I. Český

Lawn-Tennis

Newsletter
červenec 2015

Klub Praha

AKCE PRO ČLENY

ÚSPĚCHY HRÁČŮ
MAKI & MIRI ZÍSKALY V PAŘÍŽI TITUL
Na pařížské antuce se v letošním roce dařilo štvanickým hráčkám.
Maki a Miri vyhrály juniorskou čtyřhru. Lucie Hradecká (WTA 55)
bojovala v mixu o titul a postoupila do semifnále ženské čtyřhry.
První nasazený juniorský deblový pár Markéta Vondroušová
(ITF 1) a Miriam Kolodziejová (ITF 8) navázal na úspěch z
Australian Open a získal titul. Maki a Miri vyhrály celý turnaj bez
ztráty setu, když si ve fnále suverénně poradily s americkým
párem Dolehide – Stewart 6/0 6/3.

Lucie Hradecká a Marcin Matkowski bojovali ve smíšené čtyřhře
o titul. Česko-polský pár prohrál ve fnále s druhou nasazenou
americkou dvojicí Bethanie Mattek-Sands – Mike Bryan 6/7 1/6.
V semifnále ženské čtyřhry pak Lucie Hradecká s Andreou
Hlaváčkovou nestačily na americko-český pár Bethanie MattekSands – Lucie Šafářová, nasazený jako číslo sedm, ve třech setech
2/6 7/5 4/6.

TEREZA MARTINCOVÁ VÍTĚZNĚ
Tereza Martincová vyhrála mezinárodní turnaj žen ITF s dotací
25 000 dolarů ve švýcarském Lenzerheide. Tereza Martincová ve
fnále porazila nejvýše nasazenou Nastju Kolar (WTA 224) 6/3
6/4. Vítězstvím Tereza získala 50 bodů, v aktuálním žebříčku WTA
tak bude atakovat druhou stovku a zároveň se dostala do pozice
kvalifkantky pro nadcházející US Open.
Terezu Martincovou poprvé na turnaji doprovázela Iveta
Benešová, naše bývalá reprezentantka a dlouholetá hráčka I.ČLTK
Praha, která patřila do světové třicítky žebříčku WTA.

PŘÍMÝ PŘENOS WIMBLEDONSKÉHO
FINÁLE MUŽŮ NA ŠTVANICI
Vychutnejte si televizní přímý přenos fnálového utkání mužské
dvouhry Wimbledonu v neděli 12. července od 15:00 hodin na
Štvanici. Během televizního přenosu servírujeme zdarma členům
klubu tradiční jahody se smetanou a o přestávkách můžete
zalistovat v britských “The Times” s přílohou “Wimbledon”!
Doporučujeme předběžným zájemcům, aby svou účast potvrdili v
sekretariátu klubu!

TURNAJE PRO REKREAČNÍ HRÁČE
I O PRÁZDNINÁCH
Ve čtvrtek 9. a 23. července zveme všechny členy klubu a jejich
hosty na turnaj rekreačních hráčů ve čtyřhře. Začátek je vždy
v 17:00 hodin, sraz je v recepci. Přihlásit se je možné na recepci
nebo e-mailem na plocova@cltk.cz.
Další turnaje plánujeme také v měsíci srpnu. Zároveň připravujeme
turnaj v plážovém volejbale s grilováním.

KEMPY TENISOVÉ ŠKOLY PRO DĚTI
Během letních prázdnin pořádá TŠ I.ČLTK Praha kempy pro děti.
Více informací najdete na klubovém webu nebo nástěnce. Přihlášky
e-mailem na pecha@cltk.cz.

KALENDÁŘ AKCÍ V ČERVENCI
29. června - 3. července

prázdninový kemp I (kurty 2, 3, 4, 9)

5. července

turnaj v minitenise (kurty 2, 3, 4)

9. července

turnaj rekreačních hráčů (kurty 2 - 5)

6. - 10. července

prázdninový kemp II (kurty 2, 3, 4, 9)

11. července

turnaj v babytenise (kurty 2, 3, 4, Slavoj)

12. července

TV přenos fnále mužů z Wimbledonu

20. - 24. července

prázdninový kemp III (kurty 2, 3, 4, 9)

23. července

turnaj rekreačních hráčů (kurty 2 - 5)

25. července

turnaj v babytenise (kurty 2, 3, 4, Slavoj)

www.cltk.cz

UDÁLO SE...

NOVINKY

RODINNÝ DEN PRAHY 7

TRENÉR JAN KURZ VÁM
POMŮŽE A PORADÍ

I.ČLTK Praha se na konci května zúčastnil Rodinného dne Prahy 7
na Výstavišti v Holešovicích. Pro návštěvníky byl připraven bohatý
program plný sportu, kultury a volnočasových aktivit. Na podiu se
představili účinkující z dětských tanečních, divadelních a
sportovních organizací a hlavní událostí dne byl koncert Jaroslava
Uhlíře s kapelou. Děkujeme našemu partnerovi MČ Praze 7 za
spolupráci a podporu!

Do managementu klubu jsme pro Vaše pohodlí, větší aktivitu
a pestrost hraní angažovali našeho dlouholetého člena
a zkušeného trenéra ing. Jana Kurze. Bude působit jako
koordinátor klubových turnajů pro naše členy a klubových dnů,
zároveň jako poradce v oblasti klubového tenisového života.

INTERNATIONAL LAWN TENNIS CLUB
OPĚT NA ŠTVANICI

PRÁZDNINOVÉ VÝHODY HRANÍ
NA SLAVOJI

V polovině června pořádal český ILTC tradiční mezinárodní utkání
pod vedením několikanásobné grandslamové vítězky Heleny
Sukové a bývalého kapitána Fed Cupu Jiřího Medonose. Na
Štvanici se během dvou dnů představili hráči Velké Británie, USA
a Maďarska.

Z důvodu větší dostupnosti hraní nečlenů na kurtech I.ČLTK Praha
jsme na červenec a srpen připravili speciální akci. Během těchto
měsíců (každý den do 12:00 a od 18:00) bude možnost pronájmu
volných hodin na kurtech na Slavoji za jednotnou cenu 250,- Kč.

SPOLUPRÁCE S GOLF PARKEM SLAPY
Na začátku letošního června navázal I.ČLTK Praha spolupráci
s Golf Parkem Slapy. Zájemci, kteří chtějí využít nabídky obou
klubů, obdrží více informací na recepci nebo webu.

PRAGUE OPEN SE UŽ POMALU BLÍŽÍ

VÝSTAVA DŘEVĚNÝCH RAKET
Od června jsou ve vitríně vestibulu spolu s turnajovými poháry
vystaveny historické dřevěné rakety tenisových velikánů. Ke
zhlédnutí jsou rakety Martiny Navrátilové, Chris Evertové, Reného
Lacosteho nebo Kena Rosewalla. Tuto vzácnou sbírku našemu
klubu laskavě poskytl náš člen Pavel Feigl.
Děkujeme za zapůjčení!

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,

VYDAŘENÉ TURNAJE PRO ČLENY
Během června se uskutečnily (i přes nepřízeň počasí) dva turnaje
našich rekreačních hráčů a jejich hostů. Další turnaje plánujeme
také o letních prázdninách. Informace obdrží členové e-mailem.

červencové 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 srpna.

www.cltk.cz

S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

