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ADVANTAGE CARS PRAGUE
OPEN 2016 BY ZENOVA

Na konci července poradal I.ČLTK Praha ve spolupraci se
společnosti Tennis Arena turnaj muzu ATP Challenger s dotaci EUR
42.500+H v kombinaci s turnajem zen ITF s dotaci USD 75.000.
Vitezem se stal Kolumbijec Giraldo, mezi zenami ziskala titul
Nemka Lottner.

V obou turnajich se predstavila rada hraču sirsi tenisove spičky,
mezi tvare turnaje patrili Martin Klizan a deblový par Andrea
Hlavačkova – Lucie Hradecka (pozn. red. kterou bohuzel vyradilo
ze hry zraneni).
Program nekolikrat behem týdne narusil desť, i presto se turnaj tesil
velkemu divackemu zajmu. Na zaklade nepriznive predpovedi
počasi na fnalovou nedeli bylo zaverečne utkani muzu sehrano na
centralnim Allianz kurtu (primý prenos odvysilala Nova Sport) a
utkani zen na kurtu čislo 2.
Pri zaverečnem ceremonialu ocenili nejlepsi hrače mj. prezident
klubu Vaclav Klaus, predstavitel titularniho partnera Milan Vopička
a standing by partnera Tomas Zeman a reditele turnaju Vladislav
Savrda (ATP) a Tomas Petera (ITF). 

KALENDÁŘ AKCÍ V ZÁŘÍ 2016
3. zari Turnaj serie Babolat ATTour
4. zari Klubový den
9. - 10. zari Prebor Prahy v babytenise
14. zari Turnaj čtyrher pro členy klubu
17. - 18. zari Turnaj serie Babolat ATTour
27. zari I.ČLTK Golf Cup 2016 (GC Beroun)
30. zari Mezinarodni pratelske utkani U14 v ramci CTC

NOVINKY

LIMITOVANÁ KOLEKCE NIKE
V Tenis Servisu je mozno poridit limitovanou kolekci Nike Roger
Federer. K dispozici je pouze par kusu.
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INFORMACE SEKRETARIÁTU

PRODEJ HODIN V HALÁCH
V ZIMNÍM OBDOBÍ

V prubehu zimni sezony 2016/17 nabizime moznosti hrani na
ruzných druzich povrchu, a to jak v pevne, tak i pretlakových
halach.
Oproti sestave zakrytých kurtu v predchozi sezone bude navic pro
letosni zimni obdobi postavena dvojhala s antukovým povrchem na
kurtech 7 a 8. Dale bude nový trojvrstvý plasť na kurtu č.1 a nový
topný agregat pro trojhalu na kurtech 2, 3, 4.

Celkem je tedy k dispozici 12 krytých dvorcu. Slevy pro členy klubu
ve výsi az 10 %. Rezervujte si kurt na zimu jiz nyni na
plocova@cltk.cz nebo na 604 230 721! Vice info na www.cltk.cz.

POZVÁNKA NA GOLFOVÝ TURNAJ
V úterý 27. zari se od 9:30 hodin kona v Golf Clubu Beroun I.ČLTK
Golf Cup 2016. Prihlasky prosime e-mailem na savrda@cltk.cz.

TENISOVÁ SKOLA BY TECNIFIBRE

NÁBOR NOVÝCH DĚTÍ
Tenisova skola I.ČLTK Praha by Tecnifbre nabizi behem mesice zari
(v ramci naboru nových deti ve veku 3 az 7 let pro sezonu
2016/17) moznost prihlasek pro nove male adepty tenisu. Pro vice
informaci kontaktujte vedouciho trenera TS na e-mailu
pecha@cltk.cz. 

Behem letnich prazdnin se mj. na Stvanici konaly celkem v peti
terminech tradični tenisove kempy pro deti. Tenisova skola pak
poradala take oblibenou serii turnaju ve vekove kategorii
babytenis. Celkem se techto akci zúčastnilo temer 200 deti ve veku
do 10 let.

www.cltk.cz



ZE ZÁVODNÍHO TENISU

LUCIE HRADECKÁ MÁ BRONZ Z OH V RIU
Lucie Hradecka s Radkem Stepankem vybojovali na Hrach XXXI.
olympiady v Rio de Janeiru bronzovou medaili.
V souboji o treti misto česti teniste prekonali indickou dvojici Sania
Mirza – Rohan Bopanna ve dvou setech 6/1 7/5.
Jednatricetileta Lucie Hradecka slavi druhý cenný kov na
olympiade po deblovem stribru z Londýna pred čtyrmi lety. V Riu
ziskala medaili na druhý pokus, kdyz v souboji o bronz prohrala s
Andreou Hlavačkovou čtyrhru.

JAN SÁTRAL SI ZAHRÁL PROTI GAELU
MONFILSOVI NA US OPEN

Jan Satral (ATP 227) byl nejvetsim prekvapenim ve dvouhre
posledniho grandslamu letosni sezony, kdyz prosel kvalifkaci bez
ztraty setu, v 1. kole prehral po petisetove bitve Američana
McDonalda a ve 2. kole si zahral proti Francouzi Gaelu
Monflsovi. I presto, ze v atraktivnim zapase podal Honza výborný
výkon, na dvanacteho hrače sveta vsak jiz nestačil a podlehl mu
5/7 4/6 3/6.

 
PARDUBICKÁ JUNIORKA 2016

Hračka I.ČLTK Praha Johana Markova ma titul ze čtyrhhry 89.
ročniku Mistrovstvi Česke republiky jednotlivcu v kategorii starsiho
dorostu.
Ve dvouhrach se do semifnale probojovala Tereza Prochazkova,
ktera pak jiz nestačila na pozdejsi vitezku Michaelu Bayerlovou.
Ve čtvrtfnale skončili Antonin Stepanek a Lucie Prochazkova.

MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV
V RAKOVNÍKU

Na konci srpna se darilo týmu I.ČLTK Praha na Mistrovstvi Česke
republiky druzstev starsiho zactva v Rakovniku. Úspechem bylo, ze
stvanický tým postoupil pres TK Sparta Praha do fnale, kde pak jiz
nestačil na celek z TK AGROFERT Prostejov.

UDÁLO SE...

WIMBLEDON NA CENTRÁLNÍM DVORCI
Na londýnský Wimbledon se v srpnu a zari 2016 promenil
centralni kurt. Reziser Janus Metz Pedersen na nem natači svedský
flm Borg vs. McEnroe, jehoz dej je zameren zejmena na fnalový
souboj obou tenistu v All England Clubu v roce 1980.

UPLYNULO JIŽ 30 LET OD VÝSTAVBY
NOVÉHO AREÁLU

Pred triceti lety se splnil sen nekolika generaci. Prave 16. června
1986 totiz doslo na Stvanici k otevreni noveho arealu s centrkurtem
pro 8 000 divaku a český tenis se tak konečne mohl pochlubit
odpovidajicim zazemim. V roce 1983 doslo k demolici tehdejsiho
dreveneho centrkurtu a Metrostav zahajil výstavbu noveho arealu.
Samotna stavba neprobihala bez komplikaci, ale vse se nakonec
stihlo a o tri roky pozdeji mohl být otevren zbrusu nový areal. 
Dne 16. června 1986 byl tak Federation Cupem v nejsilnejsim
svetovem obsazeni otevren nový stvanický centrkurt. Poprve od sve
emigrace se nem v dresu USA predstavila Martina Navratilova,
ktera sklidila od naplneneho stadionu velke ovace. Ve fnale pak
Američanky s Martinou a Chris Evert porazily silný československý
tým ve slozeni Mandlikova, Sukova, Marsikova a Holikova.
V uplynulých 30 letech nový areal hostil mnoho Davis Cupu a
podniku ATP a WTA. V srpnu 2002 Stvanici postihla i obrovska
povodeň, ktera zatopila vsechny kurty, halu a mistnosti az do výse
hladiny vody 160 cm. Po teto katastrofe byl celý areal zvovu
uveden do poradku a muze hostit dalsi významne akce.

CENTENARY TENNIS CLUBS

UTKÁNÍ V DUBLINU A BARCELONĚ
V ramci sdruzeni stoletých klubu se uskutečnila pratelska utkani v
Irsku a Spanelsku. V Dublinu se predstavili nasi zaci do 12 let a do
Barcelony odcestovalo druzstvo zaku do 14 let.

KLUBOVÝ NEWSLETTER
Vazeni členove klubu,

tento newsletter vychazi take v anglicke verzi a prinasi aktualni
informace pro nasledujici mesic zari a kratke ohlednuti za mesicem
uplynulým. Dalsi čislo pripravujeme na začatku rijna.

S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

www.cltk.cz


