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Vážení sportovní přátelé,

vítám vás ve Starých Splavech, na dalším ročníku turnaje Macha Lake Open
by Crystalex. V letošním roce se nejedná o tradiční mezinárodní turnaj žen,
ale pandemie nemoci Covid-19 donutila pořadatele změnit formát. Letos se
u Máchova jezera sejde 16 mužů a 16 žen a zahájí tak okruh českých turnajů
s názvem Trofej solidarity a naděje ČTS by MONETA. Tento okruh vznikl na
podporu profesionálních hráčů a hráček, kteří májí nyní přerušenou mezi-
národní sezonu a nemají kde předvést svůj tenisový um. Kromě toho, že mají
inspiraci k tréninku, se na turnaji rozdělí necelý milion korun ve finančních
odměnách, a to jistě není k zahození v době, kdy se tenisový svět téměř za-
stavil. Český tenis patří v dobách coronaviru k nejaktivnějším na celém světě.
Od 25.května, kdy vláda dovolila pořadatelství sportovních akcí, se hned ná-
sledující den odehrál unikátní turnaj O pohár prezidenta ČTS, kde se před-
stavila kompletní česká elita. Poté se rozjela i týmová soutěž Barvy pro
budoucnost – TOP liga ČTS by MONETA, kde se kromě české profesionální
špičky představili i přední dorostenci a dorostenky. Nesmím zapomenout
i na to, že česká termínová listina od začátku června běží v omezeném re-
žimu, ale účast na mládežnických turnajích je velmi dobrá, možná tomu i při-
hrávají omezení ve školách.

Jsem rád, že český tenis ukazuje odolnost na více frontách, v roce 2017 byl
sport málem zavražděn tehdejší ministryní školství, tu dobu jsme přežili díky
obchodním partnerům, stejně tomu je tak i letos, kdy generální partner ČTS
MONETA Money Bank pomáhá při zvládání pandemické krize. Poděkování
patří i všem ostatním obchodním partnerům. Všem funkcionářům a teniso-
vým srdcařům, ať už mezi ně počítám trenéry, hráče, rodiče či jiné dobrovol-
níky. Děkuji všem, těším se na kvalitní tenis ve Starých Splavech a doufám
v brzký návrat do normálního stavu před pandemií. 

Ing. Ivo Kaderka
prezident Českého tenisového svazu
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termín: 22. – 28. 6. 2020
Dotace: 980 000 Kč + hospitality
Povrch: antuka

program turnaje

Pondělí
1. kolo kvalifikace, začátek v 10.00 hod.
(16 zápasů)

Úterý
2. kolo a finále kvalifikace, začátek v 10.00 hod.
(16 zápasů)

Středa
první zápasy skupin, začátek v 10.00 hod.
(16 zápasů)

Čtvrtek
druhé zápasy skupin, začátek v 10.00 hod.
(16 zápasů)
player’s party, začátek v 19.00 hod.

Pátek
závěrečné zápasy skupin, začátek v 10.00 hod.
(16 zápasů)

Sobota
semifinálové zápasy mužů a žen – začátek v 10.00 hod.
(2 zápasy mužů a 2 zápasy žen)

Neděle
finále žen ve 12.00 hod., finále mužů ve 14.00 hod
slavnostní vyhlášení vítězů

televizní přenos na O2TV SPORT živě 26. – 28. 6. 2020

Macha lake open 2020 by crystalex
trofej solidarity a naděje Čts by Moneta

Hrají se pouze dvouhry, čtyřhry 
se nehrají. Turnaj je určen pro 16 hráčů 
a 16 hráček v hlavní soutěži 
a pro 16 hráčů a 16 hráček v kvalifikaci.

Kvalifikace se hraje vyřazovacím pavoukem,
postupují dva hráči a dvě hráčky.
V kvalifikaci se místo třetího setu hraje
match tie-break do 10 bodů.

V hlavní soutěži se hrají 4 skupiny po 4 čle-
nech, každý s každým. Vítězové skupin po-
stupují do semifinále, které se odehraje
vyřazovacím způsobem. O 3.místo se ne-
hraje, v hlavní soutěži se hraje na 2 vítězné
sety ze 3, za stavu 6:6 tie break.

Prize money

dvouhra

Vítěz 150 000,- Kč
Finalista 80 000,- Kč
Semifinalista 40 000,- Kč

2.místo ve skupině 20 000,- Kč
3.místo ve skupině 15 000,- Kč
4.místo ve skupině 10 000,- Kč

finalistky dvouhry 2019: Barbora Krejčíková, Denisa Šátralová  finalistky čtyřhry 2019: Natela Dzalamidze/ Nina Stojanovic a Dejana Radanovic/ Kyoka Okamura



letní kUltUrní prograM V doksech U MÁchoVa jeZera

     3. 7.       roxy doksy (multižánrový hudební festival)
     4. 7.       Vladimír hron – abeceda hvězd (koncert)
     5. 7.       letní kino na zámku
  10. 7.       prasátko pigy na zámku (dětský pořad)
  11. 7.       folková noc (folkový koncert kapel)
  12. 7.       letní kino na zámku
  18. 7.       sillent disco open air show (disco se sluchátky pod širým nebem)
  19. 7.       Maxíci, dětský muzikál a letní kino pro děti
  25. 7.       dogsy fest (poetika, anička Šulcová, …)
  26. 7.       jakub smolík s kapelou (koncert pod širým nebem)
  31. 7.       letní kino na pláži klůček
    1. 8.       Zadarmofest 2020 (rockový festival na pláži)
    2. 8.       letní kino na pláži
    8. 8.       letní kino
  15. 8.       pohádkový zámek (dětský festival)
  16. 8.       letní kino
  20. 8.       rock opera pod širým nebem na zámku (antigona)
  21. 8.       Mini Mácháč festival (taneční hudba pod širým nebem)
  22. 8.       Mini Mácháč festival (taneční hudba pod širým nebem)
  23. 8.       letní kino
  29. 8.       rozloučení s létem (hudební festival pro celou rodinu)
  30. 8.       letní kino Foto: Jan Pasler
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Vážení sportovní přátelé,

je těžké hledat každý rok nová slova, kterými bych vás krátce v tomto bulletinu po-
zdravila. V roce 2017 jsem děkovala za odvahu těm, kteří se rozhodli tento tenisový
turnaj obnovit. A nyní každoročně děkuji za to, že už tak vysokou prestiž turnaje
ještě zvyšují. Letos musím opět smeknout před organizátory, že „to“ přes všechny
nepříjemné okolnosti nevzdali a vymysleli pro nás, milovníky bílého sportu, variantu,
která bude pro všechny příjemným zpestřením a věřím i velkým zážitkem. Každý
rok se těším na společné setkání a na napínavé hodiny strávené na tribuně, a letos
tomu nebude jinak.

Poděkování patří rovněž partnerům, sponzorům, účastníkům i návštěvníkům, každý
z nich má zásluhu na tom, aby se stal turnaj opět nezapomenutelným zážitkem le-
tošního roku. 

Jako každý rok i letos bych své úvodní slovo ráda zakončila krátkou pozvánkou na
společenské a kulturní akce v našem městě, které, doufejme, letos již nic nepřekazí.
Začnu ale největší novinkou, jíž je zpřístupnění dokského zámku. Původně rene-
sanční zámek z konce 16. stol. se tak poprvé ve své historii otevře veřejnosti. Zámek
vlastnil také Albrecht z Valdštejna, pak ho získal jeden z jeho vrahů a nakonec se
vrátil do rukou Valdštejnů, když ho v roce 1680 koupil Arnošt Josef. Valdštejnové
zámek barokně přestavěli do dnešní podoby a na počátku 20. stol. zmodernizovali
k trvalému bydlení. V roce 1945 však museli odejít a zámek přešel do majetku státu,
ale nebyl určen ke kulturnímu využití. V 50. letech ho měla k dispozici armáda a od
60. let v něm ministerstvo zemědělství zřídilo učiliště s internátem. Škola zde půso-
bila až do roku 2012. V roce 2015 pak zámek převzalo od Libereckého kraje město
a po rozsáhlé rekonstrukci jsme ho otevřeli poslední adventní neděli v roce 2019.
Poté jsme ho bohužel museli na několik týdnů z důvodu nouzového stavu vyhláše-
ného v rámci opatření proti nemoci Covid-19 zase uzavřít. Nyní už je ale opět ote-
vřen a vy v něm můžete navštívit turistické informační centrum, zámeckou galerii,
v níž probíhá interaktivní výstava stavebnice Merkur, muzeum Čtyřlístku či městskou
knihovnu. Úplnou novinkou však bude doplnění historického okruhu o interaktivní
multimediální prvky jako tříplátnové kino či velkoformátové dotykové obrazovky.
Velkým zážitkem mimo běžné prohlídky budou speciální komentované prohlídky
za doprovodu herců, kteří vás přenesou do doby původních majitelů a nechají vás
poutavě a s vtipem nahlédnout do domácnosti šlechtické rodiny. Zámecký park
bude celé léto žít nejrůznějšími kulturními akcemi, ať už světem pohádek, koncerty,
letním kinem, divadlem či programy pro děti pod širým nebem.

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

tradice pokračuje a po roce náš kraj opět hostí jednu z nejprestižnějších spor-
tovních akcí, tenisový turnaj Macha Lake Open. Toto soutěžní klání pravidelně
přivádí do našeho kraje výkvět toho nejlepšího ze světa bílého sportu, což dává
divákům příslib nevšedních sportovních zážitků.

Letošní, devatenáctý ročník Mácha Lake Open je oproti těm předchozím jiný,
výjimečný. Ještě před pár měsíci se zdálo, že se vůbec neuskuteční. Koronavi-
rová pandemie sevřela celý svět a až koncem dubna to začalo vypadat, že se
vývoj ubírá lepším směrem. Tenistům svitla jiskřička naděje.

Soutěž tak navazuje na návrat k normálnímu stavu po omezeních, která pan-
demie přinesla. Jejím cílem je umožnit hráčkám a hráčům návrat do soutěžního
prostředí a v mezích možností rychlé rozběhnutí i sportovní části našich životů.
Proto se letos tenisté utkají ve Starých Splavech o Trofej solidarity a naděje.

Právě solidarita a naděje jsou totiž to, co nám v boji s koronavirem výrazně po-
mohlo.

Přeji vám všem, pořadatelům i divákům, mnoho atraktivních a jedinečných
sportovních zážitků.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
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Moje volba

novaoctavia.cz

HEAD UP DISPLEJ MODERNÍ ASISTENTI VIRTUÁLNÍ KOKPIT
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Milí fanoušci tenisu,

jsem rád, že náš region opět navštíví česká tenisová elita, aby se utkala v rámci
významného turnaje Macha Lake Open, konaného, jak název napovídá, v ma-
lebném prostředí Máchova kraje — Dokeska.

Před sportovci, kteří poměří svoje síly na tomto klání, je třeba smeknout. Věřím,
že dokáží zúročit fyzickou kondici, kterou nastřádali během jarní karantény. Je-
jich zdatnost prověří povrch, na kterém se zápasy odehrají. Je jím antuka, o níž
je známo, že je povrchem nejpomalejším, tudíž zápasy trvají delší dobu než
třeba na trávě a kladou mnohem vyšší nároky na fyzickou připravenost.

Turnaj je oficiálně zařazen mezi Významné akce Libereckého kraje a každo-
ročně od kraje získává podporu dvě stě tisíc korun. Na věhlasu mu přidává
navíc i fakt, že jeho velvyslanci jsou známá tenisová dvojice Helena a Cyril Su-
kovi.  

Rád bych všem účastníkům popřál radost, pozitivní emoce a vydařené počasí,
stejně jako pevnou ruku při servisech, returnech, volejích i smečích. 

Sportu zdar a tenisu zvlášť!

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



českolipský

city cross run & walk

WWW.CITYCROSSRUN.CZ

POBěŽ PřES MěSTO, PřESTO PřÍRODOU!

DOPROVODNÝ PROGRAM • rodinný a dětský běh • mini food festival • atrakce pro děti 

5.
26. 9. 2020

start / cíl
nám. t. g. masaryka 21 km / 7 km / procházka

trasy ALEŠ VALENTA
MODERUJE

REGISTRACE: ON-LINE WWW.CITYCROSSRUN.CZ
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Milí příznivci bílého sportu,

vážím si toho, že vás opět mohu prostřednictvím těchto stránek oslovit a po-
přát vám, divákům 19. ročníku tenisového turnaje Macha Lake Open, krásné
sportovní zážitky. Této pocty si vážím hned z několika důvodů. 

Všichni víme, že si naše země prošla letos na jaře obrovskou krizí, která je,
a pevně v to věřím, snad již zdárně za námi. Díky této krizi, která nemá u nás
ani ve světe obdoby, se zastavil čas a téměř všechny činnosti byly ze dne na
den ukončeny. Ta tam byly velké plány, rozvoj, budoucnost. Vše se však naštěstí
již vrací, a to včetně naděje, že se naše země z krize vzpamatuje. 

Vzhledem k okolnostem si moc vážím organizátorů turnaje, že přípravy ne-
vzdali a po zvážení všech okolností se rozhodli turnaj uspořádat. Devatenácti-
letá historie této prestižní tenisové akce tak zůstane zachována, za což mají
organizátoři a všichni partneři tohoto turnaje můj velký obdiv. 

Sport obecně je dobrým lékem na špatnou náladu, obavy a chmury, které nás
mohou v těchto časech tížit. Jsem tedy ráda, že občané z našeho regionu ne-
přijdou o možnost shlédnout kvalitní tenisové výkony v podání špičkových te-
nistů. Akce takto významného charakteru navíc přitáhne do našeho regionu
mnoho turistů z jiných koutů naší země, a ačkoli se turnaj koná ve Starých Spla-
vech, věřím, že mnoho z nich si udělá čas a zavítá i k nám, do České Lípy. 

Česká Lípa je největším městem Českolipska a jako takové by mělo v rámci
možností podporovat takové regionální aktivity, které našemu koutu země dě-
lají dobré jméno. Tenisový turnaj Macha Lake Open k takovým aktivitám roz-
hodně patří. 

Přeji organizátorům, aby turnaj proběhl bez výraznějších komplikací, hráčům,
aby jim míčky létaly vždy na správné místo a vám divákům přeji, abyste na tur-
naji prožili krásný sportovní čas. 

Ing. Jitka Volfová
starostka České Lípy
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Vážení spoluobčané 
a příznivci bílého sportu,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal na již 19. ročník tenisového 
turnaje Macha Lake Open 2020, zde ve Starých Splavech. 

V březnu letošního roku jsme již usilovně pracovali na přípravách 19. ročníku
mezinárodního ITF tenisovéh turnaje žen Macha Lake Open 2020, když nás
všechny zasáhla pandemie Covid-19. V tu chvíli se čas zastavil a ničím jiným
jsme nežili, než děsivými statistikami a stálého sledování zpráv z domova a ze
světa.

V dubnu bylo jasné, že mezinárodní soutěže jsou napříč všemi sporty odpí-
skané. Koncem dubna, kdy se zprávy o šíření Covid–19 ubírali pozitivním smě-
rem, mi volali z ČTS, jestli bychom nechtěli být součástí  akcí, které ČTS plánuje
pořádat v průběhu uvolňování pro české hráče a hráčky.   

Velice opatrně a s pokorou, jsem na nabídku kývnul. 

Nyní jsme se sešli ve Starých Splavech, abychom společně mohli sledovat
19. ročník Macha Lake Open 2020 by Crystalex, který se hraje o Trofej solidarity
a naděje ČTS by MONETA. Jsem rád, že jsme nabídky využili a můžeme zde
společně sledovat vskutku českou tenisovou elitu a to jak ženskou, tak muž-
skou. Asi všichni tušíme, že takovéto složení našeho turnaje je neobyčejné 
a naposledy.

Užijme si všichni krásný tenis a věřím, že nám tento turnaj pomůže jak v na-
startování letní sezóny u Máchova jezera, tak hráčům se pomalu dostat do sou-
těží nálady, aby nás opět mohli úspěšně reprezentovat.

Všem partnerům děkuji za jejich přízeň, ačkoliv jich byla většina poškozena
Covid–19.

Hráčům a hráčkám přeji pěkné duely 
a krásné zážitky z okolí Máchova jezera.

Ronald Wawrečka
ředitel turnaje



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 fanoušci,

v poslední době jsme všichni prožili velice náročné období. Pandemie zasáhla
vesměs veškerá odvětví našeho života, sport nevyjímaje. Bylo smutné vidět,
jak se postupně ruší tenisové turnaje a začátek okruhů ITF, ATP a WTA je stále
v nedohlednu.

Jsme potěšeni, že se v České republice tenis opět rozběhl. Různorodé turnaje,
které se pořádají napříč celou zemí, jsou nabité hráčkami a hráči, kteří měli nu-
cenou pauzu a využívají těchto příležitostí k ostrým kláním.

Pořadatelé a promotéři turnajů si vycházejí vstříc ohledně termínové listiny
a vzájemně spolu kooperují. Je vidět, že jasným cílem je obnovení tenisového
života.

Neúnavný ředitel turnaje pan Ronald Wawrečka a celý jeho tým zajistili další
pokračování tohoto malebného turnaje, jehož duchovním otcem z devadesá-
tých let je čestný ředitel turnaje Ing. Cyril Suk, CSc.

ČTS, Liberecký kraj, města Doksy a Česká Lípa jsou tradičními podpůrnými pilíři
Mácha Lake Open ve Starých Splavech.

Musíme také poděkovat všem partnerům turnaje, rádi bychom zmínili nového
partnera společnost MONETA.

Tento ročník je specifický tím, že se ho účastní jak ženy, tak muži. Listina při-
hlášených je pro nás zárukou tenisových bojů nejvyšší kvality, těšíme se na
tenis v živé podobě a doufáme, že nám všem bude přát počasí a společně si
tento týden užijeme.

Jako již tradičně:
Sportu zdar a tenisu zvláště!

Helena a Cyril Sukovi
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Trofej 
solidariTy a naděje 

ČTs by MoneTa

Vážené dámy a pánové, 
příznivci bílého sportu,

velice si vážím možnosti z těchto stránek oslovit všechny návštěvníky turnaje
Macha Lake 2020. Do poslední chvíle totiž nebylo jasné, zda se letos tradiční
tenisový turnaj u Máchova jezera vůbec uskuteční a jakou bude mít podobu.
Pandemická krize ochromila celý svět a uvést do pohybu soukolí, které hýbe
i světem sportu, je velmi obtížné. Proto jsem opravdu rád, že se díky velikému
úsilí organizátorů podařilo 19. ročník této oblíbené akce připravit a těší mě, že
Crystalex CZ jako titulární partner turnaje mohl také přidat pomocnou ruku.

Společnost Crystalex stála u samého zrodu turnaje v roce 1993. Několik prvních
ročníků dokonce neslo název Crystalex Cup. V loňském roce jsme navázali spo-
lupráci a opět se stali hrdým partnerem turnaje. Věřím, že toto spojení vydrží
i do dalších let. Podpora tradičního turnaje, který do srdce našeho krásného
kraje každoročně přiláká hvězdy tenisového světa, je z pohledu největšího 
českého výrobce a prodejce nápojového skla přirozená a této spolupráce si 
vážíme.

Společnost Crystalex CZ s více než 50letou historií, myslím, nepotřebuje široce
představovat. Naše výrobky pod značkami Bohemia Crystal, resp. Bohemia
Glass, vyvážíme do více než 80 zemí celého světa. Naše nové kolekce si můžete
prohlédnout a zakoupit v e-shopu nebo v podnikové prodejně v Novém Boru.
Zde se také můžete po předchozí domluvě seznámit s celým procesem výroby
při komentované prohlídce naším závodem. Budete mít možnost vidět, jak se
u nás vyrábí nápojové sklo nebo jak pod rukama sklářských výtvarníků a ře-
meslníků vznikají další skleněné výrobky. Stejným způsobem se vytvářely i tro-
feje, které budou letos nad hlavu zvedat vítězové Macha Lake 2020. Věřím, že
se vám i jejich novým majitelům budou líbit. 

Přeji všem sportovcům mnoho zdaru, 
návštěvníkům pěknou podívanou a hezké léto

Tomáš Januš
generální ředitel



Narozena: 10. 5. 1996 (Hradec Králové) 
Tituly (dvouhra): 2 WTA, 7 ITF 
Nejvyšší umístění na žebříčku 
(dvouhra): 31. místo 
Největší úspěchy na grandslamu 
(dvouhra): osmifinále Roland Garros 
(2019) 
Držení rakety: pravou rukou 
 
 
Finalistka juniorské dvouhry Australian 
Open 2013, vítězka čtyřhry juniorského 
French Open, Wimbledonu a US Open, 
druhá hráčka juniorského kombinova-
ného žebříčku. S  takovou vizitkou  
přicházela Kateřina Siniaková mezi pro-
fesionálky.  
 
Na okruhu WTA se objevila v březnu 2013, 
kdy v prvním kole Miami trápila Garbine 
Muguruzaovou. První průlom zazname-
nala o rok později v  Moskvě, kde po 
úspěšné tříkolové kvalifikaci postoupila 

do semifinále. Tím poprvé v kariéře na-
koukla do elitní stovky dvouhry. Své  
výsledky vylepšila v roce 2016, a to po-
stupem do třetího kola Wimbledonu a fi-
nálovými účastmi v Bastadu a Tokiu.  
 
Na začátku sezóny 2017 dokonce do-
byla turnaj v Šen-čenu, na což navázala 
dalším finále v Bastadu. Tentokrát už ale 
svoji finálovou soupeřku porazila a po 
výhře nad Caroline Wozniackou získala  
i svůj druhý a zatím poslední titul. 
 
Skvělých výsledků dosáhla také o rok 
později, v  Šen-čenu nestačila jen ve  
finále na Simonu Halepovou, na konci 
roku 2018 postoupila do dvou čtvrtfi-
nále v Číně. Loni na French Open vybo-
jovala osmifinále, své grandslamové 
maximum ve dvouhře.  
 
Ještě výrazněji se v  posledních letech 
prosadila ve čtyřhře. V roce 2018 obno-

vila spolupráci s Barborou Krejčíkovou. 
Následně společně vyhrály French Open 
a Wimbledon a dostaly se na první 
místo žebříčku čtyřhry.  
 
Kateřina Siniaková v první třetině května 
oslavila čtyřiadvacáté narozeniny. V prů-
běhu karantény se především snažila 
zůstat v  kondici domácími cvičeními, 
věnovala se i vaření. Zapojila se i do po-
moci seniorům, kterým darovala och ran -
né pomůcky. 
 
 
 
 

Kateřina Siniaková

       



Narozena: 21. 5. 1985 (Praha) 
Tituly (dvouhra): 20 ITF 
Nejvyšší umístění na žebříčku 
(dvouhra): 41. místo 
Největší úspěchy na grandslamu 
(dvouhra): 3. kolo Australian Open 
(2015) 
Držení rakety: pravou rukou 
 
 
 
 
Lucie Hradecká je už dnes jednou z le-
gendárních postav českého tenisu. Vý-
razně se prosadila na světové scéně 
hlavně ve čtyřhře – jako deblistka má na 
kontě dvě olympijské medaile (stříbro  
z Londýna a bronz z Ria), dva grand -

slamové tituly (Roland Garros 2011, US 
Open 2013) a k tomu se podepsala pod 
pět fedcupových titulů České republiky. 
Nejpamátnější je její pátý zápas finále 
Fed Cupu v roce 2011, kdy Lucie Hradecká 
společně s Květou Peschkeovou vybojo-
valy ve čtyřhře rozhodující bod a zajistily 
tak Češkám titul. Ve stejném roce ro-
dačka z Prahy dosáhla i na své žebříč-
kové maximum ve dvouhře (41. mís to), 
čímž dokázala, že je i skvělou singlist-
kou. Vždyť na Australian Open v roce 
2015 došla z kvalifikace až do třetího 
kola, když v prvním kole vyřadila pátou 
nasazenou Anu Ivanovičovou. 
 
V posledních letech Lucii Hradeckou 
občas trápila zranění, svou kariéru ale 

rozhodně nevzdala. Na konci roku vy-
hrála turnaj v Dubaji ve čtyřhře a hraje 
pořád i singlové zápasy. Čerstvě pětatři-
cetiletá tenistka využila volný čas během 
pandemie k tomu, aby dál poctivě tré-
novala. Během toho poznávala krásy 
českých hor, kde šikovně využila k rege-
neraci ledové vody Labe.  
  

Lucie Hradecká

       



Narozena: 1. 5. 2005 
Tituly (dvouhra): – 
Nejvyšší umístění na žebříčku 
(dvouhra): 809. místo 
Největší úspěchy na grandslamu: – 
Držení rakety: pravou rukou 
 
 
 
 
Čerstvě patnáctiletá Linda Fruhvirtová 
směřuje k  tomu, aby se stala hvězdou 
českého tenisu. O výjimečnosti jejího ta-
lentu svědčí i fakt, že spolu s o dva roky 
mladší sestrou Brendou jezdí trénovat 
do akademie Patricka Mouratogloua – 
trenéra Sereny Williamsové. Linda Fruh-

virtová na juniorské scéně vyhrála kromě 
mnoha dalších titulů i prestižní Orange 
Bowl. A už ve třinácti letech tak na do-
mácím turnaji WTA J&T Banka Prague 
Open dostala příležitost tréninku se 
špičkovými hráčkami – třeba grand -
slamovou šampionkou Samanthou Sto-
surovou. Její tenisové výjimečnosti si 
všiml i Petr Pála, který Lindu pozval na 
sraz českého fedcupového týmu do Pro-
stějova, kde mladá tenistka plnila roli 
sparingpartnera a sbírala cenné zkuše-
nosti. Už v pouhých čtrnácti letech 
zkompletovala start na všech čtyřech  
juniorských grandslamech a na této 
úrovni se pevně zabydluje. Dalšího teni-
sového úspěchu dosáhla Linda Fruhvir-

tová na loňské Pardubické juniorce  
triumfem ve dvouhře a postupně se za-
čala propracovávat na dospělou mezi -
ná rodní scénu. 
 
V letošní sezoně odehrála před vypuknu-
tím koronavirové pandemie celkem tři 
turnaje na okruhu ITF a připsala si cenné 
skalpy. Fruhvirtová si na stovce v egypt-
ské Káhiře vyšlápla na bývalou členku 
elitní stovky Piterovou a v osmifinále sta-
tečně čelila Beguové, bývalé 22. hráčce 
světa. Supertalent českého tenisu si na 
konci února vylepšil kariérní maximum, 
když došel v německém Altenkirchenu 
až do čtvrtfinále. Linda Fruhvirtová je ale 
teprve na začátku své mladé kariéry.

Linda Fruhvirtová
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Narozena: 18. 12. 1995 (Brno) 
Tituly (dvouhra): 14 ITF 
Nejvyšší umístění na žebříčku 
(dvouhra): 112. místo 
Největší úspěchy na grandslamu 
(dvouhra): 2. kolo Australian Open 
(2020) 
Držení rakety: pravou rukou 
 
 
 
 
Jako deblistka zazářila už mezi junior-
kami, už v říjnu 2013 dokonce vystou-
pala na třetí místo juniorského žebříčku 
poté, co s Kateřinou Siniakovou vyhrála 
čtyřhru French Open, Wimbledonu a US 
Open.  

I mezi profesionálkami pak dosáhla nej-
větších úspěchů ve čtyřhře, ve které 
odehrála hned 128 zápasů s Kateřinou 
Siniakovou. Česká dvojice společně  
získala pět velkých trofejí, úvodní dvě 
přišly v  roce 2018 na French Open  
a Wimbledonu. Před finálovým Turna-
jem mistryň se toho roku Barbora Krej-
číková stala ve čtyřhře dokonce větovou 
jedničkou. Od té doby vyhrála další tři 
turnaje WTA.  
 
Barbora Krejčíková se pokouší prorazit 
také ve dvouhře. Loni na čtyřech turna-
jích nižší kategorie v řadě nenašla pře-
možitelku, letos z kvalifikace Australian 
Open prošla do druhého kola hlavní 
soutěže. Po konci dosud jediného ode-

hraného grandslamu sezóny poskočila 
na 112. příčku singlového žebříčku. 
 
Během povinné pauzy se s  fanoušky 
snažila udržet kontakt přes sociálně sítě, 
rozjela sérii vlastních blogů na YouTube 
a pobavila i několika fotkami z dětství, 
které sdílela na Instagramu. 
 

Barbora Krejčíková

       



Narozen: 24. 7. 1985 (Brno) 
Tituly (dvouhra): 2 ATP, 17 ITF 
Nejvyšší umístění na žebříčku 
(dvouhra): 26. místo 
Největší úspěchy na grandslamu 
(dvouhra): 3. kolo Roland Garros  
(2011, 2015), 3. kolo Wimbledonu 
(2012), 3. kolo Australian Open (2016) 
Držení rakety: pravou rukou 
 
 
Velká stálice mezi českými tenisty. Lukáš 
Rosol ve své kariéře stabilně stoupal, až 
se v roce 2014 dostal na 26. místo světa. 
Před tím si připsal na konto velké skalpy, 
které šokovaly tenisový svět. Nezapo-
menutelný je jeho wimbledonský duel 
z  roku 2012 proti Rafaelu Nadalovi. 

Český tenista tehdy předvedl strojově 
dokonalý výkon a na centrálním dvorci 
nejslavnějšího turnaje světa tehdejší 
dvojku žebříčku porazil v  pěti setech. 
První ATP titul získal Rosol o rok později 
v Bukurešti. Nesmazatelně se navíc vryl 
do srdcí českých fanoušků svými sta-
bilně výbornými výkony v Davis Cupu. 
V  této týmové soutěži zažil vítěznou 
premiéru v  roce 2011. Následně pak  
pomohl k daviscupovým titulům z  let 
2012 a 2013. Po boku Tomáše Berdycha 
byl účastníkem nejdelší daviscupové 
čtyřhry historie, zápas proti švýcarské 
dvojici tehdy trval přes 7 hodin. 
 
Ani letos ve svých 34 letech Lukáš Rosol 
nemusí uvažovat o konci kariéry. Dál 

úspěšně působí na okruhu a v českém 
daviscupovém týmu – těsně před pau-
zou způsobenou koronavirem pomohl 
vítězným zápasem k postupu Čechů na 
finálový turnaj v  Madridu. Karanténu 
pak Lukáš Rosol trávil se svou manžel-
kou a připravoval se na další tenisové 
boje.

Lukáš Rosol
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Narozen: 9. 10. 1996 (Bystřice pod 
Pernštejnem) 
Tituly (dvouhra): 4 ITF 
Nejvyšší umístění na žebříčku 
(dvouhra): 208. místo 
Největší úspěchy na grandslamu 
(dvouhra): finále kvalifikace Roland 
Garros (2018) 
Držení rakety: pravou rukou 
 
 
 

Třiadvacetiletého Zdeňka Koláře připo-
mínajícího tenisovou vizáží slavnějšího 
krajana Petra Kordu charakterizuje sta-
bilní výkonností na okruhu. Své první 
dva tituly na okruhu ITF vyhrál už v roce 
2016. Kolář je univerzál – kromě singlu 
je totiž i skvělý deblista (šest challnege-
rových titulů). I v  singlu hraje Zdeněk 
Kolář pravidelně challengery a trpělivě 
pracuje na svém tenisovém růstu. Od-
měnou mu byla v  březnu 2020 i pre-
miérová účast v Davis Cupu.  

Zdeněk Kolář

       



Narozen: 13. 10. 2000 (Beroun) 
Tituly (dvouhra): 5 ITF 
Nejvyšší umístění na žebříčku 
(dvouhra): 251. místo 
Největší úspěchy na grandslamu 
(dvouhra): - 
Držení rakety: pravou rukou 
 
 
 
Někdejší šestnáctý junior světa se po-
řádně zviditelnil v závěru sezóny 2018. 
Od konce října do konce listopadu vy-
hrál devatenáct z dvaceti zápasů v řadě, 
ovládl tak turnaje ITF v Opavě, Milovicích 
a Říčanech. Macháč svůj talent potvrdil 
i v  nadcházejícím ročníku, kdy vyhrál 

podnik stejné kategorie v Manamě. Hned 
při své úvodní účasti na challengeru do-
sáhl na čtvrtfinále v  Ostravě, v  Liberci  
a v Nur-Sultanu pak přidal první semifi-
nále. Premiérový challengerový triumf 
se dostavil letos na turnaji v německém 
Koblenzi. Tomáš Macháč byl dvakrát no-
minovaný do daviscupového týmu České 
republiky, na svůj zápasový debut ale 
ještě čeká. 
 
Tomáš Macháč se během povinné teni-
sové pauzy několikrát předvedl na so-
ciálních sítích. Neváhal přijmout žádnou 
z tenisových výzev, navíc ukázal videa, 
ze kterých je jasné, že by se neztratil ani 
mezi fotbalisty.

Tomáš Macháč
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Narozen: 15. 6. 1997 (Bílovec) 
Tituly (dvouhra): 5 ITF  
Nejvyšší umístění na žebříčku 
(dvouhra): 307. místo 
Největší úspěchy na grandslamu 
(dvouhra): –  
Držení rakety: pravou rukou 
 
 
 

Nadějný tenista se mezi dospělými po-
prvé objevil před pěti lety na challen-
geru v  Prostějově. O rok později slavil 
první tituly na turnaji ITF v Káhiře, kde 
uspěl jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře. Dal-
ších dvou trofejí v singlu se dočkal v se-
zóně 2018. Od minulého ročníku se Vít 
Kopřiva začal více objevovat na challen-
gerových turnajích, v  Sibiu dosáhl na 
první čtvrtfinále. Účast mezi osmi nej-

lepšími hráči turnaje zopakoval letos ve 
francouzském Quimper. 
 
Vít Kopřiva se také zaměřuje na čtyřhru, 
devět z deseti titulů na ITF získal se svým 
trenérem Jaroslavem Pospíšilem. Hrál 
rovněž čtyřhru na podnicích challengeru, 
největší úspěch přišel v sezóně 2017, kdy 
s Robinem Staňkem postoupili do semi-
finále Advantage Cars Prague Open.

Vít Kopřiva

       



Kamil Brothánek, který 13 let pracuje ve firmě ALEF, Webexu věří natolik, že na něm s kolegy postavili 
produkt 4VIDEO, který nabízí zákazníkům řešení formou služby na klíč bez nutnosti velkých investic na 
začátku. Webex, platformu od společnosti Cisco, zná dokonale a s její pomocí učí firmy komunikovat 
mnohem efektivněji. Jak konkrétně můžou být tyto technologie přínosné, popisuje Kamil Brothánek  
v následujícím rozhovoru.

Cisco Webex zlepšuje komu-
nikaci ve firmách a digitální 
dovednosti týmů

Mnohé společnosti stále používají ke spolupráci různé nástroje 
zdarma. Na co byste nalákal šéfa podobné firmy, aby přešel na 
Cisco Webex? 
Nelákal bych ho. Pokud jim vyhovují jejich nástroje, ať už zdarma 
nebo placené, měli by je používat. My přicházíme na řadu ve chvíli, 
kdy firma zjistí, že její míra spolupráce není dostatečně efektivní, 
spolehlivá, potřebují integrace do podnikových systémů, vybavit 
zasedací místnosti pro spolupráci, sjednotit dovednosti v online 
komunikaci. Když se z firmy začne stávat velká společnost a na 
schůzce sedí dvanáct velmi dobře placených lidí, kteří na hlavního 
člověka čekají deset minut, začínáte si uvědomovat, že to není 
dobře. Jsou to celkem dvě hodiny drahého firemního času. 

Pro jaké zákazníky začíná mít platforma významnější přínos?
Webex je přínosný hlavně pro firmy s minimálně dvěma až třemi 
lokalitami a pro ty, jejichž lidé komunikují i mezi různými zeměmi. 
Přičemž výhodou videokonferencí narozdíl třeba od mailů nebo 
telefonu je, že se obě strany vidí, vnímají výraz i emoce a mnohem 
lépe na sebe reagují. Webex je nejuniverzálnější řešení, které si 
zákazník může pořídit pro spolupráci v rámci firmy, ale i pro spo-
lupráci s partnery a zákazníky. Těm může jednoduše poslat poz-
vánku, oni zadají své jméno a mohou platformu využívat bez nutno-
sti cokoliv instalovat. Jednoduše v prohlížeči. 

Čím se Webex liší od jiných řešení, která jsou dostupná na trhu? 
Cisco Webex jako jediné vše integruje, rozvíjí vizi přes všechny čtyři 
klíčové oblasti – schůzky, spolupráci, zařízení a volání. Funguje jako 
Apple, který si taky pod jednou střechou řeší hardware i software 
a má vše lépe propojené, než kdyby to bylo od různých výrobců. 
Dnes máme zákazníky, kteří stále používají zařízení z roku 2007. 
Starší řady zařízení jsou stále kompatibilní i s novými verzemi We-
bexu. To je ve světě techniky, která jde rychle dopředu, opravdu 
výjimečné. A vše spolu dobře funguje. 

Jak moc firmy využívají Webex Calling? 
Webex Calling je díky BroadCloudu nejrozšířenější platforma na 
světě, má tržní podíl v řádech desítek procent. Na český trh teprve 
přichází a letos o něj čekáme viditelnější růst zájmu. Firma z celého 
řešení nejvíce profituje, když využívá všechny Webex pilíře, které se 
spravují z jediného prostředí. 

Většina firem používá pro kancelářskou práci i spolupráci soft-
ware od Microsoftu. Jak si s ním Webex rozumí? 
Ještě donedávna platilo, že Cisco a Microsoft jsou konkurenti. Cis-

co velmi dlouhou dobu pracovalo na tom, aby to tak nebylo. Jejich 
snahou je stavět mosty, ne ostrovy. Díky tomu dnes Webex nabízí 
výbornou interoperabilitu. Koncové terminály Cisco jsou certifiko-
vané pro interoperabilitu s Microsoft Teams a díky tomu vše funguje 
velmi hladce a jednoduše. Cisco je lídr v oblasti videokonferencí, 
meetingů a zařízení pro videokonference. Dává hodně peněz do 
jejich výzkumu a vývoje a na výsledku to je vidět. Navíc Webex od 
Cisco umí zlepšit komunikaci ve firmách, princip fungování, meetin-
gy, sdílení i přemýšlení. 

Jak? 
Když jsem měl dřív nápad, musel jsem naplánovat schůzku, všechny 
tam pozvat a teprve tam jim ho říct. Mezitím uplynul týden a hod-
ně věcí se změnilo. Dnes naplánuji schůzku, a tím zároveň hned 
vznikne prostor, ve kterém lidem mohu komunikovat informace 
ještě před ní. Oni nápady komentují, průběžně se to vyvíjí. Každý 
pracuje v jinou dobu, píše nebo komentuje, kdy mu to vyhovuje. 
Na schůzce už jsme pak díky této přípravě mnohem produktivnější. 
Mění to způsob, jak týmy spolupracují. Měníme digitální dovednost 
lidí. Poslední rok se velmi podrobně věnujeme procesu adopce, 
který je klíčový a jde firmou přirozeně 3 až 6 měsíců. Vtahujeme 
lidi, aby si na vše zvykli a byli pak mnohem efektivnější. 

Jakou službu sám z Webexu nejraději využíváte? 
Nejvíce oceňuji okamžitost informací v chatu nebo na schůzkách. 
Možnost být s kýmkoliv v kontaktu v zásadě na jakémkoliv místě 
z jakéhokoliv zařízení, které má kvalitní internetové připojení. Tím, 
že hodně používáme Teams, Meetings a Devices, mě fascinuje 
možnost bezdrátového sdílení. Možnost jejich ovládání z mobilu  
i počítače. Když cokoli nakreslím na dotykové velké obrazovce, tak 
to mám hned v mobilu. To je to 21. století. Když k tomu dotyko-
vému zařízení, Cisco Webex boardu, přiložíte počítač, tak přes to 
zařízení počítač ovládáte, stane se vám z něj tablet o velikosti od 55  
do 85 palců. 

Co když má některá firma o řešení zájem, ale potřebuje si ho nej-
dřív vyzkoušet? 
Nabízíme proof of concepty (PoC). Zákazníkovi vše zajistíme na 
klíč. Pokryjeme třeba tři hlavní lokality nebo zasedací místnosti. 
Řešení používá cca měsíc, my pomůžeme se zaškolením klíčových 
lidí a pak děláme vyhodnocení přínosu. Většinou s námi zákazník 
pokračuje dále a my jsme schopni cenu PoC zohlednit v dodávce 
řešení nebo služby.

Rozhovor

Kamil Brothánek
Collaboration Business Development Manager

kamil.brothanek@alef.com
www.alef.com

       



Že investice do nemovitostí jsou stále jedny z nejjistějších, 
ví jistě ledaskdo. Ne každý však dokáže v takové míře po-
moct se samotným výběrem nemovitosti, její rekonstrukcí, 
ale také komerčním využitím, jako to umí v BICZ. A u ne-
movitostí to nekončí, počátkem letošního roku připravili 
první emisi finančních dluhopisů, které umožní chytře a sta-
bilně profitovat i drobným střadatelům. Navíc holding 
BICZ zvládá podporovat i začínající sportovce. 
 
V čele holdingu BICZ stojí Daniela a Milan Filo a Robin 
Šimek, kteří ho staví na čestném a férovém podnikání, vře-
lých vztazích s klienty a hodnotách, jako je otevřenost, sluš-
nost, čest a pravda. Všichni tři ve společném podnikání 
zúročují své dlouholeté zkušenosti z působení ve světě ne-
movitostí a financí. Svým klientům dnes nabízejí profit  
z nemovitostí, které s týmem odborníků vyhledávají, rekon-
struují a obsazují nájemníky, ať už jde o bytové či komerční 
jednotky.  
 
„Už dříve jsme v tomto směru viděli v rezidenčních nemo-
vitostech obrovskou příležitost. Existuje celá řada fondů in-
vestujících do komerčních objektů, ovšem kvalitní velké 
residenční portfolio, tedy portfolio nemovitostí určených 
k bydlení, je v České republice spíše výjimkou. Faktem je, 
že komerční nemovitosti fungují dobře v době ekonomické 
prosperity, ale hůře ve fázích och-
lazení. Naproti tomu bydlet budou 
lidé vždy, ať se daří, nebo zažívají 
´zlé časy´,“ vysvětluje Milan Filo.   
 
Pochopitelně spravovat stovky či 
tisíce bytů může být náročnější 
než péče o několik velkých ko-
merčních nájemníků. Na druhou 
stranu právě v tom spatřují v BICZ 
příležitost. Operují totiž s dobře 
nastaveným systémem správy ne-
movitostí a pečlivým výběrem ná-

jemníků, který zajišťuje maximální míru spolehlivosti pla-
cení nájmu. 
 
„Stojíme si za tím, že vytváříme výraznou přidanou hodnotu. 
Většinu objektů, které vlastníme, dále aktivně rekonstru-
ujeme a modernizujeme. Dbáme přitom na ochranu život-
ního prostředí, vysazujeme novou zeleň a vůbec chceme, 
aby se rozvíjela nejen naše nemovitost, ale i místo, kde se 
nachází. Tím vším přispíváme k lepšímu životu místních lidí. 
A tuto filozofii chceme šířit dál,“ shrnuje Daniela Filo. 
 
Letos holding BICZ vydal vlastní emisi dluhopisů v celkové 
hodnotě 1,5 miliardy korun. Jejich nákup nabízí nejen do-
statečně konzervativní finanční nástroj, ale zároveň přináší 
atraktivní zhodnocení v podobě stabilního zisku 5,5 % 
ročně. „Úroky vyplácíme dvakrát do roka, přičemž emise 
skončí v roce 2025. Možnost získat dluhopisy se však už 
krátí. Sjednat je lze pouze do konce března 2021. Získané 
prostředky použijeme na nákup výnosových nemovitostí  
a také na rekonstrukce budov. Ke všem stavbám přistupu-
jeme maximálně odpovědně. S ohledem na životní prostředí 
je každá koncipována jako co nejvíc ekologická, vybavená 
obvykle solárními panely nebo systémy na zachytávání deš-
ťové vody. Nákupem dluhopisů tak pomůžete dobré věci,  
a ještě na tom vyděláte,“ říká Robin Šimek. 

 
V BICZ vědí, že společenská od-
povědnost firem by neměla zůstá-
vat jen na papíře, a tak podporují 
obecně prospěšné aktivity včetně 
sportu. Jedním z těch, které vzali 
pod svá křídla, že mladý talento-
vaný tenista Michael Vrbenský, 
který v květnu překvapivě ovládl 
první tuzemský podnik od počátku 
koronavirové krize – O pohár pre-
zidenta ČTS. 

       



www.penzionurychtarky.cz

- cyklistická dovolená
- rodinné a společenské akce
- školení, workshopy
- teambuildingy
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ALIFO K ZYŽKKYAVÝTTA AMYYNZ
 KRÉKÉS ČETNÍÍ ČEÁÁTNÍ UNIKVĚOT
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Trofej 
solidariTy a naděje 

ČTs by MoneTa

www.facebook.com/stavmat.cz www.stavmat.cz

Kupón smějí využít pouze zákazníci starší 18 let, kteří žijí v České republice. Kupón lze použít
při rezervaci, kterou provedete na české verzi webu Hotels.com mezi 07.12.2017 0:01 americ-
kého horského času a 31.12.2021 23:59 amerického horského času na pobyt v období mezi
01.01.2018 a 30.06.2022. rezervace závisí na momentální dostupnosti a smluvních podmín-
kách příslušného hotelu.

GMM10





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 

společnost regata Máchovo jezero zajištuje
lodní dopravu po jezeře.

www.regatamachovojezero.cz

+420 487 809 711
www.hotelport.cz

VÁŠ LETNÍ PŘÍSTAV HOTEL PORT...

Radost z vody
 to je léto

se službami inclusive
hotelová pláž a venkovní bazén
vnitřní bazén s vířivkou a párou
animační programy pro děti i dospělé ve vodě 

   i u vody
půjčovna katamaránů, paddleboardů, lodiček, 

   surfů a šlapadel
a mnohem více



olej, lep
Stoneh

 penka
enge

kvaš, papír

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 hotelových 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



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

Sklář 8 °

luž 10 °

Hvozd 11 °

klíč 12 °

Sváteční 13 °

www.pivovarcvikov.cz
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Jestřebí 14, 471 61 Jestřebí
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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



dalibora z Myšlína 59, 471 63 staré splavy
tel.602 207 874, e-mail: info@penzionzuzana.cz

www.penzionzuzana.cz

SILNIÈNÍ, HORSKÁ, TREKOVÁ

PÁNSKÁ, DÁMSKÁ

JUNIORSKÁ, DÌTSKÁ
od základních modelù až po závodní speciály

Kompletní záruèní a pozáruèní servis.
Montáž u nás zakoupených doplòkù ZDARMA!

velký výbìr vše skladem !!!!

velký výbìr vše skladem !!!!

S P O R T

PRODEJ KOL

PÙJÈOVNA KOL

PRODEJ CYKLODOPLÒKÙ

VÝKUP KOL PROTIÚÈTEM

SERVIS

SPORT PAUDERA, s.r.o.
Krále Václava II 280
471 63 Staré Splavy

Tel.: +420 487 873 275 
info@sportpaudera.cz

PRODEJ ELEKTROKOL

www.sportpaudera.cz



Exclusively distributed by VERMONT
Shop online: www.vermont.cz
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