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INFORMACE SEKRETARIÁTU

DRUHÁ ETAPA NÁSTAVBY
Po zveřejnění  výsledků dotačního řízení  MŠMT můžeme s radostí
oznámit  našim  členům,  že  jsme  byli  vybráni  s nejvyšším  počtem
dosažených bodů a bylo nám přiděleno 100% požadované částky na
II.etapu dostavby na ochozu malého centru, tj. 11,8 mil. Kč. V součtu
se  7,0  mil.  Kč  od  MHMP  budeme  zcela  jistě  schopni  realizovat
kompletní  plánovanou  výstavbu  nové  moderně  vybavené
regenerační linky s prostorem pro masáže, fyzioterapii, saunu, parní
lázeň, Kneippovu lázeň a odpočívárnu s výhledem k bazénu. Další
informace o časovém harmonogramu prací a možných omezeních
budeme  zveřejňovat  průběžně  na  našich  webových  stránkách
i formou emailových zpráv.

BABOLAT NOVÝM PARTNEREM KLUBU
V závěru  letošního  roku  končí  dlouholetá  smlouva  mezi  I.ČLTK
Praha  a  společností  Tecnifibre.  Protože  o  její  prodloužení  za
stávajících  podmínek  neměl  náš  dosavadní  partner  zájem,  došlo
k dohodě  a  následnému  uzavření  nové  tříleté  smlouvy  s firmou
Matchpoint, zastupující v tenise uznávanou značku Babolat. Zvýšení
prestiže  při  spolupráci  s tímto  velikánem  na  tenisovém  trhu  je
nesporné  a  věříme,  že  z toho  budou  mít  patřičný  užitek  nejen
závodní hráči, ale i dětský a rekreační tenis.

TENNIS ARENA NOVÝM
PROVOZOVATELEM SERVISU

Od 12. prosince bude  na Štvanici  znovu  otevřen tenisový  obchod
a vyplétárna  pod  názvem  Tennis  Arena  Shop.  Začínat  bude  v
provizorním režimu, to znamená, že zpočátku bude v provozu pouze
vyplétání.  Od  2. ledna  2018  pak  i  obchod  včetně  prodeje  zboží
(rakety,  oblečení,  doplňky apod.)  značek Babolat,  Adidas, Reebok,
Tennis Arena. Otevírací doba bude pondělí až pátek 9:00-17:00.

ČLENSḰ PŘISPPVKY
Prosíme všechny  členy  klubu o  uhrazení členských příspěvků do
konce  února.  Veškeré informace  naleznete  na  webu  nebo  na
nástěnce ve vestibulu klubu. Více informací podá sekretářka Martina
Plocová (mobil: 604 230 721 / e-mail: plocova@cltk.cz).

VALNÁ HROMADA CTC
V druhé polovině listopadu se ve švycarském Laussane konala valná
hromada Asociace stoletých klubů (CTC). V rámci zasedání byl na
období  2018-2020 do funkce viceprezidenta opětovně zvolen člen
výboru našeho klubu ing. Petr Šimůnek. Nově bylo přijato pět klubů,
čímž se jejich celkový počet v CTC zvýšil na 71.    
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VÁNOČNI PARTY 2017
V první polovině prosince 2017 se v prostorách Letenského zámečku
konala tradiční vánoční párty klubu. Mezi více než stovkou hostů se
objevili řádní i zasloužilí členové, zástupci partnerů, hráči a trenéři
Během večírku byly také vyhlášeny výsledky ankety Cena Jaroslava
Drobného pro nejlepší hráče roku 2017.

Oceněným  předal  trofeje  prezident  klubu  prof.  Václav  Klaus.  V
kategorii  dospělých  získali  cenu  pro  nejlepší hráče  Markéta
Vondroušová  a  Jan  Šátral.  Mezi  juniory  si  trofej  odnesli  Denisa
Hindová a Ondřej Štyler. Mezi nejmladšími hráči byli oceněni Darja
Viďmanova a  Martin  Damm.  Více  fotografií z  vánoční párty  2017
naleznete ve fotogalerii na webu www.cltk.cz.

VÁNOCE V TIEBREAKU
Klubová restaurace připravila  pro členy klubu tradiční  štědrodenní
posezení s obědem a Silvestrovskou party.  Rezervace na e-mailu
info@restauracetiebreak.cz nebo telefonu 736 653 292!

KALENDÁŘ AKCI
V PROSINCI 2017 A LEDNU 2018

16. - 19. prosince Turnaj B mladších žáků
23. prosince Turnaj Babolat ATTour
30. - 31. prosince Turnaj Babolat ATTour
6. - 9. ledna Přebor Prahy mladších žáků
13. ledna Turnaj Babolat ATTour
14. ledna Turnaj TŠ I.ČLTK Praha Cup by Babolat U8
22. - 28. ledna Turnaj juniorů ITF G4
28. ledna Turnaj TŠ I.ČLTK Praha Cup by Babolat U9
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ZÁVODNI TENIS

LOUIS CAYER PŘEDNÁŠEL NA ŠTVANICI
Trenérský  guru  Louis  Cayer  na  konci  listopadu  vystoupil  teprve
podruhé  v  Česku  a  se  svým  seminářem  zaměřeným  na  výuku
moderních  tréninkových  trendů  sklidil  úspěch.  Jeho  celodenní
přednášku,  která  probíhala  v  našem  klubu  na  dvorci  číslo  2,  si
nenechalo ujít více než 160 trenérů včetně čtyřech z našeho klubu.

TENISOVÁ EXTRALIGA 2017
V sobotu 16. prosince zahajuje ve Stromovce I.ČLTK v semifinálové
skupině proti  TK Sparta,  v  neděli  17. prosince  pak  štvanický  tým
nastoupí proti  vítězi  z utkání  Liberec-Jihlava.  Kompletní  informace
naleznete na webu www.tenisovaextraliga.cz.

ONDŘEJ ŠTYLER MÁ TITUL
Z ORANGE BOWLU NA FLORIDP

Druhý nasazený pár turnaje Ondřej Štyler – Tomáš Machač vyhrál
prestižní juniorský turnaj ITF kategorie A Orange Bowl International
Tennis  Championship  2017,  když  si  ve  finále  poradil  s  první
nasazenou kolumbijsko-korejskou dvojicí Mejia – Park 6/4 6/4.

KLUBOVÝ NEWSLETTER

Vážení členové klubu,

tento  newsletter  vychází  také  v anglické  verzi  a  přináší  aktuální
informace  pro  následující  měsíce  prosinec  2017  a  leden  2018
a krátké ohlédnutí za měsícem uplynulým. Další číslo připravujeme
na začátku února.

S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

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

Výbor I.ČLTK Praha a zaměstnanci přejí Všem členům klubu příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2018!
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