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KLUBOVÉ AKTUALITY

UTKÁNÍ STOLETÝCH KLUBŮ NA ŠTVANICI
Během září a října pořádal I.ČLTK Praha hned dvě akce v rámci
asociace stoletých klubů “Centenary Tennis Clubs”.

V polovině září se konala soutěž seniorů nad 35 a 45 let, kterého
se zúčastnily kluby RC de Polo z Barcelony, Fitzwilliam LTC
z Dublinu, SALK ze Stockholmu a domácí I.ČLTK Praha. Štvanický
tým ve složení Olga Vymetálková, Iva Šimůnková, Petr Koula,
František Stejskal, Petr Vymetálek, Tomáš Pitra, Luboš Zahradník
a Francesco Vitale vybojoval první místo, když si ve fnále poradil
7:2 s týmem z Irska.

Na začátku října pak na Štvanici zavítaly na již osmý ročník
soutěže družstev do 14 let týmy ze Stockholmu, Barcelony
a Dublinu. Družstvo I.ČLTK Praha “A” ve složení Václav Schneider,
Josef Truhlář, Adéla Vašíčková a Agáta Černá získalo již popáté
putovní trofej, když si ve fnále poradilo s týmem z KLTK
Stockholm.

Při obou akcích absolvovali zahraniční hosté vyhlídkovou plavbu
lodí po Vltavě, ofciální večeře s vyhlášením vítězů pak probíhala
v klubové restauraci.
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I.ČLTK Golf Cup 2015
Ve čtvrtek 24. září 2015 se v GC Beroun konal golfový turnaj pro
členy klubu a pozvané hosty. Vítězství v kategorii 0-18 si odnesl
Vojtěch Flégl a v kategorii 18,1-54 Petr Vymetálek. 

Nejlepších brutto výsledků dosáhli František Stejskal jun. Mezi muži
a Irena Deylová mezi ženami.

REKONSTRUKCE KURTŮ
A ZAHÁJENÍ ZIMNÍ SEZÓNY

Na antukových dvorcích 2 – 6 proběhla před zahájením zimní
sezóny jejich kompletní rekonstrukce (z důvodu přidělení grantu
Magistrátu hlavního města Prahy na rok 2015 bylo nutné projekt
realizovat do konce tohoto roku). Práci provedla frma Sibera
System.

Na kurtech 2 – 4 (v zimním období na pevném povrchu) bude v
odpoledních hodinách probíhat příprava hráčů Tréninkového
střediska mládeže při I.ČLTK Praha, kurty 5 a 6 jsou pak vyhrazeny
pro tenisovou školu.

KALENDÁŘ AKCÍ V ŘÍJNU
2. - 4. října utkání družstev stoletých klubů CTC U14

12. října ofciální zahájení zimní sezóny 2015/2016

www.cltk.cz



INFORMACE SEKRETARIÁTU

NÁHRADA STÁLÉ REZERVACE
Náhradu stálé rezervace v zimním období je možno uplatnit pouze
při včasné omluvě (minimálně 24 hodin předem) a lze ji nárokovat
pouze do konce aktuální zimní sezóny (náhrady jsou
nepřenositelné do dalších sezón).

INFORMACE ZÁVODNÍHO TENISU

NEPŘÍTOMNOST ŠÉFTRENÉRA
Od pondělí 12. října 2015 bude ze zdravotních důvodů (operace
kyčle) dlouhodobě nepřítomen šéftrenér Jaroslav Jandus.
Po dobu nepřítomnosti se prosím obracejte na trenéry Daniela
Vaňka (mobil 604 591 495) nebo Zdeňka Kubíka (mobil 777 181
418).

TURNAJE POŘÁDANÉ I.ČLTK PRAHA
V ZIMNÍ SEZÓNĚ

Na základě výběrového řízení ČTS a PTS byly I.ČLTK Praha
přiděleny na nadcházející sezónu níže uvedené turnaje: 

6. prosince turnaj babytenisu I
18. - 20. prosince  tenisová extraliga
27. - 30. prosince turnaj B mladších žáků
9. - 11. ledna přebor Prahy mladšího žactva (v řízení)
18. - 24. ledna turnaj juniorů ITF
24. ledna turnaj babytenisu II
7. února turnaj babytenisu III
13. - 15. února přebor Prahy dorostu (v řízení)
28. února turnaj babytenisu IV
5. - 9. března turnaj B mladších žáků
13. března turnaj babytenisu – Masters
18. - 22. března turnaj A mladších žákyň

V souvislosti se zveřejněním termínové listiny ČTS připomínáme
hráčům vytvoření turnajového plánu na zimní sezónu 2015/2016.

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY HRÁČŮ

NÁVRAT MICHAELLY KRAJICEK
Michaella Krajicek vyhrála na turnajích ITF v Albuquerque (75 000
dolarů) a Las Vegas (50 000 dolarů). V Albuquerque postoupila
do hlavní soutěže z kvalifkace a ve fnále porazila sedmou
nasazenou Britku Broady 6/7(2) 7/6(3) 7/5. V Las Vegas pak ve
fnále přehrála sedmou nasazenou Američanku Rogers 6/3 6/1. 

Michaella se posunula již do druhé stovky světového žebříčku
WTA a aktuálně jí patří 193. příčka.

MARKÉTA VONDROUŠOVÁ VE VÍTĚZNÉM
TÝMU JUNIOR FED CUPU

Mistrovství světa družstev dívek do 16 let v Madridu vyhrál český
tým ve složení Markéta Vondroušová, Monika Kilnarová, Anna
Slováková a kapitán Patrik Navara.

Na přelomu září a října se ve španělském Madridu, v komplexu La
Caja Mágica, konala fnále Junior Davis Cupu a Junior Fed Cupu
by BNP Paribas. Regionálních kvalifkačních utkání se zúčastnilo
celkem 168 týmů z 94 zemí světa.

Česká reprezentace dívek vyhrála tuto soutěž již počtvrté, když si
ve fnále poradila s Američankami 2:1. Velký podíl na úspěchu
měla štvanická hráčka Markéta Vondroušová, která vyhrála
závěrečnou dvouhru i čtyřhru (společně s Annou Slovákovou).

ROBIN STANĚK SLAVÍ PREMIÉROVÝ TITUL
Robin Staněk vybojoval titul v australském Alice Springs na turnaji
ITF Futures s dotací 15 000 dolarů. Robin ve fnále přehrál čtvrtého
nasazeného Číňana Li 6/2 6/3.

Největší překážkou mu byl těžký los v 1. kole. Ten mu přisoudil
prvního nasazeného Australana Thompsona (ATP 189), se kterým
si Robin poradil 6/4 6/4. 

KLUBOVÝ NEWSLETTER
Vážení členové klubu,

zářijové vydání klubového newsletteru, které vychází také
v anglické verzi, jako vždy přináší aktuální informace pro
následující měsíc a krátké ohlédnutí za měsícem uplynulým. Další
číslo připravujeme na začátku října.

S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha
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