Newsletter
I. Český Lawn-Tennis Klub Praha

červen / červenec 2018

SLOVO MANAŽERA

UDÁLO SE...

Vážení tenisoví přátelé,
před pár dny jsme podařeným deblovým
turnajem i večerní párty oslavili 125. výročí
založení I.ČLTK Praha. Velmi potěšila
rekordní účast našich členů i hostů, které
večer pozdravili prezident klubu Václav
Klaus i prezident ČTS Ivo Kaderka. Zlatými
odznaky určenými pro zasloužilé členy klubu
byli vyznamenáni Sandra Kleinová, Milan
Vopička senior, Jan Hernych a Jan Vacek.
Ve chvíli, kdy současně na našich kurtech
probíhalo finále deblů a na televizní
obrazovce v klubové restauraci Rafael Nadal
přebíral trofej za jedenácté vítězství ve dvouhře mužů na Roland
Garros, jsme si připomněli velký úspěch našeho juniora Ondřeje
Štylera, který se o den dříve stal v Paříži vítězem grandslamové
juniorky ve čtyřhře.
Příjemné prázdniny s tenisovou raketou v klubu, na turnajích nebo
na dovolené vám přeje

OSLAVA 125. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
I. ČLTK PRAHA
V sobotu 9. června 2018 se uskutečnila oslava 125. výročí založení
klubu, během které se uskutečnil turnaj ve čtyřhrách a byli
vyznamenáni zasloužilí členové I.ČLTK. V rámci oslav byl také
uspořádán tzv. DEMO DAY BABOLAT, kde se členové a hráči mohli
seznámit s produkty našeho nového partnera včetně možnosti
testování raket. Vybrané fotografie naleznete na druhé straně tohoto
newsletteru. Kompletní fotodokumentaci pak najdete v galerii na
webu, resp. na facebookovém profilu klubu.

ZE ZÁVODNÍHO TENISU
ONDŘEJ ŠTYLER VÍTĚZEM JUNIORSKÉ
ČTYŘHRY NA ROLAND GARROS 2018
Hráč I.ČLTK Praha Ondřej Štyler získal s Japoncem Naoki Tajimou
titul ve čtyřhře na druhém granslamu sezóny French Open.

Vladislav Šavrda, manažer klubu
KALENDÁŘ AKCÍ
V ČERVNU A ČERVENCI 2018
2.-6. července
7. července
8. července
9.-13. července
14. července
15. července
21.-29. července
4. srpna
5. srpna
6.-10. srpna
11. srpna
12. srpna
13.-17. srpna
18. srpna
19. srpna
25.-26. srpna
27.-31. srpna

Kemp pro děti I
Turnaj U9 – I.ČLTK Praha Cup by Babolat
Turnaj Babolat ATTour
Kemp pro děti II
Turnaj U9 – I.ČLTK Praha Cup by Babolat
Turnaj Babolat ATTour
Turnaj ATP/ITF Prague Open 2018
Turnaj U9 – I.ČLTK Praha Cup by Babolat
Turnaj Babolat ATTour
Kemp pro děti III
Turnaj U8 – I.ČLTK Praha Cup by Babolat
Turnaj Babolat ATTour
Kemp pro děti IV
Turnaj U9 – I.ČLTK Praha Cup by Babolat – Masters
Turnaj Babolat ATTour
Turnaj Babolat ATTour
Kemp pro děti V

Česko-japonský pár vyhrál celý turnaj bez ztráty setu, když ve finále
přehrál pátou nasazenou dvojici z Tchaj-wanu Ray Ho – Chun Tsin
Tseng 6/4 6/4.

www.cltk.cz

HRÁČI I.ČLTK ÚSPĚŠNÍ
NA PRAŽSKÝCH PŘEBORECH

Z OSLAV 125. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLUBU...
Milan Šrejber se
synem během
deblového turnaje

V polovině května pořádal Pražský tenisový svaz přebory dorostu
a mladšího žactva, na začátku června se pak konaly přebory Prahy
ve věkových kategoriích dospělí a starší žactvo.
V kategorii dorostu vybojovala v soutěži dívek Adéla Vašíčková titul
ve dvouhře, mezi mladšími žákyněmi zvítězila Jolana Líbalová,
a potvrdila tak roli první nasazené hráčky turnaje. Čtyřhru vyhrál pár
Líbalová – Valentová nad dvojicí Suchá – Syrová.

Milan Vopička
senior obdržel
od prezidenta
klubu prof.
Václava Klause
a manažera
Vladislava
Šavrdy
vyznamenání
pro zasloužilé
členy

Mezi dospělými získal titul Přeborníka Prahy František Pechala (na
fotce druhý zleva), když si ve finále dvouhry poradil s Davidem
Šodkem. V kategorii staršího žactva se do finále dvouhry chlapců
probojoval Jiří
Fiedler,
ve
čtyřhře Adam
Duda s Adamem
Vašířem bojovali o titul. Mezi dívkami zvítězila Katrin Pávková ve
dvouhře a čtyřhře, Lucie Ivanová postoupila ve dvouhře do finále.

Večerní párty se
zúčastnila řada
členů, hostů
a partnerů klubu

INFORMACE SEKRETARIÁTU
NABÍDKA ROEHAMPTONU
PRO ČLENY NAŠEHO KLUBU
V souvislosti se členstvím I.ČLTK Praha v Asociaci stoletých klubů
(CTC), připomínáme nabídku britského klubu Roehampton. Nabídka
se týká možnosti hry na trávě v termínu turnaje ve Wimbledonu 7.-8.
července 2018 a pozvánku na turnaj Gant Championships v termínu
28. - 30. června 2018. Více informací naleznete ve svém e-mailu
nebo v sekretariátu klubu.

Vítězem turnaje čtyřher se stal
pár Vlasta Vopičková ml.
a Sander Groen

LETNÍ KEMPY PRO DĚTI
Během letních prázdnin pořádá Tenisová škola I.ČLTK Praha by
Babolat kempy pro děti, opět v pěti termínech. Více informací najdete
na klubovém webu nebo nástěnce. Přihlášky e-mailem na
pecha@cltk.cz.
Termíny: 2. - 6. července, 9. - 13. července, 6. - 10. srpna, 13. - 17.
srpna a 27.srpna – 31.srpna.

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 srpnu.
S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

www.cltk.cz

