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I. Český Lawn-Tennis Klub Praha

VÁNOČNÍ SLOVO MANAŽERA

AKTUALITY

Vážení členové klubu,

VÍTĚZNÝ TÝM TENISOVÉ EXTRALIGY

blíží se Svátky vánoční a my jsme si k nim
nadělili dva krásné dárky. Jeden z nich nám
připravil náš extraligový tým, který po
dlouhých 28 letech získal titul, okořeněný
navíc dvěma vítězstvími nad největšími rivaly
Spartou a Prostějovem.
Připojuji se tedy k předlouhé řadě gratulantů,
na jejichž sms zprávy jsem po vybraném
finále odpovídal celý večer. Patří všem
hráčům a realizačnímu týmu nejen za
výkony, ale i za skvělou kolektivní atmosféru.
Dalším pěkným dárkem pro naše členy je
dokončená druhá etapa dostavby, která nabídne nové moderní
wellness centrum, kanceláře klubu i dosud chybějící klubovou
místnost. Slavnostní otevření a zahájení provozu je plánováno v
první polovině ledna.
Hezké Vánoce a úspěšný rok 2019 vám přeje

Vladislav Šavrda, manažer klubu
INFORMACE SEKRETARIÁTU
VALNÁ HROMADA CTC
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 73. Jedná se o Ladies Recreation Club Hong Kong,
Manila Polo Club, River Forest Tennis Club a Murcia Club de Tenis.
Naše seniory bude v příštím roce opět čekat účast ve finálové
skupině, hrát se bude zřejmě v RC Polo Barcelona.

Tým I.ČLTK Praha ve finále Tenisové extraligy porazil TK Agrofert
Prostějov a po 28 letech opět slaví zisk titulu.
V semifinálové skupině si štvanický tým poradil s TK Sparta Praha a
TK Spartak Jihlava. V dramatickém finále musely o vítězi rozhodovat
až závěrečné čtyřhry, když tři body ve dvouhrách zařídili Robin
Staněk, Markéta Vondroušová a Michael Mmoh.
Jako první se hrála čtyřhra žen, kde Lucie Hradecká s Michaellou
Krajicek porazily Lucii Šafářovou s Kristýnou Plíškovou 6/2 3/6 11/9.
Štvanický pár vedl v supertiebreaku už 7:4, ale také prohrával 7:8,
aby nakonec zvítězil 11:9! Rozhodující bod přidal deblový pár Šátral
- Staněk, který porazil prostějovské Pavláska a Jebavého 6/4 6/2.
Více na webu www.tenisovaextraliga.cz.

UDÁLO SE...
VÁNOČNÍ PARTY
V první polovině prosince 2018 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 2018.
Oceněným předal trofeje manažer klubu Vladislav Šavrda. V
kategorii dospělých získali cenu pro nejlepší hráče Markéta
Vondroušová a Tadeáš Paroulek. Mezi juniory si trofej odnesli Darja
Viďmanova a Ondřej Štyler. Mezi nejmladšími hráči byli oceněni
Agáta Černá a Lukáš Velík. Fotografie z vánoční party 2018
naleznete ve fotogalerii na webu www.cltk.cz.

KALENDÁŘ AKCÍ
V PROSINCI 2018 A LEDNU 2019

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!

TENIS SERVIS UZAVŘEN
V termínu 24. prosince 2018 – 1. ledna 2019 bude tenisový obchod
(včetně vyplétání) mimo provoz!

21. prosince
22. prosince
29. - 31. prosince
5. - 6. ledna
12. ledna
13. ledna
18. ledna
19. - 27. ledna

www.cltk.cz

Turnaj Babolat ATTour
Turnaj TŠ I.ČLTK Praha Cup by Babolat U9
Turnaj Babolat ATTour
Přebor Prahy mladších žákyň
Turnaj Babolat ATTour
Turnaj TŠ I.ČLTK Praha Cup by Babolat U8
Firemní akce ČTS (Moneta)
Turnaj juniorů ITF G4

PROFESOR KUCHYNKA
HOSTEM HYDE PARKU NA ČT24

ONDŘEJ ŠTYLER BOJOVAL O BRONZ

Člen našeho klubu profesor Pavel Kuchynka byl hostem Hyde Parku
Civilizace na ČT24 a diváky seznámil se světem oční chirurgie.
Pořadem, který se věnuje vědě a současné civilizaci, prošla celá
řada předních vědců a osobností a to včetně více než deseti nositelů
Nobelovy ceny. Pořad byl odvysílán 20. října a můžete jej zhlédnout
na webu ČT24.

V první polovině října se v Buenos Aires konala historicky třetí
Olympiáda mládeže, na které mezi 32 sporty nechyběl tenis. Podle
ITF se jedná o podnik kategorie A, tedy srovnatelný s grandslamy.
Junioři startovali kromě dvouhry a čtyřhry také v mixu. Českou
republiku reprezentovali Dalibor Svrčina a hráč našeho klubu Ondřej
Štyler, který skončil ve druhém kole dvouhry s Polákem Michalskim.
Ve čtyřhře český pár obsadil čtvrté místo, v mixu oba Češi neprošli
prvním kolem.

Ukázka z fotogalerie z Vánoční party 2018 - kompletní přehled naleznete na klubovém Facebooku

KLUBOVÝ NEWSLETTER
Vážení členové klubu,
tento newsletter vychází také v anglické verzi a přináší aktuální
informace pro následující měsíce prosinec 2018 a leden 2019
a krátké ohlédnutí za měsíci uplynulými. Další číslo připravujeme
v únoru.
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 2019!
Za úspěchy hráčů I.ČLTK Praha stojí i naši partneři. Děkujeme za podporu!

www.cltk.cz

