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SLOVO MANAŽERA KLUBU

Vážení členové klubu,

není  příliš  povzbudivé  psát  úvodník  v
době, kdy život na Štvanici funguje jen
ve  velmi  omezeném  režimu  a  ani
netušíme, kdy se budeme moci alespoň
částečně vrátit k normálu. Snad s blížící
se letní  sezónou, i  když restrikce naší
vlády  jsou  nepředvídatelné  a  tenisem,
jako  individuálním  sportem  s  velmi
bezpečnými parametry se nikdo, i přes
řadu dopisů, peticí a rozhovorů, dosud

nezabýval. A pokud zabýval, tak špatně vyhodnotil.
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Teď trochu pozitivněji. Skvělý začátek sezóny pro naše dvě
nejlepší hráčky Markétu Vondroušovou a Karolínu Muchovou
nás určitě moc potěšil a i touto cestou gratulujeme. Markéta
v semifinále  WTA  International a  následně  osmifinále
Australian  Open,  Karolína  dosáhla  na  dosavadní  životní
úspěch účastí v grandslamovém semifinále v Melbourne, kde
jí  ve  vyrovnaném  zápase  s Američankou  Brady  jen  těsně
uniklo finále.
V těchto  dnech  začínáme  bourat  některé  haly  a  chtěli
bychom  co  nejdříve  zprovoznit  antukové  kurty,  opět  bude
záležet  na  rychlosti  rozvolňování  pravidel  pro  venkovní
sportování. Do dalších dní a týdnů si přejme pevné zdraví a
potřebnou dávku optimismu a věřme, že letní sezónu již brzy
zahájíme.

Vladislav Šavrda, manažer klubu

www.cltk.cz

Premiérová účast Karolíny Muchové v grandslamovém semifinále

Hráčka I. ČLTK Praha Karolína Muchová senzačně postoupila do semifinále Australian Open, když si 
postupně poradila s Lotyškou Ostapenkovou, Němkou Barthelovou, světovou šestkou Karolínou Plíškovou, 
Belgičankou Mertensovou a světovou jedničkou Australankou Bartyovou.
Gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci klubu!

https://www.vsc.cz/


KAROLÍNA MUCHOVÁ V BOJI O FINÁLE
AUSTRALIAN OPEN 2021

Dvouhodinovou bitvu o postup do finále prvního grandslamu
sezóny rozhodlo ztracené podání Karolíny v úvodu třetí sady.
Štvanická tenistka přesto bojovala až do konce. V poslední
hře za stavu 4/5 postupně odvrátila čtyři  mečboly.  Zároveň
ale nevyužila tři šance na prolomení podání Bradyové. Svou
pátou  možnost  ukončit  zápas  už  Američanka  využila  a
vyhrála 6/4 3/6 6/4.
Karolína se na světovém žebříčku WTA po úspěchu posunula
o pět příček na 22. místo!

Výsledky Karolíny Muchové na Australian Open 2021:
1.kolo Muchová - Ostapenko (LAT) 7/5 6/2
2.kolo Muchová - Barthel (GER) 6/4 6/1
3.kolo Muchová - Plíšková (CZE) 7/5 7/5
osmifinále Muchová - Mertens (BEL) 7/6 7/5
čtvrtfinále Muchová - Barty (AUS) 1/6 6/3 6/2
semifinále Muchová - Brady (USA) 4/6 6/3 4/6

O KAROLÍNĚ MUCHOVÉ
Karolína Muchová se  narodila 21. srpna 1996 v Olomouci.
Hraje  pravou rukou.  Ve  své  dosavadní  kariéře  na
profesionálním okruhu WTA získala jeden singlový titul, když
v roce 2019 triumfovala na Korea Open v Soulu. Od března
2020  spolupracuje  s  trenérem Davidem Kotyzou,  kondiční
přípravu zajišťuje Jaroslav Blažek. Manažerem týmu Karolíny
je Tomáš Petera.  Mezi  její  největší  grandslamové úspěchy
patří účast v semifinále Australian Open 2021 a ve čtvrtfinále
Wimbledonu 2019. V českém fedcupovém týmu debutovala v
roce  2019.  Jejím  otcem  je  bývalý  ligový  fotbalista  Sigmy
Olomouc Josef Mucha.

VÝVOJ UMÍSTĚNÍ NA ŽEBŘÍČKU WTA
V  listopadu  2019  dosáhla  Karolína  Muchová  na  své
žebříčkové maximum na okruhu WTA, 21. místo.

LETNÍ KEMPY PRO DĚTI
Na Štvanici  se během letních prázdnin  budou konat  tradiční  letní
tenisové kempy pro děti do 9 let. V souvislosti  s aktuální situací v
České  republice  reagujeme  na  tuto  skutečnost  organizováním
kempů opět během celých letních prázdnin (každý týden pondělí –
pátek v čase 8:30 – 16:30 hodin)!
Přihlášky a více informací naleznete na www.cltk.cz v sekci Tenisová
škola. 

MARKÉTA VONDROUŠOVÁ
ZAZNAMENALA SENZAČNÍ START

DO LETOŠNÍ SEZÓNY
Na letošním ročníku Australian Open se dařilo také Markétě
Vondroušové (WTA 20), která skončila v osmifinále. V boji o
postup  do  čtvrtfinále  byla  nad  její  síly  byla  tchajwanská
veteránka  Su-wej  Sie.  Jednadvacetiletá  Češka  podlehla
stejné soupeřce taktéž zkraje roku na turnaji v Abú Zabí.

Markéta tak úspěchem na prvním grandslamu roku navázala
na svou semifinálovou účast na předcházejícím turnaji WTA
International  v  Melbourne,  kde  po  vítězstvích  nad  Ruskou
Grachevou,  Ruskou  Zvonarevou  a  Argentinkou  Podorskou
podlehla až Španělce Muguruzové (WTA 15).

VÝSLEDKY NAŠICH HRÁČŮ
Tereza  Martincová  (WTA  129) si  zahrála  o  účast  v
semifinále na turnaji ITF ve švýcarském Grenoblu s dotací 25
000  dolarů.  Ve  čtvrtfinále  Tereza  podlehla  domácí  hráčce
Golubic 6/4 2/6 2/6. 

Jan Šátral (ATP 360) postoupil do finále turnaje ITF v Sharm
El  Sheikhu  s  dotací  15  000  dolarů.  V  boji  o  titul  Honza
nestačil na krajana Gengela 2/6 2/6. 

Vojtěch  Petr  (ITF  58) zaznamenal  postup  do  semifinále
juniorského  turnaje  ITF  kategorie  1  na  Ukrajině.  V  boji  o
postup do finále nestačil na Estonce Lajala 4/6 2/6. 

Nikola  Bartůňková  (ITF  138) postoupila  do  semifinále
juniorského  turnaje  ITF  kategorie  3  ve  španělském
Manacoru, kde nestačila na druhou nasazenou Laki z Řecka
2/6 3/6. 

KALENDÁŘ AKCÍ
3 – 9 května ATP Challenger Prague Open 2021
28 května Firemní turnaj ČSOB
7 – 30 července Letní kempy pro děti 1 – 4
24 července Oktagon MMA
2 – 27 srpna Letní kempy pro děti 5 - 8

(změny vyhrazeny)
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Za úspěchy hráčů I.ČLTK Praha stojí i naši partneři. Děkujeme za podporu!


