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UDÁLO SE MINULÝ MĚSÍC

ÚSPĚCHY NAŠICH HRÁČŮ
LUCIE HRADECKÁ VE FINÁLE ČTYŘHRY NA
AUSTRALIAN OPEN 2016
Lucie Hradecká postoupila společně s Andreou Hlaváčkovou na
úvodním grandslamu sezóny do fnále.

Lucie Hradecká s Andreou Hlaváčkovou postoupily do fnále
dámské čtyřhry na Australian Open 2016. Ve čtvrtfnále obrátily
zápas s druhým nasazeným párem Chan – Chan 2/6 7/5 6/3,
když odvrátily dva mečboly soupeřek, a v semifnále udolaly
patnácté nasazené Xu – Zheng 3/6 6/3 6/1. V boji o titul však již
nestačily na první nasazený pár Hingis – Mirza, kterému podlehly
6/7 3/6.

TURNAJ JUNIORŮ ITF
Mezinárodní turnaj juniorů ITF kategorie 4 konaný na Štvanici
vyhráli Španělé Andres Fernandez Canovas a Paula Arias Manjon.
Z domácích hráčů se ve dvouhře prosadily Johana Marková
postupem do fnále a Radka Bužková účastí v semifnále. Ve čtyřhře
získala titul Lucie Procházková a do fnále postoupil Ondřej Štyler.

KLUBOVÉ ČTYŘHRY SE VYDAŘILY
V neděli 31. ledna se konal turnaj ve čtyřhrách pro členy klubu a
jejich hosty, kterého se zúčastnilo úctyhodných 16 párů. Vítězi se
stala dvojice Navrátilová – Vik, druhé místo obsadili Fialka s
Roudenským. Na turnaji, který začínal v odpoledních hodinách,
čekalo účastníky mj. drobné pohoštění v klubové restauraci.

JESIKA MALEČKOVÁ BOJOVALA O TITUL
Na turnaji ITF s dotací 25 000 dolarů na Floridě postoupila Jesika
Malečková do fnále. Hráčka I.ČLTK Praha postoupila ve Wesley
Chapel do fnále a aktuálně jí patří již 230. místo na světovém
žebříčku WTA. Jesika si v semifnále poradila s turnajovou dvojkou
Američankou Stewart 6/2 6/3, v boji o titul však nestačila na
kvalifkantku Američanku Kenin, momentálně sedmou juniorku
světa, 2/6 2/6.

OHLÉDNUTÍ ZA SILVESTREM 2015
Na Silvestra pořádala manželka člena výboru Petra Šimůnka a
bývalá fedcupová reprezentantka Iva Šimůnková sportovní den pro
přátele tenisu. Začínalo se bruslením na Hase ve Vršovicích, poté
se účastníci akce přesunuli na tenis na Štvanici a navečer se konal
bowling v Nebušicích. Mezi účastníky se akce se představili
například Helena Suková, Kamila Allertová, Leona Lásková nebo
František Stejskal ml. s dětmi.

DENISA HINDOVÁ VE FINÁLE V TARBES

INFORMACE SEKRETARIÁTU

Na prestižním turnaji Tennis Europe čtrnáctiletých kategorie 1 Les
Petits As v Tarbes bojovala Denisa Hindová o titul. Česká hráčka ve
fnále nestačila na Ukrajinku Martu Kostyuk 2/6 1/6. Spolu s
Kristýnou Lavičkovou si navíc zahrála i semifnále čtyřhry.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Prosíme všechny členy klubu o uhrazení členských příspěvků za rok
2016 do konce března. Více informací Vám poskytne sekretářka
I.ČLTK Praha Martina Plocová (telefon: 604 230 721 nebo e-mail:
plocova@cltk.cz).

KALENDÁŘ AKCÍ V ÚNORU A BŘEZNU 2016
7. února
21. února
28. února
5. - 9. března
13. března
18. - 22. března
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turnaj
turnaj
turnaj
turnaj
turnaj
turnaj

baby I.ČLTK Praha Cup by Tecnifbre
čtyřher pro členy klubu a jejich hosty
baby I.ČLTK Praha Cup by Tecnifbre
B mladších žáků
baby I.ČLTK Praha Cup by Tecnifbre
A mladších žákyň

KLUBOVÉ NOVINKY

TENIS SERVIS V NOVÉM KABÁTU

PEUGEOT NOVÝM PARTNEREM I.ČLTK PRAHA
Společnost Peugeot poskytla našemu klubu pro rok 2016 dva
automobily typu 508 SW a Expert Tepee. Věříme, že kvalita
cestování na turnaje s vozy Peugeot pomůže našim hráčům ještě k
lepším výsledkům!

Po několika týdnech rekonstrukce a vyplétání v provizorním
prostoru se ve středu 10. února konečně opět otevřou dveře Tenis
Servisu.
A na co se můžete těšit:
- servis a vyplétání raket na francouzském vyplétacím stroji
Tecnifbre Ergo Touch,
- kompletní sortiment produktů značek Pro Kennex a Tecnifbre,
- širokou nabídku dětského oblečení Tecnifbre,
- tenisovou obuv značky Nike,
- spodní a kompresní prádlo Under Armour,
- výživové doplňky dánské značky Nutramino (proteinové tyčinky,
isotonické nápoje, energy drinky, proteinové sáčky atd.),
- rehabilitační pomůcky Powerball.
Tenis Servis nabízí pro členy klubu I.ČLTK slevu 10% na kompletní
sortiment a služby (kromě raket Pro Kennex Kinetic).

NOVÁ WIFI PRO LEPŠÍ PŘIPOJENÍ
Vážení členové, z důvodu zkvalitnění přístupu na internet ve
vestibulu klubu využijte nově vytvořenou síť “ČLTK guest” s
garantovamou rychlostí a bez nutnosti zadávání hesla.

KLUBOVÝ NEWSLETTER
Vážení členové klubu,

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, který vychází také v anglické verzi, přináší
aktuální informace pro následující měsíc únor a krátké ohlédnutí za
měsícem uplynulým. Další číslo připravujeme na začátku března.
S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

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