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SLOVO MANAŽERA

Konec letní sezóny na Štvanici
znamená, že zatímco na sedmi kurtech
za Negrelliho viaduktem budeme hrát
dokud to počasí dovolí, na zbývajících
deseti začaly růst přetlakové haly,
abychom byli připraveni na nad-
cházející zimu. Nespletl jsem se,
skutečně kromě dvou kurtů v pevné
hale budou v zimě v provozu také
všechny zbývající – 4 antukové a 8 s
tvrdým povrchem. Nová dvojhala na
sedmičce a osmičce uspokojí milovníky
antuky a hlavně děti ze školičky a
mladé hráče, nový topný agregát pro
trojhalu 2, 3, 4 zajistí komfortnější
podmínky pro hráče a lepší ekonomické

výsledky. Nové opláštění, nový povrch a LED osvětlení na malém
centru take výrazně zvyšují kvalitu kurtu.

Musím zmínit i změnu podnájemce klubové restaurace Tiebreak. Po
roce a půl jsme dohodou ukončili smlouvu s PM Gastro a uzavřeli
novou pětiletou smlouvu se společností Perinvest Gastro. Věřím, že
změna přinese spokojenost oběma stranám. Určitě k tomu bude
zapotřebí větší aktivita a nápaditost nového provozovatele,
samozřejmě i investice do kvalitního personálního obsazení kuchyně
a restaurace.

Před několika dny jsem měl možnost vidět české žebříčky za rok
2016 a musím říci, že mi přinesly velkou radost a uspokojení.
Vyzdvihnu olympijskou medaili a účast v deblovém Masters Lucie
Hradecké, velká zlepšení Honzy Šátrala, Terezy Martincové a Jesiky
Malečkové v dospělých kategoriích. Také pět prvních a pět druhých
míst v ČR v jednotlivých ročnících juniorů a žáků je bezesporu
nadějným úspěchem pro budoucnost, zvláště, připočteme-li k tomu
dvě druhá místa v těchto kategoriích v Mistrovství ČR družstev.
 

Další novinkou v závodním tenisu je změna na postu šéftrenéra, ke
které došlo začátkem října. Po sedmiměsíční zkušební době byl do
této funkce jmenován Tomáš Zíb, čtyřicetiletý bývalý hráč první
stovky světového žebříčku (ATP top ranking 51). Vystřídal ve funkci
Jaroslava Janduse, který bude samozřejmě dál pracovat na postu
trenéra juniorek. Sluší se zde říci, že hlavním důvodem změny byla
vůle omladit kádr trenérů a přinést do systému závodního tenisu
nové nápady a myšlenky. Jaroslav Jandus v této roli šéftrenéra
působil dlouhou řadu let, výrazně se podílel na celkové koncepci
klubu a na úspěších mnoha hráček, jmenujme Zarinu Diyas,
Michaellu Krajicek, v poslední době například Terezu Martincovou a
Terezu Procházkovou. Jarda Jandus bude zcela jistě pro klub velkou
oporou i nadále, protože jeho zkušenosti trenérské, administrativní,
právě tak jako jeho oddanost tenisu, jsou nepostradatelné. I touto
cestou mu chci za dlouholetou práci v roli šéftrenéra moc poděkovat.

Závěrem bych chtěl všem našim členům popřát optimistický vstup do
zimní sezóny, i když jistě máme raději tu letní. Ale řekněte sami –
můžete být bez tenisu a styku s kamarády, sparingpartnery, soupeři a
kolegy z klubu celou zimu?

Vladislav Šavrda
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CENTENARY TENNIS CLUBS

TRADIČNÍ UTKÁNÍ STOLETÝCH KLUBŮ
V září a říjnu se konaly hned dvě akce v rámci sdružení stoletých
klubů, jehož je I.ČLTK Praha členem již od roku 2000.
V Ženevě tým I.ČLTK ve složení Olina Merglová, Iva Šimůnková, Jan
Vacek, František Stejskal jr., Lukáš Vojtěchovský a František Stejskal
sr. získal titul mistra CTC Seniors  pro rok 2016, a vystřídal tak po
pěti letech na trůnu římský TC Parioli. Ve finálovém turnaji tým ČLTK
postupně porazil pařížský Le Tir 7-0, stockholmskou Kungligu 7-1 a
ve finále potom domácí TC Geneve po velkém boji 5-4, když I.ČLTK
vyhrálo oba dva rozhodující mixy a Stejskal jr. svůj singl 13-11 ve
třetím setu, když odvrátil jeden mečbol. 

Na Štvanici se turnaje pro hráče do 14 let zúčastnila družstva
Carrickmines CLTC z Dublinu, Kungliga LTK ze Stockholmu, RC
Polo a RC de Tenis z Barcelony a domácí I.ČLTK Praha. Týmy
bojovaly o putovní trofej, která nakonec opět zůstala na štvanické
půdě! Účastníci také měli možnost prohlídky města, vyhlášení
výsledků pak bylo součástí slavnostní večeře v klubové restauraci
Tiebreak.

KALENDÁŘ AKCÍ ŘÍJEN – PROSINEC 2016
30.září – 2.října mezinárodní utkání CTC U14
10. října zahájení zimní sezóny
5. listopadu turnaj Babolat ATTour (více na www.babolattour.cz)
12. listopadu turnaj Babolat ATTour (více na www.babolattour.cz)
19. listopadu turnaj Babolat ATTour (více na www.babolattour.cz)
19. listopadu turnaj Tennis Arena
20. listopadu turnaj Babolat ATTour (více na www.babolattour.cz)
26. listopadu turnaj Babolat ATTour (více na www.babolattour.cz)
27. listopadu turnaj MČ Praha 1
4. prosince turnaj baby I.ČLTK Praha Cup by Tecnifibre – tour I
5. prosince Mikulášská besídka pro děti
10. prosince Vánoční párty (Letenský zámeček)
10. - 12. prosince Přebor Prahy mužů

www.cltk.cz



ZE ZÁVODNÍHO TENISU

DRUŽSTVO DOROSTU VYBOJOVALO
STŘÍBRNÉ MEDAILE

Na Mistrovství České republiky družstev dorostu bojoval štvanický
tým o titul. Družstvo I.ČLTK Praha po dramatickém finále nakonec
získalo stříbrné medaile.

Tradičně v druhé polovině září se v pražské Stromovce konalo
Mistrovství České republiky juniorských týmů. I.ČLTK Praha
postoupil do semifinále přes TK Slavia Plzeň 9/0, v boji o postup do
finále si pak poradil s TK AGROFERT Prostějov 5/4, když o vítězství
rozhodoval tie-break třetí sady čtyřhry dívek!
V dramatickém utkání o titul jsme vedli nad TK Sparta Praha 4/3
před posledními dvěma čtyřhrami chlapců, nakonec však tým ze
Stromovky otočil a zvítězil 5/4. Družstvo dorostu I.ČLTK Praha tak v
sezóně 2016 získalo stříbrné medaile!

JAN ŠÁTRAL DOBYL V ŘÍMĚ TITUL
A ÚTOČÍ NA SVĚTOVOU STOVKU

Svůj druhý letošní titul na okruhu ATP oslavil v Římě Jan Šátral.
Šestadvacetiletý hráč ve finále challengeru s dotací USD 85 000+H
porazil Robina Haaseho (ATP 65) 6/3 6/2 a připsal si 90 bodů, čímž
poskočil již na 136. místo žebříčku ATP. Na začátku ledna 2014
patřila Janu Šátralovi 732. příčka, během dvou let se tak posunul o
téměř 600 míst.

ÚSPĚŠNÝ TURNAJ V QUEBECU
Na turnaji WTA International v kanadském Quebecu se dařilo
štvanickým hráčkám. Lucie Hradecká má titul ze čtyřhry a Tereza
Martincová postoupila do semifinále ve dvouhře.
Tři roky čekaly tenistky Lucie Hradecká s Andreou Hlaváčkovou na
společný titul. Dočkaly se v Quebecu, kde ve finále čtyřhry porazily
ruskou dvojici Alla Kudrjavcevová – Alexandra Panovová 7/6 7/6 a
triumfovaly poprvé od US Open.

Tereza Martincová v kanadském Quebecu prošla kvalifikací a v
prvním kole hlavní soutěže si poradila s krajankou Barborou
Krejčíkovou 4/6 7/5 6/4. V utkání o postup do finále však nestačila na
Američanku Davis 3/6 7/6 2/6.

NOVINKY

NOVINKY Z TENIS SERVISU
Tenis Servis začal prodávat Zdravé
lahve. Lahve jsou vyrobeny ze zdravotně
nezávadného materiálu, medicínského
polypropylenu. Tento materiál byl
speciálně vyvinut pro lékařské a
farmaceutické účely a doposud se v
lékařství používá. Láhev je vyrobena bez
ftalátů, změkčovadel a BPA. Snadno se
udržuje, nezapáchá, nedrží se v ní
plíseň. Láhev má vysokou životnost díky
náhradním komponentům.

Další novinkou je, že každý měsíc
zahajujeme výprodeje dětského i
dospělého oblečení. Měsíc říjen je určen
mikinám a ceny začínají již na 390,- Kč.

INFORMACE SEKRETARIÁTU

NÁHRADA STÁLÉ REZERVACE
Náhradu stálé rezervace v zimním období je možno uplatnit pouze
při včasné omluvě (minimálně 24 hodin předem) a lze ji nárokovat
pouze do konce aktuální zimní sezóny (náhrady jsou nepřenosné do
dalších sezón). 

KLUBOVÉ AKTUALITY

I.ČLTK GOLF CUP 2016
Golf Club Beroun pořádal na konci září tradiční golfový turnaj pro
členy klubu a pozvané hosty. Vítězství v kategorii 0-18 si odnesl
Lukáš Březina a v kategorii 18,1-54 Petra Korejzová. Nejlepších
brutto výsledků dosáhli František Stejskal jun. mezi muži a Ivana
Rybínová mezi ženami.

ZEMŘEL MILOŠ KONRÁD
Dne 28. září zemřel po těžké nemoci ve věku 81 let bývalý ligový
hráč, později šéftrenér našeho klubu a trenér týmu pro Galeův pohár
Miloš Konrád. Na jeho působení na Štvanici budeme s úctou
vzpomínat!

KLUBOVÝ NEWSLETTER
Vážení členové klubu,

tento newsletter vychází také v anglické verzi a přináší aktuální
informace pro následující měsíc říjen a krátké ohlédnutí za měsícem
uplynulým. Další číslo připravujeme během listopadu.

S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

www.cltk.cz


