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EXTRALIGOVÝ TÝM VE FINÁLE

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ MANAŽERA

I.ČLTK Praha získal v Tenisové extralize 2015 stříbro, když ve fnále
nestačil na TK AGROFERT Prostějov.

Vážení členové klubu,
jménem managementu a pracovníků I.ČLTK
Praha Vám v roce 2016 přeji pevné zdraví,
osobní i pracovní úspěchy a příjemné
sportovně společenské zážitky na Štvanici.

Tradičně v druhé polovině prosince se konala tenisová extraliga, ve
které naši hráči vybojovali druhé místo. Tým I.ČLTK Praha vstoupil
do letošního ročníku tenisové extraligy již tradičně v sestavě, která
se skládala pouze z hráčů našeho klubu.

Dovolte mi vyjádřit i moje vlastní klubové
přání do letošního roku. Přál bych si, abyste
Vy, kteří máte rádi kombinaci tenisu
s posezením a zábavou, přicházeli častěji
na podvečerní turnaje deblů a mixů, které
plánujeme pořádat v jarní a letní sezóně pravidelně. Podpoříme
tak společně klubový život, který měl vždy v dlouholeté tradici
I.ČLTK Praha své nezastupitelné místo.

Vladislav Šavrda

VÁNOČNÍ PÁRTY
NA LETENSKÉM ZÁMEČKU

V polovině prosince 2015 se na Letenském zámečku konala tradiční
vánoční párty klubu, které se zúčastili členové klubu, čestní
a zasloužilí členové, zástupci partnerů, hráči a trenéři klubu.

V domácím prostředí ve štvanické semifnálové skupině I.ČLTK
Praha přehrál TK PRECHEZA Přerov 7/2 a RPM Milten Milovice
5/1. V boji o titul pak podlehl TK AGROFERT Prostějov 0/6.
Družstvo I.ČLTK Praha pro rok 2015 reprezentovali hráči Jan
Mertl, Jan Hernych, Jan Šátral, Robin Staněk, Adrian Sikora, Lukáš
Vejvara, Lucie Hradecká, Tereza Martincová, Jesika Malečková,
Markéta Vondroušová, Kateřina Kramperová a trenéři Jaroslav
Jandus, Jiří Hřebec a Jiří Fencl.

INFORMACE SEKRETARIÁTU
OMEZENÍ BĚHEM TURNAJE JUNIORŮ ITF
V souvislosti s konáním juniorského turnaje ITF I.ČLTK Praha Cup
v termínu 18. - 24. ledna 2016 bychom Vás chtěli informovat
o omezeních hraní během jeho konání.
Během večírku byly také vyhlášeny výsledky ankety Cena
Jaroslava Drobného pro nejlepší hráče roku 2015. Oceněným
předal ceny prezident klubu prof. Václav Klaus.
V kategorii dospělých získali cenu pro nejlepší hráče Lucie
Hradecká a Jan Šátral, Robin Staněk (foto) pak obdržel cenu za
nejkvalitnější postup na žebříčku. Mezi juniory si cenu odnesli
Markéta Vondroušová (mj. také vítězka Zlatého kanára 2015
v kategorii Talent roku) a Lukáš Vejvara. Mezi nejmladšími hráči
byli oceněni Daria Vidmanova, Denisa Hindová a Jonáš Forejtek.
Více fotografí z vánoční párty 2015 naleznete na druhé straně
a v nové fotogalerii na webu www.cltk.cz.

Prosíme členy klubu o kontrolu přesunu svých stálých rezervací (na
pevném povrchu), event. aby tyto přesuny konzultovali se
sekretářkou M. Plocovou.

KALENDÁŘ AKCÍ V LEDNU 2016
9. - 11. ledna

přebor Prahy mladších žáků

18. - 24. ledna

turnaj juniorů ITF I.ČLTK Praha Cup (Grade 4)

24. ledna

turnaj baby I.ČLTK Praha Cup by Tecnifbre

konec ledna

turnaj pro členy klubu

www.cltk.cz

DOTAZNÍK PRO ČLENY KLUBU

NAŠI TENISTÉ NA LEDĚ

Vážení členové klubu, během měsíce obdržíte formou e-mailu
dotazník týkající se Vaší spokojenosti s chodem klubu (např. kvalita
dvorců, spokojenost se zadáváním rezervací, vyplétacím servisem
nebo restaurací). Věřímě, že Vaše názory a připomínky nám
pomohou ke zlepšení klubového života v I.ČLTK Praha.

Vánoční hokejový zápas si v Letňanech v polovině prosince zahráli
naši hráči, trenéři a přátelé tenisu. O organizaci se postarala Petra
Rohanová, mj. hráčka ligového družstva Karlových Varů a ženské
reprezentace. Na ledě se představili například hráči Jan Hernych
a Jan Šátral nebo trenéři Zdeněk Kubík a Filip Raptopulos.

KLUBOVÝ ŽIVOT
POZVÁNKA NA LEDNOVÝ TURNAJ ČTYŘHER
Turnaj čtyřher pro členy klubu a jejich hosty se bude konat na konci
ledna. Více informací obdržíte e-mailem během tohoto měsíce.

DŘEVÁCI 2015
Na konci prosince se na Štvanici uskutečnil již 7. ročník turnaje
s dřevěnými raketami. Populární turnaj tzv. dřeváků byl sehrál na
Štvanici již tradičně na Štědrý den dopoledne. Turnaj s dřevěnými
raketami, letos opět organizovaný Janem Hernychem, měl jako
vždy kvalitní obsazení.

Přinášíme Vám výběr fotek z vánoční párty na Letenském zámečku 2015

Skvěle vypadající nejstarší členka klubu Renata Vikartová
(94) společně s oslavencem “osmdesátin” Pavlem Kordou.

Uvítání se svařákem pro Josefa Lébla a Radima Cízla.

Vidmanovi připravují dceru Dariu na převzetí trofeje za
nejlepší mladší žákyni klubu. Dohlíží na to vždy elegantní
Luboš Zahradník.

Naši mladí hráči měli tentokrát velmi početnou účast, a to je dobrá zpráva.

KLUBOVÝ NEWSLETTER

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

Vážení členové klubu,
klubový newsletter, který vychází také v anglické verzi, přináší
aktuální informace pro následující měsíc leden a krátké ohlédnutí
za měsícem uplynulým. Další číslo připravujeme na začátku února.
S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

www.cltk.cz

