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SLOVO MANAŽERA KLUBU

AKTUALITY

Vážení členové klubu, milí tenisoví
příznivci,
za poněkud zmírněných restriktivních
opatření jsme vstoupili do nové sezóny,
již 128. roku v historii I.ČLTK Praha. A
museli jsme zahájit poměrně zostra,
protože už na první květnový týden byl
naplánován kombinovaný turnaj ATP
Challenger a ITF žen. I zde už vzniká
déledobá tradice, vždyť to byl bez
přerušení už jedenadvacátý ročník.
V roce 2001 se prvním vítězem stal
Sláva Doseděl, který shodou okolností v současné době na
Štvanici trénuje svého možného nástupce Jonáše Forejtka.
Od té doby zde slavila vítězství či finálovou účast celá řada
dalších českých hráčů, 3x Honza Hernych, Jiří Vaněk, Robin
Vik, Dušan Lojda, Lukáš Rosol, Ivo Minář. A co se týká žen,
tak jsme tu v celé turnajové historii počínaje rokem 2005
viděli kompletní český fedcupový tým bez jediné výjimky. A
samozřejmě k tomu i velké hvězdy světového tenisu
současné nebo budoucí.
Letos jsme tedy prožili turnajový týden bez české účasti
v obou finálových zápasech, také povinně v rouškách a bez
diváků. Snad si to v průběhu týdne alespoň trochu užili
někteří skalní tenisoví fandové z řad našich členů, kteří se do
areálu přišli podívat navzdory mnoha nesmyslným nařízením
a zákazům.
A tak věřme, že příští ročník si už užijeme v normálním
režimu a do té doby se nám zlepší naše české, nejlépe pak
štvanické naděje natolik, abychom zase při finálovém dni
měli komu držet palce.
Přeji vám příjemnou letní sezónu!

PREZIDENT KLUBU VÁCLAV KLAUS
OSLAVIL NA HRADĚ JUBILEUM

Vladislav Šavrda, manažer klubu
OHLÉDNUTÍ ZA PRAGUE OPEN 2021
V I.ČLTK Praha na ostrově Štvanice se v roce 2021 konal již
21. ročník mezinárodního turnaje mužů kategorie ATP
Challenger 80 v kombinaci s turnajem ITF žen W25. Vítězem
turnaje I.ČLTK Prague Open 2021 by Moneta Money Bank se
stal Tallon Griekspoor z Nizozemska, vítězkou pak Jule
Niemeier z Německa. Nedělní finálová utkání odvysílala
televizní stanice O2 TV Sport. Při závěrečném ceremoniálu
ocenili nejlepší hráče prezident klubu Václav Klaus a
prezident ČTS Ivo Kaderka, dále pak ředitelé turnajů
Vladislav Šavrda (ATP) a Tomáš Petera (ITF).

Několik set hostů přišlo v pátek 18. června 2021 s bývalým
prezidentem republiky Václavem Klausem oslavit jeho
sobotní 80. narozeniny. Exprezident si za místo své oslavy
vybral Jižní zahrady Pražského hradu. Mezi gratulanty byl
třeba kardinál Dominik Duka, režisér Juraj Jakubisko nebo
manažer I.ČLTK Praha Vladislav Šavrda. Popřál mu i
současný prezident Miloš Zeman, který ho vyzval k návratu
do politiky. (Zdroj: ČTK)

OMEZENÍ PARKOVÁNÍ POD NEGRELLIHO
VIADUKTEM STÁLE TRVÁ
Do vyřešení možnosti parkovat v obloucích Negrelliho
viaduktu jsme nuceni tento prostor uzavřít. Bohužel se
množily případy udílení pokut za nepovolené stání (tzv.
celoplošný zákaz stání v zóně MČ Prahy 7), neboť prostor již
nespadá pod Správu železnic, nýbrž pod MHMP. Využívejte
tak možnosti parkovat podél kurtů na Slavoji a na cestě k
Českému tenisovému svazu, pouze však s povolenkou od
firmy Acton, kterou jste již dříve obdrželi. O dalším vývoji Vás
budeme informovat.

BABOLAT NON PROFI CUP 2021
Stejně jako v loňském roce i letos zahajuje celosezónní
soutěž
neprofesionálních
hráčů
ve
dvouhrách
s
názvem BABOLAT Non Profi Cup 2021. V průběhu letních
měsíců máte možnost utkat se s ostatními členy štvanického
klubu, porovnat své výkony a zabojovat o hlavní výhru v této
soutěži, kterou je raketa Babolat Boost France.

NAHRÁVACÍ STROJ SLINGER BAG
EXKLUZIVNĚ V NAŠEM KLUBU
Novinku na trhu nahrávacích stojů Slinger Bag si můžete od
července 2021 vyzkoušet přímo na kurtech I.ČLTK Praha.
Jedná se de facto o multifunkční tenisový bag na kolečkách,
který pojme přes 72 míčů. Podmínky zapůjčení a návod k
obsluze obdrží všichni členové klubu formou e-mailu. Více na
oficiálním
webu
https://slinger.cz.
Tímto
děkujeme
společnosti RaketSport za spolupráci!

www.cltk.cz

PROVOZ U BAZÉNU A NA KURTECH
BĚHEM TROPICKÝCH DNŮ
Během letních měsíců jsou u vchodu směrem od restaurace
k recepci připraveny slunečníky, které jsou členům volně k
dispozici – k bazénu nebo na kurt.

JAN PECHA HOSTEM PODCASTU
VICTORIA VSC MŠMT
Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT spustilo v
rámci oslav 30 let od založení v březnu 2021 podcast s
názvem Nejen o vítězství, aneb hloupý Honza medaile
nevozí . Moderátor Tomáš Verner, bývalý český krasobruslař
a mistr Evropy z roku 2008, probírá v rozhovorech se svými
hosty témata o sportu, vzdělávání nebo zdravém životním
stylu. Po Karolíně Muchové (podcast 6) se stal hostem člen
výboru klubu, vedoucí trenér tenisové školy I.ČLTK a metodik
Jan Pecha (podcast 14). Nové podcasty si můžete vždy od
středy naladit na platformách jako jsou Spotify, Apple
podcasts, Google podcasts a Anchor, nebo přímo na
webovém odkazu zde.

PŘEKLADATEL NAŠEHO NEWSLETTERU
MODERÁTOREM V ČESKÉM ROZHLASE
Překladatel našeho klubového newsletteru do anglického
jazyka Karel Janů moderuje od června letošního roku
Odpolední proud na nové stanici Českého rozhlasu –
Radiožurnálu Sport. Karel v Praze vystudoval bohemistiku a
tlumočnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Už
během studií začal komentovat na Eurosportu a z této
desetileté spolupráce si odnesl nezapomenutelné sportovní
zážitky především z finále tenisových grandslamů. Přejeme
Karlovi hodně štěstí a našim členům příjemný poslech!

TENISOVÁ ŠKOLA SE PŘIPRAVUJE NA
LETNÍ PRÁZDNINOVÉ KEMPY A TURNAJE
Tenisová škola I.ČLTK Praha pořádá během letních prázdnin
celkem 7 kempů pro děti, 1 turnaj kategorie střední kurt a 3
turnaje kategorie babytenis, které vrcholí závěrečným
Masters.
V souvislosti s aktuální situací a postupným rozvolňováním
opatření v České republice reagujeme na tyto skutečnosti
organizováním kempů a turnajů během celých letních
prázdnin (kempy probíhají každý týden pondělí – pátek v
čase 8:30 – 16:30 hodin)!
“Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí je umožnit rodičům
zabezpečení hlídání spojeného s tréninkem mladých tenistů
během července a srpna! Zároveň prosíme rodiče o včasné
přihlášky z důvodu omezení maximálního počtu dětí na
kempu – a to s ohledem na aktuální nařízení Vlády ČR a
respektem ke klubovému životu našich členů,” shrnuje
vedoucí trenér tenisové školy Jan Pecha.
Přihlášky a více informací naleznete na www.cltk.cz v sekci
Tenisová škola.

KALENDÁŘ AKCÍ V ČERVENCI A SRPNU
25 – 27 června
2 – 6 července
7 – 30 července
9 – 10 července
11 července
16 července
17 července
18 července
23 – 24 července
24 července
25 července
30 – 31 července
1 srpna
2 – 27 srpna
6 – 8 srpna
13 – 14 srpna
15 srpna
16 – 22 srpna
22 srpna
27 – 29 srpna

Turnaje Babolat ATTour
Turnaje Babolat ATTour
Letní kempy pro děti 1 – 4
Turnaje Babolat ATTour
Turnaj kategorie babytenis
Turnaj Babolat ATTour
Turnaj kategorie střední kurt
Turnaj kategorie babytenis
Turnaje Babolat ATTour
Oktagon MMA
Turnaj kategorie babytenis
Turnaje Babolat ATTour
Turnaj Babolat ATTour
Letní kempy pro děti 5 - 8
Turnaje Babolat ATTour
Turnaje Babolat ATTour
Turnaj kategorie babytenis – Masters
Mezinárodní turnaj juniorů ITF G3
Turnaj Babolat ATTour
Turnaje Babolat ATTour
(změny vyhrazeny)

ZÁVODNÍ TENIS
TEREZA MARTINCOVÁ V PRVNÍ SVĚTOVÉ
STOVCE ŽEBŘÍČKU WTA
Tereza Martincová upevňuje svou pozici ve světové stovce
žebříčku WTA a aktuálně jí patří již 87. příčka. Při premiérové
účasti v hlavní soutěži grandslamu postoupila Tereza do
2.kola Roland Garros, když v boji o postup do dalšího kola
nestačila na Jessicu Pegula z USA 3/6 3/6. Na turnajích WTA
250 v Birminghamu a Nottinghamu pak Tereza bojovala o
postup do semifinále.

LUCIE HRADECKÁ SLAVÍ V BIRMINGHAMU
TITUL VE ČTYŘHŘE
Lucie Hradecká zvítězila ve čtyřhře společně s Marií
Bouzkovou na turnaji WTA International v Birminghamu, když
v boji o titul přehrály tunisko-australský pár Jabeur – Perez
6/4 2/6 10/8. Lucii aktuálně patří ve čtyřhře 29. příčka na
žebříčku WTA.

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