I. Český

Newsletter

Lawn-Tennis Klub Praha

INFORMACE SEKRETARIÁTU

DÁRKOVÉ POUKAZY I. ČLTK PRAHA

listopad – prosinec 2016
ZEMŘELA RENATA VIKARTOVÁ
Dne 23. listopadu 2016. zemřela v úctyhodném věku 95 let
zasloužilá členka našeho klubu Renata Vikartová. Na její působení
na Štvanici budeme s úctou vzpomínat!

Vážení členové klubu, v souvislosti s blížícím se příchodem Vánoc
jsme pro Vás připravili dárkové poukazy na hodiny v halách Štvanici,
a to jak na tvrdý povrch, tak i antuku, v rozsahu tří nebo šest hodin.
Zájemci je mohou zakoupit v sekretariátu klubu od 16. prosince
(kontaktní e-mail plocova@cltk.cz a telefon 604 230 721).

VÁNOCE V TIEBREAKU
Tradiční štědrodenní posezení s obědem bude v klubové restauraci
TIEBREAK probíhat zhruba od 12:00 do 14:30 hodin.

ZE ZÁVODNÍHO TENISU
TENISOVÁ EXTRALIGA 2016
V letošním roce se I.ČLTK Praha představí na pražské Spartě v
sobotu 17. prosince proti vítězi utkání TK Spartak Jihlava – LTC
Pardubice a v pondělí 19.prosince proti TK Sparta Praha.

V roce 2015 se štvanický tým probojoval do finále
Silvestrovskou noc a začátek Nového roku můžete také oslavit ve
svém klubu na Štvanici, opět v prostorech naší restaurace s diskotékovou hudbou a pohoštěním formou rautových stolů.
Více informací v sekretariátu (kontaktní e-mail plocova@cltk.cz a
telefon 604 230 721).

NABÍDKA TENIS SERVISU
Už máte svého Gripáka?
Gripáci jsou roztomilá plyšová zvířátka, která chrání grip rakety a
stanou se vaším tenisovým kamarádem. K dostání jsou v prodejně
Tenis Servis Štvanice v šesti různých provedeních - beruška, žirafa,
žabka, tenisový míč, zebra a panda. Maloobchodní cena je 330,- Kč.
Více informací najdete na www.gripfriends.cz.

V prostějovské skupině se utkají domácí TK AGROFERT, TK
PRECHEZA Přerov a vítěz utkání RPM Oáza Říčany – LTK Liberec.
Finále pak bude sehráno ve středu 21. prosince v Prostějově.

ČEŠKY POPÁTÉ ZA POSLEDNÍCH ŠEST
LET OVLÁDLY FED CUP
Hráčka I.ČLTK Praha Lucie Hradecká byla opět členkou vítězného
fedcupového týmu!

Nová kolekce textilu
Na prodejně Tenis Servis Štvanice je k dostání nová kolekce textilu
TECNIFIBRE 2017. Můžete vybírat pohodlné sportovní oblečení v
pánské, dámské a dětské kolekci v barvách I. ČLTK.
Výprodej textilu
V měsíci prosinci v naší prodejně zakoupíte starší kolekci
teplákových bund TECNIFIBRE za akční ceny od 490,- Kč. Nabídka
platí do vyprodání zásob.

České tenistky znovu kralují Fed Cupu. Tým ve složení Karolína
Plíšková, Petra Kvitová, Barbora Strýcová a Lucie Hradecká ve
Strasbourgu porazil domácí Francouzky 3/2 a popáté za posledních
šest let slaví titul ve Fed Cupu. Rozhodující pátý bod získaly ve
čtyřhře Plíšková se Strýcovou, když porazily pár Garcia – Mladenovic
7/5 7/5.
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ÚSPĚCHY NAŠICH HRÁČŮ
NA TURNAJÍCH ITF

JOHANA MARKOVÁ S JESIKOU
MALEČKOVOU VYBOJOVALY TITUL

Vítězem turnaje ITF Futures s dotací $10,000 v Opavě se stal hráč
I.ČLTK Praha Jan Mertl (ATP 374). Turnajová dvojka cestou turnajem
porazila Vrbenského, Paroulka, Kopřivu, Jaloviece a ve finále Petra
Michneva 6/4 6/3.

Soutěž čtyřher na Halovém mistrovství ČR žen s dotací 100 000 Kč v
Milovicích vyhrál štvanický pár Johana Marková a Jesika Malečková.

Jesika Malečková (WTA 223) postoupila do finále mezinárodního
turnaje ITF žen dotovaného $50,000 v kanadském Torontu. Ve finále
nestačila na nadějnou, teprve 17letou, Američanku Catherine Bellis
(WTA 101) 2/6 6/1 3/6.

Ve finále čtyřhry Johana Marková a Jesika Malečková porazily Nikolu
Tomanovou a Kristýnu Hrabalovou 6/3 6/3. Ve dvouhře pak
postupem mezi nejlepší čtyři překvapila Lucie Procházková.

Do finále turnaje ITF žen s dotací $10,000 se v izraelském Tel Avivu
probojovala Miriam Kolodziejová (WTA 559). Turnajová osmička
prošla turnajem bez ztráty setu, v semifinále vyřadila druhou
nasazenou Valeriyi Strakhovou (WTA 275) 6/3 7/6(6). Ve finále
potom nestačila na Deniz Khazaniuk (WTA 252) 5/7 3/6.

DENISA HINDOVÁ BOJOVALA
V IZRAELI O TITUL
Hráčka I.ČLTK Praha Denisa Hindová došla do finále mezinárodního
juniorského turnaje ITF kategorie 2 v Izraeli. Až ve finále nestačila na
Rusku Charaevu, které podlehla 2/6 1/6. Denisa na turnaji získala 75
bodů, což ji posunulo na 76. místo žebříčku ITF dívek, a tím má
pravděpobně zaručenou účast na juniorském Australian Open 2017.
Mezi čtrnáctiletými juniorkami se pak zařadila na druhé místo na
světě!

DRUŽSTVO PRAŽSKÉHO TENISOVÉHO
SVAZU ZÍSKALO TITUL
Soutěž družstev oblastních svazů Junior Fed Cup vyhrál výběr Prahy
ve složení Katrin Pávková, Lucie Havlíčková a Nikola Bartůňková.
Pražský tým dívek se dvěma štvanickými oporami získal na začátku
prosince v Rakovníku titul, když rozhodoval až poslední dramatický
zápas s Jižní Moravou. Pár Pávková – Bartůňková zvítězil až v tie
breaku závěrečné čtyřhry.

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 lednu.
S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

Výbor I.ČLTK Praha a zaměstnanci přejí Všem členům klubu příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2017!
Za úspěchy hráčů I.ČLTK Praha stojí i naši partneři. Děkujeme za podporu!
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