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SLOVO MANAŽERA

Vážení členové klubu, milí tenisoví
příznivci,
od roku 2000 se pyšníme členstvím ve
velmi prestižní celosvětové organizaci
nazvané Centenary Tennis Clubs
(CTC), sdružující elitní tenisové kluby
z celého světa starší než 100 let.
Aktuálně je jich 71. Podotýkám, že
zdaleka ne každý klub se stoletou
historií je přijat. Devítičlenný řídící
orgán, jehož součástí je od roku 2005 i
náš člen výboru Petr Šimůnek,
posuzuje výjimečnou sportovní tradici i
společenské postavení žadatele v té
které zemi. CTC bylo založeno v roce
1996 p o d p a t r o n a c í J u a n a A .

Samaranche a má sídlo v Olympijském muzeu v Lausanne.

Již od přijetí do CTC se I.ČLTK Praha zapojil velmi aktivně do akcí
pořádaných pro mladé tenisty do 14 let i pro kategorii hráčů, kteří již
ukončili závodní kariéru. Značné množství turnajů jsme uspořádali na
Štvanici; před nedávnem jsem měl možnost předávat medaile za
první místo našim čtrnáctiletým nadějím, které porazily konkurenty
z Barcelony, Stockholmu, Londýna a Dublinu. V témže víkendu
kralovali podruhé v řadě naši senioři v turnaji CTC Winners Group
v Aténách (loni v Ženevě). Buďme hrdí na výsledky a  postavení
našeho klubu v tak prestižní celosvětové konkurenci.

Přeji Vám všem sportovně i společensky aktivní zimní sezónu!

Vladislav Šavrda
CENTENARY TENNIS CLUBS

NAŠE DRUŽSTVA OPĚT ÚSPĚŠNÁ
V září přivezl titul z aténské finálové skupiny tým seniorů I.ČLTK
a obhájil tak titul ze Ženevy. A zdá se, že napřesrok se pokusí
o hattrick na Štvanici.

Zleva: Tomáš Pitra, Lukáš Vojtěchovský, Ferda Stejskal, Iva
Šimůnková, Kamila Allertová a Zdeněk Kubík 

Přátelských utkání se v rámci CTC se ve druhé polovině roku
tradičně zúčastnila i štvanická mládež. A tak jako vždy byla velmi
úspěšná: ze tří akcí vytěžila dvě vítězství (v Barceloně a na domácí
štvanické půdě) a jedno druhé místo (v Dublinu). Pro většinu dětí to
však byla především šance zahrát si jeden z prvních turnajů v
zahraničí a procvičit si angličtinu.
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INFORMACE SEKRETARIÁTU

PRODEJ HODIN V HALÁCH
V průběhu zimní sezóny 2017/18 stále nabízíme možnosti hraní na
různých druzích povrchů, a to jak v pevné, tak i přetlakových halách.
Více informací na recepci (telefon: 222 316 317) nebo na webu
www.cltk.cz.

VYPLÉTÁNÍ RAKET
V souvislosti s ukončením spolupráce s provozovatelem sportovního
obchodu probíhá v současné době vyplétání raket přes recepci
(telefon: 222 316 317). Management klubu intenzivně shání nového
provozovatele shopu a vyplétárny – obojí za velmi výhodných
podmínek.

FYZIOTERAPIE A MASÁŽE
Od října funguje v pravidelném režimu pondělí – pátek regenerační
linka pro členy klubu a hráče. Odpolední blok je fixní (sauna
a whirlpool 15-19 hodin), dopolední bude vždy upřesněn na týden
dopředu. Kontakt fyzioterapie a kompenzační cvičení: Joe Truesdale
(704 737 187). Kontakt masáže: Magdaléna Zemanová (777 050
890).

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
V úterý 5. prosince navštíví I.ČLTK Praha jako každý rok Mikuláš.
Potvrdit účast dětí bude možné od poloviny listopadu na nástěnce ve
vestibulu, v sekretariátu, nebo u svého trenéra.

NOVÁ KLUBOVÁ REVUE
Další vydání klubového časopisu I.ČLTK Revue právě vychází.
Kromě resumé z Prague Open 2017 a aktualit ze závodního tenisu
se také dočtete o prvních dojmech z nového fitness, přípravě
nejmenších na Štvanici nebo o novém klubovém víně Rioja.

VYŠLA KNIHA O JAROSLAVU DROBNÉM
Krátce před Vánoci vychází kniha o Jaroslavu Drobném,
wimbledonském vítězi z roku 1954 a vítězi French Open v letech
1951 a 1952. Knihu si můžete objednat v sekretariátu klubu, nebo
přímo u autora na e-mailu puhrach@seznam.cz.

www.cltk.cz



KALENDÁŘ AKCÍ V LISTOPADU
5. listopadu Turnaj Babolat ATTour
11. - 12. listopadu Tennis Arena Kid’s Tour – Masters
19. listopadu Turnaj Babolat ATTour
25. listopadu Tennis Arena – trenérský seminář s L.Cayerem
26. listopadu Turnaj MČ Praha 1

KLUBOVÝ ŽIVOT

I.ČLTK GOLF CUP 2017
Klubové mistrovství v golfu se tentokrát konalo na Zbraslavi v Prague
City Golf Clubu. Celkovým vítězem se se skóre 76 ran stal opět
František Stejskal junior. Jednotlivé kategorie vyhráli Martin Šustr (37
netto bodů) a František Stejskal senior (28 bodů). Více se dočtete
v novém vydání klubové revue.

HANDICAPOVÝ TURNAJ SE VYDAŘIL
První říjnový víkend byl na Štvanici vzpomínkou na zašlé časy –
členové si po mnoha letech zahráli kdysi tak oblíbený handicapový
turnaj. Zahrát si přišlo víc než třicet členů, od těch nejmladších až po
seniory. Vítězkou se stala čtrnáctiletá Valentina Dvořáková.

ZÁVODNÍ TENIS

TRENÉRSKÝ SEMINÁŘ NA ŠTVANICI
Nakoukněte do kuchyně špičkového světového kouče a posuňte své
tréninky na další úroveň. Louis Cayer, špičkový kanadský trenér vedl
12 let tamní daviscupový tým, aktuálně pracuje jako hlavní trenér
a metodik Velké Británie. Seminář NEXT LEVEL se koná na Štvanici
v sobotu 25. listopadu 2017. Více informací na webu www.tennis-
arena.cz. 

NA TURNAJE S NOVOU ŠKODOU KODIAQ
Společnost Autosalon Klokočka Centrum, a.s. poskytla na podzim do
užívání dvě nová auta SUV Škoda Kodiaq. Výborná zpráva – věřme,
že náš závodní tenis bude na cestách dělat této prestižní značce
dobrou reklamu.

ZEMŘEL UZNÁVANÝ TRENÉR JAN BEDÁŇ
Vážení tenisoví přátelé, s velkým zármutkem jsme se dozvěděli, že
v pondělí 23. října 2017 náhle zemřel ve věku 66 let bývalý hráč a
výborný trenér Jan Bedáň, který s  I.ČLTK Praha spolupracoval
v nedávno uplynulých letech. 

Trénoval zde se sestrami Plíškovými, Ivo Minářem a pomáhal i
s dalšími hráči. Byl určitě velmi uznávaným tenisovým odborníkem a
budeme na něj vzpomínat. Za náš klub vyjadřujeme upřímnou
soustrast!

LUCIE HRADECKÁ BOJOVALA VE
ČTYŘHŘE US OPEN O TITUL

Český pár Kateřina Siniaková – Lucie Hradecká podlehly ve finále
čtyřhry US Open švýcarsko-tchajwanské dvojici Martina Hingisová a
Jung-žan Čchan ve dvou setech 3/6 a 2/6.

DRUŽSTVO DOROSTU VE FINÁLE
O titul bojovali na zářijovém mistrovství ČR družstev ve Stromovce
junioři I.ČLTK Praha. Cestou do finále porazili Severočeskou
tenisovou 7/2 a TK Agrofert Prostějov 6/3. Spartě podlehli těsně 4/5,
když o vítězi rozhodovaly až závěrečné čtyřhry chlapců.

TENISOVÁ EXTRALIGA SE BLÍŽÍ
I.ČLTK Praha letos nastoupí do extraligy bez dvou pilířů sestavy
z minulých let, a to Honzu Hernycha, který ukončil kariéru, a Lucii
Hradeckou, která nebude moci nastoupit z důvodu operace kolene.
V roce 2017 tedy za náš klub nastoupí Andrej Martin (Slovensko),
Jan Šátral, Jan Mertl, Robin Staněk, a Jurij Rodionov (Rakousko), v
záloze jsou Lukáš Vejvara a junioři Tadeáš Paroulek a  Ondřej Štyler.
V ženách pak Markéta Vondroušová, Tereza Martincová, Jesika
Malečková, Miriam Kolodziejová, Michaella Krajicek, připravené
budou i juniorky Johana Marková a Tereza Procházková. Letošní
ročník extraligy proběhne ve dnech 16. - 19. prosince.

JESIKA A MIRIAM
NA TURNAJÍCH ITF ÚSPĚŠNĚ

Titul ze čtyřhry a finálovou účast ve dvouhře si z turnaje s dotací
25 000 dolarů v Podgorici (MNE) odvezla Jesika Malečková (WTA
278). Miriam Kolodziejová (WTA 375) pak vyhrála mezinárodní turnaj
žen ITF dotovaný částkou 15 000 dolarů v Praze na Vista resort &
club.

N@ZORY ČLENŮ
Názory a připomínky členů týkající se klubového života můžete
posílat na e-mailovou adresu sustr@cltk.cz.

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 prosinci.

S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

www.cltk.cz


