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SLOVO MANAŽERA

Vážení členové klubu, milí tenisoví příznivci,

začala letní sezóna a jistě se ptáte, co
nového přinese našemu klubu? Tak
především dokončení první etapy dostavby
fitness centra na ochozu malého centru.
Věřím, že bude využíváno nejen našimi
profesionálními tenisty, ale hojně i dalšími
členy, starajícími se o své zdraví a o svoji
kondici. Ti z Vás, kteří z kapacitních důvodů
dosud neměli stálou skříňku, budou mít
možnost získat ji ve zrekonstruované
místnosti bývalé posilovny. Také přímý
průchod z prostorů šaten k bazénu přinese

našim členům více pohodlí.
Dopadnou-li uspokojivě naše žádosti o dotace na druhou etapu –
dostavbu nového, moderního wellness a klubového zázemí – mohou
další práce pokračovat zhruba od poloviny srpna do konce roku. 
Ve větším měřítku chce management podpoři t akt iv i tu
neprofesionálních členů formou podvečerních turnajů čtyřher,
zároveň máme v plánu obnovit tradici dříve velmi oblíbeného
handicapového turnaje, kde se díky vhodně stanovenému náskoku
mohou potkat hráči všech úrovní i věkových kategorií. A věřte, že si
to užívali jak profíci, tak rekreační hráči. 
Závěrem bych Vás rád oslovil s přáním, abyste se osobně zúčastnili
valné hromady I.ČLTK Praha (16.května), spojené v letošním roce
s volbami do výkonného výboru. Uvítáme zejména Vaše příspěvky
v diskusi, které by nám měly více napovědět o Vašich názorech na
fungování klubu a jeho jednotlivých součástí. 

Příjemnou sezónu Vám přeje Vladislav Šavrda
INFORMACE SEKRETARIÁTU

VALNÁ HROMADA KLUBU
V úterý 16. května 2017 v 18:15 hodin se v klubové restauraci na
Stvanici koná valná hromada. Každý osobně přítomný a oficiálně
zapsaný účastník valné hromady dostane po jejím ukončení jako
poděkování za členství v I.ČLTK Praha klubové tričko a dózu míčů
Tecnifibre.

INFORMACE O PARKOVÁNÍ
Původní zpráva o uzavření oblouků Negrelliho viaduktu neplatí. Při
jednáních s firmami, které budou provádět rekonstrukci, bylo
domluveno, že k zásadnímu omezení parkování dojde až od
4. července letošního roku. O situaci budete průběžně informováni.

ČLENSKE PRÍSPEVKY
Prosíme všechny členy klubu o uhrazení členských příspěvků.
Veškeré informace naleznete na webu nebo na nástěnce ve
vestibulu klubu. Více informací podá sekretářka Martina Plocová
(mobil: 604 230 721 / e-mail: plocova@cltk.cz).

JARNÍ KLUBOVÝ DEN
Dovolujeme si Vás pozvat na klubové odpoledne a večer v neděli
14. května, spojené s tradičním turnajem čtyřher, zábavou a
večerním barbecue.
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ADVANTAGE CARS PRAGUE OPEN 2017
BY ZENOVA

Poslední červencový týden se na Stvanici uskuteční tradiční
kombinace ATP Challengeru a ženského turnaje ITF, kterou společně
pořádá I.ČLTK Praha a Tennis Arena. Již počtvrté tomu tak bude pod
hlavičkou titulárního partnera, společnosti Advantage Cars. Vstup
bude opět zdarma!

AKTUALITY

MARKETA VONDROUSOVÁ ATAKUJE
PRVNÍ SVETOVOU STOVKU

Nejlepší měsíc své dosavadní kariéry zažila hráčka I.ČLTK Praha
Markéta Vondroušová. Markéta poprvé v kariéře vyhrála turnaj WTA,
čímž postoupila o 116 příček již na 117. místo světového žebříčku, a
zároveň byla premiérově nominována do českého fedcupového
týmu, který nastoupil v semifinále na Floridě proti USA.

Úspěšná kvalifikantka turnaje ve švýcarském Bielu ve čtvrtfinále
porazila Kristýnu Plíškovou, v semifinále favorizovanou Barboru
Strýcovou a v boji o titul přehrála Anett Kontaveit z Estonska (WTA
101) 6/4 7/6(6). Ve Fed Cupu pak Markéta pomohla českému týmu
jedním bodem, když po skvělém výkonu porazila 36. hráčku žebříčku
WTA Lauren Davis! Nakonec však ČR podlehla USA 2/3.

DOMINIK REČEK PREVZAL OCENENÍ ČOV
V rámci vyhlašování Cen fair play za rok 2016, které každoročně
pořádá Český olympijský výbor, byl Diplomem za čin oceněn hráč
I.ČLTK Praha Dominik Reček. Na mezinárodním tenisovém turnaji
v Jablonci nad Nisou nastoupil Dominik ve finále kvalifikace proti
Patriku Riklovi a v zápase, který se hrál bez čárových rozhodčích,
několikrát opravil výrok rozhodčího v soupeřův prospěch. 

KALENDÁR AKCÍ V DUBNU A KVETNU
29. dubna Turnaj Babolat ATTour
30. dubna Mistrovské utkání
1. května Turnaj Babolat ATTour

Mistrovské utkání
6. - 7. května Mistrovské utkání
8. května Turnaj Babolat ATTour
14. května Klubový den

Turnaj Babolat ATTour
16. května Valná hromada
20. května Turnaj Babolat ATTour
21. května Mistrovské utkání
26. května Firemní turnaj ČSOB
27. května Akce Tennis Arena
27. - 28. května Mistrovské utkání

www.cltk.cz



SLAVNOSTNÍ VEČER
PRAŽSKEHO TENISOVEHO SVAZU

V rámci slavnostního večera PTS, který se konal v historické budově
radnice Prahy 4, obdrželi trofej Kanáří naděje Denisa Hindová
a Vítek Horák, dále bylo oceněno také družstvo mladšího žactva
I.ČLTK Praha a členové Junior Fed Cupu. Jan Hernych pak převzal
ocenění k ukončení hráčské kariéry.

TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA NA STVANICI
Od 25. března 2017 na nově vybudované zastávce na ostrově
Stvanice zastavuje tramvajová linka 14. Ostrov neměl žádnou
obsluhu veřejnou hromadnou dopravou od roku 1984 do roku 2015,
kdy byl otevřen přívoz Prahy 7, který je součástí PID (platí zde
veškeré jízdní doklady jako v celé pražské MHD).

TENISOVÁ SKOLA

LETNÍ PRÁZDNINOVE KEMPY
Během letních prázdnin pořádá TS I.ČLTK Praha kempy pro děti,
opět v pěti termínech. Více informací najdete na klubovém webu
nebo nástěnce. Přihlášky e-mailem na pecha@cltk.cz.

Termíny kempů:

1. termín … 3. – 7. července 2017
2. termín … 10. – 14. července 2017

3. termín … 31. července – 4. srpna 2017
4. termín … 14. – 18. srpna 2017

5. termín … 28. srpna – 1. září 2017

ZÁVODNÍ TENIS

HALOVÝM MISTREM ANTONÍN STEPÁNEK
Hráč I.ČLTK Praha Antonín Stěpánek se stal vítězem Halového
mistrovství České republiky v dorostenecké kategorii. Ve Frýdlantu
nad Ostravicí zvítězil Antonín Stěpánek ve finále nad Matějem
Pánikem (TK Olymp Praha) 6/4 6/3.

LUCIE HRADECKÁ BOJOVALA
VE ČTYRHRE O TITUL

Na začátku dubna postoupila Lucie Hradecká s Kateřinou Siniakovou
do finále čtyřhry turnaje WTA v americkém Charlestonu a navázala
tak na finálovou účast z Indian Wells (na fotce). Na turnaji Volvo Car
Open postoupil český pár do finále, kde nestačil na Bethanii Mattek-
Sands s Lucií Safářovou 1/6 6/4 7/10.

MARKETA VONDROUSOVÁ
A MIRIAM KOLODZIEJOVÁ ÚSPESNE

V druhé polovině března se na mezinárodních turnajích ITF žen ve
Francii a Recku dařilo Markétě Vondroušové a Miriam Kolodziejové
(na fotce).

Na turnaji ITF s dotací 60 000 dolarů ve francouzském Croissy-
Beaubourg postoupila Markéta Vondroušová z kvalifikace až do
semifinále. Miriam Kolodziejová pak na turnajích ITF s dotací 15 000
dolarů v řeckém Heraklionu postoupila do semifinále a finále.

N@ZORY ČLENŮ
Názory a připomínky členů týkající se klubového života můžete
posílat na e-mailovou adresu sustr@cltk.cz. Zároveň bychom Vás
rádi požádali o náměty na rubriky do tohoto newsletteru.

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 červnu.

S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

www.cltk.cz


