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ADVANTAGE CARS PRAGUE OPEN 2017
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OTEVŘENÍ FITNESS
A DRUHÁ ETAPA NÁSTAVBY
Slavnostní otevření nového fitness proběhne na konci června (více
informací obdržíte e-mailem). Tímto bychom chtěli také poděkovat
našemu dlouholetému členovi prof. Kuchynkovi za poskytnutí
hodnotného vybavení!
Z hlediska pokračování druhé etapy nástavby stále čekáme na
vypsání nového programu MŠMT, mj. Magistrát hlavního města
Prahy již schválil dotaci na tuto etapu ve výši 7 miiónů korun.

Poslední červencový týden se na Štvanici uskuteční tradiční
kombinace ATP Challengeru a ženského turnaje ITF, kterou společně
pořádá I.ČLTK Praha a Tennis Arena. Již počtvrté tomu tak bude pod
hlavičkou titulárního partnera, společnosti Advantage Cars. Vstup
bude opět zdarma! Během letošního ročníku zavítá na Štvanici
největší čs. organizace bojových sportů ve formě turnaje MMA. Více
informací naleznete na oficiálním webu turnaje www.pragueopen.org.

INFORMACE SEKRETARIÁTU
VÝBOR V NOVÉM SLOŽENÍ
V uterý 16. května 2017 v 18:15 hodin se v klubové restauraci na
Štvanici konala valná hromada. Prezidentem klubu byl opětovně
zvolen prof. Václav Klaus, dalšími členy výboru jsou Vladislav
Šavrda, Jaroslav Jandus, Petr Šimůnek, Zdeněk Krampera, Dušan
Palcr, Petr Kuchár a Pavel Huťka. Novým členem se stal Jan Pecha,
který vystřídal Jana Hernycha.

TENIS SERVIS

ČLENSKÉ PŘÍSPEVKY
Prosíme členy klubu o uhrazení členských příspěvků, pokud tak ještě
neučinili. Veškeré informace naleznete na webu nebo na nástěnce
ve vestibulu klubu. Více informací podá sekretářka Martina Plocová
(mobil: 604 230 721 / e-mail: plocova@cltk.cz).

Otevírací doba prodloužena v letní sezóně do 19:00 hodin! Nová
kolekce Nike je již skladem. Přijďte si vybrat z řady bot, oblečení a
doplňků.

PRO KENNEX NON PROFI CUP
Na začátku června zahájil již 9. ročník celosezónní soutěže
rekreačních hráčů ProKennex Non Prof Cup 2017. Celkem bylo
přihlášeno 17 hráčů ve 2 výkonnostních skupinách.

REKONSTRUKCE NEGRELLIHO VIADUKTU
A OMEZENÍ PARKOVÁNÍ
Při jednáních s firmami, které budou provádět rekonstrukci, bylo
domluveno, že k zásadnímu omezení parkování dojde od
4. července letošního roku.

KALENDÁŘ AKCÍ V ČERVNU A ČERVENCI
17. - 18. června
21. června
24. - 25. června
1. července
3. - 7. července
8. července
10. - 14. července
14. - 18. července
22. - 30. července
28. - 31. července

www.cltk.cz

Turnaj Babolat ATTour
Mistrovská utkání
Házená na Štvanici (centrální dvorec)
Mistrovská utkání
Turnaj U10 I.ČLTK Praha Cup by Tecnifibre
Kemp I
Turnaj U10 I.ČLTK Praha Cup by Tecnifibre
Kemp II
Turnaj A starších žákyň
Prague Open 2017
Turnaj B starších žáků

TENISOVÁ ŠKOLA

PŘEBORY PRAHY 2017

Během letních prázdnin pořádá TŠ I.ČLTK Praha kempy pro děti,
opět v pěti termínech. Více informací najdete na klubovém webu
nebo nástěnce. Přihlášky e-mailem na pecha@cltk.cz.

Naši hráči ve všech věkových kategoriích zaznamenali na pražských
přeborech v letošní sezóně řadu uspěchů.
Mezi dospělými se z titulu z dvouhry radoval Antonín Štěpánek (foto),
který vyhrál celý turnaj bez ztráty setu. Daniel Velek postoupil do
semifinále.

ZÁVODNÍ TENIS
OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM
ROLAND GARROS
V kategorii dospělých byla bezesporu nejuspěšnější hráčkou Lucie
Hradecká (na fotce vpravo), která společně s Kateřinou Siniakovou
p o s t o u p i l a d o s e m i f i n á l e č t y ř h r y ž e n . N a d ě j n á Markéta
Vondroušová prošla hladce kvalifikací, poté přehrála v 1. kole
Francouzku Hesse, ale ve 2. kole však již nestačila na Rusku
Kasatkinu.

Jan Šátral pak mezi muži nestačil ve finále kvalifikace na Ukrajince
Stakhovksyho, když si v předchozích kolech poradil se Švédem
Ymerem a Lukášem Rosolem. Juniora Ondřeje Štylera dělily od
vítězství ve 2. kole pouze dva míče, nakonec však třetímu
nasazenému Australanu Popyrinovi, pozdějšímu vítězi turnaje,
podlehl ve třech setech. I. ČLTK Praha dále reprezentovali Tereza
Martincová a Denisa Hindová.

Soutěž dorostenců ovládl ve dvouhře Jonáš Forejtek, který se
prosadil i ve čtyřhře postupem do finále. Ve dvouhře postoupili do
semifinále Vítek Horák a Mathias Musil. Mezi dorostenkami získala
titul ve dvouhře Kateřina Filip, když si ve finále poradila se Šárkou
Richterovou.
Mezi staršími žáky se ve dvouhře prosadili Adam Duda a Katrin
Pávková postupem do semifinále. Čtyřhru vyhrál pár Dvořáková –
Nová po skreči Bartůňkové s Pávkovou.
Mezi mladšími žáky zvítězil ve dvouhře Adam Jedlička, který v boji o
titul přehrál Michala Vinteru. Boris Durovič postoupil do semifinále.
Ve finále čtyřhry si pak pár Kalina – Pazdera poradil s dvojicí
Brunclík – Paroulek. V soutěži dívek získala titul Adéla Látalová.
V nejmladší přebornické kategorii babytenis postoupila Jana
Svobodová d o č t v r t f i n á l e . V s o u t ě ž i u t ě c h y p a k Eliška
Forejtková zvítězila nad Tobiášem Krejčím, Jakub Černovický skončil
v semifinále.

UDÁLO SE ...

JAN MERTL BOJOVAL O TITUL
Mezinárodní turnaj ITF Futures mužů v Jablonci nad Nisou s dotací
15 000 dolarů vyhrál Brazilec Bruno Santanna (ATP 462). Ve finále
porazil čerstvého otce Jana Mertla (na fotce v horní řadě třetí zprava)
(ATP 374) 6/1 6/4.

AVON POCHOD NA ŠTVANICI
Díky lidské solidaritě se každoročně koná růžový AVON Pochod,
kterého se učastní miliony lidí ve více než 58 zemích světa na důkaz
podpory ženám s rakovinou prsu. 17. ročník AVON Pochodu rozzářil
Prahu v sobotu 10. června 2017. V cíli na štvanickém ostrově v rámci
odpoledního a večerního programu mimo jiné vystoupili Michal Hrůza
a Kapela Hrůzy, Sto zvířat, Mikolas Josef, November 2nd a další.

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,

MARKÉTA VONDROUŠOVÁ ZÍSKALA V
TRNAVE TITUL A JE VE SVETOVÉ STOVCE
Hráčka I.ČLTK Praha Markéta Vondroušová vyhrála turnaj ITF žen s
dotací 100 000 dolarů v Trnavě. Ve finále Markéta Vondroušová
porazila Veronicu Cepede Royg z Paraguaje (WTA 104) 7/5 7/6(3).
Markéta získala 140 bodů do žebříčku WTA, což ji posunulo do první
světové stovky!

tento newsletter vychází také v anglické verzi a přináší aktuální
informace pro následující měsíc a krátké ohlédnutí za měsícem
uplynulým. Další speciální předturnajové číslo připravujeme v
polovině července.
S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

www.cltk.cz

