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SLOVO MANAŽERA KLUBU

Vážení členové klubu, 
končí  nám komplikovaný  rok  a  jak  se
zdá,  za  pár  dní  nastane další,  možná
neméně složitý. Stále jsme médii nuceni
denně  sledovat  všemožná  covidová
čísla,  někteří  z nás  to  s nadhledem
přecházejí, jiní se raději uzavřou doma
a  omezují  sportování  i  společenské
styky.  Pro chod klubu,  jeho plánované
akce,  provoz  klubové restaurace  nebo
pronájmy  halových  kurtů  je  to  velká
komplikace.  K tomu  všemu  sledujeme

raketový nárůst cen energií, který se nás, obzvláště v zimní
sezóně, velmi dotýká.   Plánovaný rozpočet vykazuje a bude i
nadále  vykazovat  ztráty  a  bude  na  vedení  klubu,  jak
k takovým komplikacím přistoupit. Vše nasvědčuje tomu, že
budeme nuceni zdražit, zprávy z jiných pražských klubů jsou
podobné,  někdy  dokonce  hovoří  o  uzavírání  některých
přetlakových  hal.  Klubová  restaurace  nás  z ekonomických
důvodů žádá o omezení provozu o víkendech a svátcích a
nezbývá  než  vyhovět,  nechceme-li  hledat  další  nájemce.
Přes všechny tyto komplikace věřím, že situaci zvládneme,
neomezíme provoz v halách a uspokojíme všechny zájemce
o hraní tenisu, návštěvy fitness i regenerace.
S mírným optimismem,  že všechny trable  zvládneme,  vám
přeji pohodové Vánoce a úspěšný rok 2022.

Vladislav Šavrda, manažer klubu

MEMORANDUM S UK FTVS

V  polovině  září  proběhlo  na  akademické  půdě  slavnostní
setkání  zástupců  našeho  klubu  Vladislava  Šavrdy  a  Jana
Pechy  s  představiteli  Fakulty  tělesné  výchovy  a  sportu
Univerzity  Karlovy.  Jeho  obsahem  byl  podpis  memorand,
která umožní užší spolupráci při trenérských praxích studentů
FTVS a přípravě budoucích trenérů.

Slavnostní setkání zástupců našeho klubu Vladislava Šavrdy a Jana Pechy
s představiteli Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 

Mezi dalšími partnerskými kluby fakulty jsou například USK
Praha, AC Sparta Praha, RC Tatra Smíchov nebo Sportovní
club Jedličkova ústavu. 
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AKTUALITY

VALNÁ HROMADA KLUBU A PTS
Na začátku listopadu se, vinou covidové epidemie po dvou
letech odmlky, konala volební valná hromada I.ČLTK Praha.
Valné hromady se osobně zúčastnil také prezident Českého
tenisového  svazu  ing.  Ivo  Kaderka,  který  náš  klub
dlouhodobě významně podporuje. Složení výkonného výboru
klubu zůstalo pro následující období neměnné. Prezidentem
I.ČLTK Praha se stal prof. Ing. Václav Klaus, CSc., dalšími
členy  VV  I.ČLTK  Praha  jsou  Vladislav  Šavrda,  Ing.  Petr
Šimůnek,  Mgr.  Jan  Pecha,  Ph.D.,  Petr  Vaníček,  JUDr.
Zdeněk Krampera, Ing. Dušan Palcr, Ing. Petr Kuchár a Ing.
Pavel Huťka.
Na  konci  listopadu  se  pak  konala  také  valná  hromada
Pražského  tenisového  svazu,  jehož  členem  se  stal  i  pro
následující funkční období Mgr. Jan Pecha, Ph.D. (předseda
Komise  pro  dětské  soutěže  a  člen  Trenérsko-metodické
komise a Komise pro granty, projekty a propagaci).

MONETA TENISOVÁ EXTRALIGA 2021
V polovině prosince 2021 byl  sehrán další  ročník  tenisové
extraligy,  ve kterém se I.ČLTK Praha umístil  jako  vloni  na
děleném třetím místě.

V pražské Stromovce v úvodním zápase TK Sparta porazil
I.ČLTK Praha 6:2. Za štvanický tým z důvodu bolesti zápěstí
nemohla  nastoupit  Markéta Vondroušová (WTA 35).  Druhá
štvanická  hvězda  Tereza  Martincová  (WTA  48)  sice
nastoupila,  ale také nebyla zdravotně stoprocentní,  což se
odrazilo  i  na  výkonu  a  obrazu  hry  v  duelu  proti  Viktorii
Kužmové (WTA 162) 4:6,  5:7.  Nejlepším zápasem dne byl
duel  juniorek  Palicové  (TK  Sparta  Praha,  ITF  26)  a
Bartůňkové (I.ČLTK Praha,  ITF 18)  6:4,  4:6,  7:5.  Palicová
vrátila Bartůňkové v dechberoucí bitvě Bartůňkové porážku z
Milovic před 2 týdny.
V pražské skupině I.ČLTK Praha neměl lehkého soupeře ani
v  dalším utkání.  RPM Praha měl  velkou šanci  zajistit  si  v
příštím  ročníku  účast  v  semifinálové  skupině  a  poslat  do
předkola  štvanický  tým.  Ale  I.ČLTK  podrželi  mladí.
Bartůňková  (WTA 537)  porazila  Jesiku  Malečkovou  (WTA
233)  6:7,  6:3,  6:1  a  Velík  (ATP  NR)  při  své  extraligové
premiéře porazil Jeníčka (ATP 1657) 6:4, 6:4.
Více informací naleznete na www.tenisovaextraliga.cz.

www.cltk.cz

https://cltk.cz/cs/clanky/moneta-tenisova-extraliga-2021/www.tenisovaextraliga.cz
https://www.vsc.cz/


OFICIÁLNÍ SOCIÁLNÍ SÍTĚ I.ČLTK PRAHA
Profil I.ČLTK Praha je od poloviny prosince možné najít nejen
na Facebooku (cltk.fb),  ale také na Instagramu (cltk.insta).
Pravidelně bude možné sledovat zejména aktuální příspěvky
týkající se úspěchů závodních hráčů nebo akcí konaných v
našem klubu.

KALENDÁŘ AKCÍ V LEDNU A ÚNORU 2022
8 – 10 ledna 2022 Přebor Prahy mladších žáků (U12)
15 ledna 2022 Turnaj I.ČLTK Praha Cup by Babolat – střední kurt (U8)
17 – 23 ledna 2022 Mezinárodní turnaj ITF Juniors Grade 4 (U18)
29 ledna 2022 Seminář ČTS pro trenéry – Trendy tenisové přípravy
6 února 2022 Turnaj I.ČLTK Praha Cup by Babolat (U9)
20 února 2022 Turnaj I.ČLTK Praha Cup by Babolat (U9)
27 února 2022 Turnaj I.ČLTK Praha Cup by Babolat – Masters (U9)

ZÁVODNÍ TENIS 

Mezi  nejúspěšnější  v  letošním  roce  patřily  bezesporu  v
kategorii dospělých olympijská finalistka ve dvouhře a opora
reprezentačního  týmu  při  Billie  Jean  King  Cupu  Markéta
Vondroušová,  dále  semifinalistka  Australian  Open  a
čtvrtfinalistka  wimbledonské  dvouhry  Karolína  Muchová  a
Tereza Martincová, která se poprvé ve své kariéře objevila v
první světové padesátce žebříčku WTA.
V  juniorských  kategoriích  se  pak  v  okruhu  širší  světové
tenisové  špičky  dokázali  prosadit  Nikola  Bartůňková,
Amélie Šmejkalová, Vojtěch Petr nebo Lukáš Velík.
V  žákovských  kategoriích  patřily  v  roce  2021  k  nejlepším
Eliška Forejtková a Veronika Sekerková.
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Výbor I.ČLTK Praha a zaměstnanci přejí Všem členům klubu příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2022!

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

21. ročník ATP Challengeru mužů opět v kombinaci s turnajem 
žen ITF

Lukáš Velík se stal na domácí půdě vítězem mezinárodního
juniorského turnaje ITF 

Tenisová škola letos uspořádala celkem sedm letních 
prázdninových kempů pro děti

V I.ČLTK proběhla již 25. série turnajů pro hráče do 9 let

Nikola Bartůňková již v Top 20 na světovém  juniorském žebříčku ITF

Družstvo babytenistů bojovalo v Prostějově o bronz

Markéta Vondroušová má stříbro z LOH v Tokiu Karolína Muchová bojovala o finále na Australian Open Tereza Martincová premiérově v Top 50 WTA


