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NOVOROČNÍ SLOVO MANAŽERA

INFORMACE SEKRETARIÁTU

Vážení členové klubu,
dovolte mi, abych Vám jménem
managementu a zaměstnanců popřál hodně
zdraví a energie do Nového roku, který, jak
pevně věřím, strávíte častěji ve svém klubu
na Štvanici.
Máme za sebou rok, který určitě můžeme
pojmenovat jako úspěšný z hlediska
získávání státních dotací na modernizaci
areálu a z hlediska úspěchů závodního
tenisu. Méně už pak z pohledu plánovaného
rozšiřování členské základny, počtu zájemců
o sportovně společenské akce a rozšiřování
portfolia partnerů klubu.
Jistě všichni vidíte rostoucí nástavbu na ochozu malého centru, která
s sebou v první etapě přinese novou posilovnu, komfortnější vstup k
bazénu i další prostor pro šatnu. Vše by mělo být hotovo do konce
dubna, čili v podstatě do začátku letní sezóny. Věřím, že se podaří
získat další finanční prostředky a na podzim pokračovat druhou
etapou neboli výstavbou moderního rehabilitačního centra a
klubového zázemí.
V závodním tenisu jsme v extraligové konkurenci klubů, které
vesměs nakupují zahraniční hráče, obstáli s vlastním kádrem a bez
jediné posily získali 3. – 4. místo, našim juniorům unikl týmový titul
jen o pár fiftýnů, starší žáci získali také cenné stříbro! Individuální
úspěchy jsou skutečně velmi významné, máme velký počet hráčů v
absolutní špičce svých kategorií, vyjímečné jedince i v evropském a
světovém měřítku.
Vzrostl počet zimních kurtů o další dvojhalu na kurtech 7 a 8, což s
sebou přinese zvýšené provozní náklady, ale při stoupajícím zájmu o
tenis snad i adekvátní příjmy.
A tak zbývá jenom věřit, že s komfortnějším klubovým zázemím,
kvalitní a lidsky příjemnou restaurací a dostatečně aktivním
managementem, posíleným o Mgr. Martina Šustra, vzroste i zájem
o získání našeho členství i o pořádání sportovních akcí domácího
i hostovského charakteru.

ROZŠÍŘENÍ MANAGEMENTU KLUBU

Příjemný rok na Štvanici Vám přeje

Vladislav Šavrda

KALENDÁŘ AKCÍ V LEDNU 2017
7. - 9. ledna
14. ledna
23. - 29. ledna

Přebor Prahy mladších žáků
Turnaj v babytenise I.ČLTK Praha Cup by Tecnifibre
Turnaj juniorů ITF (kategorie 4)

Od 2. ledna letošního roku byl management
klubu rozšířen o funkci „manažer pro správu“, do
které nastoupil Mgr. Martin Šustr, dvaatřicetiletý
absolvent UK FTVS – obor management sportu.
K jeho úkolům bude patřit správa areálu,
koordinace rekreačního tenisu včetně získávání
a integrace nových členů, organizace klubových
sportovně společenských akcí, firemních turnajů
a koordinace stavebních a rekonstrukčních prací
v areálu Štvanice. K dispozici Vám bude na
emailu sustr@cltk.cz nebo telefonu 724 432 073.

NOVÉ OSVĚTLENÍ V PEVNÉ HALE
Firma Mibosport provedla instalaci LED osvětlení na obou kurtech v
pevné hale. Přínosem výměny svítidel bude úspora elektrické
energie a zlepšení viditelnosti.

ÚPRAVY ZVÝHODNĚNÉHO ČLENSTVÍ
Od letošního roku vstupuje v platnost změna výše ročního
zvýhodněného členství. Děti a hráči do 18 let a studující do 24 let
budou hradit 6 000,- Kč. Nově byla změněna věková hranice pro
seniory na 72 let (členství zůstává ve výši 5 000,-). Více informací
v sekretariátu nebo na e-mailu plocova@cltk.cz a telefonu 604 230
721.
Aktuální pohled na areál I. ČLTK Praha v zimním období

www.cltk.cz

NÁSTAVBA POKRAČUJE

ŠTĚDRODENNÍ TURNAJ DŘEVÁKŮ

První etapa výstavby nadzemního podlaží na ochozu malého centru,
kde má vzniknout nová posilovna pro hráče a členy klubu, pokračuje.
V souvislosti s pokračováním stavebních prací Vás chceme
upozornit na zvýšenou hladinu hluku zejména v chodbě u
sekretariátu, šatnách a regeneraci. Posilovna bude od konce ledna z
důvodu výstavby nového schodiště uzavřena.

Letošní turnaj s dřevěnými raketami se uskutečnil opět na Štědrý den
dopoledne. Tohoto již tradičního turnaje se účastnilo osm hráčů, kteří
spolu v přátelském duchu bojovali ve dvou skupinách a následném
semifinále a finále. Do finále se se svým technickým stylem
probojoval Jan Vacek, který ale nestačil na razantnějšího Martina
Emmricha.

UDÁLO SE MINULÝ MĚSÍC

ZE ZÁVODNÍHO TENISU

VÁNOČNÍ PÁRTY
V polovině prosince 2016 se v prostorách budovy Autoklubu ČR
v Opletalově ulici konala tradiční vánoční párty klubu, které se
zúčastili členové klubu, čestní a zasloužilí členové, zástupci partnerů,
hráči a trenéři klubu.
Během večírku byly také vyhlášeny výsledky ankety Cena Jaroslava
Drobného pro nejlepší hráče roku 2016. Oceněným předala trofeje
tenisová legenda Jiří Hřebec.

TENISOVÁ EXTRALIGA
No konci prosince loňského roku se I.ČLTK Praha představilo na
pražské Spartě, kde nakonec v Tenisové extralize 2016 získalo
dělené třetí místo. Tým I.ČLTK Praha vstoupil do letošního ročníku
již tradičně v sestavě, která se skládala pouze z hráčů našeho klubu.

V roce 2016 se štvanický tým umístil na děleném 3. místě
V kategorii dospělých získali cenu pro nejlepší hráče Lucie Hradecká
a Jan Šátral, Markéta Vondroušová pak obdržela ocenění za
nejkvalitnější postup na žebříčku WTA. Mezi juniory si trofej odnesli
Johana Marková a Ondřej Štyler. Mezi nejmladšími hráči byli oceněni
Denisa Hindová (mj. také vítězka Zlatého kanára 2016 v kategorii
Talent roku) a Vítek Horák.
Více fotografií z vánoční párty 2016 naleznete ve fotogalerii na webu
www.cltk.cz.

POŽÁR VE SKATEPARKU
Několik jednotek hasičů zasahovalo ve čtvrtek 5. ledna dopoledne
u požáru dílny za Negrelliho viaduktem. Z místa se ozývaly exploze
od propanbutanových lahví a plechovek s barvami, které byly
v objektu. Nikdo se při požáru nezranil.

Ve sparťanské semifinálové skupině I.ČLTK Praha přehrál LTC
Pardubice 9/0 a domácímu TK Sparta Praha podlehl 2/5.
Družstvo I.ČLTK Praha pro rok 2016 reprezentovali hráči Jan Mertl,
Jan Hernych, Jan Šátral, Adrian Sikora, Lukáš Vejvara, Lucie
Hradecká, Tereza Martincová, Jesika Malečková, Markéta
Vondroušová, Michaella Krajicek a trenéři Tomáš Zíb, Jaroslav
Jandus, Jiří Hřebec a Jiří Fencl.

LUCIE HRADECKÁ V HOPMAN CUPU
V letošním ročníku Mastercard Hopman Cupu reprezentovali Českou
republiku Adam Pavlásek a Lucie Hradecká. V úvodním utkání
podlehli čeští reprezentanti USA 0:3, dále přehráli domácí Australany
2:1 a v posledním zápase pak nestačili na výběr Španělska, kterému
podlehli 1:2.

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

KLUBOVÝ NEWSLETTER
Vážení členové klubu,
tento newsletter vychází také v anglické verzi a přináší aktuální
informace pro následující měsíc a krátké ohlédnutí za měsícem
uplynulým. Další číslo připravujeme v únoru.
S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

www.cltk.cz

