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KALENDÁŘ AKCÍ
V DUBNU A KVĚTNU 2018

Vážení členové klubu, milí tenisoví příznivci,
ze dne na den se nám na Apríla změnilo
počasí z mrazů na letní teploty, a to nám
konečně umožnilo
vrhnout se na jarní
úpravu kurtů. A tak za, v současnosti
rozbouraným, Negrelliho viaduktem se už
hraje,
haly
mizí
v uskladňovacích
kontejnerech a netrpěliví čekatelé na
venkovní tenis vstupují do hry.
Stavební práce na II. etapě dostavby na
ochozu se rychle rozjely, a tak věřím, že na
podzim se už ohřejete či ochladíte a necháte
zregenerovat
tělo
v novém,
moderně
vybaveném wellness. Předem se omlouvám za několik hlučných dní,
které nás čekají při bourání otvoru pro vyústění schodiště do horního
patra.
Velice vážně uvažujeme o přesunu sportovního obchodu
s vyplétáním do nevyužitého místa v pravé části vestibulu, kde dnes
stojí jenom automat na kávu. Jistě bude prospěšné bližší propojení
s recepcí, procházejícími členy klubu i návštěvníky areálu.
Designově hezký prosklený prostor se nám určitě bude líbit.
Přeji všem příjemnou 125. sezónu v historii našeho klubu I.ČLTK
Praha!

Vladislav Šavrda, manažer klubu
INFORMACE SEKRETARIÁTU

21. dubna
29. dubna
6. května
8. května
12.-14. května
15. května
18.-20. května
20. května
25. května
26. května
270. května

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Prosíme všechny hráče a členy klubu o uhrazení členských
příspěvků na rok 2018. Veškeré informace naleznete na webu nebo
na nástěnce ve vestibulu klubu. Více podá sekretářka Martina
Plocová (mobil: 604 230 7021 / e-mail: plocovaccltk.cz).

NOVÝ POST SPORTOVNÍHO ŘEDITELE
Od 1. dubna působí na nově zřízeném postu sportovního ředitele
klubu dlouholetý člen Petr Vaníček. Jeho náplní je vypracování
promyšlené dlouhodobé koncepce výchovy talentů směrem k
reprezentačním střediskům a finančního plánu pro komplexní oblast
závodního tenisu. Petr Vaníček (*19701) byl hráčem národní ligy,
nejdříve jako trenér pracoval s mládeží, poté spolupracoval s
bývalými reprezentanty Radkou Bobkovou, Davidem Riklem a
Martinem Dammem. Jako sparingpartner působil také v týmu Martiny
Hingisové. V posledních letech pracoval s Kateřinou Kramperovou,
Karolínou Plíškovou a Andreou Hlaváčkovou.

ADVANTAGE CARS PRAGUE OPEN 2018
BY SPORT-TECHNIK BOHEMIA
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 popáté tomu tak
bude pod hlavičkou titulárního partnera, společnosti Advantage Cars.
Vstup bude opět zdarma! Během letošního ročníku opět zavítá na
Štvanici největší čs. organizace bojových sportů ve formě turnaje
MMA. Více informací naleznete na oficiálním webu turnaje
www.pragueopen.org.

Turnaj Babolat ATTour
Mistrovská utkání (3)
Mistrovská utkání (4)
Turnaj Babolat ATTour
Přebor Prahy mladšího žactva
Valná hromada klubu
Návštěva CTC (SALK)
Mistrovská utkání (2)
Firemní turnaj ČSOB
Turnaj Babolat ATTour
Mistrovská utkání (4)

OSLAVA 125. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
I. ČLTK PRAHA
V sobotu 9. června 2018 se uskuteční oslava 125. výročí založení
klubu. V rámci oslav bude uspořádán tzv. DEMO DAY BABOLAT,
kde budou členové a hráči seznámeni s produkty našeho nového
partnera včetně možnosti testování raket.

LETNÍ KEMPY PRO DĚTI
Během letních prázdnin pořádá Tenisová škola I.ČLTK Praha by
Babolat kempy pro děti, opět v pěti termínech. Více informací najdete
na klubovém webu nebo nástěnce. Přihlášky e-mailem na
pechaccltk.cz.
Termíny: 2. - 6. července, 9. - 13. července, 6. - 10. srpna, 13. - 170.
srpna a 270.srpna – 31.srpna.

UDÁLO SE...
SLAVNOSTNÍ VEČER
PRAŽSKÉHO TENISOVÉHO SVAZU

VALNÁ HROMADA KLUBU
V úterý 15. května 2018 v 18:15 hodin se v klubové restauraci na
Štvanici koná valná hromada.
Po úvodních organizačních
záležitostech přednese prezident klubu Václav Klaus zprávu o
činnosti klubu v roce 20170 a ekonom klubu Petr Šimůnek zprávu o
hospodářských výsledcích. Poté bude následovat závěrečná
diskuse.

V rámci slavnostního večera PTS, který se konal v sídle Ministerstva
kultury, Nosticově paláci, převzala Denisa Hindová ocenění
předsedy PTS za fair play. Dále bylo oceněno také družstvo
mladšího žactva I.ČLTK Praha a členové Junior Fed Cupu.

www.cltk.cz

ZE ZÁVODNÍHO TENISU

ONDŘEJ ŠTYLER NA ŠTVANICI
ZÍSKAL TITUL

MARKÉTA VONDROUŠOVÁ V TOP 50
ŽEBŘÍČKU WTA

Turnaj dospělých série Optim Tour, který se konal na konci března
na Štvanici, vyhrál ve dvouhře hráč I.ČLTK Ondřej Štyler. Titul ve
čtyřhře získali také domácí hráči Lukáš Vejvara s Antonínem
Štěpánkem.
Ondřej Štyler si ve finále dvouhry poradil s Lukášem Vejvarou 6/3
6/0. Ve čtyřhře pak Lukáš Vejvara s Antonínem Štěpánkem v boji o
titul přehráli pár Bolardt – Michl 70/5 70/5.

Hráčka I.ČLTK Praha Markéta Vondroušová se po postupu mezi
nejlepších šestnáct hráček turnaje WTA BNP Paribas Open v
americkém Indian Wells dostala premiérově na 50. místo světového
žebříčku.

NAŠI HRÁČI ÚSPĚŠNÍ NA TURNAJÍCH ITF
Anastasia Detiuc získala v Heraklionu titul na turnaji ITF žen s dotací
15 000 dolarů. Mezi juniory se v Trnavě na turnaji kategorie 4
prosadili Vanesa Nikolovová postupem do finále a Vítek Horák, který
skončil v semifinále.

HALOVÉ M ČR STARŠÍHO ŽACTVA
Hráči I.ČLTK Praha se prosadili na HM ČR 2018 staršího žactva
konaném v Plzni a Prostějově. Ve dvouhře Agáta Černá bojovala o
titul a Lukáš Velík postoupil do semifinále. Ve čtyřhře pak Adam Vašíř
s Jonášem Padevětem prohráli až ve finále.

KAROLÍNA MUCHOVÁ DOŠLA
Z KVALIFIKACE DO FINÁLE
O titul si na turnaji ITF s dotací 60 000 dolarů ve francouzském
Croissy-Beaubourg zahrála Karolína Muchová. Ve čtyřhře pak také
Jesika Malečková postoupila do finále.

NcZORY ČLENŮ
Názory a připomínky členů týkající se klubového života můžete
posílat na e-mailovou adresu sustrccltk.cz. Zároveň bychom Vás
rádi požádali o náměty na rubriky do tohoto newsletteru.

KLUBOVÝ NEWSLETTER
Karolína Muchová vyhrála tři zápasy v kvalifikaci a stejně jako Jesika
Malečková prošla do hlavní soutěže. Tam postupně vyřadila Němku
Lottner,
Francouzku
Parmentier,
přemožitelku
Malečkové
Francouzku Ponchet a v semifinále Rusku Kalinskayu. Do finále proti
Anně Blinkové Karolína nenastoupila. Finálová účast posune
Karolínu na 195. místo žebříčku WTA.
Do finále čtyřhry se probojoval pár Krejsová – Malečková, který
nestačil na dvojici Kalinskaya – Kužmová.

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 červnu.
S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

Za úspěchy hráčů I.ČLTK Praha stojí i naši partneři. Děkujeme za podporu!

www.cltk.cz

