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SLOVO MANAŽERA

Vážení členové klubu, tenisoví příznivci,

chod našeho klubu se po uvolnění
všemožných protikoronových opatření
navrátil k normálu, avšak vzhledem k tomu,
že celosvětový tenisový kolotoč má do
běžného režimu velmi daleko, koná se v naší
zemi a potažmo v našem areálu celá řada
akcí, které umožňují našim profesionálním
hráčům i juniorům hrát zápasy a být tak
připraveni naskoči t do opravdového
závodního režimu. Jsem si vědom toho, že
některá omezení, která nevyhnutelně tyto
akce provázejí, jsou pro naše členy

nepohodlná až nepříjemná, přesto se management klubu pokouší
vždy dojednat podmínky, které řádný chod našeho klubu limitují co
nejméně. Kompenzací za možné komplikace snad je i podívaná na
některé velmi kvalitní výkony profesionálů, kteří i tyto exhibiční
zápasy berou velmi vážně a prestižně.
A tak jsme měli možnost vidět na Štvanici týmové zápasy žen
v Tipsport Elite Trophy, které po vzoru mužského Laver Cupu
přinesly nejen kvalitní podívanou, ale i líbivý model kolektivního
koučinku a tenisové umění světových hráček. Celý tým Karolíny
Plíškové byl vlastně sestaven ze současných i minulých hráček
I.ČLTK Praha a působil na diváky velmi příjemným a kamarádským
dojmem. 
Celý maratón štvanických akcí už předtím odstartoval turnaj Live
Score Cup, ve kterém se skvěle představila na poslední chvíli
povolaná Tereza Martincová, která postoupila až do finále.
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Aby si kromě hvězdné sestavy žen zahráli i další profesionálové a
kvalitní junioři, byla z iniciativy ČTS uspořádána týmová soutěž TOP
LIGA, ve které se systémem doma x venku představila široká paleta
nejlepších českých hráčů, dále pak je na září naplánován pro případ,
že se nerozjede profesionální circuit, na Štvanici týdenní turnaj pro
16 nejlepších mužů a 16 žen plus kvalifikace se stejným počtem
hráčů.
Nyní se ale situace vyvinula tak, že ATP pověřilo ČTS uspořádáním
Challengerů v České republice a první z nich se bude konat
v termínu 15. – 22.8. u nás na Štvanici. Nejvyšší prize money
v kategorii Challenger (EUR 137.500.-) zaplatí ATP, právě tak jako
mnoho dalších hlavních výdajů. Tenisový život našich rekreačních
hráčů nebude ovlivněn, i nadále budou k dispozici šatny, klubová
restaurace a všechny kurty za Negrelliho viaduktem. Naopak byste si
neměli nechat ujít mnoho kvalitních zápasů, neboť startovní pole už
před uzavřením přihlášek obsahuje řadu hráčů z první stovky ATP.
Užívejte letní sezónu ve zdraví a pohodě!

Vladislav Šavrda, manažer klubu

KALENDÁŘ AKCÍ V SRPNU 2020
1 – 2 srpna Turnaj Babolat ATTour
3 – 7 srpna Kemp 6
6 – 7 srpna ČTS Barvy pro budoucnost (družstva)
7 – 9 srpna Tipsport Elite Trophy
8 srpna Turnaj U9 I.ČLTK Praha Cup by Babolat Tour III
9 srpna Turnaj Babolat ATTour
10 – 14 srpna Kemp 7
15 – 22 srpna ATP Challenger Prague Open 2020 by Moneta
17 – 21 srpna Kemp 8
21 srpna Turnaj Babolat ATTour
23 srpna Turnaj Babolat ATTour
24 – 28 srpna Kemp 9
29 srpna Turnaj U9 I.ČLTK Praha Cup by Babolat Tour Masters
30 srpna Turnaj Babolat ATTour
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AKTUÁLNĚ

TROFEJ SOLIDARITY A NADĚJE ČTS BY
MONETA: JONÁŠ FOREJTEK A DARJA

VIĎMANOVA ÚSPĚŠNĚ
Hráč I.ČLTK Praha Jonáš Forejtek se stal vítězem úvodních dvou
turnajů Trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta v Doksech a
Prostějově. V Liberci bohužel na třetí titul v řadě nedosáhl, když v
boji o titul podlehl Michaelu Vrbenskému 3/6 4/6.

Darja Viďmanova pak navázala na finálovou účast z Prostějova a
nakonec vyhrála turnaj žen Svijany Open 2020 v Liberci. Darja ve
finále porazila Veroniku Vlkovskou 2/6 6/3 6/0.

TIPSPORT ELITE TROPHY NA ŠTVANICI
Během června a července na Štvanici proti sobě dvakrát nastoupily v
hvězdném charitativním turnaji špičkové české tenistky. V sérii
celkem čtyř týmových klání, které se konají během jara a léta, bojují
proti sobě hráčky růžového a černého týmu. V růžovém týmu se pod
vedením Barbory Strýcové představily například osmá hráčka
žebříčku WTA Belinda Bencic, hráčka top 50 Polka Iga Swiatek nebo
nadějná česká juniorka Linda Fruhvirtová. Černý tým pak
reprezentovaly sestry Plíškovy a štvanické kvarteto Markéta
Vondroušová, Karolína Muchová, Tereza Martincová a Nikola
Bartůňková. Aktuálně vede černý tým 2:1 a na dobrou věc putuje
438.100,- Kč.

ELIŠKA FOREJTKOVÁ VE FINÁLE
MISTROVSTVÍ ČR

Na Mistrovství ČR mladšího žactva v soutěži dívek bojovala o titul ve
dvouhře Eliška Forejtková (na fotce vpravo), která se pravidelně
připravuje také na Štvanici. Ve finále Eliška nestačila na Vanessu
Dobiášovou, které nakonec podlehla po boji 6/0 5/7 4/6. Ve čtyřhře
se prosadila Victoria Bervid společně s Terezou Krejčovou také
postupem do finále, kde podlehly páru Kovačková – Samsonová 2/6
3/6. V soutěži chlapců postoupil do semifinále Lukas Fojtů. Ten
nestačil na pozdějšího vítěze Jana Rašticu, se kterým prohrál 2/6
1/6.

MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV
MLADŠÍHO ŽACTVA

V polovině července se tradičně ve Zlíně konalo Mistrovství České
republiky družstev mladšího žactva. Tým I.ČLTK Praha vybojoval
bronz, když v utkání o třetí místo přehrál Přerov 7:2.

TENISOVÁ ŠKOLA

NÁBOR NOVÝCH DĚTÍ
OD ZÁŘÍ 2020

Během září se uskuteční nábory hráčů ve věku 3–6 let do tenisové
školy. Přihlášky posílejte již nyní na e-mail pecha@cltk.cz. 

KLUBOVÝ NEWSLETTER
Vážení členové klubu,

tento newsletter vychází také v anglické verzi a přináší aktuální
informace pro následující měsíc srpen 2020 a krátké ohlédnutí za
měsíci uplynulými. Další číslo připravujeme v září.

S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha
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