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HATTRICK SE PODAŘIL

MARTIN DAMM JR. VÍTĚZEM
MISTROVSTVÍ USA

V září již potřetí za sebou zvítězil ve finálové skupině CTC Seniors
tým I.ČLTK, a obhájil tak předchozí tituly z Athén a ze Ženevy.

Hráč I.ČLTK Praha Martin Damm jr. získal prestižní titul v soutěži
juniorů do 16 let. V michiganském Kalamazoo se v první polovině
srpna konalo národní mistrovství USTA. Vítězem dvouhry chlapců se
stal Martin Damm jr. (mj. syn bývalého vítěze ve čtyřhře US Open a
zasloužilého člena I.ČLTK Praha; společně na fotce dole), který se
od června připravoval v našem klubu.

Foto: Nehrající kapitán František Stejskal jr. přebírá trofej od
viceprezidenta CTC a člena výboru I.ČLTK Petra Šimůnka
Během druhého zářijového týdne se na Štvanici představily irský
Malahide, švédská Kungliga, holandský Leimonias a domácí I.ČLTK.
V sobotu po semifinálových zápasech následovaly projížďka lodí po
Vltavě a slavnostní večeře. V neděli čekalo účastníky turnaje setkání
s bývalou čs. reprezentantkou Helenou Sukovou, nedávno uvedenou
na Mezinárodní síně slávy ITF. A samozřejmě také závěrečná
utkání. Vítězem se stal pořádající I.ČLTK Praha, který ve finále
přehrál tým Kungliga LTK ze Stockholmu.

Martin během turnaje ztratil jediný set, když v 1/8 přehrál druhého
nasazeného McKennona 7/6 3/6 6/0, a finále si poradil s turnajovou
čtyřkou Khanem 6/2 7/6. Díky vítězství si tak Martin zahrál kvalifikaci
juniorů US Open 2018.

DARJA VIĎMANOVA VÍTĚZKOU
PARDUBICKÉ JUNIORKY 2018

KLUBOVÝ ŽIVOT
I.ČLTK GOLF CUP 2018
Klubové mistrovství v golfu se tentokrát konalo v luxusním prostředí
Golf Clubu Albatross. Celkovým vítězem se se skóre 82 ran stal opět
František Stejskal junior. Jednotlivé kategorie vyhráli Petr Šavrda (35
netto bodů) a Karel Svoboda (40 bodů). Více se dočtete v novém
vydání klubové revue.

Hráčka I.ČLTK Praha Darja Viďmanova vyhrála ve dvouhře 91.
ročník Pardubické juniorky. Na Mistrovství České republiky v
kategorii dorostu zvítězila ve dvouhře dívek teprve patnáctiletá Darja
Viďmanova (na fotce s vítězem soutěže chlapců Jiřím Lehečkou).

INFORMACE SEKRETARIÁTU
PRODEJ HODIN V HALÁCH
V průběhu zimní sezóny 2018/19 stále nabízíme možnosti hraní na
různých druzích povrchů, a to jak v pevné, tak i přetlakových halách.
Více informací na recepci (telefon: 222 316 317) nebo na webu
www.cltk.cz.

FYZIOTERAPIE A MASÁŽE
Nově vybudovaná regenerační linka pro členy klubu a hráče bude
zprovozněna během prosince a ledna (sauna a vířivka jsou dočasně
mimo provoz). Fyzioterapie, kompenzační cvičení a masáže fungují
bez přestávky v pravidelném režimu.

KALENDÁŘ AKCÍ V ŘÍJNU
1. října
12. října
21. října
26. října

Oficiální zahájení zimní sezóny 2018/19
Turnaj Babolat ATTour
Turnaj Babolat ATTour
Turnaj Babolat ATTour

Darja během celého turnaje neztratila ani set a ve finále si poradila s
Terezií Pluhařovou 6/3 6/2. Pro klub je potěšitelné, že Darja
Viďmanova absolvovala své první tenisové krůčky v Tenisové škole
I.ČLTK Praha! Mezi reprezentanty štvanického klubu se již v
kategoriích do 9 let představili také Andrew Paulson, vítěz čtyřhry
chlapců, nebo Jonáš Forejtek, finalista dvouhry chlapců a aktuální
vítěz Mistrovství Evropy do 18 let.

www.cltk.cz

LUCIE HRADECKÁ V CINCINNATI VÍTĚZNĚ
Hráčka I.ČLTK Praha Lucie Hradecká vyhrála po boku Rusky
Jekatěriny Makarovové prestižní turnaj v americkém Cincinnati s
dotací 2 874 299 dolarů.

Karolína Muchová šokovala při své grandslamové premiéře v hlavní
soutěži postupem do třetího kola. Po vítězství nad Ukrajinkou
Yastremskou si poradila i s bývalou světovou jedničkou Španělkou
Muguruza 3/6 6/4 6/4, v dalším kole však již nestačila na Australanku
Barty 3/6 4/6.

Česko-ruská dvojice si ve finálovém klání poradila s párem Mertens
– Schuurs po setech 6/2 7/5. Lucie Hradecká slaví první titul po
vážném zranění levého kolene.

DRUŽSTVO DOROSTU I.ČLTK PRAHA
MÁ BRONZ
Na Mistrovství České republiky družstev dorostu ve Stromovce
skončil štvanický tým na třetím místě.

JESIKA MALEČKOVÁ VYHRÁLA
V ČERNÉ HOŘE
Jesika Malečková vyhrála mezinárodní turnaj žen s dotací 25 000
dolarů v Podgorici. Ve finále porazila Chorvatku Tenu Lukas (WTA
254) 6/2 6/0. Jesika získala 50 bodů do žebříčku WTA, což ji
posunulo na pozici 281.

TADEÁŠ PAROULEK BOJOVAL
O TITUL V MAĎARSKU
Tadeáš Paroulek došel do finále mezinárodního turnaje ITF mužů s
dotací 25 000 dolarů v maďarském Györu. Ve finále nestačil na
Francouze Doumbia (ATP 471) 3/6 6/7(2). Tadeáš získal 15 bodů do
žebříčku ATP a aktuálně mu patří 594. pozice.

UDÁLO SE...
FLORBAL NA ŠTVANICKÉM CENTRU

Družstvo I.ČLTK Praha po čtvrtfinálové těsné výhře nad Hradcem
Králové 5/4 podlehlo v semifinále celku z TK Agrofert Prostějov 2/7.
V boji o bronz si pak poradilo s TK Precheza Přerov 5/1.

V první polovině září po roce opět zaplavily zelenobílé barvy
centrální tenisový kurt na Štvanici. Počasí přálo, a tak nic nebránilo
tomu, odstartovat již III. ročník unikátní sportovní akce, kterou FbŠ
Bohemians pořádala: Cevro Institut Open Air 2018. Vrcholem celého
víkendu bylo utkání Extraligy žen a Tipsport Superligy mužů mezi
FbŠ Bohemians a Tatranem Střešovice pod širým nebem.

US OPEN 2018
Hráčky I.ČLTK Praha Markéta Vondroušová a Karolína Muchová se
představily v hlavní soutěži posledního grandslamu sezony US
Open. Markéta Vondroušová velmi příjemně překvapila postupem do
osmifinále, když v úvodních kolech přehrála Němku Barthel a
Kanaďanku Bouchard bez ztráty setu a ve třetím kole si na kurtu
Louise Armstronga poradila s Holanďankou Bertens 7/6(4) 2/6 7/6(1).
V postupu do čtvrtfinále ji zabránila Ukrajinka Tsurenko, na kterou
Markéta nestačila 7/6(3) 5/7 2/6.

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 listopadu.
S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

www.cltk.cz

