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ZAHÁJENÍ 126. SEZÓNY

AKTUALITY

Vážení členové klubu, milí tenisoví příznivci,
zakrátko zahájíme 126. sezónu v historii
I.ČLTK Praha a věřím, že neméně úspěšnou
jako v roce 2018. Podařilo se nám dokončit
II.etapu dostavby na ochozu malého centru a
začátkem února byly slavnostně otevřeny
prostory wellness, masérské i
fyzioterapeutické místnosti. V provozu je už
nějakou dobu hojně využívaná klubová
místnost v přízemí, kde mohou relaxovat
hráči, odpočívat rodiče čekající na své děti a
která často slouží i jako učebna nebo ke
sledování sportovních přenosů. V prosklené
místnosti vedle restaurace vznikl dětský koutek, na jaře se dočkáte i
nového dětského hřiště vedle bazénu, které pořídíme z prostředků
nadačního fondu ČEZ.

NOVÉ WELLNESS OTEVŘENO
Na konci února bylo slavnostně otevřeno nové wellness centrum.
Kromě přípitku a malého občerstvení byli členové seznámeni s
provozním řádem a pravidly fungování tohoto nového zařízení.
Slavnostního otevření se mj. zúčastnili prezident klubu prof. Václav
Klaus, manažer klubu Vladislav Šavrda, dále například Jan Kodeš,
manželé Vopičkovi nebo stavitel Milan Hinda.

Nebývalé radosti nám připravil závodní tenis. Překvapivý, ale
zasloužený titul získal po 28 letech půstu náš extraligový tým. Mnoho
individuálních úspěchů našich juniorů a žáků, které se následně
promítají do špičkových umístění na českých i světových žebříčcích.
Velmi zlepšené vztahy s Českým tenisovým svazem se ukazují i ve
významné podpoře našeho klubu a nejlepších mladých hráčů.
Zásadní přínos v oblasti závodního tenisu v osobě nového
sportovního ředitele Petra Vaníčka. Významné posily přicházející na
Štvanici z jiných klubů. Rychlé zapojení našich dlouholetých
nejlepších hráčů do trenérské práce (Hernych/Vondroušová, Mertl/
Forejtek).
To jsou fakta, která mně osobně přinášejí mnoho radosti a věřím, že
v této cestě budeme schopni pokračovat i v nové sezóně 2019.

Vladislav Šavrda, manažer klubu

PETR VANÍČEK ČLENEM
VÝKONNÉHO VÝBORU KLUBU
Do výkonného výboru I.ČLTK Praha byl v únoru kooptován sportovní
ředitel Petr Vaníček. Nahradil v něm dosavadního člena Jaroslava
Janduse, který mnoho let vedl závodní tenis a zaslouží za svoji práci
velké poděkování.

PAVEL HUŤKA SLAVÍ 70 LET

INFORMACE SEKRETARIÁTU
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Prosíme všechny členy klubu o uhrazení členských příspěvků na rok
2019. Veškeré informace naleznete na webu nebo na nástěnce ve
vestibulu klubu. Více podá sekretářka Martina Plocová (mobil: 604
230 721 / e-mail: plocova@cltk.cz).

Zasloužilý člen I.ČLTK Praha Pavel Huťka oslavil na konci února své
70. jubileum. Bývalý profesionální čs. tenista a později trenér je
členem štvanického klubu již od svých 16 let! Během svého
působení ve výboru klubu se stal i významným sponzorem. Na svém
posledním zasedání rozhodl VV pojmenovat kurt číslo 2 jako “kurt
Pavla Huťky”, a poděkoval tak za jeho dlouholetou reprezentaci
klubu.

LETNÍ KEMPY PRO DĚTI
Během letních prázdnin pořádá Tenisová škola I.ČLTK Praha by
Babolat kempy pro děti, opět v pěti termínech. Podrobnosti najdete
na klubovém webu nebo nástěnce. Přihlášky e-mailem na
pecha@cltk.cz. Termíny: 1. - 4. července, 8. - 12. července, 12. - 16.
srpna, 19. - 23. srpna a 26. srpna – 30.srpna.

KALENDÁŘ AKCÍ
V BŘEZNU A DUBNU 2019
6. března

Večerní turnaj Babolat ATTour

9. - 12. března

Turnaj B mladších žákyň

Vážení členové klubu, oznamujeme Vám, že tentokrát snad s
definitivní platností došlo ke změně systému parkování podél malého
centru. Byla zde zrušena zóna placeného stání, a tudíž členům i
návštěvníkům Štvanice je umožněno volné parkování v tomto
prostoru. Ostatní parkovací místa zůstávají beze změny (nutná
parkovací karta).

16. března

Turnaj TŠ I.ČLTK Praha Cup by Babolat U9 (Masters)

16. března

Turnaj Babolat ATTour

17. března

Turnaj Babolat ATTour

20. března

Večerní turnaj Babolat ATTour

23. března

Turnaj Babolat ATTour

TERMÍN PRAGUE OPEN 2019 STANOVEN

30. března

Seminář Tennis Arena (Louis Cayer)

31. března

Turnaj Babolat ATTour

3. dubna

Večerní turnaj Babolat ATTour

PARKOVÁNÍ PŘED AREÁLEM KLUBU

Letošní kombinovaný turnaj ATP Challenger s dotací USD 50.000+H
a ITF žen s dotací USD 60.000 se bude konat v termínu 20. - 28.
července. Společně s I.ČLTK Praha je spolupořadatelem této
tradiční akce také Tennis Arena a významně se na turnaji podílí i
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dále Český tenisový
svaz a Magistrát hlavního města Prahy.

www.cltk.cz

JONÁŠ FOREJTEK VÍTĚZEM JUNIORSKÉ
ČTYŘHRY NA AUSTRALIAN OPEN

KAROLÍNA MUCHOVÁ ATAKUJE
PRVNÍ SVĚTOVOU STOVKU

Čeští tenisté Jonáš Forejtek, v současnosti už zpět na Štvanici,
(vlevo) a Dalibor Svrčina získali na Australian Open 2019 juniorský
titul ve čtyřhře. Třetí nasazená dvojice ve finále zdolala americký pár
Cannon Kingsley – Emilio Nava za 1 hodinu a 12 minut 7/6 6/4.
Jonáš Forejtek svým ziskem titulu z juniorské čtyřhry grandslamu
navázal na úspěch Ondřeje Štylera, který triumfoval v loňském roce
na Roland Garros.

Karolína Muchová se čtvrtfinálovou účastí na turnaji WTA Qatar
Total Open s dotací 916 000 dolarů posunula již na 109. příčku
žebříčku WTA! Karolína si jako kvalifikantka poradila v 1. kole hlavní
soutěže s Australankou Stosur 6/4 6/2, ve 2. kole pak se Hsieh z
Taipeie 6/2 6/4. V boji o postup do semifinále již nestačila na čtvrtou
nasazenou Ukrajinku Svitolinu 4/6 2/6.

LUCIE HRADECKÁ
ZÍSKALA V TRNAVĚ TITUL

JAN ŠÁTRAL MÁ TITUL
Z HALOVÉHO MISTROVSTVÍ ČR
Jan Šátral vyhrál Halové mistrovství ČR 2019 v kategorii mužů hrané
v Milovicích, když ve finále porazil klubového kolegu Robina Staňka
7/6(4) 7/6(3). Honza ztratil během turnaje jediný set, a to ve
čtvrtfinále proti Jebavému.

OHLÉDNUTÍ...

MARKÉTA VONDROUŠOVÁ
BOJOVALA O TITUL
Markéta Vondroušová postoupila do finále turnaje WTA v Budapešti
a v žebříčku WTA se posunula na 62. pozici. V boji o titul na halovém
turnaji WTA International kategorie 250 nestačila Markéta na
Belgičanku Alison van Uytvanck (WTA 50) 6/1 5/7 2/6.

ÚSPĚŠNÉ HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČR
STARŠÍHO ŽACTVA
Hráčům I.ČLTK Praha se dařilo na HM ČR jednotlivců v kategorii
staršího žactva pro rok 2019. Nikola Bartůňková (foto) získala titul ve
dvouhře i čtyřhře a Lukáš Velík ve dvouhře postoupil do finále!

Chlapci své mistrovství odehráli na konci února v hale TK Agrofert
Prostějov a dívky v hale TK Slavia Plzeň. Ve finále dvouhry
dívek Nikola Bartůňková porazila favorizovanou o rok starší
prostějovskou Tomajkovou 7/5 7/5. Čtyřhru dívek vyhrály Bartůňková
se Šmejkalovou. Viktorie Hažmuková postoupila ve dvouhře mezi
nejlepší čtyři a společně s Katrin Pávkovou postoupily do semifinále
čtyřhry. Ve finále chlapců Vojtěch Petr porazil štvanického Lukáše
Velíka 6/4 6/1.
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Lucie Hradecká vyhrála turnaj ITF s dotací 25 000 dolarů v Trnavě a
posunula se na 321. místo žebříčku WTA. Lucie ve finále přehrála
Slovenku Kristinu Kučovou 6/4 3/6 7/6, když v závěrečném tiebreaku neztratila jediný bod!

TENISOVÁ ŠKOLA PŘÍMOU SOUČÁSTÍ
KLUBU JIŽ 10 LET
Přesně před deseti lety se stala tenisová škola přímou součástí
klubu, čímž byla naplněna koncepce sekce závodního tenisu
pokrývající přípravu hráčů od dětí ve věku kolem 4 let až po
reprezentaci.
Tenisová škola I.ČLTK je zaměřena na výchovu hráčů na závodní i
rekreační úrovni (zejm. členové klubu a zájemci z centrální části
Prahy) a zajišťuje pravidelnou tréninkovou činnost pro děti zejména
do 9 let jak v zimním, tak v letním období, dále celoroční pořádání
turnajů jednotlivců v kategoriích střední kurt a babytenis (foto z
Masters 2018), tenisových kempů v době letních prázdnin a její
družstva se účastní soutěží v rámci PTS a ČTS. Pod vedením 3
trenérů se v tenisové škole každoročně připravuje kolem 80 dětí.
Mezi hráče TŠ I.ČLTK Praha v minulosti patřili např. dnes úspěšní
hráči a reprezentanti Jonáš Forejtek, Darja Viďmanova, Agáta Černá
nebo Nikola Bartůňková.

KLUBOVÝ NEWSLETTER
Vážení členové klubu,
tento newsletter vychází také v anglické verzi a přináší aktuální
informace pro následující měsíce březen a duben 2019 a krátké
ohlédnutí za měsíci uplynulými. Další číslo připravujeme v květnu.
S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

www.cltk.cz

