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ADVANTAGE CARS PRAGUE OPEN 2018
BY SPORT-TECHNIK BOHEMIA
Na konci července pořádal I.ČLTK Praha turnaj mužů ATP Challenger s
dotací EUR 42.500+H v kombinaci s turnajem žen ITF s dotací USD
80.000, který organizovala Tennis Arena. Vítězem turnaje Advantage
Cars Prague Open 2018 by Sport-Technik Bohemia se stal Lukáš Rosol,
mezi ženami získala titul Richel Hogenkamp.

Kromě tenisu se konala během turnajového týdne řada doprovodných
akcí jako dětský den nebo bojová show Oktagon. Fanoušci mohli
sledovat tenisové zápasy nejen přímo na Štvanici, ale nově také živě
přes stream. Nedělní finálová utkání odvysílala televizní stanice O2 TV
Tenis.
Při závěrečném ceremoniálu ocenili nejlepší hráče prezident klubu
Václav Klaus, hlavní sponzoři Milan Vopička jr. a Milan Vopička sr., dále
pak ředitelé turnajů Vladislav Šavrda (ATP) a Tomáš Petera (ITF).
Vítězem mužské dvouhry se po boji stal český reprezentant Lukáš
Rosol, který ve finále zdolal Aleksandra Nedovyesova z Kazachstánu
4/6 6/3 6/4. Ve čtyřhře zvítězil první nasazený belgický pár Gille –
Vliegen.

Vítěz turnaje – český
daviscupový
reprezentant Lukáš
Rosol – musel všechna
svá utkání od čtvrtfinále
otáčet z nepříznivého
stavu 0/1 na sety

Vítězný belgický pár
Gille – Vliegen nejvíce
potrápila v 1. kole
štvanická dvojice
Robin Staněk – Ondřej
Štyler

“

Lukáš Rosol na Štvanici navázal na svůj sedm let starý titul. „Fantastický
týden,“ popisoval dojmy šťastný šampion, jehož hnaly dopředu zaplněné
tribuny, na nichž nechyběli jeho nejbližší.
„Jsem šťastný, že jste tady celý týden byli v hojném počtu. Za to, co se mi
tady podařilo, vám patří velký dík. Věřím, že se za rok všichni opět
uvidíme,“ děkoval příznivcům Rosol.
V zápase o titul sice ztratil první set, pak ale zařadil vyšší rychlostní
stupeň a stoprocentně využil Nedověsovových zdravotních komplikací.
Kazach si v koncovce prvního dějství poranil koleno a jeho pohyb od té
doby nebyl stoprocentní.
Rosol si v Praze užíval každou minutu. V zákulisí působil pohodovým
dojmem a na kurtu několikrát ukázal svoji urputnost. „Děkuji sponzorům a
klubu I. ČLTK, že je tady možnost hrát takový challenger. V Česku je
takových turnajů málo,“ dodal. (Zdroj: Tennis Arena)

KALENDÁŘ AKCÍ V SRPNU A ZÁŘÍ 2018
Mezi ženami se z vítězství radovala druhá nasazená Holanďanka Richel
Hogenkamp, která v boji o titul porazila Italku Martinu Di Giuseppe 6/4
6/2. Ve čtyřhře vyhrál první nasazený švédsko-srbský pár ListerStojanovic.

Kompletní fotogalerii turnaje naleznete na
www.pragueopen.org
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17. srpna
18. srpna
19. srpna
25. srpna
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Letní tenisový kemp pro děti
Turnaj série Babolat ATTour
I.ČLTK Praha Cup by Babolat – Masters
Turnaj série Babolat ATTour
Turnaj série Babolat ATTour
Turnaj série Babolat ATTour
Letní tenisový kemp pro děti
Firemní turnaj Moneta Bank (ČTS)
Mezinárodní utkání družstev seniorů CTC
Mezinárodní utkání družstev U14 CTC

“

INFORMACE SEKRETARIÁTU

ONDŘEJ ŠTYLER VE FINÁLE
WIMBLEDONSKÉ JUNIORSKÉ ČTYŘHRY

PRODEJ HODIN V HALÁCH
V ZIMNÍM OBDOBÍ

Hráč I.ČLTK Praha Ondřej Štyler se probojoval do finále čtyřhry
juniorů ve Wimbledonu. Spolu s Nicolasem Meijou z Kolumbie ve
finále podlehli turecko-finské dvojici Erel – Virtanen 6/7 (5) 4/6. Ve
dvouhře Ondra skončil v osmifinále na raketě pozdějšího vítěze
Chun Hsin Tsenga 2/6 1/6.

V průběhu zimní sezóny 2018/19 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.

TENISOVÁ ŠKOLA BY BABOLAT

STŘÍBRO PRO DRUŽSTVO
MLADŠÍHO ŽACTVA

NÁBOR NOVÝCH DĚTÍ

Na Mistrovství České republiky v kategorii mladšího žactva ve Zlíně
skončil štvanický tým na druhém místě.

Tenisová škola nabízí během měsíce září (v rámci náboru nových
dětí ve věku 3 až 7 let pro sezónu 2018/19) možnost přihlášek pro
nové malé adepty tenisu. Pro více informací kontaktujte vedoucího
trenéra TŠ na e-mailu pecha@cltk.cz.

JIŽ 10 LET VRCHOLÍ NA ŠTVANICI TURNAJE
PRO DĚTI ZÁVĚREČNÝM MASTERS
Myšlenka vytvoření série turnajů v kategorii babytenis se na Štvanici
zrodila na konci roku 2008. Důvodem byl nárůst počtu turnajů
babytenis (pro děti do 9 let) v rámci celé České republiky a
trend jejich stále větší popularity mezi mladými tenisty. Série turnajů
v letní i zimní sezóně dává dětem příležitost soutěžit a porovnávat
svou výkonnost de facto po celý rok. V předešlých ročnících se na
Štvanici představili výborní hráči, kteří se v současné době výrazně
prosazují nejen na tuzemských, ale také zahraničních turnajích.
Příkladem je třeba Jonáš Forejtek, současný Mistr Evropy do 18 let!
“V této letní sezoně pořádáme jubilejní 20. sérii turnajů s názvem
I.ČLTK Praha Cup by Babolat. Stejně jako v předešlých letech se
snažíme o kvalitní organizaci a zabezpečení hráčů během turnaje,”
shrnuje vedoucí trenér tenisové školy a ředitel turnaje Jan Pecha.
Dvacáté Masters se na štvanických kurtech odehraje v sobotu
18. srpna 2018!

Mistrovství ČR družstev v kategorii mladšího žactva 2018 vyhrál TK
Agrofert Prostějov, který ve finále porazil I.ČLTK Praha 5/4. Na třetím
místě skončila Sparta a čtvrtý Přerov.

ZÁVODNÍ TENIS

STALO SE...

JAN MERTL A KAROLÍNA MUCHOVÁ ÚSPĚŠNĚ

HELENA SUKOVÁ BYLA V NEWPORTU UVEDENA
DO TENISOVÉ SÍNĚ SLÁVY

Vítězem turnaje ITF v Brně se stal Jan Mertl. Karolína Muchová pak
v Olomouci bojovala o titul. V českém finále na turnaji ITF Futures s
dotací 15 000 v Brně Jan Mertl porazil Tomáše Jirouška 6/3 6/4.

Bývalá čs. reprezentantka Helena Suková byla 21. července 2018 v
americkém Newportu uvedena do tenisové Síně slávy. Této pocty se
jí dostalo jako osmému zástupci českého tenisu v historii. Spolu s ní
byl mezi "nesmrtelné" přijat Němec Michael Stich.
„Je to pro mě velká pocta být zařazena mezi legendy světového
tenisu,“ uvedla třiapadesátiletá Suková ještě před odletem na
slavnostní ceremoniál. Do Síně slávy byla zvolena napotřetí. V
nominaci se ocitla poprvé před šesti lety, pak v roce 2015, ale uspěla
až letos. „Po dvou předchozích zklamáních jsem už nevěřila, takže to
byl velký, ale příjemný šok. Byla to poslední šance a i letos byla v
nominaci velká jména,“ řekla bývalá deblová jednička.
Další Češi v Síni slávy (rok uvedení): Jaroslav Drobný (1983), Jan
Kodeš (1990), Hana Mandlíková (1994), Martina Navrátilová (2000),
Ivan Lendl (2001), Jana Novotná (2005), Karel Koželuh (2006).

KLUBOVÝ NEWSLETTER
Turnaj žen s dotací 80 000 dolarů v Olomouci měl ve finále české
zastoupení. Postarala se o něj Karolína Muchová, která jako jediná
ze 14 domácích hráček postoupila do čtvrtfinále. Ve finále potom
Karolína nestačila na turnajovou pětku Fionu Ferro z Francie (WTA
157) 4/6 4/6. Vítězkami čtyřhry se staly Petra Krejsová a Jesika
Malečková.

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 vychází v září.
S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

www.cltk.cz

