
MACHA LAKE 

OPEN 2019

18. ročník 
mezinárodního 
ITF turnaje žen

17. – 23. června 2019
Staré Splavy u Máchova jezera

Dotace: 60 000 USD + hospitality

FINÁLOVÁ NEDĚLE
exhibice v 11.30 hod.

ULIHRACH, PÁLA / 
ČERMÁK, VÍZNER

hlavní rozhodčí Cyril SUK

živě na O2TV SPORT  

www.machalakeopen.cz
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ČESKÝ TENISOVÝ SVAZ

Děkujeme 
za podporu

www.cztenis.cz

Generální partner
Českého tenisového svazu
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Vážení sportovní přátelé,

jsem nesmírně nadšený, že Vás mohu přivítat na dvorcích ve Starých 
Splavech nedaleko Máchova Jezera na tenisovém turnaji žen z okruhu ITF
dotovaný částkou 60 000 amerických dolarů. Na mezinárodní turnaj žen
do Starých Splavů se vracíme již potřetí v obnovené éře, když měl turnaj
desetiletou pauzu. Pauza to byla vynucena nedostatkem finančních 
prostředků, ochotných lidí a zvýšených nároků mezinárodní tenisové 
federace. O to víc mě těší tento velký návrat, kdy pořadatelé opět turnaj
vylepšili a to tím, že nabízí velmi štědrou dotaci a k tomu i ubytování 
pro hráčky zdarma. Úkol to není lehký, ale věřím, že si turnajové vedení
povede opět na jedničku.

Turnaj Mácha Lake Open navazuje na dlouholetou tradici, odehrálo se 
tu patnáct ročníků turnaje žen, většinou znám pod názvem „Mácha Lake
Satellite“. Poslední ročník v roce 2007 vyhrála Slovenka Wienerová, to
možná není ten nejpamátnější moment, mě vždy zaujme více to, že když
se podívám do prvního a druhého kola posledního ročníku, tak tam 
uvidím jméno Karolína Plíšková. Finalistka US Open a hráčka z top 10 
světového žebříčku ve svých patnácti letech sbírala zkušenosti právě 
na turnaji ve Starých Splavech. A to je důvod, proč Český tenisový svaz 
takovéto turnaje podporuje, snaží se mladým českým talentům otevřít
dveře do světového tenisu. Doufám, že toho některá naše naděje 
využije, ať už to bude třeba vítězka poslední Pardubické Juniorky Darja
Viďmanová, či obhájkyně loňského titulu Monika Kilnarová. My jim 
ty dveře otevřeme, pořádáním těchto turnajů, projít ale už musí samy. 
A když toho nevyužijí ty nejmladší z nich, doufejme, že se na turnaji bude
dařit jiným českým hráčkám, které musí takto vysoko dotovaný turnaj 
určitě přilákat. 

Děkuji pořadatelům za obnovení tohoto turnaje, za tu práci, co si dali 
s rekonstrukcí klubu, že sehnali ochotné sponzory a hodlají přípravě 
a akci samotné věnovat svůj volný čas. Přeji jim, ať vyjde vše, co si 
naplánují, především dobré počasí přidá turnaji na lepší atmosféře. 

Děkuji všem sponzorům, bez kterých v dnešní době už vrcholový sport
provozovat nejde.

Divákům přeji pěkné sportovní chvíle u tenisu nejen ve Starých Splavech 
a hráčkám přeji hodně štěstí v jejich cestě na vrchol.

Ing. Ivo Kaderka
prezident Českého tenisového svazu
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letní KUltURní pRogRam V DoKSeCH U mÁCHoVa JeZeRa

05. 07. (pá) Rock`sy Doksy, hudební multižánrový festival – zámek Doksy
13. 07. (so) Folkový večer na zámku
16. 07. (út) Divadlo na zámku – mUŠKetÝŘI aneb co Dumas nenapsal (Divadýlko na dlani)
27. 07. (so) Starosplavská pouť 
03. 08. (so) Zadarmofest – hudební festival na pláži Klůček
10. 08. (so) Divadlo na zámku – amant situační komedie (nopoĎ z nového Boru)
17. 08. (so) městské slavnosti – zámek Doksy
23. 08. (pá, so) mácháč 2019 – open air Festival na pláži Klůček
01. 09. (ne) Vinobraní u máchova jezera – hotel port 

Foto: Jan Pasler
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Vážení sportovní přátelé,

i letos musím hned v úvodu zmínit, jak velikou radost mám, že prestižní 
tenisový turnaj Mácha Lake Open ožil. Smekám před těmi, kteří v sobě našli sílu,
odvahu a nadšení, aby na naše tenisové kurty přilákali nejlepší hráčky z celého
světa, pro které je turnaj určen, nebo hráčky, které se nejlepšími stávají. 
V roce 2017, po patnáctiletém odmlčení, se stal tenisový turnaj opět miminkem.
Nevěděli jsme, co od něj čekat. Bude atraktivní jak pro hráčky, tak také pro 
důležité sponzory a partnery tenisu? Z miminka je třetím rokem batole, 
které už pevně stojí na svých nohou, a věřím, že od tohoto ročníku bude tradice 
tenisového turnaje u Mácháče opět nezpochybnitelná a pevná jako skála. 
Za to vše patří velké díky celému realizačnímu týmu, ambasadorům turnaje 
Heleně a Cyrilovi Sukovým a všem sponzorům a partnerům akce. Děkuji také 
zastupitelům města Doksy, kteří vnímají jak prestiž akce, tak důležitost sportu pro
všechny, zejména pro naše děti. Zde bych chtěla vyzdvihnout nesmírný význam
tenisového turnaje pro naše nejmenší tenisty, kteří jsou součástí turnaje 
a na kurtu se přímo setkávají s těmi, jež jsou pro ně inspirací. 
Jak víc naše děti motivovat…

Jako patriotka našeho města a jeho okolí bych vás také chtěla pozvat na další 
společenské a kulturní akce, které určitě stojí za návštěvu. Je už známo, 
že jsme v roce 2015 od Libereckého kraje převzali zámek s krásným parkem. 
Než se nám podaří v druhé polovině letošního roku zámek po náročné 
rekonstrukci otevřít, dovolím si vás pozvat na naše kulturní léto, které 
organizujeme především v zámeckém parku. Na své si přijdou určitě všichni.
V parku bude jak tradiční rockový festival, tak folkový večer, na další rockový 
festival či na festival taneční hudby můžete také zavítat na pláže Máchova jezera.
Milovníci divadla si přijdou na své v průběhu léta, neboť jsme v zámeckém parku
připravili dvě divadelní představení pod širým nebem. V loňském roce jsme rozjeli, 
a to doslova, letní kino. Díky tomu, že je „na kolečkách“, jsme s ním mohli navštívit
nejrůznější kouty našeho města, ať již zámecký park, nebo park u tenisových
kurtů, nezapomněli jsme ani na břehy Máchova jezera. Letos bude také každou
neděli v zámeckém parku a v případě dobrého počasí i kdekoliv jinde. Tradičně
bohatý program je i v rámci městských slavností, Starosplavské poutě 
či Vinobraní u jezera. Do našeho města a k Mácháči se tedy určitě vyplatí vracet, 
sledujte www.kulturadoksy.cz a my se budeme těšit na vaše další návštěvy. 

Milí sportovní přátelé, děkuji za vaši podporu, kterou tenisovému turnaji věnujete.
Věřím, že pokud se vám toto číslo bulletinu dostalo do rukou, již vaši podporu tur-
naj má, či o ní uvažujete. Věřím, že pokud jednou nasajete tu správnou atmosféru,
která turnaj doprovází, stanete se navždy jeho součástí. Děkuji ještě jednou 
pořadatelům, organizátorům, partnerům a sponzorům. 

Hráčkám, účastníkům i návštěvníkům přeji, aby si čas strávený v rámci turnaje užili
a měli na turnaj jen ty nejkrásnější vzpomínky.

Ing. Eva Burešová
starostka města Doksy
patronka turnaje
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Milí sportovní příznivci,

rok se s rokem sešel a na Dokesko se v těchto dnech vrací jedna 
z nejatraktivnějších sportovních akcí, zasvěcená tenisu – vyhlášený 
mezinárodní turnaj Mácha Lake Open. Coby hejtman Libereckého kraje
mohu s hrdostí prohlásit, že považuji za velkou čest jej v našem 
regionu uvítat. 

Tenisová klání jsou pastvou pro oko a nejinak je to i s oblastí, v níž se Mácha
Lake Open odehrává. Kulisou k této tradiční tenisové události je totiž 
Máchův kraj, oblast písčitých borových lesů, jezer, rybníků a vrcholů, 
které skýtají překrásné výhledy. Na břehu oblíbeného Máchova jezera 
pak leží Staré Splavy, kde se turnaj již tradičně koná.

Mácha Lake Open je navíc prestižní akcí, jejíž velvyslanci jsou legendární
„tenisoví sourozenci“ Cyril a Helena Sukovi.  I to přispívá k dobrému jménu
tohoto klání, které dělá Libereckému kraji to nejlepší jméno a vzhledem 
k vysoké účasti hráček z několika kontinentů jej dále ponese do celého světa. 
A co si přát víc?

Snad už jen nádhernou sportovní podívanou.  

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
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NAU ÍME VÁS OVLÁDAT VAŠE VOZIDLO

JSME EXP
ERTI NA BEZPE NOU JÍZDU 

A ŠKOLENÍ IDI

PRVNÍ CENTRUM BEZPE NÉ JÍZDY 

V ESKÉ REPUBLICE

KURZY

BEZPEČ
NÉ JÍZD

Y

www.kurzybezpecnejizdy.cz

Autodrom SosnováGlobal Assistance Racing Arena

www.kurzybezpecnejizdy.cz

Centrum kurzů bezpečné jízdy, Sosnová 200, Česká Lípa

tel.: 487 824 805, 737 219 596, e-mail: info@kurzybezpecnejizdy.cz
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Vážení příznivci tenisu,

těší mne, že můžeme po roce opět uvítat v našem regionu významnou akci,
která je tradiční oslavou populárního sportu, jehož kořeny sahají až do 
osmnáctého století – tenisu. Staré Splavy znovu hostí prestižní turnaj Mácha
Lake Open, klání, které si za dosavadních sedmnáct ročníků vydobylo zvučné
jméno mezi hráči tenisu i jeho příznivci.

Sport, tenis nevyjímaje, má pro člověka velký význam. Nejenže upevňuje 
fyzickou kondici, ale učí vytrvalosti, houževnatosti, píli a v neposlední řadě
také právě zásadám fair play. To jsou všechno vlastnosti, které hrají v lidském
životě důležitou roli. Proto je dobře, a jsem tomu rád, že Liberecký kraj může
tento turnaj, vyznačující se jedinečnou atmosférou, podpořit a hostit.

Nepochybuji o tom, že obdobně jako v uplynulých letech, i letos se bude 
na kurtech na co dívat. Mácha Lake Open je zárukou kvalitních sportovních
výkonů, ne nadarmo si na sportoviště ve Starých Splavech rok co rok 
nacházejí cestu desítky hráček z mnoha zemí celého světa. Poděkování 
proto patří pořadatelům, jejichž zásluhou se Staré Splavy opět na několik 
dní změní v hlavní město tenisu.

Petr Tulpa
náměstek hejtmana pro rezort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
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Milí příznivci tenisu, 

Česká Lípa byla a je sportovním městem. V rámci městského rozpočtu jsme
se vždy snažili podporovat nejrůznější sportovní odvětví jak přímo ve městě,
tak i mimo něj. Proto se i v letošním roce Město Česká Lípa stalo jedním
z hlavních partnerů prestižního tenisového turnaje Macha Lake Open. 

V letošním roce se koná již 18. ročník tohoto významného turnaje. O jeho 
významnosti svědčí nejen přítomnost současných i bývalých tenisových
hvězd, ale také dotace, která se v letošním roce vyšplhala již na 60. 000 
dolarů. A to dělá z tohoto turnaje druhou nejvýznamnější tenisovou akci
v Čechách, která nepropaguje jen dobrý tenis, ale také Máchův kraj, 
Českou Lípu a Českolipsko jako takové. 

Dalo by se říci, že je téměř povinností města takto důležitou akci podpořit.
Nemohli bychom to však s klidnou myslí udělat, pokud bychom neviděli 
význam tohoto turnaje pro Českou Lípu jako takovou. Jeho smysl 
pro Českou Lípu vidím hned v několika bodech: 

1. Turnaj láká velké množství fanoušků, kteří by se jinak k nám do regionu
vůbec nepodívali.
2. Prezentuje Českou Lípu jako moderní město s množstvím možností pro
sportovní vyžití a zajímavým historickým centrem, jako ideální místo pro
akční letní dovolenou.
3. Umožňuje českolipským malým tenistům účastnit se prestižního turnaje
v roli sběračů a potkat se tak se světovými tenisovými hvězdami. 

Děkuji proto organizátorům za jejich píli a profesionalitu. Hráčkám přeji
dobrý servis a míčky pouze ve správném směru, návštěvníkům pak přeji
krásný tenisový zážitek. Věřím, že se určitě budeme mít možnost potkat, 
ať už ve Starých Splavech nebo v České Lípě. 

Ing. Jitka Volfová
starostka České Lípy 
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Vážení tenisoví nadšenci 
a podporovatelé mezinárodního tenisového turnaje žen Macha Lake Open!

Je mi opět milou povinností Vás pozvat na již 18. ročník mezinárodního 
turnaje žen v tenise Macha Lake Open 2019.

Díky předchozím dvěma ročníkům jsme získali podporu od Českého 
tenisového svazu pro zvýšení dotace turnaje z 25 tis. USD + Hospitality 
na 60 tis. USD + H. Tímto zařazením se turnaj Macha Lake Open 2019 řadí 
do Top 2 ženských turnajů v ČR! Díky jeho vyšší úrovni se tak můžeme těšit
na hráčky světové stovky, přičemž vítězka turnaje si bude moci připsat 
do světového žebříčku WTA 100 bodů!

Pro ambasadory turnaje Helenu a Cyrila Sukovi je toto potěšující zpráva,
která potvrzuje, že pořádání takového turnaje i v našem prostředí lze 
a má smysl. 

Takovou odezvu máme i od našich sponzorů, kteří nás neváhali podpořit, 
přičemž někteří přislíbili podporu pro pořádání turnaje dokonce 
i do dalších let.

Velice si vážím vstřícnosti a ochoty všech sponzorů, bez kterých by nebylo
možné turnaj zrealizovat, všem patří veliký dík!!! 

Jsem potěšen, že jsme získali důvěru jak od Libereckého kraje, tak i od měst
Česká Lípa a Doksy, protože se i takto náš hezký kraj vpisuje do povědomí
například i hráčkám z Taiwanu nebo Japonska. Další zajímavostí je i to, 
že se opět na místo titulárního partnera turnaje vrátila společnost Crystalex 
z Nového Boru, která byla sponzorem již v prvních ročnících turnaje, 
které se konaly v 90. letech.

Touto cestou bych chtěl poděkovat i realizačnímu týmu, sběračům, kterých
letos přibude, všem dobrovolníkům a i těm kteří nás poctí svou návštěvou.

Co dodat? Hráčkám přejeme hodně štěstí 
a Vám návštěvníkům hezkou podívanou.

Přeji krásné tenisové zážitky

Ronald Wawrečka
ředitel turnaje
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Hotel Bezděz se nachází necelých 80 km od Prahy ve Starých Splavech. Leží prakticky 
přímo na břehu Máchova jezera, které je obklopeno borovým lesem a překrásnou
scenérií. V blízkosti hotelu je písečná pláž, minigolf, tenisové kurty, sportovní hala, 
půjčovna kol a další možnosti, jak trávit rodinnou dovolenou nebo využít volný čas 
při pořádání firemních akcí nebo rekreačních pobytů.
Oblast Máchova jezera patří k významným rekreačním lokalitám s velmi příznivým
ovzduším, ovlivněným četnými rybníky a rozsáhlými zalesněnými plochami.

V hotelu je k dispozici směnárna, trezory, restaurace, denní bar s terasou, 
kongresový sál pro 150 osob s velkoplošnou projekční plochou vhodnou 
pro jakékoliv audiovizuální projekce, 4 salonky pro 15 - 50 osob, stolní tenis, kulečník,
krytý bazén, sauna a masáže. K ubytování můžete využít nejen pokoje vybavené 
standardním zařízením a televizí + SAT, ale i naše velké, vícepokojové apartmány 
s kuchyňkou.

V konferenčních prostorách, na recepci a v baru můžete využít WiFi připojení zdarma.
Zdarma poskytujeme rovněž i parkování na hotelovém parkovišti.

Hotel má velmi dobré podmínky pro:
- rekreační pobyty
- firemní akce
- školení
- jazykové a jiné kurzy
- prezentace výrobků a služeb
- outdoorové akce
- oslavy, rauty
- svatební hostiny
- sportovní akce
- školní ozdravné pobyty
- společenské akce apod. Hotel Bezděz

Lázeňský Vrch 216
471 63 Staré Splavy

Tel.: +420487872551
Mob.: +420602650649
Fax: +420487873246

E-Mail: info@hotelbezdez-machovojezero.cz

www.hotelbezdez-machovojezero.cz
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Vážení sportovní a tenisoví přátelé,

V roce 2019  pokračuje tradice Mácha Lake Open 18. ročníkem. Je to vlastně
třetí ročník po obnovení ředitelem turnaje panem Ronaldem Wawrečkou. 
My obdivujeme jeho zapálení pro pořádání velkého mezinárodního teniso-
vého turnaje, což v dnešní složité době není věc vůbec jednoduchá. 

Letošní ročník je významný svou dotací, 60.000 USD plus hospitality. Jedná
se zatím o nejvyšší kategorii v celé historii turnaje. Malebné Staré Splavy 
byly vždy místem, kam lidé jezdí za přírodou a rekreací u Máchového jezera.
Naše i zahraniční tenistky zde tradičně svádějí  bitvy o často své první body
do světového žebříčku WTA. 

Nejedna tenisová hvězda byla v minulosti účastníkem klání na místních teni-
sových kurtech.

Bez podpory Libereckého kraje, měst Doksy a České Lípy, ČTS a dalších 
partnerů, by nebylo možné tento významný sportovní zážitek vůbec 
uspořádat a za to jim patří naše veliké poděkování.

Divácká návštěvnost se každým ročníkem zvyšuje, což potvrzuje kvalitu 
turnaje a letos opět na exhibici přivítáme legendy mužského světového 
tenisu.

Budeme se s Vámi těšit na pěkný tenisový týden.

Přejeme nám všem krásné počasí a kvalitní zápasy v duchu fair play.

Se slovy klasika - “Sportu zdar a tenisu zvlášť”
Helena + Cyril III. + Cyril II. Sukovi
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XTRA

2019
2017

2016

OCENĚNÍ PRO CRYSTALEX

e-shop www.crystalex.cz
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Vážení přátelé tenisu,

s velkým potěšením píšu tyto řádky, protože společnost Crystalex se stala 
titulárním partnerem letošního ročníku mezinárodního turnaje žen Macha
Lake Open 2019 a budeme jím i v letech následujících. 

Letos se koná již 18. ročník, takže lze konstatovat, že tato akce dosáhla 
pomyslné „plnoletosti“, což z pohledu naší společnosti má ještě jeden 
rozměr, protože v úplných počátcích (1993-97) se turnaj konal pod názvem
Crystalex Cup, tudíž jsme stáli u jeho zrodu. Již v minulém roce jsme 
se alespoň nepřímo zúčastnili, jelikož jsme poháry pro nejlepší hráčky
v obou kategoriích nechali vyrobit u mistrů sklářského řemesla. Pro letošní
ročník tomu bude samozřejmě stejně.

Crystalex asi není potřeba zvlášť představovat, protože je to největší český
výrobce a prodejce nápojového skla a předpokládám, že naše výrobky 
pod značkami Bohemia Crystal resp. Bohemia Glass zná a používá každý
z vás. Můžete si je zakoupit v podnikové prodejně v Novém Boru, na e-shopu
a u našich obchodních partnerů. Po předchozí domluvě lze navštívit naši
vzorkovnu, kde můžete vidět více než 50letou historii Crystalexu, a v rámci
Dne otevřených dveří umožníme komentovanou prohlídku výrobních 
provozů. Ještě bych doplnil, že jsme také jedním z nejvýznamnějších českých
exportérů do více než 80 zemí celého světa a jsme jeden z největších 
regionálních zaměstnavatelů, v současné době v naší společnosti pracuje
více než 800 lidí.

Všem hráčkám přeji, ať se jim letošní ročník vydaří, a přestože se jedná 
o sportovní zápolení, body do žebříčku a prize money, tak ať vše proběhne
v rámci fair play. A kdo by přece jenom zaváhal, stačí si připomenout, 
co říkal Saturnin, že základem tenisové hry je vyslání míčku na soupeřovo
pole co nejvyšší rychlostí co nejníže nad sítí :-)

Nám všem přeji, ať vyjde hezké počasí a všichni si turnaj v příjemném 
prostředí začínajícího léta a báječné atmosféře užijeme!

Ing. Radek Šulta
obchodně-marketingový ředitel
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Vážení příznivci tenisu,

rádi bychom Vás uvítali na dalším ročníku Mácha Lake Open 2019 ve Starých
Splavech.

Naší snahou je zvyšovat prestiž a úroveň pořádaného turnaje. Proto před
námi ležela otázka, jakou cestou se v dalším roce vydat a jak by měl vypadat
18. ročník. Inspiraci jsme hledali jak v zahraničí, tak doma na WTA turnaji
v Praze, který každý rok navštěvujeme. Návštěva těchto významných akcí
nám pomáhá získávat zkušenosti a představu o tom, jakým směrem 
dále postupovat.

Je až úsměvné, jak se každým rokem opakuje stejná píšnička: budeme
schopni zopakovat minimálně to, co jsme v předcházejícím ročníku dosáhli,
zůstanou nám věrni naši sponzoři a podporovatelé? Vždy se před koncem
roku rozhodujeme, jakou kategorii turnaje ITF vybereme a v tuto chvíli na-
stává to zásadní rozhodnutí. Chceme jít dále a výše. Jaká je další kategorie? 

Tímto způsobem probíhá rozhodování o dalším ročníku. Přijmout novou
výzvu a uspořádat vyšší a lepší turnaj? Máme na co navazovat. V předešlém
ročníku se nám podařilo opět něco nového. Zajistit hráčkám ubytování, 
přitáhnout zájem televize O2 TV SPORT.

Po velmi důkladném zvážení a především proto, že jsme cítili podporu 
našich hlavních partnerů, jsme se rozhodli navýšit kategorii turnaje z původ-
ních 25 000 USD na 60 000 USD včetně ubytování pro hráčky. Před námi tak
ležela velká zodpovědnost získat prostředky na pořádání celé akce. Kladné
přijetí ze strany našich sponzorů a podporovatelů nás velmi potěšilo, jsou
ochotni nám s touto výzvou pomoci.

Naše poděkování míří ke všem, kteří nám s turnajem pomáhali a pomáhají.
K osobám a kamarádům, co nejsou vidět a my víme, že bez nich bychom 
pořádání turnaje nezvládli. K tenisovým klubům TO Staré Splavy a TK Doksy,
kde nacházíme podporu a pomoc jak ze strany vedení, tak ze strany jejich
členů a hráčů. Dále k těm, bez kterých bychom nové věci nebyli schopni zre-
alizovat. Děkujeme našim novým a stálým sponzorům a doufáme, že si jejich
přízeň zachováme i v dalších letech.

Jsme plni očekávání jak vysokou kvalitu tenisu nám vyšší kategorie turnaje
přinese. V současnosti již známe jména přihlášených hráček a jsme si 
jisti, že děvčata, která se pohybují na světovém žebříčku WTA mezi 
90. a 250. místem, jsou příslibem nádherných tenisových zážitků.

Ing. Petr Vidner
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Každá příležitost
si zaslouží unikátní
pohled

www.ppfbanka.cz
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Milí tenisoví fandové,

jsem ráda, že vás mohu pozdravit a podpořit tenisový turnaj v krásném kraji
Máchova jezera.

Když mi bylo 15 let, hrála jsem i se sestrou Kristýnou turnaj ve Starých 
Splavech a získala zde své první body do WTA žebříčku. Je to 12 let, ale 
v tenisovém životě je to strašně dlouhá doba. Prožila jsem toho od té doby
na kurtech mnoho a děkuji všem, kteří i moji cestu sledujete a dělám vám
svým tenisem radost.

Turnaj Macha Lake Open pomáhá nastartovat úspěchy mnoha mladým 
tenisovým nadějím a i díky jeho zlepšení kategorie na 60 000 USD již umožní
soupeření s tenistkami opravdu světové třídy. Fandím organizátorům, 
ať se daří udržet takový podnik v našich krajích a podpoří tak snažení 
mládeže i všech okolo tenisu.

V době turnaje budu bohužel turnajově vytížena přípravou na travnatou 
část sezóny, tedy se s větší pravděpodobností nezvládnu na turnaj dostavit
osobně a pozdravit účastnice i diváky. Je možné, že se to ale podaří sestře
Kristýně.

Zdravím ještě jednou všechny příznivce tenisu, profesionálního i rekreačního
a přeju vám, ať si turnaj užijete a ať je sport součástí vašich životů, já jsem
toho nikdy nelitovala.

Vaše Karolína Plíšková

KaRolína plíŠKoVÁ

patRonKa 18. RočníKU
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maCHa laKe open 2019
Staré Splavy

termín: 17. – 23. 6. 2019
Dotace: 60 000 USD + hospitality
Povrch: antuka

program turnaje
Neděle
zápis a losování kvalifikace

Pondělí
1. kolo kvalifikace, začátek v 10.00 hod.
losování hlavní soutěže dvouhry a čtyřhry

Úterý
finále kvalifikace, zahájení hlavní soutěže 
dvouhry a čtyřhry, začátek v 10.00 hod.

Středa
1. kolo dvouhry a čtyřhry, začátek v 10.00 hod.
player’s party, začátek v 18.00 hod.

Čtvrtek
2. kolo dvouhry a čtvrtfinále čtyřhry, 
začátek v 10.00 hod.

Pátek
čtvrtfinále dvouhry a semifinále čtyřhry,
začátek v 10.00 hod.

Sobota
semifinále dvouhry a finále čtyřhry, 
začátek ve 12.00 hod.

Neděle
exhibiční čtyřhra Bohdan Ulihrach, Petr Pála / 
František Čermák, Pavel Vízner, začátek v 11.30 hod.
finále dvouhry, začátek ve 13 hod.

WTA body
1. kolo – 1 bod
2. kolo – 9 bodů (čtyřhra 1 bod)
Čtvrtfinále – 18 bodů
Semifinále – 36 bodů
Finále – 60 bodů
Vítěz – 100 bodů

Prize money

dvouhra
Poražený ve 32 – 557 USD
Poražený v 16 – 935 USD
Poražený ve čtvrtfinále – 1,543 USD
Poražený v semifinále – 2,683 USD
Poražený ve finále – 4,886 USD
Vítěz – 9,142 USD

čtyřhra 
(pro dvojici)
Poražený v 16 – 304 USD
Poražený ve čtvrtfinále – 456 USD
Poražený v semifinále – 836 USD
Poražený ve finále – 1,672 USD
Vítěz – 3,344 USD

finalistky dvouhry 2018: Monika Kilnarová, Rebecca Šramková, finalistky čtyřhry: Anastasia Zarycká, Maria Marfutina, Johana Marková, Sarah-Rebecca Sekulic
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CO BylO A CO Bude...
Jaký byl 17. ročník
slovem i v obrazech...
děkujeme všem SPONzOrům, POřAdATelům 
i divákům, Bez kTerýCH ByCHOm NePrOžili
kráSNý TýdeN PlNý SPOrTOvNíCH zážiTků.

Co říká o turnaji mArCelA rÉBlOvá

Turnaj je pro mě srdeční záležitost i velká výzva 
od samého zrodu myšlenky na obnovu tak velké akce 
ve Starých Splavech. Je to způsob, jak přinést do našeho
domova nevšední zážitky, setkání a zábavu na vysoké
sportovní i kulturní úrovni. Je velmi těžké získat peníze 
i podporu v našem malém, i když malebném městečku, 
a obstát v konkurenci jiných velkých měst a míst v naší
zemi. Proto v první řadě děkuji všem, kteří jsou uvedeni 
v tomto buletinu. Bez nich bych nemohla psát tento člá-
nek a kochat se úspěchem z minulých ročníků.

Na loňském 17. ročníku se od prvního dne vše dařilo 
a probíhalo tak, jak mělo. 
V pondělí za námi přijel Jan Kodeš, byl s námi celý den 
a vylosoval hlavní soutěž. V úterý u nás hrála fedcupová
reprezentantka Lucie Hradecká, která zde kdysi sbírala 
své první zkušenosti na turnaji ITF a nyní se vracela 
po zranění. Petra Kvitová podporovala svou kamarádku
Lucii v roli diváka, mimo to ochotně komunikovala s lidmi,
kteří ji oslovili a neodmítla společné fotografie se svými 
fanoušky z našeho regionu. Každý den tu s námi byli 
Sukovi, kteří se samozřejmě účastnili sobotního turnaje
sponzorů a nabídli možnost našim partnerům zahrát 
si tenis s legendami bílého sportu. 

Tenisový turnaj dospěl k sobotnímu finále čtyřhry, 
kde byly hned dvě české hráčky a nedělní finále bylo 
dokonce česko-slovenské. V neděli za námi přijeli další
české tenisové legendy Petr Pála, Bohdan Ulihrach 
a Martin Damm a společně s Cyrilem Sukem pobavili 
diváky v exhibiční čtyřhře. Přijel hejtman Libereckého
kraje, starostka Města Doksy a České Lípy, zástupci 
Českého tenisového svazu a zástupci většiny našich 
partnerů a podporovatelů. Celá neděle proběhla živě 
v přímém televizním přenosu. Měli jsme tak možnost 
nahlédnout i do zákulisí telvizního natáčení.

Všichni dobrovolníci, kteří nám přišli pomáhat, dělali
ochotně vše, co bylo třeba. Technická četa, řidiči, rozhodčí,
sběrači i diváci mají velkou zásluhu na hladkém průběhu
turnaje a patří jim velký dík, je to skvělý tým. Dokonce 
i počasí bylo na naší straně a přívalové deště, které 
postihly blízké okolí, se nám vyhýbaly, sluníčko dodávalo
klid a sílu všem, kteří se na práci kolem turnaje podíleli.

Co víc si přát? S odstupem jednoho roku musím loňský
ročník zhodnotit jako velmi podařený, možná více, než
jsme si mysleli.

Před námi je 18. ročník s vyšší dotací 60 tisíc dolarů 
+ hospitality pro hráčky, druhý největší turnaj v republice.
Vidím co je třeba - více peněz, více dobrovolníků, více 
sběračů, více rozhodčích, větší požadavky od tenisové 
federace, jednoduše více práce. Ale vidím i o dost kvalitní
tenis a větší zábavu pro diváka. Jak jsem zmínila 
na začátku. Chci mít kvalitní kulturu „za humny“, 
takže pro mě opět velká výzva.
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rozhovor s jArOSlAvem CHmelíkem, 
hlavním rozhodčím turnaje 

Pořadatelé budou čelit velké výzvě

Letos se bude hrát již potřetí obnovený ročník turnaje
Mácha Lake Open, který navazuje na tradiční turnaje
Macha Lake Satelite z roku 2007, kdy se hrál naposledy.
Vrchním rozhodčím a ITF Supervisorem bude opět Jaro-
slav Chmelík a my jsme ho lehce vyzpovídali o předcho-
zích ročnících.

zdravím jaroslave, macha lake je už za dveřmi, u nás
jsou již přípravy v plném proudu, probíhá nějaká pří-
prava i u vás nebo v čem spočívá příprava na takovýto
turnaj?
Příprava probíhá na každý turnaj, ačkoliv asi ne tak inten-
zivně jako u pořadatele. Jsem v kontaktu se svazovým
šéfem rozhodčích, s panem Smíškem, a dokončujeme no-
minaci rozhodčích. Letošní ročník nabízí 60ti tisícovou do-
taci a už je za povinnost krom empirových rozhodčích mít
i čárové, což je na celý týden přibližně 12 až 15 lidí a není
lehké na konci června najít takovýto počet lidí, co mají čas
a chuť pískat. 
z kolika lidí se bude skládat váš tým a co budou mít
všechno za úkoly?
K dispozici bude celkem sedm empirových rozhodčích,
letos kompletně česká sestava. Jak jsem se již zmínil, k dis-
pozici budou mít 12 až 15 čárových. Na tomto turnaji
v kvalifikaci je povinně jeden čárový rozhodčí na kurtě, od
hlavní soutěže již dva. Při 4 nebo 5 hracích kurtech to je
v jeden moment na kurtech i osm lidí, a to jsou jen roz-
hodčí. Teď si k tomu přidejte, že na každém hracím kurtě
musí být tři sběrači, bude to opravdu těžká práce pro celý
organizátorský tým.
To mi připadá, jako byste měl nějaké obavy před turna-
jem?
Nemám obavy z toho, že by se něco nezvládlo, ale že si
pořadatelé furt neuvědomují, o kolik to bude náročnější
na fyzické a psychické síly, o financích se ani nezmiňuji.
Pořadatelé budou čelit velké výzvě. Ale je to již potřetí, co
se na tomto turnaji budu podílet a předchozí ročníky byly
zvládnuty bez větších výhrad. Prostředí je ve Starých Spla-
vech pěkné, lidi ochotní, počasí se taky pokaždé vyvedlo.
Starosti s Hospitality (bezplatné ubytování pro hráčky,
pozn.autora) si pořadatelé vyzkoušeli už loni, tak ví, do
čeho jdou. A přiznám se, že pokud cítíte z mých slov ně-
jaké obavy, tak možná proto, že to bude má premiéra na
takto velkém turnaji. 
jak to myslíte, že je to premiéra? Polovinu roku trávíte
na turnajích a je vás možné vidět na různých akcích jak
mužů, tak žen či juniorů?

Oficiálním profesionálem jsem od dubna 2016, kdy jsem
získal svou nynější licenci. To, že jsem předtím pořádal více
než stovku juniorských mezinárodních turnajů a další
stovky národních turnajů nebo mistrovství, mi přidalo ně-
jaké zkušenosti, ale až od zmiňovaného dubna 2016 jsem
mohl pořádat turnaje s vysokými peněžními dotacemi.
Dělal jsem 10ti tisícové turnaje, 15ti tisícové, některé 25ky.
60ti tisícový turnaj budu ale pořádat poprvé a když si uvě-
domíte, že je to vlastně po pražském WTA turnaji druhý
největší turnaj žen na českém území v tomto ruce, tak
zodpovědnost roste. 
Takže představa o ideálním ročníku mácha lake Open
v tomto roce?
Prvotně se modlím za dobré počasí, s tím ale nic osobně
neudělám. Doufám v co nejvyšší českou účast, jelikož to je
hlavní důvod, proč se tyto turnaje pořádají. Očekávám
profesionální přístup od svého rozhodcovského týmu.
Těším se na hráčskou párty a na ten slibovaný výlet parní-
kem (smích). Důležité bude udržet trpělivost, jelikož oče-
kávám, že některé požadavky hráček a jejich doprovodů
budou až na absurdní úrovni. V co věřím ale je, že to roz-
hodně nebude poslední ročník tohoto krásného turnaje
na tenisových dvorcích ve Starých Splavech a že se k Má-
chovu jezeru vrátíme i v roce 2020.

Děkuji za Váš čas 
a těšíme se na setkání 
16. června u Máchova jezera. 
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jAk Se HrálO 
A CO ješTě BylO zAjímAvÉ 
NA 17. rOČNíku
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www.penzionurychtarky.cz

- cyklistická dovolená
- rodinné a společenské akce
- školení, workshopy
- teambuildingy
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TENISOVÁ ŠKOLA
pro děti od 7 do 10 let

Tenisový areál TK Doksy v Masarykových sadech
vedoucí tenisové školy 

Ing. Vladimír Pecold

DVA DNY V TÝDNU

CELOROČNÍ VÝUKA TENISU

PŘÍPRAVA PRO ZÁVODNÍ I REKREAČNÍ TENIS

Zájemci o výuku přijďte s rodiči 
v úterý a ve čtvrtek od 15,30 do 18,00 hod.

Dalibora z Myšlína 59, 471 63 Staré Splavy
tel.602 207 874, e-mail: info@penzionzuzana.cz

www.penzionzuzana.cz
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JB Estate s.r.o. 
firma s dlouholetou tradicí v ČR a zahraničí.

Zabýváme se výstavbou sportovišť 
a profesionálními opravami a údržbou 

sportovních povrchů. 
Zdarma zpracujeme nabídku,

provedeme posouzení stavu Vašeho hřiště 
a navrhneme řešení.
tel: 733 155 619

e-mail: jiri.beranek@jbestate.cz 
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Společnost Regata Máchovo jezero zajištuje
lodní dopravu po jezeře.

www.regatamachovojezero.cz
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pro všechny co si věří!

audioknihy a elektronické knihy

Hotel Passage byl postaven v roce 1920 a nachází se v obci Staré Splavy v Libereckém kraji, 10 minut chůze od Máchova jezera. 
v Od roku 2018 je po celkové rekonstrukci hotelový pokojů, restaurace a terasy. 
v Všechny pokoje jsou vybaveny postelemi s pružinovou matrací, TV , lednicí, trezorem a koupelnou
v Hotel Passage nabízí restauraci, kde můžete ochutnat tradiční českou kuchyni. www.hotelpassage.cz

Machalake2019_buletin.qxp_machalake  09.06.19  21:13  Stránka 36



VE ZNOVU ObNOVENém PIVOVARU CVIKOV 
se od podzimu 2014 opět vaří pivo – po téměř 50 letech, kdy areál pouze chátral.
Lahodné a osvěžující cvikovské pivo vyrábíme původní metodou spodním kvašením, 
bez pasterizace, za použití českých surovin a vody z úpatí Lužických hor. 
V areálu pivovaru je restaurace Sladovna nabízející pestrý výběr pokrmů připravovaných 
z kvalitních a čerstvých surovin především od místních producentů podle vyzkoušených 
receptů české kuchyně.
V roce 2018 se v Pivovaru Cvikov otevřel také Hotel Kleis. Hotel je tedy dalším symbolem 
rozvíjející se tradice celého areálu pivovaru.
Hotel Kleis nabízí svým zákazníkům ve 2 poschodích 11 dvoulůžkových pokojů, 
9 jednolůžkových a 2x Suite s možností ubytování až pro 6 osob.
Hostům je k dispozici hotelová recepce se směnárnou. 
Recepce zajišťuje prodej drobného občerstvení, pohledů a suvenýrů.

SKLÁŘ 8 °

LUž 10 °

HVOZD 11 °

KLÍČ 12 °

SVÁTEČNÍ 13 °

www.pivovarcvikov.cz
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 „Don cafe“

Kavárna je místo, kde lidé hledají klid, pohodu a příjemné posezení se
svými přáteli. Přijďte si vychutnat šálek vynikající kávy Don Cafe
do příjemného nekuřáckého prostředí. Naše káva je prvotřídní směs
namíchaná v duchu italské tradice panem Gianluigi Norou, s domi -
nantním podílem afrických arabik, doplněných prémiovou indickou 
robustou. Nejen vaše ratolesti ocení výbornou zmrzlinu, kterou připra-
vujeme podle tradičních italských receptur. V nabídce také naleznete
domácí limonády, ledové čaje, výtečné zákusky a různé druhy panini.
Rádi pro Vás připravíme snídani již od 8 hodin, kdy naše kavárna otevírá.
Přijďte se přesvědčit o vysoké kvalitě našich služeb a vlastních výrobků.

fb.com/Doncafé
OC Olympia Don cafe, Jičínská 1350, Mladá Boleslav 293 01
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Seven decades
Seven icons

It started in 1949 with a dream of creating 

the best tailor-made shirt. Seven decades later 

the button-down is still as much of an icon 

as it was when it all began.

TH E BUT TON - DOWN SH I RT
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© 2019 - macha lake, z.s. a Vallco Doksy
Redakční zpracování, příprava rozhovorů: Marcela Réblová, Jan Rébl. Fotografie: archivy a wikipedie.

Grafika, sazba a tisk: Vallco Doksy, Marcela Réblová.
www.vallco.cz, info@vallco.cz, mobil: 602 696 060

Děkujeme všem partnerům!

oRganIZační VÝBoR
Ředitel turnaje: Ronald Wawrečka
Manažer turnaje: Marcela Réblová

Organizační zajištění: Magdaléna Novotná
Konferenciér: Vilém Kabrna

Technické zajištění: Patrik Kubín
Provozní zajištění: Marek Haidl
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