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SLOVO MANAŽERA

AKTUALITY

Vážení členové klubu,
máme za sebou už řadu týdnů s epidemií
koronaviru, které přinesly úplné uzavření
našeho areálu, později pak postupné
uvolňování různých omezení. Naštěstí jsme
tenisté, ať už závodní nebo rekreační, a
právě tento náš sport patří mezi první
částečně povolené aktivity.
Je bezesporu jasné, že současná pandemie
zanechá na ekonomické situaci klubu
znatelné jizvy, a proto společně hledáme
všechna možná řešení, jak tuhle
nepříjemnost zmírnit. V době uzavření areálu
jsme se snažili, aby místo tvrdě placených
služeb, jakými jsou bourání a uskladnění přetlakových hal, jarní
úprava kurtů a každodenní úklid areálu, zastali tyto práce formou
brigády naši správci, trenéři i členové managementu klubu,
samozřejmě při dodržování všech nařízených opatření. Také
v případě náhrad nevyužitých halových hodin budeme komunikovat
s klienty, kteří měli stálé předplacené rezervace a nabízet
kompenzace v podobě bonusů v letním období. I touto formou
vyzývám všechny členy klubu, kterých se to týká, aby se se mnou
spojili a společně jsme se pokusili najít pro obě strany přijatelná
řešení.
Jako nenapravitelný optimista věřím, že na základě vzniklé krize
nenastane úbytek našich členů, ba právě naopak, že letos nedojde k
situaci, kdy ještě v druhé polovině sezóny dohledáváme nezaplacená
členství a nedůstojnou formou se doprošujeme platby této,
v kultivované společnosti, samozřejmé povinnosti.
Stejně tak oznamuji závodním hráčům a rodičům dětí, že vzhledem
k nastalé situaci se bude naprosto nekompromisně postupovat proti
dlužníkům za tréninkové poplatky. V případě významnějšího dluhu
nebude systémem umožněno zařadit hráče do rezervačního
systému.
Omlouvám se všem za poněkud příkřejší tón mého textu, je to však
především apel na každého člena, aby si uvědomil a dodržel své
povinnosti ke klubu. Díky tomu se snad podaří překlenout krizový
stav a nebude nutné sáhnout k personálním nebo dalším omezujícím
opatřením.
Přeji všem našim členům pevné zdraví a příjemnou letní sezónu.

NIKOLA BARTŮŇKOVÁ OCENĚNA
TROFEJÍ KANÁŘÍ NADĚJE

Vladislav Šavrda, manažer klubu

V rámci konání Slavnostního večera Pražského tenisového svazu
převzala z rukou prezidenta ČTS Iva Kaderky a předsedy PTS Pavla
Saice hráčka I. ČLTK Praha a aktuálně první hráčka žebříčku Tennis
Europe v kategorii do 14 let Nikola Bartůňková prestižní ocenění
Kanáří naděje. Každoročně vyhlašovanou trofej pro talentované
hráče obdržela Nikola za přítomnosti členů výkonného výboru a
partnerů Pražského tenisového svazu, pozvaných hostů a zástupců
pražských tenisových klubů na začátku března na Nuselské radnici v
Praze 4.

ZEMŘEL PETR ŠTROBL
Smutnou zprávou pro I.ČLTK Praha je úmrtí našeho zasloužilého
člena Petra Štrobla, který v nedožitých osmdesáti letech zemřel
6.dubna v nemocnici v Regensburgu. V Německu žil už od emigrace
v roce 1968 a ve špičkovém bundesligovém klubu TC Amberg byl
jedním ze stěžejních hráčů a dlouhé roky i úspěšným šéftrenérem a
vedoucím týmu s mnoha tituly. Patřil k nejlepším československým
tenistům v šedesátých a sedmdesátých letech, v Davis Cupu odehrál
několik zápasů ve dvouhře i čtyřhře. Za štvanický klub (v té době
Motorlet Praha) získal celou řadu mistrovských titulů a po možnosti
opět navštěvovat Českou republiku mu byl udělen titul zasloužilého
člena I.ČLTK Praha. Na jeho mimořádně šikovnou ruku i
bezstarostný způsob života budeme vždy vzpomínat.

INFORMACE SEKRETARIÁTU
PROVOZ AREÁLU V OMEZENÉM REŽIMU
V souvislosti s aktuálním usnesením Vlády ČR je areál I.ČLTK Praha
otevřen v omezeném režimu (k 30. dubnu 2020)! Otevřeny jsou
pouze venkovní kurty, povolena je dvouhra i čtyřhra. Pro rekreační
hráče je k dispozici standardně 5 kurtů. Závodní hráči včetně
mládeže pak mohou využít 2 kurty v hlavním areálu a 7 kurtů na
Slavoji. Tenisová škola využívá kurty 8,9 a velký centrální kurt.
Kompletně uzavřeno je zázemí klubu – tedy především šatny, dále
pak wellness centrum, fyzioterapie, masáže atd. Nově je otevřeno
fitness centrum (pouze pro členy klubu). Restaurace aktuálně
funguje pouze skrze výdejové okénko.
Všichni návštěvníci areálu by měli dodržovat aktuální nařízení.
Pravidelně aktualizované informace naleznete na klubovém webu
www.cltk.cz.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Prosíme všechny členy klubu o uhrazení členských příspěvků na rok
2020. Veškeré informace naleznete na klubovém webu. Více podá
sekretářka Martina Plocová (mobil: 604 230 721 / e-mail:
plocova@cltk.cz).

www.cltk.cz

I.ČLTK PRAGUE OPEN 2020 ZRUŠEN
Poslední zprávou od vedení ATP a ITF je posunutí termínu zrušení
všech turnajů až do 8. 6., což znamená, že letošní jubilejní 20. ročník
tradiční kombinované akce s plánovanou celkovou dotací 160 tisíc
USD tenisoví fanoušci neuvidí. Nový atraktivní termín letošního
dvojturnaje byl totiž plánován na datum 4. – 10. května.

AMBULANCE SPORTOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ
PŘÍMO V NAŠEM KLUBU
Díky porozumění a úzké spolupráci mezi vedením a trenérským
týmem I.ČLTK a nestátním zdravotnickým zařízením ZDRAVÝ
SPORT vzniká v těchto měsících unikátní a komplexní systém
zdravotnického zabezpečení tenistů přímo v prostorách sportoviště
I.ČLTK. Jedná se o ambulanci sportovního lékařství v čele s
tělovýchovným lékařem a internistou MUDr. Milošem Matoušem.
Ambulance bude sloužit především pro členy klubu I.ČLTK, ale i pro
další zájemce z řad veřejnosti. Nestátní zdravotnické zařízení
ZDRAVÝ SPORT se již řadu let stará o zdravotnické zabezpečení
reprezentantů a vrcholových sportovců a spolupracuje s řadou
sportovních klubů, svazů a tělovýchovných jednot také při
zdravotnickém zabezpečení dětí a talentované mládeže. V současné
době má své pobočky na Praze 7 v areálu OLYMP Centrum sportu
Ministerstva vnitra a na Praze 9 v blízkosti OC Harfa. Na přelomu
května a června tohoto roku se počítá s otevřením další pobočky, a
to právě v prostorách I.ČLTK.

Fyzioterapie
Ordinace bude dále poskytovat také služby fyzioterapie, ale i
sportovní a zdravotní masáže. Využít bude možné také speciálních
cvičení, jako např. spiral stabilization, jehož autorem je MUDr.
Richard Smíšek.
Další služby
Mezi další služby, které budou k dispozici, patří poradenství v oblasti
sportovní výživy, podpory imuni ty organismu, zajištění
specializovaných vyšetření krve včetně zjištění intolerance potravin
či dalších alergenů. Do budoucna se plánuje i možnost
sonografických vyšetření.

TENISOVÁ ŠKOLA: CELÉ LETNÍ
PRÁZDNINY VĚNUJEME KEMPŮM
Na Štvanici se během letních prázdnin budou konat tradiční letní
tenisové kempy pro děti do 9 let. V souvislosti s aktuální situací v
České republice reagujeme na tuto skutečnost organizováním
kempů během celých letních prázdnin (každý týden pondělí – pátek v
čase 8:30 – 16:30 hodin)! “Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí je
umožnit rodičům zabezpečení hlídání spojeného s tréninkem
mladých tenistů během července a srpna! Zároveň prosíme rodiče o
včasné přihlášky z důvodu omezení maximálního počtu dětí na
kempu – a to s ohledem na aktuální nařízení Vlády ČR a respektem
ke klubovému životu našich členů,” shrnuje vedoucí trenér tenisové
školy Jan Pecha.
Přihlášky a více informací naleznete na www.cltk.cz v sekci Tenisová
škola.
Termíny kempů pro děti:
Kemp 1 ... 1. – 3. července 2020
Kemp 2 ... 7. – 10. července 2020
Kemp 3 … 13. – 17. července 2020
Kemp 4 ... 20. – 24. července 2020
Kemp 5 … 27. – 31. července 2020
Kemp 6 ... 3. – 7. srpna 2020
Kemp 7 … 10. – 14. srpna 2020
Kemp 8 ... 17. – 21. srpna 2020
Kemp 9 ... 24. – 28. srpna 2020

Velká šance – zdravý a funkční tenista schopný vrcholového
výkonu bez přetížení
Zavedení systémového přístupu v oblasti zdravotnického
zabezpečení přímo v prostorách I.ČLTK umožní efektivněji řešit
pomoc s nastavením fyziologické funkce sportujícího organismu,
prevencí proti úrazům a přetížení při sportovním výkonu, ale i
posílením imunity sportovce v rámci možnosti nastavení
specializovaných imunologických programů.
Sportovní lékařské prohlídky
Pro členy klubu tak vzniká možnost využít přímo na místě systém
sportovních lékařských prohlídek, a to jak od prohlídek základních
pro nejmenší tenisty, tak i řadu specializovaných sportovních
lékařských prohlídek se zátěžovým testem, které lze doplnit o další
specializovaná vyšetření dýchacího, srdečního i svalového systému
s cílem odhalit konkrétní limitace sportovního výkonu u konkrétního
sportovce a nastavit program, jak tyto limitace řešit a jak jim
předcházet.
Dechový trénink
V řadě případů je to právě dechová limitace při sportovním výkonu,
která sportovci neumožní podat nejlepší výkon. Pomůžeme s
nastavením správného funkčního dechového tréninku s využitím
dechových trenažerů, který pomůže tuto limitaci odstranit.

KLUBOVÝ NEWSLETTER
Vážení členové klubu,
tento newsletter vychází také v anglické verzi a přináší aktuální
informace pro následující měsíc květen 2020 a krátké ohlédnutí za
měsíci uplynulými. Další číslo připravujeme v červnu.
S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

Děkujeme našim partnerům
za podporu!
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