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UDÁLO SE MINULÝ MĚSÍC...

SLAVNOSTNÍ VEČER
PRAŽSKÉHO TENISOVÉHO SVAZU

V rámci slavnostního večera PTS obdrželi trofej Kanáří naděje
Vanesa Nikolovová a Ondřej Štyler, dále byla oceněna také
družstva mladšího a staršího žactva I.ČLTK Praha a členové Junior
Fed Cupu a Davis Cupu Agáta Černá a Jiří Fiedler.

Ve středu 16. března 2016 se v hotelu DAP v Dejvicích konal
slavnostní večer Pražského tenisového svazu, který tradičně
moderoval populární sportovní komentátor České televize Vojtěch
Bernatský. O hudební vložku se postarala skupina George &
Beatovens se zpěváky Karlem Kahovcem a Viktorem Sodomou.
Vrcholem celého večera bylo vyhlášení ankety Kanáří naděje za
rok 2015. Vítězi ankety se stali hráči I.ČLTK Praha Vanesa
Nikolovová a Ondřej Štyler.

Gratulujeme všem oceněným a děkujeme za reprezentaci klubu!

PRVNÍ TURNAJ BABOLAT ATTOUR SE VYDAŘIL
V polovině března na Štvanici poprvé zavítal turnaj série Babolat
ATTour, která je určena pro široké spektrum tenisových hráčů a
hráček počínaje začátečníky a konče výkonnostními tenisty.
Vítězi v kategorii čtyřhra START se stali Tomáš Mazal a Michal
Horálek, v kategorii čtyřhra SPORT vybojoval titul pár Pavel Sršeň
– Tomáš Chalupský.

Další turnaj chystáme 24. dubna, kdy se již bude hrát na
venkovních antukových kurtech.
Více informací o turnajích naleznete na ofciálním webu série
www.babolatattour.cz.
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INFORMACE SEKRETARIÁTU

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2016
Prosíme všechny členy klubu o uhrazení členských příspěvků.
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).

LETNÍ KEMPY TENISOVÉ ŠKOLY
Během letních prázdnin pořádá TŠ I.ČLTK Praha kempy pro děti, 
opět v pěti termínech. Více informací najdete na klubovém webu 
nebo nástěnce. Přihlášky e-mailem na pecha@cltk.cz.

Termíny kempů: 1. termín   …   4. - 8. července
2. termín   …   11. - 15. července
3. termín   …   8. - 12. srpna
4. termín   …   22. - 26. srpna
5. termín   …   29. - 31. srpna

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU
PRO ČLENY I.ČLTK

V dotazníku členové klubu mohli vyjádřit své názory v následujících
oblastech: areál a vybavení, restaurace, formy komunikace se
členy, rekreační tenis, recepce a návrhy na zlepšení v klubu.
Ukázalo se, že oproti výsledkům z roku 2014 se zvýšila
spokojenost členů v oblasti areálu a vybavení, zejména hodnocení
recepce a vestibulu, stále však existuje řada členů, která je
nespokojena s čistotou a kvalitou úklidu.
Řada připomínek také směřuje k chodu klubové restaurace. Formy
komunikace se členy se zdají být dle názoru respondentů
optimální. Chod rekreačního tenisu a recepce je hodnocen kladně.
Nejvíce se respondenti zmiňují o nevyhovujícím úklidu v šatnách a
sprchách, nepohodlném sezení ve vestibulu a otázce využití tzv.
skleníku.
Management klubu se průběžně snaží na návrhy a připomínky
členů reagovat. Výsledky tohoto dotazníku byly také prezentovány
na poslední schůzi výboru klubu.

KALENDÁŘ AKCÍ V DUBNU 2016

23. dubna fremní turnaj Peugeot

24. dubna turnaj série Babolat ATTour
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se líbí 63
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6 jich ho nečte.
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ZE ZÁVODNÍHO TENISU

POSÍLENÍ TRENÉRSKÉHO KÁDRU
NA ŠTVANICI

Začátkem března posílil I.ČLTK Praha o dalšího trenéra,
čtyřicetiletého bývalého hráče okruhu ATP, Tomáše Zíba.
Jeho nejlepším umístěním na žebříčku ATP ve dvouhře bylo 51.
místo v roce 2005. Po ukončení kariéry působil několik let jako
trenér v Asii, nyní se vrátil do ČR a věříme, že jeho hráčské
zkušenosti a zodpovědný přístup k tréninku i zápasům se nyní
projeví i v jeho novém trenérském angažmá.

Hlavním důvodem jeho přijetí byla strategie klubu podělit
trenérskou práci u našich nejtalentovanějších hráčů tak, aby pro
každého trenéra existoval dostatek prostoru pro individuálnější
přístup k hráčům.

ÚSPĚŠNÉ HALOVÉ MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY DOROSTU

V druhé polovině března se konalo Halové mistrovtsví České
republiky dorostu v Mostě a Frýdlantu nad Ostravicí.
Titul ve dvouhře získala Radka Bužková, společně s Anetou
Laboutkovou pak zvítězily také ve čtyřhře. Alessandro Ricci
postoupil do semifnále.
V soutěži dívek postoupila Radka Bužková bez ztráty setu až do
fnále dvouhry, kde si pak poradila s druhou nasazenou Klárou
Hájkovou 6/3 1/6 6/2. Štvanický pár Bužková – Laboutková
zvítězil ve čtyřhře, když v dramatické koncovce fnálového utkání
porazil první nasazený pár Klára Hájková – Lucie Procházková
2/6 7/5 1/0 (12).

V soutěži chlapců bojoval ve dvouhře o postup do fnále
Alessandro Ricci, který nestačil na Františka Pechalu. Antonín
Štěpánek ve čtvrtfnále neproměnil tři mečboly na pozdějšího
vítěze Michaela Vrbenského, kterému podlehl 6/3 6/7 (6) 7/6
(13). Vynikající výkony pak podal Vítěk Horák, který jako fnalista
Halového mistrovství ČR starších žáků hrál o postup do semifnále.

ŠTVANICKÉ TURNAJE PRO MLADÉ NADĚJE
Během března měli možnost hráči I.ČLTK bojovat o tituly na domácí
půdě. Na Štvanici se konaly turnaje ČTS třídy “A” a “B” ve věkové
kategorii mladší žactvo. Na obou turnajích vybojovali tituly ve
dvouhře hráči I.ČLTK Praha – Agáta Černá a Adam Duda.

NA ŠTVANICI JIŽ PATNÁCTÉ MASTERS
Tradičním vyvrcholením série turnajů I. ČLTK Praha Cup by
Tecnifbre bylo závěrečné Masters, kterého se zúčastnili
nejúspěšnější hráči předchozích turnajů. Pozvání na turnaj přijala
také hráčka I.ČLTK Praha, bývalá fedcupová reprezentantka a
přední hráčka žebříčku WTA Iveta Benešová, se kterou měly
možnost mladé hráčky si popovídat nejen o tenise.
Všichni hráči a hráčky obdrželi medaili, vouchery od klubové
restaurace Tiebreak a frmy Tecnifbre, čtvrtfnalisté pak plakát od
časopisu Tennis Arena.

Již 15. ročník série turnajů kategorie babytenis na pražské Štvanici
vyhráli Josef Sedlář a Tereza Valentová. Vítězi bodovací soutěže
série se stali Tobiáš Klofáč a Amy Suchá. Z hráčů I.ČLTK Praha se
na Masters probojovali Jan a Max Fröhlichovi, Jan Mudřík, David
Šafrata, Jana Svobodová a Julie Jiráková.

KLUBOVÉ NOVINKY

NOVÝ ÚKLID OD ZENOVA SERVICES
Od 1. dubna zajišťuje úklid v tenisovém areálu Štvanice společnost
Zenova Services, která je rovněž partnerem letního tenisového
turnaje Prague Open. Jedná se o českou společnost s téměř
dvacetiletou tradicí působení na tuzemském trhu v oblasti facility
managementu.

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
Vážení členové klubu,

již 11. vydání klubového newsletteru, které vychází také v anglické
verzi, přináší aktuální informace pro následující měsíc duben
a krátké ohlédnutí za měsícem uplynulým. Další číslo připravujeme
na začátku května.

S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

www.cltk.cz


