17. ročník mezinárodního ITF turnaje žen

MACHA LAKE
OPEN 2018

FINÁLOVÁ NEDĚLE
exhibice v 11.30 hod.
ULIHRACH, SUK / DAMM, PÁLA
živě na O2 TV SPORT
www.machalakeopen.cz
3. – 10. června 2018
Staré Splavy u Máchova jezera
Dotace: 25.000 USD + hospitality

Vážení tenisoví přátelé,
jsem velice rád, že Vás i letos mohu přivítat na dvorcích ve Starých
Splavech nedaleko Máchova jezera. Zde se bude konat tenisový turnaj
žen z okruhu ITF, který je dotovaný částkou 25 000 amerických dolarů.
Na mezinárodní střetnutí žen do Starých Splavů se vracíme po loňské
obnovené premiéře, kdy se návrat světového tenisu na tyto dvorce
povedl na výbornou. Samotné hráčky i jejich doprovod si chválily jak
příjemné a přátelské prostředí, tak i nadstandardně připravené dvorce
a profesionální přístup. Diváci se kromě pěkných sportovních výkonů
pobavili i tenisovou exhibicí. A že hráčská party měla vyšší úroveň,
než několikanásobně více dotované události ve světě, to už je jen
pověstná “třešnička na dortu” dokonale zvládnuté organizace.
Turnaje žen u Máchova jezera mají dlouholetou tradici. Odehrálo se tu
šestnáct ročníků, většinou pod názvem „Mácha Lake Satellite“. Loňský
ročník vyhrála Slovenka Schmiedlová. V roce 2007, kdy se odehrál
předposlední ročník turnaje Macha Lake Satellite, vyhrála turnaj Slovenka
Wienerová. Toto asi není ten nejpamátnější moment, ale mě vždy zaujme
více to, že když se podívám do prvního a druhého kola tohoto ročníku, tak
tam uvidím jméno Karolíny Plíškové. Finalistka US Open a současná 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 Johana
Marková, či její ročníkové soukmenovkyně jako Magdalena Pantůčková,
Monika Kilnarová nebo Michaela Bayerlová. My jim dveře otevíráme
pořádáním těchto turnajů, projít ale už musí samy.
Děkuji pořadatelům za to, že se pustili do uskutečnění dalšího ročníku
turnaje, a že turnaj poskytnutím hospitality posunuli zase o řád výše.
Děkuji za vytvoření příjemného zázemí pro konání takovéto akce, které
bylo spojeno i s rekonstrukcí klubu. Určitě velké díky patří ochotným
sponzorům a samotným organizátorům, kteří hodlají přípravě a akci
samotné věnovat svůj volný čas. Přeji jim, ať vyjde vše, co si naplánují.
Přeji také dobré počasí, které přidá turnaji na lepší atmosféře. Děkuji všem
sponzorům, především společnosti Moneta Money Bank, bez kterých
by v dnešní době už vrcholový sport provozovat nešlo.
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

KULTURNÍ pRogRam V DoKSECH U mÁCHoVa JEZERa
06. 07. (pá) Rock`sy Doksy (hudební rockový festival) zámek Doksy
14. 07. (so) Folkový večer na zámku
17. 07. (út) Divadlo na zámku – Don Quijote de la ancha (Bolek polívka)
21. 07. (so) Rozmarné léto – hudební festival na pláži Klůček
04. 08. (so) Zadarmofest – hudební festival na pláži Klůček
18. 08. (so) městské slavnosti
24.–25. 08. (pá, so) mácháč 2018 – open air Festival
02. 09. (ne) Vinobraní u máchova jezera – hotel port

Foto: Klára Dedková

Vážení sportovní přátelé,
jsem potěšena, že Vás mohu opět přivítat u Máchova jezera při příležitosti
druhého ročníku prestižního tenisového turnaje Mácha Lake Open. Píši
druhého ročníku, ale nezapomínám na patnáct ročníků v letech 1993 až
2007. Pořadatelé v čele s panem Ronaldem Wawrečkou v loňském roce
předvedli, že když se něco dělá s nadšením a láskou, tak se to podaří. První
obnovený ročník turnaje jsem si moc užila, a to se vším, co k němu patřilo,
ať to již byla profesionální hra dívek a žen, exhibice sourozenců Sukových,
paní Hany Mandlíkové a pana Bohdana Ulihracha, nebo naše neformální
setkání a celková úžasná atmosféra turnaje, kterou jsem v sobě dlouho
po jeho skončení nosila.
Chtěla bych poděkovat všem partnerům a sponzorům turnaje, mezi něž
patří i naši zastupitelé. Město Doksy totiž v loňském roce podpořilo nemalou
finanční částkou nejenom samotný turnaj, ale také Tenisový klub ve Starých
Splavech, aby dalších dotací využil k rekonstrukci areálu. Po úspěšném
loňském roce byla podpora následujícího ročníku turnaje pro naše
zastupitele jednoznačná. Za což i jim děkuji, neboť není jednoduché
rozhodnout se mezi všemi různými žádostmi o podporu jen pro některé.
Přeji pořadatelům, účastníkům i návštěvníkům, aby se jim všechny dny
turnaje líbily a patřičně si je užili.
Milí sportovní přátelé, dovolte mi, abych vás pozvala také na další
společenské a kulturní akce v našem městě. Kulturní léto zahajujeme
Otvíráním Máchova jezera 19. května. V červenci pak v areálu zámeckého
parku proběhne řada hudebních akcí: 6. 7. rockový festiválek Rocksy Doksy,
14. 7. folkový večer a 17. 7. letní divadelní představení. Po loňské skvělé
zkušenosti rozjíždíme v zámeckém parku letní kino. Červenec ukončíme
tradiční Starosplavskou poutí, kdy opět uvítáme na pobřeží Máchova jezera
ve Starých Splavech Jezerní královnu. Ani v srpnu se u nás nudit nebudete.
4. 8. na Klůčku můžete navštívit hudební festival Zadarmofest a 18. srpna
proběhnou na náměstí v Doksech městské slavnosti, na nichž oslavíme
100 let naší republiky. S létem se rozloučíme sportovním kláním Eurohry
2018 a Vinobraním v hotelu Port na břehu Máchova jezera. Začátek září
pak přinese 33. ročník řezbářského sympozia. Od 5. do 8. září můžete
na zahradě Památníku K. H. Máchy navštívit řezbáře a sledovat, jak jim pod
rukama hrají dláta a ze dřeva se rodí sochy.
Přeji vám, aby se Doksy a Staré Splavy staly místy, kam se budete rádi vracet
a která budete mít ještě dlouho ve svých vzpomínkách.

Ing. Eva Burešová
starostka města Doksy
patronka turnaje

Společnost autokomplex menčík, a. s.
je rodinnou firmou s více než 24 letou tradicí,
se sídlem v centru Prahy a pobočkou v Benátkách nad Jizerou.
Jsme autorizovaným dealerem vozů Škoda a nabízíme prodej
nových i ojetých vozů, servis, bazar a autopůjčovnu.

Vážení tenisoví přátelé,
je mi velikým potěšením, že jako zástupkyně Libereckého kraje mohu být
opět součástí jedné z nejprestižnějších sportovních akcí v našem regionu.
Turnaj Macha Lake Open v minulém roce navázal na svoji tradici
z let 1993–2007 jak úžasnými sportovními výkony tenistek, tak prací
organizátorů. Zúčastnilo se ho přes 70 hráček z 22 zemí světa a fandit přišlo
více než 3 500 diváků. Není proto překvapením, a já jsem za to moc ráda,
že se letos koná již 17. ročník turnaje.
Stejně jako vy se těším nejen na forhendy a bekhendy českých i světových
hráček, o kterých v budoucnu ještě určitě uslyšíme, ale také na nezaměnitelnou atmosféru, kterou sportovním výkonům dodává starosplavský tenisový
areál a Máchův kraj. Není to totiž pouze skvělý tenis, co tu mohou
návštěvníci turnaje během týdne vidět a zažít.
Za Liberecký kraj mohu říct, že si moc vážíme toho, že tento sportovní
svátek přispívá nejen k rozvoji sportu, ale také k propagaci regionu a rozvoji
cestovního ruchu. Rozhodnout se proto finančně podpořit takovou akci
bylo velice snadné. Děkujeme organizátorům, že svůj čas a energii
vkládají právě sem.

Jitka Volfová
statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje

Milé tenistky, milí návštěvníci tenisového turnaje,
přijměte ode mě pozdrav z České Lípy, z města, které podpořilo konání
této přehlídky tenisu Macha Lake Open. Ačkoli jsme od místa tenisového
dění vzdáleni pár kilometrů, tento tenisový turnaj považuji za zajímavou
příležitost hned z několika důvodů.
Především je to šance užít si parádní tenis a potkat talentované tenistky.
Pak je to také šance nasát atmosféru, inspirovat se. No a mimo jiné je to
i příležitost představit město Česká Lípa, podporovatele turnaje.
Přátelé, je to pouhých 15 kilometrů, které nás od Vás dělí. Když si budete
chtít odpočinout od sportu, přijeďte se podívat na naše krásné historické
náměstí T. G. Masaryka, posedět v secesní perle města - kavárně Union.
Milovníci starších památek mohou prozkoumat hrad Lipý a ti šikovnější
si v interaktivním Centru textilního tisku určitě rádi vyzkouší potisk látek.
Pro sportovní typy jsme určitě také zajímaví: kdo si chce skutečně dát
„do těla“, tak kolo s sebou a výjezd cyklostezkou na Varhany, kde se točila
jedna z nejpopulárnějších československých pohádek Pyšná princezna,
opravdu stojí za to. Další možnosti a zajímavosti Vám rádi připravíme
v našem regionálním informačním centru na náměstí T. G. Masaryka.
Ale zpět k tenisu: Přeji si více takových setkání, která budou inspirací pro
mládež a zážitkem pro fanoušky. Na závěr bych chtěla tenistkám popřát,
aby jim míčky létaly jen do kurtu a Vám všem ostatním krásné zážitky
v našem regionu. A pokud zjistíte, že Českolipsko stojí za to, abyste se
k nám vrátili, budu velmi potěšena.

Romana Žatecká
starostka města Česká Lípa

Vážení spoluobčané a příznivci bílého sportu,
rád bych Vás po roce přivítal na 17. ročníku Mezinárodního
tenisového turnaje žen Macha Lake Open 2018 ve Starých Splavech,
jehož čestným ředitelem je pan Cyril Suk st. a ambasadory turnaje jsou
Helena a Cyril Sukovi.
Velmi si cením toho, že se do podpory dalšího ročníku bez sebemenšího
zaváhání opět zapojilo Zastupitelstvo města Doksy v čele s paní
starostkou Ing. Evou Burešovou.
Současně bych chtěl poděkovat Libereckému kraji, který nás v pokračování
turnaje taktéž podpořil.
Novou podporu jsme získali ze strany města Česká Lípa v čele s paní
starostkou Mgr. Romanou Žateckou. Této pomoci si velice vážím. Získaná
důvěra svědčí o významnosti celé akce pořádané na Českolipském okrese.
Velké díky patří i sponzorům, kteří nám turnaj v minulém roce pomohli
obnovit a i v letošním roce nám zachovali svou přízeň. Děkuji dalším novým
sponzorům, kteří se k nám připojili !
Na dalších stránkách se dočtete, jak probíhal loňský ročník turnaje. Můžete
shlédnout pavouky kvalifikace, hlavní soutěže dvouhry a čtyřhry. Vysokou
obtížnost turnaje dokumentuje fakt, že se hlavní soutěže dvouhry zúčastnilo
jen 7 českých hráček z celkového počtu 32 účastnic. Nejdále se probojovala
Anastázie Zarycká, která skončila mezi posledními osmi. K finálovému utkání
nastoupily hráčky ze Slovenska a Běloruska. Obě finalistky jsou členkami
národních „fed cupových“ týmů. Vítězkou celého turnaje se stala Anna
Karolina Schmiedlová, která v dubnu 2018 vyhrála turnaj okruhu WTA
s dotaci 250tis. USD. Byli jsme rádi českému zastoupeni ve finále čtyřhry.
Jednalo se opět o Anastazii Zaryckou, které po boku stála partnerka
z Rumunska Andrei Laura Loana. Česko-rumunský pár zvítězil nad sestrami
Mordergerovými. Toto vše svědčí o vysoké úrovni a kvalitě tenisu loňského
ročníku.
Věřím, že i letošní turnaj Macha Lake Open 2018 napomůže dalším českým
hráčkám ke skvělým výkonům, tak jako to bylo u Anny Karoliny.
Nedílnou součástí celého turnaje byli sběrači, jejichž organizaci a starost
o ně zajistila Marcelka Réblová, dobrovolníci z Doks a Starých Splavů, kteří
zajišťovali servis kurtů, Adriana Doubková, která zajišťovala výborné
občerstvení pro organizační výbor, rozhodčí v čele s panem Jaroslavem
Chmelíkem, Marek Haidl a jeho tým, kteří zajistili bezproblémový chod
areálu po celou dobu konání turnaje, Břéťa, který svým časným ranním
vstáváním a péčí zajišťoval údržbu kurtů, kam dojížděl z Doks na svém
motocyklu. Bez jejich dobře odvedené práce by turnaj nemohl proběhnout
tak, jak proběhl. Těším se na další spolupráci při organizaci a realizaci
letošního ročníku.
Všem návštěvníkům a fanouškům tenisu přeji další hezké sportovní zážitky,
jako tomu bylo v minulém roce.

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

Vážení tenisoví přátelé,
jsme velice potěšeni, že Mezinárodní turnaj žen Macha Lake Open může
pokračovat 17. ročníkem, který se opět uskuteční ve Starých Splavech.
Bez podpory Libereckého kraje, města Doksy a ČTS by nebylo možné tento
sportovní zážitek, v malebném prostředí starosplavských kurtů, uspořádat.
V průběhu uplynulých ročníků zde bojovala i řada vycházejících tenisových
hvězd, které se posléze staly stálicemi tenisového nebe.
Divácký ohlas na minulý ročník turnaje byl nečekaný. Z toho vyplývá,
že myšlenka ředitele turnaje Ronalda Wawrečky tento turnaj oživit byla
správná a vzhledem k ohlasu na první znovuobnovený ročník i motivující
k dalšímu jeho uspořádání.
Pevně věříme, že i v tomto roce budeme mít možnost spolu s fanoušky
opět sledovat kvalitní tenis budoucích šampiónek.
Chtěli bychom také poděkovat všem partnerům a sponzorům za jejich
podporu, které si velice vážíme.
Všem hráčkám přejeme krásné počasí a hodně štěstí.
Helena a Cyril Sukovi
ambasadoři turnaje

Vážení sportovní přátelé,
už je tomu rok, co jsme byli svědky nádherného turnaje, který úspěšně
navázal na původní serii turnajů Macha Lake Satellite.
Chtěl bych při této příležitosti poděkovat a poblahopřát všem, co se
o to zasloužili, v čele s Ronaldem Wawrečkou.
Do letošního ročníku přeji aby vyšlo počasí, byla opět kvalitní účast
a všechno klaplo na jedničku.
Zdraví Vás
Ing. Cyril Suk, CSc.
exprezident Československého tenisového svazu
čestný ředitel turnaje

maCHa LaKE opEN 2018
Staré Splavy
Termín: 3. – 10. 6. 2018
Dotace: 25.000 USD + hospitality
Povrch: antuka
program turnaje
Neděle
1. a 2. kolo kvalifikace dvouhry, začátek v 10.00 hod.
Pondělí
finále kvalifikace dvouhry, začátek v 10.00 hod.
Úterý
1. kolo dvouhry a čtyřhry, začátek v 10.00 hod.
Středa
1. kolo dvouhry a čtyřhry, začátek v 10.00 hod.
player’s party, začátek v 19.00 hod.
Čtvrtek
2. kolo dvouhry a čtyřhry, začátek v 10.00 hod.
Pátek
čtvrtfinále dvouhry a semifinále čtyřhry,
začátek v 10.00 hod.

WTA body
1. kolo – 1 bod
2. kolo – 6 bodů (čtyřhra 1 bod)
Čtvrtfinále – 11 bodů
Semifinále – 22 bodů
Finále – 36 bodů
Vítěz – 60 bodů
Prize money
dvouhra
Poražený ve 32 – 228 USD
Poražený v 16 – 392 USD
Poražený ve čtvrtfinále – 654 USD
Poražený v semifinále – 1.144 USD
Poražený ve finále – 2.091 USD
Vítěz – 3.919 USD
čtyřhra
(pro dvojici)
Poražený v 16 – 131 USD
Poražený ve čtvrtfinále – 196 USD
Poražený v semifinále – 359 USD
Poražený ve finále – 719 USD
Vítěz – 1.437 USD

Sobota
semifinále dvouhry a finále čtyřhry,
začátek ve 12.00 hod.
Neděle
exhibiční čtyřhra Bohdan Ulihrach, Cyril Suk /
Petr Pála, Martin Damm, začátek v 11.30 hod.
finále dvouhry, začátek ve 13.30 hod.

finalistky dvouhry 2017: Vera Lapko, Anna Karolína Schmiedlová

finalistky čtyřhry 2017: sestry Mordergerovy, Andrei Laura Loana, Anastázie Zarycká

oHlédNuTí do MiNuloSTi
Jaký byl 16. ročník
slovem i v obrazech...
děkujeMe VšeM SPoNzorůM, PořAdATelůM
i diVákůM, Bez kTerýcH BycHoM NeProžili
kráSNý TýdeN, PlNý SPorToVNícH zážiTků.

co říká vítězka dvouhry 16. ročníku
ANNA kArolíNA ScHMiedloVá
jste zaslouženou vítězkou posledního ročníku Macha
lake open 2017, vyřadila jste dvě nejvýše nasazené
hráčky, vzpomínky na turnaj jsou tedy pouze pozitivní?
Ano, samozřejmě mám na turnaj krásné vzpomínky.
Bylo to po dlouhé době, co se mi dařilo a hrála jsem
dobře. Přijela jsem do Starých Splavů z vítězného turnaje
v Itálii, takže jsem přijela na poslední chvíli a musela skoro
hned hrát zápas. To znamená, že jsem se příliš nezastavila
a každý den jsem se musela soustředit na turnaj. I když
jsem neměla mnoho volného času, tak se mi u Máchova
jezera velmi líbilo, i mému trenérovi, který tam měl
mnoho známých a kamarádů.
Finále s Verou lapko z Běloruska bylo vyrovnanou
bitvou s výsledkem 6:4, 7:5 a muselo se všem divákům
líbit. Můžete nám říct, co finále rozhodlo?
Finále bylo velmi těžké. Vera Lapko je výborná hráčka,
která se už také dostala mezi top 100 hráčky, a myslím,
že úplně zaslouženě. Ten den jsem to opravdu vybojovala.
Dobře jsem se pohybovala a vrátila jsem soupeřce mnoho
agresivních míčů. V druhém setu jsem dost prohrávala,
ale nakonec se mi podařilo zápas otočit. Pamatuji si také
na semifinále, kdy jsem hrála s Vikou Kuzmovou, se kterou
doma trénujeme a je jedna z mých nejlepších kamarádek,
takže to opravdu nebylo lehké hrát proti ní zápas.
jak na loňský turnaj ve Starých Splavech vzpomínáte
nejenom po sportovní, ale i po organizační stránce
a co prvního Vás napadne, když Vám někdo turnaj
připomene?
Chodili jsme jezdit na kole a procházet se po okolí, když
byl chvíli čas, a prostředí je u Máchova jezera opravdu
krásné. Pamatuji si také na players party, která byla na
skvělém místě s výhledem na jezero a byl to pro všechny,
ať hráčky, či sponzory a organizátory, velmi pěkný večer.
Můj trenér o turnaji ve Starých Splavech vypráví celý rok
a já jsem si to tam také velmi oblíbila.

Staré Splavy jsou oproti jiným místům a městům,
kde probíhají tenisové turnaje srovnatelné úrovně,
nepoměrně menší. Čím si myslíte, že by mohly
přitáhnout hráčky k pravidelné účasti na tomto turnaji?
Není téměř nic, co bych turnaji mohla vytknout. Je to sice
malé městečko, ale velmi rodinná atmosféra. Velmi ráda
bych přijela i tento rok, ale bohužel ve stejném termínu
budu hrát nějaký větší WTA turnaj. Vítězstvím v Bogotě
jsem se dostala do top 100, z čehož mám velkou radost,
ale mrzí mě, že do Starých Splavů nepřijedu. Možná aspoň
na výlet se zastavím.
Ve Starých Splavech jste si získala stálé fanoušky, kteří
vás stále sledují a fandí vám. Můžete jim něco vzkázat?
Diváci byli velmi milí a hodně mě minulý rok podporovali.
Jsem ráda, když je mohu výsledky i hrou potěšit, i když
se jednou daří a podruhé ne. Ve Starých Splavech sice
tento rok hrát nebudu, ale na dálku je pozdravuji a věřím,
že to bude stejný super týden jako minulý rok.

co říká vítězka čtyřhry 16. ročníku
ANASTázie zArycká
Vyhrála jste společně s rumunkou Andreiovou čtyřhru
na posledním ročníku Mlo 2017. jak na turnaj téměř
po roce vzpomínáte?
Na turnaj vzpomínám velmi pozitivně, byl to můj první
titul ve čtyřhře v minulém roce. Pár týdnů na to jsme
společně přidaly ještě jeden titul.
Hrajete s rumunkou čtyřhru pravidelně, nebo jste
se daly dohromady pouze na tomto turnaji?
Před tímto turnajem jsme spolu už vyhrály jeden turnaj
15.000$ a tak jsme čekaly na příležitost si zase spolu
zahrát. Z druhého společného titulu jsme měly
velkou radost.
Při cestě za vítězstvím jste vyřadily nasazené páry číslo
čtyři i číslo dva, ve finále potom nasazený pár číslo tři
sestry Mordergerovy z Německa, které jste porazily 6:3,
6:4. Byla to vítězství poměrně překvapivá, anebo jste si
na některý pár vyloženě věřily?
Věděly jsme, že když budeme hrát naši hru, tak se nám
může dařit, takže jsme se soustředily spíš na nás a naši
taktiku, než na soupeřky.
Ve dvouhře jste bohužel ve čtvrfinále narazila
na pozdější vítězku Schmiedlovou a vypadla s ní.
Převážilo vítězství ve čtyřhře nad čtvrfinálovým
vyřazením ve dvouhře?
Se Schmiedlovou jsem odehrála z mojí strany dobrý
zápas, takže jsem tu porážku brala jako zkušenost
a ponaučení do budoucna. Ze čtyřhry jsem pak taky
měla velkou radost, obzvlášt' proto, že se nám podařilo
ukázat hezký tenis a vybojovat těžké zápasy.
jak se Vám týden ve Starých Splavech líbil nejenom
po stránce sportovní, ale i organizační a volnočasové,
tedy pokud Vám nějaký volný čas zbýval?
Organizace se mi velmi líbila, všichni se snažili pomoct
a každý se snažil udělat maximum pro hráčky. Moc
volného času jsem neměla, ale určitě bych chtěla
připomenout a poděkovat za krásnou Player’s Party,
na kterou jsem ještě par měsíců poté vzpomínala
společně s jinými hráčkami.
jaké jsou Vaše další tenisové plány a cíle v probíhající
sezoně, ať už ve čtyřhře nebo ve dvouhře?
Pro mě je nejdůležitější, aby mě tenis pořád bavil,
jak tomu je nyní. Chci se zlepšovat a hrát svůj nejlepší
tenis. To platí jak pro čtyřhru, tak i pro dvouhru.

jAk Se Hrálo
NA 16. roČNíku

SVĚTOVĚ UNIK ÁTNÍ ČESKÉ KRÉ
ÉMY S BIOAKTIVNÍMI
EN
ENZ
NZYMY A VÝT
TAŽKY
Y Z K ALIFORN
ORNSKÝCH ŽÍŽAL.
RECEPTURA BEZ PARABENŮ A V BIO KV
VALITĚ
ALITĚ!
Jedinečná receptura, znalosti vě
ědy,,
síla přírody a mimořádná účinnost
ost
bioaktivních ENZYMŮ urychluje
hojení a nahrazuje léčbu
kortikoidy a antibiotiky.

Česká kosmetická řada, která poskytuje komplexní péči
o problematickou pleť a pokožku.

Ob jednávejte na e-shopu www.cafeso.cz

www.vermione.cz

- cyklistická dovolená
- rodinné a společenské akce
- školení, workshopy
- teambuildingy

www.penzionurychtarky.cz

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.

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

pro všechny co si věří!

audioknihy a elektronické knihy

Marek Haidl
Tel: +420 777 042 873
Email : tenis@tenismachovojezero.cz

www.tenismachovojezero.cz

SPECIALIZOVANÝ
POJIŠŤOVACÍ
MAKLÉŘ
JAK
VÍCE
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www.optimumczech.cz

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,
SKLÁŘ 8 °
LUž 10 °
HVOZD 11 °
KLÍČ 12 °
SVÁTEČNÍ 13 °

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.

www.pivovarcvikov.cz

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

Děkujeme všem partnerům!

generállní partner Českého tenisového svazu
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