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I. Český Lawn-Tennis Klub Praha

Jonáš Forejtek získal titul ve dvouhře na US Open 2019

Jonáš Forejtek, který se od loňského roku připravuje s trenérem Janem Mertlem v I.ČLTK Praha, vybojoval
titul na juniorce posledního grandslamu sezony US Open. V boji o titul čtvrtý nasazený Jonáš Forejtek
přehrál turnajovou osmičku Američana Emilia Navu 6/7(4) 6/0 6/2, a mohl tak slavit své třetí grandslamové
vítězství po triumfech ve čtyřhře na letošním Australian Open a Wimbledonu. Zakončení úspěšného roku
pak Jonáše katapultovalo na první místo světového juniorského žebříčku ITF!
Foto: Martin Sidorják
Gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci klubu!

JONÁŠ FOREJTEK OPĚT NA ŠTVANICI
“Poprvé si Jonáš Forejtek zahrál na Štvanici v září roku 2008. Na
kurtu číslo 14 sice prohrál všechny své zápasy na turnaji pro děti do
9 let, nicméně již tehdy nás sedmiletý tenista zaujal,” vzpomíná
vedoucí trenér tenisové školy a člen výboru Jan Pecha.
Jonáš v mládí léto trávil v Úlicích u Plzně a zimu ve Špindlerově
Mlýně (mj. také výborně lyžuje a jeho bratr Filip byl účastníkem
olympijských her v roce 2018 v Jižní Koreji). V letech 2009-2018
reprezentoval I.ČLTK Praha a po krátké odmlce (SCM při TK Sparta
Praha) se opět vrátil do I.ČLTK Praha. Jeho osobním trenérem se
stal dlouholetý štvanický reprezentant Jan Mertl, který byl hráčem
druhé stovky světového žebříčku ATP. Také prostřednictvím našeho
klubu byla ve spolupráci s Českým tenisovým svazem a
Vysokoškolským sportovním centrem při MŠMT zajištěna finanční
podpora pro Jonášovu přípravu.
Mezi největší Jonášovy úspěchy patří nedávné vítězství na juniorce
US Open, dále tituly ve čtyřhře juniorů na Australian Open a ve
Wimbledonu. Zároveň se Jonáš vloni stal Mistrem Evropy do 18 let a
je aktuálním vítězem Pardubické juniorky. Při své premiéře v českém
týmu Davis Cupu proti družstvu Bosny a Hercegoviny v polovině září
v Zenici vyhrál obě dvouhry, a měl tak největší podíl na celkovém
vítězství 3-2.

KALENDÁŘ AKCÍ V ZÁŘÍ 2019
20.-21. září

Přátelské utkání CTC U14 s Carrickmines CLTC

22. září

Klubový den

24. září

I.ČLTK Praha Golf Cup 2019 (hřiště Albatross)

www.cltk.cz

ADVANTAGE CARS PRAGUE OPEN
2019 BY MONETA MONEY BANK

INFORMACE SEKRETARIÁTU

Na konci července pořádal I.ČLTK Praha turnaj mužů ATP
Challenger s dotací EUR 46.600+H v kombinaci s turnajem žen ITF s
dotací USD 60.000, který organizovala společnost Tennis Arena.
Vítězem turnaje Advantage Cars Prague Open 2019 by MONETA
Money Bank se stal Španěl Mario Vilella Martinez, mezi ženami
získala titul Němka Tamara Korpatsch.

V průběhu zimní sezony 2019/20 nabízíme možnosti hraní na
různých druzích povrchů, a to jak v pevné, tak i přetlakových halách.
Celkem je k dispozici 12 krytých dvorců. Slevy pro členy klubu!
Rezervujte si kurt na zimu již nyní na plocova@cltk.cz nebo na 604
230 721! Více info na www.cltk.cz.

PRODEJ HODIN V HALÁCH

POZVÁNKA NA PODZIMNÍ KLUBOVÝ DEN
A GOLFOVÝ TURNAJ
V neděli 22.9.2019 od 13:30 hodin se koná klubový den, v jehož
rámci opět proběhne tradiční turnaj v deblech a těšit se můžete i na
podvečerní grilování na terase restaurace. Svoji účast prosím
potvrďte e-mailem na sustr@cltk.cz nebo na recepci klubu.
V úterý 24. září se pak koná tradiční I.ČLTK Golf Cup, který
proběhne na hřišti Albatross Golf Resort. Příhlášky e-mailem na
sustr@cltk.cz.

ZÁVODNÍ TENIS
MARKÉTA VONDROUŠOVÁ
PO OPERACI RUKY
Fanoušci mohli sledovat tenisové zápasy nejen přímo na Štvanici,
ale opět také živě přes stream. Nedělní finálová utkání odvysílala
televizní stanice Nova Sport.
Při závěrečném ceremoniálu ocenili nejlepší hráče prezident klubu
Václav Klaus, prezident ČTS Ivo Kaderka, hlavní sponzor Milan
Vopička jr., dále pak ředitelé turnajů Vladislav Šavrda (ATP) a
Tomáš Petera (ITF).
Kompletní fotogalerii turnaje
naleznete na www.pragueopen.org

Nepříjemnou informací je zpráva o čerstvě prodělané operaci levé
ruky Markéty Vondroušové, kterou absolvovala u MUDr. Radka
Kebrleho ve Vysokém nad Jizerou. Markétu čeká dvouměsíční
absence na okruhu WTA.

NIKOLA BARTŮŇKOVÁ PRVNÍ HRÁČKOU
ŽEBŘÍČKU TENNIS EUROPE
Hráčka I.ČLTK Nikola Bartůňková se po úspěšné sezoně posunula
na první příčku evropského žebříčku Tennis Europe do 14 let.

KAROLÍNA MUCHOVÁ
VE ČTVRTFINÁLE WIMBLEDONU

CENTENARY TENNIS CLUBS
SENIOŘI ZÍSKALI DALŠÍ TITUL
Tým I.ČLTK Praha v sestavě Kristina Stejskalová, Kamila Allertová,
Iva Šimůnková, Jan Krejčí, František Stejskal ml., Lukáš
Vojtěchovský a Adam Fröhlich zvítězil již počtvrté za sebou ve
finálové skupině CTC Seniors, která se hrála tento rok v TC Genéve.

Hráčka I.ČLTK Karolína Muchová bojovala o postup do semifinále
Wimbledonu. Po vítězství ve 4. kole nad Karolínou Plíškovou
nestačila ve čtvrtfinále na Ukrajinku Elinu Svitolinu.

NAŠI HRÁČI ÚSPĚŠNÍ NA MISTROVSTVÍ
SVĚTA DO 14 LET
Vynikající úspěch zaznamenal mládežnický tenis do 14 let. Češky po
16 letech získaly v Prostějově titul mistryň světa. Tým ve složení
Linda Fruhvirtová, Nikola Bartůňková a Brenda Fruhvirtová
porazily ve finále USA 2:0 již po dvouhrách. Chlapci Vojtěch Petr,
Lukáš Velík a Jakub Menšík pak získali bronzové medaile, když
v boji o třetí místo porazili Chorvatsko 2:1.

V sobotním semifinále I.ČLTK porazili poměrně hladce RC Polo
Barcelona 8:1. V nedělním finálovém zápase pak proti domácímu TC
Genéve, který v semifinále přehrál švédský Kungliga LTK, za stavu
4:2 po dvouhrách získal pátý rozhodující bod štvanický pár Kamila
Alertová – Lukáš Vojtěchovský. Náš tým tak porazili TC Genéve ve
finále CTC Seniors Winners Group již potřetí. Celkovým čtvrtým
vítězstvím se I.ČLTK přiblížil k rekordu italského TC Parioli, který tuto
finalovou skupinu vyhrál pětkrát za sebou!
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KLUBOVÝ NEWSLETTER
Vážení členové klubu,
tento newsletter vychází také v anglické verzi a přináší aktuální
informace pro následující měsíce září a říjen 2019 a krátké ohlédnutí
za měsíci uplynulými. Další číslo připravujeme v listopadu.
S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

www.cltk.cz

