. ČLTK Praha U10

5. září

pražský přebor družstev U10 (kurty Slavoj)

6. září

klubový den (kurty 1 – 8)

8. září

fremní turnaj Saggita Group (kurty 2 – 4)

12. - 13. září

CTC Seniors Competition (kurty 1 – 6)

14. září - 11. října

rekonstrukce povrchů kurtů 2 – 6

16. září

schůzka s rodiči hráčů tenisové školy

24. září

golfový turnaj (Golf Club Beroun)

26. - 29. září

turnaj “B” mladších žáků (kurty Slavoj)

www.cltk.cz

INFORMACE SEKRETARIÁTU

HRÁČI I.ČLTK NA US OPEN

REKONSTURKCE KURTŮ A ZAHÁJENÍ
ZIMNÍ SEZÓNY 2015/16
Rekonstrukce kurtů začíná v pondělí 14. září a měla by být
dokončena nejpozději do neděle 11. října. Budeme se snažit
upravit harmonogram prací tak, aby kurty 2, 3 a 4 byly dokončeny
dříve, mohlo se tak začít s výstavbou přetlakové trojhaly a její
provoz zahájit v pondělí 12. října.
Mějte prosím pochopení pro stavební činnost v našem areálu, která
s sebou bohužel přinese zvýšený hluk i zvýšenou prašnost.
Vzhledem k mnoha stížnostem na kvalitu kurtů považujeme tento
zákrok za nezbytný.

Tři hráči I.ČLTK se objevili v kvalifkaci posledního grandslamu
sezóny. Zkušený Jan Mertl a dva kvalifkační nováčci – Jan Šátral
(25) a Tereza Martincová (21) – to byla vizitka I.ČLTK Praha na
US Open 2015. V hlavní soutěži se představila Lucie Hradecká,
mezi juniorkami pak Markéta Vondroušová a Anastasia Detiuc.
Navíc bohužel ze zdravotních důvodů nemohli startovat zraněný
Jan Hernych a nemocná Miriam Kolodziejová.

AKCE PRO ČLENY V ZIMĚ
I během zimní sezóny plánujeme turnaje ve čtyřhře pro rekreační
hráče našeho klubu. Více informací obdržíte e-mailem. Přihlásit se
bude možné jako vždy na recepci nebo e-mailem na
plocova@cltk.cz.

LUCIE HRADECKÁ ÚSPĚŠNĚ

ÚSPĚCHY NAŠICH HRÁČŮ
PARDUBICKÁ JUNIORKA 2015
Na 88. ročníku Mistrovství České republiky dorostu postoupil Lukáš
Vejvara do semifnále dvouhry a čtyřhry, Tereza Procházková
bojovala ve čtyřhře o postup do fnále.

Během července a srpna se Lucii Hradecké dařilo na turnajích
v Bad Gasteinu a New Havenu. V rakouském Bad Gasteinu
(USD 226.750) Lucie společně se Španělkou Arruabarrenou
nestačily až ve fnále na pár Kovinic – Vogt. V americkém New
Havenu (USD 689.063) pak s Němkou Goerges získaly titul, když
přehrály pár Chuang – Liang.

ROBIN STANĚK BOJOVAL O TITUL
Na turnaji ITF Futures s dotací 10.000 dolarů v polské Sleze si
Robin Staněk (ATP 729) zahrál o titul. Ve čtvrtfnále Robin zvládl
české derby proti turnajové dvojce Michalu Konečnému (ATP 502)
6/7(9) 7/6(6) 6/4, v semifnále porazil Slováka Fabiana, ve fnále
potom ale již nestačil na domácího Hurkacze 4/6 6/7(4).

MLÁDEŽNICKÁ DRUŽSTVA ZÍSKALA
BRONZ NA MISTROVSTVÍ ČR
Na Mistrovství České republiky družstev staršího žactva
v Rakovníku obhájil I.ČLTK Praha třetí místo z loňského roku.
Družstvo I.ČLTK se probojovalo do semifnále, kde nestačilo na TK
AGROFERT Prostějov a podlehlo 2/7. V boji o třetí místo porazil
štvanický tým 5/4 družstvo TK PRECHEZA Přerov.

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.

KLUBOVÝ NEWSLETTER
Vážení členové klubu,

Také na Mistrovství České republiky družstev mladšího žactva ve
Zlíně získalo družstvo I. ČLTK Praha bronzové medaile. I.ČLTK
v semifnále prohrál s družstvem TK AGROFERT Prostějov 3/6. V
boji o třetí místo pak porazil TK SC Ostrava 6/3.

zářijové vydání klubového newsletteru, které vychází také
v anglické verzi, jako vždy přináší aktuální informace pro
následující měsíc a krátké ohlédnutí za měsícem uplynulým. Další
číslo připravujeme na začátku října.

www.cltk.cz

S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

