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INFORMACE SEKRETARIÁTU

SLOVO MANAŽERA
Vážení členové klubu, tenisoví přátelé,
máme za sebou rok, který můžeme
považovat za velmi specifický, dnes různě
nazývaný – pandemický, koronavirový,
covidový. Od poloviny března se na české
scéně udělalo díky pohotovým reakcím
prezidenta ČTS i privátních manažerských
skupin pro profesionální tenisty mnoho
užitečného. Uspořádalo se značné množství
individuálních i týmových akcí, které
bezesporu nastartovaly tenisový vzestup
mnoha hráčů a kromě toho umožnily i zisk
cenných zkušeností mladým tenistům
v konfrontaci s těmi zkušenými. To bylo zcela jistě jedno z mála
pozitiv, kterých jsme se v loňském roce dočkali. Vše ostatní bylo
pouze o překonávání organizačních a finančních potíží, o
negativních zprávách oznamujících rušení turnajů, uzavírání
sportovišť a nepromyšlených finančních kompenzacích, týkajících se
zejména tzv. druhé vlny epidemie. Bohužel se ani různými peticemi,
žádostmi a intervencemi nepodařilo přesvědčit odborníky na
Ministerstvu zdravotnictví a epidemiology o tom, že je nutné
odlišovat sporty kolektivní od individuálních, sporty v malých, těžko
větratelných prostorech od našeho halového tenisu, kde se při
zachování hygienických opatření mohlo klidně dále sportovat i na
úrovni neprofesionální. A tak teď v konci roku tvoříme krizové
rozpočty na rok 2021 a používáme přitom rovnici o mnoha
neznámých. Ta by se ale podstatně zjednodušila, kdyby odpovědné
osoby věnovaly trochu času na zamyšlení, co svými celoplošnými
rozhodnutími způsobují provozovatelům tenisových areálů s
přetlakovými halami a s mnoha rekreačními tenisty, kteří by se
sportem tak rádi alespoň příležitostně oprostili od dennodenních
přívalů negativních informací. Tak s příchodem nového roku věřme,
že se někdo umoudří a i těmto tématům se bude fundovaně věnovat.

Vladislav Šavrda, manažer klubu
AKTUALITY Z KLUBU
VICTORIA JIŽ 7 LET PODPORUJE
TALENTOVANÉ HRÁČE I.ČLTK PRAHA
I.ČLTK Praha je od roku 2014 součástí Vysokoškolského
sportovního centra MŠMT (VICTORIA). V letošním roce klub obdržel
investiční dotaci ve výši 666.373,- Kč na pořízení unikátního
servírovacího trenažéru Serve Ace Attack s možností podání až 180
km/h a multifunkčního posilovacího trenažéru Keiser Functional
Trainer (na snímku Jonáš Forejtek při cvičení s trenérem Jaroslavem
Blažkem).

Vzhledem k současným nařízením a opatřením Vlády ČR prosíme
členy klubu o trpělivost v souvislosti s řešením stálých rezervací.
Aktuální informace bude sekretariát průběžně zveřejňovat na
klubovém webu www.cltk.cz.

TENISOVÁ EXTRALIGA 2020
Obhajoba titulů dvojnásobných extraligových mistrů ČR za roky 2018
a 2019 se sice nakonec při dodržování mnoha opatření konala, ale
z mnoha důvodů nebyla nakonec úspěšná.
Při rozhodování, jak budeme letos postupovat se získáváním
případných zahraničních posil (samozřejmě pouze pro mužskou část
týmu) jsme byli jednotní v názoru, že v tomto specifickém a finančně
náročném roce budeme hrát pouze s domácími hráči. V té chvíli
jsme ovšem netušili, že se nám zraní dva stěžejní hráči základní
sestavy (Karolína Muchová a Jonáš Forejtek) a v polovině prvního
zápasu proti Lukáši Rosolovi i Jan Šátral. Z toho vyplynula porážka
v utkání s TK Sparta a pouze těžce vydřené vítězství v zápase o 3. –
4. místo proti Oáze Říčany.

Nebudeme hodnotit jednotlivé hráče, bojovali všichni, jak nejlépe
uměli, vyzdvihněme snad jenom Markétu Vondroušovou, která
vyhrála suverénně obě dvouhry s kvalitními soupeřkami Kvitovou a
Alexandrovou. Věřme tedy, že v příštím ročníku se sejdeme v plné
sestavě a znovu budeme vážnými uchazeči o titul.

PETR ŠIMŮNEK OBHÁJIL FUNKCI
VICEPREZIDENTA CTC
Na začátku listopadu 2020 proběhla již 24. valná hromada prestižní
tenisové asociace stoletých klubů (Centenary Tennis Clubs), na
které byl zvolen jedenáctičlenný výkonný výbor na období let 2021 –
2023. Ten pak na svém prvním zasedání zvolil ze svých členů
prezidenta, jímž se stal Jordi Cambra (Real Club de Tenis Barcelona
1899). Na postu viceprezidenta nadále zůstává Petr Šimůnek (I.
ČLTK Praha), ekonomickou oblast bude zastupovat Eric Rogers (TC
Genéve). Na valné hromadě byly za nové členy přijati kanadský
Ottawa Tennis & Lawn Bowling Club a francouzský Le Touquet.
Celkem je aktuálně členy CTC 76 klubů ze čtyř kontinentů.

KALENDÁŘ AKCÍ LEDEN – BŘEZEN 2021
10 ledna
18 – 24 ledna
31 ledna
6 – 8 února
21 února
28 února
7 března
12 – 16 března

Turnaj na střední kurt I.ČLTK Praha Cup by Babolat
Turnaj ITF Juniors Grade 4
Turnaj v babytenise I.ČLTK Praha Cup by Babolat
Přebor Prahy (U18)
Turnaj v babytenise I.ČLTK Praha Cup by Babolat
Turnaj na střední kurt I.ČLTK Praha Cup by Babolat
Turnaj v babytenise I.ČLTK Praha Cup by Babolat
Turnaj A (U12)
(změny vyhrazeny, aktuální kalendář akcí I.ČLTK Praha naleznete zde)

www.cltk.cz

Tenisový rok 2020 na ostrově Štvanice obrazem...

Švýcar Wawrinka byl hlavní hvězdou letošního Prague Open

Během prázdnin se v I.ČLTK představila řada domácích hvězd

ATP Challenger na Štvanci byl restartem turnajového okruhu mužů

Stan Wawrinka potvrdil roli prvního nasazeného a získal titul

Jonáš Forejtek a Darja Viďmanova nejlepšími hráči na okruhu ČTS Nikola Bartůňková první hráčkou žebříčku U14 Tennis Europe

V I.ČLTK proběhla již 24. série turnajů pro hráče do 9 let
Tým babytenistů bojoval na M ČR v Prostějově o bronz

Tenisová škola uspořádala rekorní počet 9 letních kempů pro děti

KLUBOVÝ NEWSLETTER
Vážení členové klubu,
tento newsletter vychází také v anglické verzi a přináší aktuální
informace pro následující měsíce leden až březen 2021 a krátké
ohlédnutí za měsíci uplynulými. Další číslo připravujeme v dubnu.
S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha
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Výbor I.ČLTK Praha a zaměstnanci přejí Všem členům klubu příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2021!
Za úspěchy hráčů I.ČLTK Praha stojí i naši partneři. Děkujeme za podporu!

www.cltk.cz

