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I.ČLTK Praha obhájil extraligový titul

Foto: Martin Sidorják

Vítězem MONETA Tenisové extraligy 2019 a obhájcem loňského titulu je tým I.ČLTK Praha, který si ve skupině
poradil postupně se Spartou 5:4 a Jihlavou 5:1, ve finále pak porazil TK PRECHEZA Přerov 5:2. Cestu štvanického
týmu za obhajobou titulu dokumentuje obsáhlý příspěvek v nadcházejícím čísle I.ČLTK Revue, který vychází v
polovině března.

AKTUÁLNĚ
REKONSTRUKCE PODLAHY
V polovině února začala ve vestibulu rekonstrukce
poškozené podlahy. Potrvá přibližně tři týdny a bude
rozdělena na dvě fáze.
V té první bude zakryta část vestibulu, kde bývalo sezení a
televize a zároveň kout s automatem na kávu. Kromě
zhoršeného komfortu by tato fáze neměla komplikovat
fungování ve vestibulu a všechna místa v areálu zůstanou
přístupná. (Automat na kávu naleznete u jídelních automatů v
chodbě k pevné hale.) Ve druhé fázi pak uzavřeme vestibul
kompletně, recepce bude přesunuta do klubové místnosti a
bude vytvořen systém přístupových chodeb k šatnám, halám,
fitness centru atd.

Vše bude detailně vyznačeno a pokusíme se tak chod klubu
ovlivnit co nejméně. Chtěli bychom Vám předem poděkovat
za trpělivost a pochopení s mírně zhoršenými podmínkami
fungování v klubu. Věříme, že nová podlaha místo současné
již velmi poškozené pak bude dostatečnou odměnou.

KALENDÁŘ AKCÍ V BŘEZNU 2020
1. března

Turnaj Babolat ATTour

7. března

Tenisový seminář s J.Portou Tennis Arena

11. března

Turnaj Babolat ATTour

13. - 17. března

Turnaj A mladších žákyň

21. března

Turnaj U9 – I.ČLTK Praha Cup by Babolat – Masters

28. - 31. března

Turnaj Babolat ATTour

www.cltk.cz

I.ČLTK PRAGUE OPEN 2020

STALO SE...

BY MONETA MONEY BANK
Již 20. ročník turnaje Prague Open na Štvanici nás čeká
v letošní sezóně, a to s dosti radikálními změnami. Bude to
opět kombinovaný turnaj ATP Challengeru mužů a ITF žen,
nikoliv však v obvyklém červencovém termínu, ale od 4. do
10. května, tedy ve výhodné návaznosti na již zavedený
ostravský mužský challenger. Dalším velkým pozitivem je
pouze jeden velký mužský a ženský turnaj ve stejném
termínu, a to Madrid v kategorii Masters. To slibuje výrazné
zlepšení kvality startovního pole v obou kategoriích.
ITF turnaj žen zůstává ve stejné výši prize money, to
znamená USD 60.000.-, u mužů dochází k dvojnásobnému
navýšení na celkových EUR 92.000.- + hospitality. Tady už
s určitostí můžeme v pavouku očekávat několik hráčů z první
světové stovky. Toto navýšení umožnil člen klubu a private
equity investor do nemovitostí Petr Foglar, akcionář československého finančního holdingu Proxy Finance a.s., se
kterým jsme se rovněž dohodli na názvu turnaje, takže
s potěšením můžeme konstatovat, že tato významná akce
ponese název našeho klubu – I.ČLTK Prague Open 2020 by
MONETA Money Bank. Více o turnaji naleznete na
www.pragueopen.org.

MEZINÁRODNÍ TURNAJ JUNIORŮ
Tradičně na konci ledna pořádal I.ČLTK Praha mezinárodní
turnaj juniorů ITF kategorie 4, kterého se zúčastnila více než
stovka hráčů do 18 let. Vítězi dvouhry se stali Vítek Horák
(I.ČLTK Praha) a Kristýna Tomajková (TK AGROFERT
Prostějov). Domácí Horák ve finále porazil Jakuba Nicoda
(TK Sparta Praha) 2/6 6/2 6/3 a Tomajková si v dalším
českém souboji poradila s Julií Štruplovou (Severočeská
tenisová) 6/3 6/3. Poděkování patří partnerům akce, kterými
byly Hlavní město Praha, Český tenisový svaz, Pražský
tenisový svaz, Městská část Praha 7 a Resultina.

VÁNOČNÍ PÁRTY 2019
V první polovině prosince 2019 se v prostorách Letenského zámečku
konala tradiční vánoční párty klubu. Mezi více než stovkou hostů se
objevili řádní i zasloužilí členové, zástupci partnerů, hráči a trenéři
Během večírku byly také vyhlášeny výsledky ankety Cena Jaroslava
Drobného pro nejlepší hráče roku 2019.

TENISOVÁ ŠKOLA
LETNÍ KEMPY PRO DĚTI
Na Štvanici se během letních prázdnin budou konat v šesti
termínech tradiční letní tenisové kempy pro děti do 9 let,
kterých se vloni zúčastnilo více než sto, a to nejen z Prahy.
Přihlášky a více informací naleznete na www.cltk.cz.
Termíny letních tenisových kempů 2020:
Kemp 1 … 1. - 3. července
Kemp 2 … 13. - 17. července
Kemp 3 … 20. - 24. července
Kemp 4 … 3. - 7. srpna
Kemp 5 … 17. - 21. srpna
Kemp 6 … 24. - 28. srpna

ZÁVODNÍ TENIS
JONÁŠ FOREJTEK VE FINÁLE
O titul si na turnaji ITF s dotací 25 000 dolarů zahrál Jonáš
Forejtek (ATP 532). Jonáš v německém Nusslochu vyhrál
během turnaje tři třísetová utkání, ve finále potom nestačil na
Rubena Bemelmanse (ATP 258) z Belgie 7/6(4) 6/7(3) 2/6.
Do čtvrtfinále dvouhry došel také Jan Šátral, který prohrál
s Italem Ocleppem 3/6 2/6.

ELIŠKA FOREJTKOVÁ MISTRYNÍ ČR
Eliška Forejtková, která se částečně připravuje také na
Štvanici, získala na začátku února titul na Halovém
mistrovství České republiky mladších žákyň. Eliška vyhrála
soutěž dvouhry bez ztráty setu jako druhá nasazená hráčka
turnaje, když si ve finále poradila s Alenou Kovačkovou
7/6(2) 6/0. Ve čtyřhře pak postoupila s Monikou Jirouškovou
mezi nejlepší čtyři páry turnaje.

Oceněným předal trofeje prezident klubu Václav Klaus. V kategorii
dospělých získali cenu pro nejlepší hráče Markéta Vondroušová a
Jonáš Forejtek. Mezi juniory si trofej odnesli Darja Viďmanova a
(opět) Jonáš Forejtek. Mezi nejmladšími hráči byli oceněni Nikola
Bartůňková a Lukáš Velík. Fotografie z vánoční party 2019 naleznete
ve fotogalerii na webu www.cltk.cz.

KLUBOVÝ NEWSLETTER
Vážení členové klubu,
tento newsletter vychází také v anglické verzi a přináší aktuální
informace pro následující měsíc březen 2019 a krátké ohlédnutí za
měsíci uplynulými. Další číslo připravujeme v dubnu.
S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

www.cltk.cz
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