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POZVÁNKY NA VÁNOČNÍ AKCE

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Ve středu 4. prosince zavítá na Štvanici Mikuláš. Besídka se bude
konat od 17:30 hodin v klubové restauraci. Všechny děti jsou zvány,
prosíme však o včasné přihlášky na recepci!

VÁNOČNÍ PÁRTY
Tradiční vánoční párty na Letenském zámečku proběhne v sobotu
14. prosince od 20 hodin. Součástí večera bude také vyhlášení hráčů
roku.

SILVESTR V TIEBREAKU
Ve spolupráci s klubovou restaurací TIEBREAK připravujeme
pořádání silvestrovského večera na Štvanici. Pochopitelnou
podmínkou konání této akce ze strany restaurace je garantovaný
počet osob. Proto si dovolujeme požádat případné zájemce o
předběžné potvrzení účasti e-mailem na info@restauracetiebreak.cz.

KALENDÁŘ AKCÍ V PROSINCI
29.listopadu Turnaj ATTour
30.listopadu Turnaj ATTour

Turnaj Tenisové školy - střední kurt
1.prosince Turnaj MČ Praha 1
4.prosince Mikulášská besídka
7.-9.prosince Přebor Prahy mužů
11.prosince Turnaj ATTour
14.prosince Vánoční párty (Letenský zámeček)

Turnaj ATTour
14.-16.prosince Tenisová extraliga (Říčany)
15.prosince Turnaj Tenisové školy - babytenis
20.-21.prosince Turnaj ATTour
22.prosince Turnaj Tenisové školy - babytenis
28.-29.prosince Turnaj ATTour
31.prosince Turnaj ATTour

CENTENARY TENNIS CLUBS

VALNÁ HROMADA
V druhé polovině listopadu se ve švycarském Laussane konala valná
hromada Asociace stoletých klubů (CTC), které se tradičně zúčastnil
viceprezident CTC a člen výboru I.ČLTK ing. Petr Šimůnek. V rámci
zasedání byly nově přijaty čtyři kluby, čímž se jejich celkový počet v
CTC zvýšil na 76. Jedná se o kluby ze Švýcarska, Peru a USA. Naše
seniory bude v příštím roce opět čekat účast ve finálové skupině,
pořadatelem bude řecký Athens LTC. 
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ZÁVODNÍ TENIS

KAROLÍNA MUCHOVÁ ATAKUJE TOP 20
Úspěšná sezona Karolíny Muchové skončila před branami finále na
WTA Elite Trophy. V semifinále “malého” Turnaje mistryň štvanická
hráčka prohrála s Arynou Sabalenkovou 5/7 6/7(4) a do největšího
finále v kariéře bohužel nepostoupila. Sezonu ovšem Karolína
zakončí dalším posunem ve světovém žebříčku, ve kterém se
probojovala na 21. místo, což je její nové žebříčkové maximum. 

Rok 2019 Karolína zahájila na 141. místě žebříčku WTA. Po
čtvrtfinálové účasti na Qatar Total Open v katarském Doha bojovala
o titul na J&T Banka Prague Open v pražské Stromovce. Ve
Wimbledonu Karolína postoupila do čtvrtfinále a rovněž na Bronx
Open v New Yorku byla mezi nejlepšími osmi. V korejském Soulu
pak v polovině září vybojovala svůj premiérový titul na okruhu WTA a
o měsíc později se radovala ze semifinálové účasti na Kremlin Cupu
v Moskvě.
I.ČLTK Praha gratuluje Karolíně Muchové k úspěšné sezoně 2019!

TENISOVÁ EXTRALIGA
I.ČLTK Praha letos nastoupí k obhajobě extraligového titulu i s
Karolínou Muchovou, po zranění bude znovu k dispozici Lucie
Hradecká. Otazník zatím visí nad startem Markéty Vondroušové,
která se zotavuje po operaci levé ruky. Další výraznou posilou bude
letos tak úspěšný Jonáš Forejtek, který už má za sebou výborný
debut v Davisově poháru. O startu další posily ze Slovenska –
Martina Kližana – rozhodl výbor klubu pozitivně, a pravděpodobně
bude po boku krajana Andreje Martina hrát 14. - 18. prosince v
Říčanech za I.ČLTK Praha.
V roce 2019 tedy za náš klub mohou nastoupit Andrej Martin, Martin
Kližan, Jan Šátral, Robin Staněk, Jonáš Forejtek, Ondřej Krstev,
Ondřej Štyler, Tadeáš Paroulek a v ženách Markéta Vondroušová,
Karolína Muchová, Tereza Martincová, Lucie Hradecká a Michaella
Krajicek. Více na www.tenisovaextraliga.cz.

www.cltk.cz



OHLÉDNUTÍ MANAŽERA KLUBU
ZA SEZÓNOU ZÁVODNÍHO TENISU 2019

Protože jsme na konci veleúspěšné sezóny
závodního tenisu I.ČLTK Praha, myslím, že
je třeba alespoň zčásti jmenovat velké
úspěchy našich hráčů. Markéta Vondroušová
svými výkony v první polovině roku,
ko r u n ova n ým i f i n á l o vo u ú ča s t í n a
grandslamovém Roland Garros, postoupila
až těsně za první desítku WTA a v té chvíli
atakovala místo v listopadovém Masters.
Bohužel zranění a nutná operace j i
znemožnily pokračovat v sérii úspěchů a
dokončit úžasnou sezónu. Karolína Muchová
letos už výrazně zúročila svůj pestrý a účinný
tenis, začala finálovým úspěchem na J&T

Prague Open, pokračovala čtvrtfinálovým představením na
wimbledonském centru proti legendární Sereně Wiliams a vítězstvím
na podzimním asijském turné v Seoulu postoupila na současné
21.místo žebříčku WTA. Jonáš Forejtek se v září stal světovou
jedničkou žebříčku ITF, předtím lehce vyhrál Pardubickou juniorku a
senzačně zvládnul svoji premiéru dvěma body v daviscupovém
zápase v Bosně. Tady je třeba vyzdvihnout i skvělou práci našich
trenérů Hernycha a Mertla, kteří takto rasantně zahájili svoji novou
kariéru hned po ukončení závodního hraní. Skvěle si vedla i
čtrnáctiletá Nikola Bartůňková, která se také nedávno stala jedničkou
žebříčku Tennis Europe a byla platnou hráčkou týmu, který získal pro
Českou republiku titul mistryň světa družstev U14.

PRAGUE OPEN 2020

NOVÝ TERMÍN TURNAJE
V příštím roce bude I.ČLTK Praha, opět společně s Tennis Arenou,
pořádat jubilejní 20. ročník mezinárodního turnaje Prague Open.
V novém termínu 4. - 10. května proběhne ATP Challenger s
dvojnásobnou dotací (EUR 90 000), s novým generálním partnerem
– společností Proxy Finance a pod novým názvem I.ČLTK Prague
Open by Moneta Money Bank. Ženský turnaj ITF zůstane na stejné
dotaci 60 000 dolarů. Více na www.pragueopen.org.

JONÁŠ FOREJTEK SI ZATRÉNOVAL
S ÚČASTNÍKY MASTERS

Vítěz juniorského US Open se po první grandslamové trofeji ve
dvouhře dostal na první místo kombinovaného žebříčku juniorů. Tím
ale pro Jonášek tenisový rok zdaleka neskončil. Na začátku
listopadu se objevil v Londýně, kde vykonával roli sparing partnera
pro letošní účastníky Turnaje mistrů. Obrovským zážitkem a
zkušeností byly tréninky s Rogerem Federerem, Alexandrem Zverem
a vítězem Masters Stefanosem Tsitsipasem.

STŘÍBRO Z MS DRUŽSTEV
Na konci září proběhlo v krásném novém areálu národního
tenisového centra v americkém Orlandu Mistrovství světa družstev
hráčů do 16 let. České dívky se na toto mistrovství kvalifikovaly
z druhého místa na Mistrovství Evropy. V prvním kole PLAY OFF
Češky porazily družstvo Thajska 2:0, v semifinále Rusky 2:1, ale ve
finále nakonec nestačily na Američanky 1:2. V barvách českého
týmu se z našeho klubu představili Darja Viďmanova a trenér Daniel
Vaněk.

AMÉLIE ŠMEJKALOVÁ BOJOVALA
NA MASTERS O TITUL

Amélie Šmejkalová postoupila do finále turnaje Tennis Europe Junior
Masters do 14 let. Na turnaji startovalo 8 hráčů a hráček
v kategoriích do 14 a 16 let. TE Junior Masters se hraje již od roku
1996, podeváté v řadě v italském Reggio Calabria.

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 lednu.

S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

Výbor I.ČLTK Praha a zaměstnanci přejí Všem členům klubu příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2020!

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

www.cltk.cz
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