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INFORMACE PRO ČLENY A HRÁČE
BĚHEM TURNAJE

ADVANTAGE CARS
PRAGUE OPEN 2015
by ZENOVA SERVICES
Vážení členové klubu,
zveme Vás na týden světového tenisu na Štvanici. V termínu
8. - 16. srpna se uskuteční nová kombinace ATP
Challengeru a ženského ITF. Již podruhé tomu tak bude
pod hlavičkou titulárního partnera, společnosti Advantage
Cars. V přihláškách mužů fguruje sedm hráčů z první
světové stovky, z hráčů I.ČLTK Praha se do hlavní soutěže
dostal pouze Jan Hernych, který ale kvůli zranění nebude
moci nastoupit. Reálnou šanci po případných odhláškách
má ještě Jan Mertl. Volnou kartu dostane Robin Staněk
a pravděpodobně ještě další hráč ze Štvanice (Šátral nebo
Sikora). V ženách uvidíme celou plejádu českých hráček,
jmenujme Allertovou, Vaidišovou, Koukalovou, Cetkovskou,
Krejčíkovou a hlavně naše hráč ky Mar tincovou,
Vondroušovou, Malečkovou, Kolodziejovou. Na programu
bude také pestrý doprovodný program, např. Kids Days a
exhibice českých reprezentantů v tenise na vozíku během
fnálového víkendu.
Těšíme se na bohatou návštěvu a podporu domácích hráčů.
Vstup zdarma, průchod areálem přes recepci volný, do
klubové restaurace také.

V souvislosti s konáním dvojturnaje Prague Open 2015
bychom Vás chtěli informovat o chodu klubu v termínu 8. 16. srpna. Během turnajového týdne bude omezen provoz
na všech kurtech včetně Slavoje, který bude tréninkovým
zázemím pro turnajové hráče. Všechny šatny budou
vyhrazeny pro účely turnaje, není však potřeba vyklizení
skříněk. Restaurace bude standardně v provozu.

HRACÍ PLÁN TURNAJE
8. - 10. srpna
11. - 12. srpna
13. srpna
14. srpna
15. srpna
15. srpna

kvalifkace mužů a žen
1. kolo hlavní soutěže dvouhry
1. kolo čtyřhry
2. kolo hlavní soutěže dvouhry
čtvrtfnále čtyřhry
čtvrtfnále hlavní soutěže dvouhry
semifnále čtyřhry
semifnále hlavní soutěže dvouhry
fnále čtyřhry
fnále hlavní soutěže dvouhry

Aktuální informace o turnaji Advantage Cars
Prague Open 2015 by Zenova Services naleznete na webu
www.pragueopen.net.

KALENDÁŘ AKCÍ I. ČLTK PRAHA V SRPNU
Advantage Cars Prague Open 2015

22. srpna

turnaj v babytenise (kurty 2, 3, 4)

by Zenova Services (ATP Challenger / ITF Pro Circuit)

24. - 28. srpna

prázdninový kemp V (kurty 2, 3, 4, 9)

17. - 21. srpna

prázdninový kemp IV (kurty 2, 3, 4, 9)

27. srpna

klubový turnaj ve čtyřhře

18. srpna

fremní turnaj “Langer”

29. srpna

turnaj v babytenise – Masters (kurty 2, 3, 4)

20. srpna

klubový turnaj ve čtyřhře

8. - 16. srpna

www.cltk.cz

ÚSPĚCHY NAŠICH HRÁČŮ

UDÁLO SE...

MARTIN DAMM VYHRÁL
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SVATBA MICHAELLY KRAJICEK

Vítězem Mistrovství České republiky mladšího žactva
konaném v Mostě se stal Martin Damm, syn vítěze čtyřhry
US Open z roku 2006. Martin v semifnále vyřadil
turnajovou jedničku Adama Jurajdu 7/6 3/6 6/3, ve fnále
si pak poradil s druhým hráčem turnaje Danielem
Siniakovem 7/5 7/5.

Hráčka I.ČLTK Praha Michaella Krajicek se v sobotu
v překrásném prostředí zámku Dobříš provdala za tenistu
Martina Emmricha. Na této svatbě nechyběla známá
tenisová jména jako např. Richard Krajicek, Iveta Benešová,
Nicole Vaidišová, Bára Strýcová nebo Karolína Plíšková.
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v osobním i tenisovém
životě!

MAKI A MIRI MISTRYNĚMI EVROPY
VE ČTYŘHŘE DO 18 LET

INFORMACE SEKRETARIÁTU

Na ME juniorů ve švýcarském Klosters došly do semifnále
dvouhry Markéta Vondroušová a Miriam Kolodziejová.
Společně pak vyhrály čtyřhru, a staly se tak mistryněmi
Evropy do 18 let. Ve dvouhře Markéta Vondroušová (1)
nestačila v semifnále na Švýcarku Teichmann (12) 3/6 4/6
a Miriam Kolodziejová (7) na Maďarku Bondar 4/6 6/4
2/6. Ve čtyřhře pak společně Miri a Maki jako nasazené
dvojky zdolaly maďarský pár Galf – Stollar (3) 6/4 7/5.

PRODEJ HODIN V HALÁCH
V ZIMNÍM OBDOBÍ
V průběhu zimní sezóny 2015/16 nabízíme možnosti hraní
na různých druzích povrchů, a to jak v pevné, tak
i přetlakových halách. Celkem je k dispozici 10 krytých
dvorců. Stálé rezervace kurtů P1 a P2 od 21. září, kurtu 9
od 5. října a kurtů 1 až 6 od 12. října. Slevy pro členy
klubu ve výši až 10 %. Více info na www.cltk.cz.

NÁBOR DO TENISOVÉ ŠKOLY
Během měsíce září pořádáme nábory nových dětí do
tenisové školy, které probíhají každý všední den od 16:00
hodin. Tenisová škola I.ČLTK Praha je zaměřena na výchovu
hráčů již od 4 let, a to na závodní i rekreační úrovni. Více
info a přihlášky na e-mailu pecha@cltk.cz.

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.

TEREZA MARTINCOVÁ
VE DRUHÉ STOVCE ŽEBŘÍČKU WTA

KLUBOVÝ NEWSLETTER
Vážení členové klubu,

Na turnaji WTA s dotací 250 000 dolarů v brazilském
Florianopolis zaznamenala Tereza Martincová zatím
největší úspěch své dosavadní kariéry, když postoupila do
čtvrtfnále. Ve druhém kole se Tereza postarala o
překvapení a poradila si s druhou nasazenou Tomljanovic
(CRO), pak však již nestačila na Mattek-Sands (USA).

srpnové 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 září.
S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

www.cltk.cz

