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SLOVO MANAŽERA KLUBU

Vážení  členové  klubu,  milí  tenisoví
příznivci,

již  více  než  dva  měsíce  je  tenis
přestěhován  do  hal,  které  jsme  po
mnoha finančních propočtech nakonec
instalovali  všechny.  Na  kurtech  2,3,4
stojí  nová  trojhala,  určitě  nižší  a
s lepším osvětlením  než  ta  předchozí.
Vzhledem k tomu, že jsme na základě
překotného  energetického  růstu  cen
pronájem  hodin  zdražili  jen  mírně,

stejně tak i mírné snížení teploty nastavili  velmi snesitelně,
nezbývá nic jiného, než dodržovat absolutní kázeň v šetření
v provozních nákladech. To s sebou může přinést i přesuny
hodin v halách podle jejich racionálního využití  a k tomu je
zapotřebí i  dostatek pochopení ze strany závodních hráčů,
členů klubu i příchozích klientů.
Zároveň bych i touto cestou chtěl poděkovat všem stálým i
novým  partnerům  klubu  za  významnou  podporu  pro  rok
2022,  bez  které  bychom  jen  těžko  mohli  udržet  vysokou
úroveň celého štvanického systému tenisových, kondičních,
regeneračních i lékařských služeb.  
Po covidové pauze byla obnovena tradice mikulášské nadílky
pro děti a v hojném počtu také proběhl vánoční večírek klubu
v Letenském zámečku.

Hezké Vánoce přeje všem

Vladislav Šavrda, manažer klubu

BILLIE JEAN KING CUP 2022

V  první  polovině  listopadu  se  v  Glasgow  konalo  světové
finále  družstev  Billie  Jean  king  Cup  2022,  na  které  se  z
jarního  utkání  s  Velkou  Británií,  konaného  na  Štvanici,
kvalifikoval  také  český  tým.  Pod  vedením  nehrajícího
kapitána  Petra  Pály  se  česká  reprezentace  ve  složení
karolína Plíšková, Kateřina Siniaková, Markéta Vondroušová
a Karolína  Muchová utkala  ve  skupině  s  výběry  Polska  a
USA. 

V  utkání  s  Polskem  přispěly  k  vítězství  štvanické  hráčky
dvěma body,  když  ve  dvouhře  Karolína  Muchová přehrála
Magdalenu  Frech  a  ve  čtyřhře  Markéta  Vondroušová
společně s Kateřinou Siniakovou porazily pár Kawa – Linette.
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V boji o postup do semifinále pak proti USA vyhrála Markéta
Vondroušová  nad  Danielle  Collins.  Ve  druhé  dvouhře
nastoupila  Kateřina  Siniaková a po výhře nad Coco Gauff
zajistila  postup  českého  výběru  mezi  nejlepší  čtyři  týmy
světa!
V  boji  o  postup  do  finále  nestačilo  Česko,  stejně  jako  v
loňském  roce,  na  výběr  Švýcarska.  V  úvodní  dvouhře
nestačila  Karolína  Muchová  na  Viktoriji  Golubič,  Karolína
Plíšková pak podlehla po boji Belindě Benčič. 

STALO SE...

LUCIE HRADECKÁ UKONČILA KARIÉRU
Stříbro  a  bronz  z  olympiády,  tři  grandslamové  tituly  a  pět
fedcupových  trofejí  patří  mezi  největší  úspěchy  hráčky
I.ČLTK Praha  Lucie  Hradecké,  která  spolupracovala  celou
svou profesionální kariéru s trenérem Jiřím Fenclem.
 

Lucie oficiálně oznámila ukončení své profesionální  kariéry
na konci listopadu na tiskové konferenci, která proběhla na
Štvanici.  Rozlučka  s  Luciií  Hradeckou  se  pak  konala  ve
štvanické restauraci Tiebreak, kde jí k úspěchům gratulovali
mj.  zástupce  WTA  Martina  Lutkova,  prezident  ČTS  Ivo
Kaderka,  prezident  I.ČLTK Petr  Šimůnek a manažer  klubu
Vladislav Šavrda. Děkujeme Lucce za reprezentaci klubu! 

KALENDÁŘ AKCÍ – PROSINEC 2022
18 prosince Turnaj U8 – střední kurt
23 prosince Turnaj Babolat ATTour
26 prosince Turnaj Babolat ATTour
30 prosince Turnaj Babolat ATTour 

(změny vyhrazeny)
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https://www.vsc.cz/


CENTENARY TENNIS CLUBS
Na  začátku  listopadu  pořádal  I.ČLTK  Praha  po  tříleté
přestávce tradiční přátelský mezinárodní turnaj pro hráče do
14  let,  kterého  se  zúčastnily  týmy  ze  Španělska  –  RS
Santander  a  RC  Polo  Barcelona  –  a  Irska  Carrickmines
Dublin. Kromě tenisových zápasů si děti mohli užít například
nákupy  v  centru  Prahy  nebo  nedělní  dopolední  výlet
parníkem po Vltavě. 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Začátek prosince byl tradičně ve znamení příchodu Mikuláše,
andělů a čertů.  Přes čtyři  desítky dětí  zejména z tenisové
školy  musely  ukázat  své  tenisové  znalosti  a  zarecitovat
báseň. Odměnou jim byl balíček od Mikuláše.

TENISOVÁ EXTRALIGA
V  první  polovině  prosince  sehrál  štvanický  tým  v  rámci
skupiny Tenisové extraligy 2022 v pražské Stromovce utkání
s TK Sparta Praha a RPM Spoje Praha. Zejména z důvodu
absence  hráčů  (Markéta  Vondroušová,  Karolína  Muchová,
Jonáš Forejtek a Andrew Paulson) kvůli  nemoci či  zranění
bohužel  celek  I.ČLTK  Praha  podlehl,  i  přes  zahraniční
posílení  v  podobě Maximiliana Marterera  a Kacpera Zuka,
oběma svým soupeřům.  Příští  rok  tak bude I.ČLTK Praha
nucen  hrát  předkolo.  Kompletní  výsledky  naleznete  na
oficiálním webu soutěže www.tenisovaextraliga.cz. 

VÁNOČNÍ VEČÍREK
Po  covidové  odmlce  se  tradičně  na  Letenském  zámečku
konal  vánoční  večírek  I.ČLTK Praha,  kterého se  zúčastnili
členové klubu, hráči,  trenéři,  partneři  a členové výkonného
výboru. Během večera byly mj. vyhlášeni nejlepší hráči klubu
za rok  2022 – Cena Jaroslava  Drobného.  V kategorii  žen
jednoznačně zvítězila Markéta Vondroušová a mezi muži pak
Jonáš  Forejtek.  Kategorii  juniorek  jednoznačně  ovládla
Nikola Bartůňková,  mezi  juniory  těsně zvítězil  Vojtěch Petr
nad Filipem Hanzelínem. Také žákovská kategorie byla velmi
vyrovnaná  –  David  Brückner  porazil  Jakuba  Šmejckého  a
Veronika Sekerková Elišku Forejtkovou.  V anketě hlasovali
vybraní trenéři a členové výboru klubu.

Výbor I.ČLTK Praha a zaměstnanci přejí Všem členům klubu příjemné prožití vánočních 
svátků, hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2023!
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Za úspěchy hráčů I.ČLTK Praha stojí i naši partneři. Děkujeme za podporu!

Foto (shora): Manželé Kodešovi a Vopičkovi s manažerem klubu Vladislavem 
Šavrdou / Prezident klubu Petr Šimůnek s Vojtěchem Petrem a Veronikou 
Sekerkovou / Členové klubu u stolu během vyhlášení hráčů roku 2022
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