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KLUBOVÉ AKTUALITY

KALENDÁŘ AKCÍ V BŘEZNU 2017

AUTOSALON KLOKOČKA NOVÝM
PARTNEREM KLUBU
Po neočekávaně rychlém ukončení spolupráce s firmou Peugeot
Česká republika, která nám poskytla barterově pro rok 2016 dva
automobily, se okamžitě podařilo navázat novou spolupráci se
společností Autosalon Klokočka Centrum, a.s.

4. března
5. března
11. - 14. března
17. - 21. března
23. března
25. - 26. března

Turnaj Babolat ATTour
Turnaj v babytenise I.ČLTK Praha Cup by Tecnifibre
Turnaj B mladších žákyň
Turnaj A mladších žákyň
Firemní turnaj RK Evropa
Turnaj Babolat ATTour

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Prosíme všechny členy klubu o uhrazení členských příspěvků do
konce března. 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).

NÁSTAVBA POKRAČUJE
Blíží se zahájení letní sezóny a mnozí netrpělivě sledují pokračování
výstavby nového fitness centra. Navzdory velkým lednovým mrazům
a z toho vyplývajícího zdržení, je ukončení stavby naplánováno do
konce dubna, finalizace interiérů během května.
Pohled na stavbu
od Vltavy

Zatím jezdí na Štvanici provizorní vozy značek VW a KIA, ve druhé
polovině března dostaneme do užívání dvě nová auta SUV Škoda
Kodiak. Výborná zpráva – věřme, že náš závodní tenis bude na
cestách dělat této prestižní značce dobrou reklamu.

INFORMACE SEKRETARIÁTU
TERMÍN PRAGUE OPEN 2017 STANOVEN
Po složitém hledání termínu vhodného pro letošní kombinovaný
turnaj ATP Challenger s dotací USD 50.000 + hospitality a ITF žen
s dotací USD 80.000 jsme dospěli k dohodě na datu 24. –
30.července. Opět se bude hrát pod hlavičkou titulárního partnera,
společnosti Advantage Cars našeho člena klubu Milana Vopičky,
s podporou firmy Zenova dalšího našeho člena Tomáše Zemana.
Společně s I.ČLTK Praha je hlavním partnerem této tradiční akce
také Tennis Arena a významně se na turnaji podílí i Český tenisový
svaz a Magistrát hlavního města Praha.

Pohled na stavbu
z malého centru

POZVÁNKA NA KLUBOVÉ ČTYŘHRY
Sobota 4. února patřila na Štvanici opět deblovému turnaji určenému
pro členy I.ČLTK a jejich hosty. V přátelské atmosféře se zde utkalo 7
párů a z vítězství se nakonec radovala manželská dvojice Tomoko a
Akira Yoshioka. Další turnaj, poslední před zahájením letní sezony,
se uskuteční v neděli 19. března od 15:00 hodin. Všichni jste
srdečně zváni!

LETNÍ KEMPY PRO DĚTI
Během letních prázdnin pořádá Tenisová škola I.ČLTK Praha by
Tecnifibre kempy pro děti, opět v pěti termínech. Více informací
najdete na klubovém webu nebo nástěnce. Přihlášky e-mailem na
pecha@cltk.cz.
Termíny: 3. - 7.července, 10. - 14.července, 31. července - 4.srpna,
14. - 18.srpna a 28.srpna – 1.září

www.cltk.cz

Vnitřní dispozice
nového fitness

UDÁLO SE V KLUBU

SENZAČNÍ ZAČÁTEK NOVÉ SEZÓNY
MARKÉTY VONDROUŠOVÉ

JUNIORSKÝ TURNAJ ITF
V druhé polovině ledna se na Štvanici konal tradiční turnaj juniorů
ITF kategorie 4 I.ČLTK Praha Cup. Mezi chlapci vyhrál první
nasazený hráč turnaje Brit Aidan McHugh. V soutěži dívek pak titul
vybojovala Češka Kristýna Lavičková, domácí Tereza Vajsejtlová se
probojovala do semifinále. Soutěž čtyřher dívek vyhrál štvanický pár
Radka Bužková – Aneta Laboutková.

NA ŠTVANICI SE KONALO
JIŽ SEDMNÁCTÉ MASTERS

Z letošních 29 zápasů Markéta Vondroušová prohrála pouze tři. Po
vítězstvích na turnajích v německém Stuttgartu a francouzském
Grenoblu absolvovala Markéta tři turnaje s dotací 25 000 dolarů
v Austrálii.
Na prvním turnaji v Perthu podlehla až v boji o titul Marii Bouzkové
6/1 3/6 2/6. Na dalším pak postoupila do čtvrtfinále, kde nestačila na
domácí Destanee Aiava 3/6 6/7(3). V Clare Markéta také hrála o titul,
podlehla však Brazilce Haddad Maia 2/6 2/6.
Aktuálně patří Markétě Vondroušové 265. místo na mezinárodním
žebříčku WTA.

Již sedmnáctá série turnajů kategorie babytenis I.ČLTK Praha Cup
by Tecnifibre byla zakončena v druhé polovině února závěrečným
turnajem Masters.

JAN ŠÁTRAL DEBUTOVAL V DAVIS CUPU
Vítězi se stali Jan Raštica z Prostějova a Alena Kovačková z Prahy.
Z domácích hráčů se prosadili postupem do semifinále Jakub
Šmejcký a Julie Jiráková. Vítězi bodovací soutěže se stali Mathias
Škrlík a Eliška Forejtková.

V daviscupovém utkání Austrálie – Česká republika, které bylo
debutem Jana Šátrala, český tým prohrál 1:4. V Melbourne bohužel
Jan Šátral nestačil ve dvouhře na Nicka Kyrgiose ani Jordana
Thompsona, čtyřhru s Jiří Veselým rovněž prohráli.

NAŠI HRÁČI ÚSPĚŠNÍ NA WINTER CUPU
Češi do 12 let ovládli ME družstev Winter Cup 2017. Chlapci zvítězili
a dívky získaly stříbro. V nominacích se objevili také hráči I.ČLTK
Praha Marek Pazdera, Katrin Pávková a Nikola Bartůňková.

ZE ZÁVODNÍHO TENISU

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

ÚSPĚŠNÁ MISTROVSTVÍ ČR
JEDNOTLIVCŮ
Hráč I.ČLTK Praha Jan Hernych postoupil v Plzni na Mistrovství ČR
mužů do finále dvouhry a ve čtyřhře společně s Romanem Jebavým
zvítězili. Na začátku února se na Spartě konalo Halové mistrovství
ČR mladšího žactva. Nikola Bartůňková bojovala ve dvouhře o titul a
ve čtyřhře pak společně s Katrin Pávkovou zvítězily.

LUCIE HRADECKÁ BOJOVALA O TITUL

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 dubnu.
S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

Na druhém společném turnaji v Taipei City postoupily ve čtyřhře
Lucie Hradecká s Kateřinou Siniakovou do finále. Na turnaji WTA
International Taiwan Open podlehlo v boji o titul české duo Hradecká
– Siniaková domácímu páru Chan – Chan 4/6 2/6.

www.cltk.cz

