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Vážení členové klubu,

zveme Vás na týden světového tenisu na Štvanici. V termínu 23. -
31.července I.ČLTK Praha a Tenis Arena opět pořádají kombinaci
ATP Challengeru s dotací EUR 42.500 + H a ženského ITF s dotací
USD 75.000.
Již potřetí tomu tak bude pod hlavičkou titulárního partnera,
společnosti Advantage Cars a standing by partnera, společnosti
Zenova.
V ženské hlavní soutěži, která je skvěle obsazená a v přihláškách
fguruje osm hráček s umístěním do 100. místa WTA (cut off 166),
se z českých hráček dostaly přímo do hlavní soutěže pouze Denisa
Alertová, Petra Cetkovská a Lucie Hradecká. Další Češka Andrea
Hlaváčková bude startovat na volnou kartu, Tereza Martincová,
Barbora Krejčíková a Jesika Malečková jsou zatím v kvalifkaci, což
svědčí o velké síle turnaje.
V turnaji mužů dominuje jméno Martina Kližana, který musí
vzhledem ke svému umístění (ATP 47) startovat na volnou kartu.
Dalšími zajímavými jmény v main draw jsou Santiago Giraldo ( v
roce 2014 v žebříčku ATP 28.), vítěz Prague Open z roku 2012
Horacio Zeballos, loňský vítěz Dutra Silva i loňský fnalista Radu
Albot. Reálnou šanci dostat se do hlavní soutěže po případných
odhláškách mají ještě naši hráči Jan Šátral a Jan Mertl.
V doprovodném programu plánujeme na pátek 29.7.
autogramiádu našich olympijských nadějí pro Rio - Hradecké a
Hlaváčkové, kromě toho i soutěže pro děti o zajímavé ceny – vše
na kurtu č. 9.
Ve středu 27.7. proběhne na kurtu č. 9 v čase 10 - 18 hodin
testování tenisových raket všech značek, které pořádá frma
SportObchod.cz
Ve dnech 25.-29. od 15 do 17 hod bude na svém stánku frma
Tecnifbre poskytovat poradenství ohledně tenisových strun.

Těšíme se na bohatou návštěvu a podporu domácích hráčů. Vstup
je po celý týden zdarma, parkování na štvanickém ostrově volné
do vyčerpání kapacity.
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INFORMACE PRO ČLENY A HRÁČE

V souvislosti s konáním dvojturnaje Prague Open 2016 bychom Vás
chtěli informovat o chodu klubu v termínu 23. - 31. července.
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.

PROGRAM TURNAJE

sobota 23.7. kvalifkace muži
neděle 24.7. kvalifkace muži a ženy
pondělí 25.7. kvalifkace muži a ženy, 1.kolo dvouher muži
úterý 26.7. kvalifkace ženy, 1.kolo dvouher a čtyřher
středa 27.7.          1.kolo dvouher ženy a 2.kolo dvouher muži

1. a 2.kolo čtyřher
čtvrtek 28.7.         2.kolo dvouher a čtvrtfnále čtyřher
pátek 29.7. čtvrtfnále dvouher, semifnále čtyřher
sobota 30.7. semifnále dvouher a fnále čtyřher
neděle 31.7. fnále dvouher

KALENDÁŘ AKCÍ V SRPNU 2016
1. - 5. srpna Turnaj “A” mladších žákyň
6. - 7. srpna Turnaje série Babolat ATTour
8. - 12. srpna Letní tenisový kemp 3 TŠ I.ČLTK Praha
13. srpna Turnaj baby I.ČLTK Praha Cup by Tecnifbre – Tour IV
14. srpna Turnaj série Babolat ATTour
20. - 21. srpna Turnaje série Babolat ATTour
22. - 26. srpna Letní tenisový kemp 4 TŠ I.ČLTK Praha
27. srpna Turnaj baby I.ČLTK Praha Cup by Tecnifbre – Masters
29. - 31. srpna Letní tenisový kemp 5 TŠ I.ČLTK Praha

www.cltk.cz

ADVANTAGE CARS PRAGUE OPEN 2016 BY ZENOVA
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KLUBOVÝ ŽIVOT

VÁCLAV KLAUS OSLAVIL 75. NAROZENINY
V neděli 19. června oslavil na Štvanici své 75. narozeniny
prezident klubu prof. Václav Klaus. Odhadem téměř ke pěti stům
hostů mu popřálo k významnému jubileu. Gratulacím předcházel
dopolední turnaj čtyřher, ve kterém zvítězili Pavel Bém a Václav
Petr. Proti nim si pak zahráli exhibiční set i prezident s manažerem
klubu Vladislavem Šavrdou.

Mezi významné gratulanty se připojil i Dominik Duka, dále pak
mnoho bývalých i současných politiků a umělců. Na pódiu, které
bylo postaveno vedle kurtu č.2, zahráli a zazpívali známý jazzový
hudebník Emil Viklický, Aleš Brichta, Ondřej Hejma a
několikanásobná “Zlatá slavice” Lucie Bílá. Mnohahodinový
maratón oslav zakončila cikánská kapela kolem půlnoci.

ČERVNOVÝ TURNAJ ČTYŘHER
Druhý turnaj čtyřher pro členy našeho klubu a jejich hosty v letní
sezóně 2016 se opět vydařil. Ve středu 15. června v podvečer se
na Štvanici sešlo celkem 11 dvojic, které byly rozděleny do čtyř
skupin. Zvítězil pár Francesco Vitale – Ian Vasicka. Další turnaj se
bude konat ve středu 20. července od 17:00 hodin (přihlášky
prosíme do pondělí 18. července na recepci nebo e-mailem na
plocova@cltk.cz).

PRÁZDNINOVÉ KEMPY A TURNAJE PRO DĚTI
V první polovině července pořádala Tenisová škola I.ČLTK Praha
by Tecnifbre dva letní tenisové kempy pro děti a tři turnaje věkové
kategorie babytenis. Na začátku letošních prázdnin již tak do
našeho klubu zavítala téměř stovka dětí ve věku do deseti let.

UDÁLO SE NA OSTROVĚ...

POCHOD AVON ZAVÍTAL TAKÉ
NA ŠTVANICKÝ OSTROV

Díky lidské solidaritě se každoročně koná růžový AVON Pochod,
kterého se účastní miliony lidí ve více než 58 zemích světa na
důkaz podpory ženám s rakovinou prsu. Letošní 16. ročník AVON
Pochodu v Praze odstartoval 11. června 2016 ve 12 hodin na
Staroměstském náměstí a cílem byl ostrov Štvanice. 

ILTC PO ROCE OPĚT NA ŠTVANICI
V první polovině června pořádal český ILTC tradiční mezinárodní
utkání pod vedením několikanásobné grandslamové vítězky Heleny
Sukové a bývalého kapitána Fed Cupu Jiřího Medonose. Na
Štvanici se během dvou dnů představili hráči z Austrálie, Baham,
USA, Uruguaye, Maďarska a ČR.

ZE ZÁVODNÍHO TENISU

JAN ŠÁTRAL ZVÍTĚZIL NA CHALLENGERU
V MARBURGU

Hráč I.ČLTK Praha Jan Šátral vyhrál ATP Challenger s dotací 42
500 EUR v německém Marburgu. Jan Šátral v boji o titul porazil
Argentince Trungellitiho 6/2 6/4 a získal 90 bodů do žebříčku
ATP, což ho posunulo na 206. místo světového žebříčku mužů ATP.

ÚSPĚCHY NAŠICH HRÁČŮ
NA TURNAJÍCH ITF A TENNIS EUROPE

Na turnaji ITF 1 v Berlíně bojovala Johana Marková o postup do
semifnále, když mezi nejlepšími osmi podlehla Rusce Anshbě 5/7
2/6.
Na turnajích ITF 2 postoupily do fnále Vanesa Nikolovová a
Denisa Hindová. V polské Bytomi  Vanesa v boji o titul prohrála se
Slovenkou Matusovou 0/6 1/6 a Denisa v Plzni ve fnále podlehla
Izraelce Krolitzky 2/6 2/6.
Na turnaji ITF 4 v německém Bruchkobelu Jonáš Forejtek v
semifnále nestačil na Švýcara von der Schulenburga 1/6 4/6,
Tereza Procházková pak triumfovala na pražské Spartě, když ve
fnále přehrála Ukrajinku Laguzu 7/6 6/4.
Na turnaji Tennis Europe U12 v Rakovníku postoupil Jiří Fiedler do
fnále a Nikola Bartůňková skončila v semifnále. Daria Vidmanova
pak na turnaji kategorie U16 v Mariánských Lázních a U14 v
rakouském Fürstenfeldu zvítězila.

SUMMER CUP U14
Český tým dívek do čtrnácti let ve složení Hindová, Lavičková,
Huňková obsadil na Summer Cupu druhé místo. V italském Loanu
porazily Slovinsko a Slovensko, ve fnále podlehly 1:2 Ukrajinkám.
Svrčina, Šmédek a Horák v Murcii ve Španělsku vyřadili Slováky a
podlehli Itálii, v boji o bronz potom porazili Velkou Británii 2:1.

MISTROVSTVÍ ČR MLADŠÍHO ŽACTVA
Na Mistrovství ČR mladšího žactva jednotlivců bojovala o titul ve
čtyřhře Agáta Černá. Ve fnále společně s Patricií Kubíkovou
podlehly páru Fruhvirtová – Nosková 6/4 6/7 0/1(8).

KLUBOVÝ NEWSLETTER
Vážení členové klubu,

tento newsletter vychází také v anglické verzi a přináší aktuální
informace a krátké ohlédnutí za měsícem uplynulým. Další číslo
připravujeme na začátku srpna.

S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

www.cltk.cz


