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KLUBOVÉ NOVINKY

DOTACE OD MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

V úterý 31. května bylo schváleno 10 miliónů Kč z MŠMT pro
I.ČLTK Praha. Na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bylo
podáno 105 žádostí o investiční dotaci v programu 133513 (pro
reprezentaci).

Vybráno a uspokojeno bylo nakonec 34 subjektů, většinou
sportovní svazy, olympijská centra, ministerská centra a
tělovýchovné jednoty. Našemu klubu bylo, jako jedinému z klubů,
přiděleno 10 miliónů Kč na dostavbu ftness centra, regenerace a
klubového zázemí na ochozu malého centru. O celkovém objemu a
zahájení prací v letošní sezóně budete dále průběžně informováni.
Jakékoliv vaše konkrétní dotazy k této problematice rád zodpoví
manažer klubu Vladislav Šavrda.

KALENDÁŘ AKCÍ V ČERVNU 2016
3. června Firemní turnaj ČSOB
7. června Firemní turnaj Bank Gutmann
9. - 10. června Utkání International Lawn Tennis Club
11. - 12. června Turnaj ATTour, mistrovská utkání
15. června Klubový turnaj čtyřher
18. června Turnaj ATTour, mistrovská utkání
19. června Mistrovská utkání
25. června Turnaj ATTour, mistrovská utkání
26. června Mistrovská utkání
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UDÁLO SE MINULÝ MĚSÍC...

PRVNÍ TURNAJ ČTYŘHER V LETNÍ SEZÓNĚ
První turnaj čtyřher pro členy našeho klubu a jejich hosty v letní
sezóně 2016 se vydařil. Ve středu 18. května v podvečer se na
Štvanici sešlo celkem 11 dvojic, které byly rozděleny do dvou
skupin. Zvítězil pár James – Hůza, který si ve fnále poradil s
dvojicí Macek – Buva. Na třetím místě se umístil pár Vitale –
Vasicka.
Další turnaj chystáme ve středu 15. června od 17:00 hodin
(přihlášky prosíme do pondělí 13. června).

INFORMACE SEKRETARIÁTU

-   prosíme všechny členy, kteří ještě neuhradili členské příspěvky za
    rok 2016, aby tak učinili do poloviny června
-   od června zahajuje již 8. ročník celosezónní soutěže rekreačních
    hráčů ProKennex Non Prof Cup 2016
-   bazén je v provozu a připraven na první návštěvníky
-   informace o podmínkách užívání multifunkčního hřiště a hřiště na
    plážový volejbal dostanete na recepci (telefon: 222 316 317)
-   management I.ČLTK Praha aktualizoval provozní pravidla a řády
    (dostupné na klubovém webu www.cltk.cz) 
-   regenerační linka (vířivka a sauna) pro členy v provozu každý
    všední den od 15 hodin, masáže a fyzio dle dohody

TENISOVÁ ŠKOLA

LETNÍ KEMPY
Během letních prázdnin pořádá TŠ I.ČLTK Praha kempy pro děti, 
opět v pěti termínech. Více informací najdete na klubovém webu 
nebo nástěnce. Přihlášky e-mailem na pecha@cltk.cz.

NÁBOR NOVÝCH DĚTÍ
Tenisová škola I.ČLTK Praha by Tecnifbre pořádá v pondělí
20. června 2016 od 18:00 hodin nábor nových dětí ve věku 3 až 7
let pro sezónu 2016/17. Pro více informací kontaktujte vedoucího
trenéra TŠ na e-mailu pecha@cltk.cz. 

www.cltk.cz

mailto:pecha@cltk.cz


ADVANTAGE CARS PRAGUE
OPEN 2016 BY ZENOVA

Vážení členové klubu, i v letošním roce připravujeme turnaj
Advantage Cars Prague Open 2016 by Zenova, tentokrát v termínu
od 23. - 31. července. Loňský model, kdy jsme spojili své síly se
společností Tennis Arena a rozhodli se překvapit kombinovaným
turnajem mužů a žen, se osvědčil, a tak ho zopakujeme i letos.
Opět se můžete těšit jak na ženský turnaj ITF s dotací USD 75.000,
tak na mužský tenis kategorie ATP Challenger s dotací EUR
42.500+H.

 
Oba turnaje byly loni hráčsky velmi silně obsazené a věříme, že
nejinak tomu bude i letos. Již teď máme přislíbenou účast některých
českých špiček, na jejich potvrzení však musíme ještě pár dní
počkat. Přijdťe se podívat na skvělý tenis, podpořit české hráče
nebo jen načerpat příjemnou sportovní atmosféru a užít si den na
Štvanici. Vstupné je zdarma! V areálu navíc bude bohatý
doprovodný program – možnost testování různých vlastností raket
a výpletů ve spolupráci s frmami Tecnifbre a ProKennex, Kids
days, exhibice vozíčkářů nebo občerstvení. Těšíme se na vaši
podporu, na dobrý tenis a skvělou atmosféru!

ZE ZÁVODNÍHO TENISU

JAN ŠÁTRAL OBHÁJIL V MOSTĚ TITUL
První turnaj mužů ITF kategorie Futures s dotací 10 000 dolarů v
Mostě má stejného vítěze jako vloni. Titul se podařilo obhájit Janu
Šátralovi (ATP 241), který v průběhu turnaje ztratil jediný set se
Zdeňkem Kolářem v semifnále. Ve fnále si Honza poradil s
Belgičanem Geensem 6/3 6/3. Do fnále čtyřhry došla dvojice
Jebavý – Salaba.

JESIKA MALEČKOVÁ POSTOUPILA DO FINÁLE
Hráčka I.ČLTK Praha Jesika Malečková (WTA 225) došla do fnále
mezinárodního turnaje ITF žen s dotací 50 000 dolarů v italské
Brescii. Ve fnále nestačila na nejvýše nasazenou Karin Knapp
(WTA 118) 1/6 2/6. Jesika získala 48 bodů do žebříčku WTA, což
by ji mělo posunout do druhé stovky žebříčku WTA.

DENISA HINDOVÁ SLAVÍ PRVNÍ
JUNIORSKÝ TITUL V BUDAPEŠTI

Svůj první titul ve dvouhře na juniorském okruhu ITF získala v
Budapešti na turnaji kategorie 4 teprve čtrnáctiletá Denisa
Hindová. Hráčka I.ČLTK Praha ve fnále porazila Rumunku
Corneanu 6/4 6/2 a připsala si do žebříčku ITF Juniors 40 bodů.
Do čtvrtfnále došla Vanesa Nikolovová.

NAŠI HRÁČI ÚSPĚŠNÍ NA PŘEBORECH PRAHY
Během května a června se konaly Přebory Prahy 2016 ve všech
věkových kategoriích. Ve dvouhrách zvítězili Mathias Musil
(st.žáci), Adéla Vašíčková (dor.) a Petra Mihoková (ml.žákyně).

Štvanickým hráčům se dařilo také ve čtyřhře. V kategorii dospělých
získala titul Nikola Kohoutová, mezi dorostenci vyhráli Antonín
Štěpánek, Adéla Vašíčková a Šárka Richterová. Mezi mladšími
žáky pak zvítězili Jiří Fiedler a Viktorie Hažmuková.

CENTENARY TENNIS CLUBS

AKCE CTC V LETOŠNÍM ROCE
V letošním roce se I.ČLTK Praha zúčastní celkem čtyř akcí v rámci
sdružení stoletých klubů Centenary Tennis Clubs. Na štvanické
půdě se na začátku října uskuteční turnaj žáků do 14 let. V irském
Dublinu se představí naši žáci do 12 let a do španělské Barcelony
pak odcestuje družstvo žáků do 14 let. Dále se náš klub představí
také v tzv. Senior Competition.

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

KLUBOVÝ NEWSLETTER
Vážení členové klubu,

tento newsletter vychází také v anglické verzi a přináší aktuální
informace pro následující měsíc červen a krátké ohlédnutí za
měsícem uplynulým. Další číslo připravujeme na začátku července.

S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

www.cltk.cz

A
dé

la
 V

aš
íč

ko
vá

 a
 A

ne
ta

 L
ab

ou
tk

ov
á

po
 f

ná
le

 d
or

os
te

ne
k


