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Vážení sportovní přátelé, 
 
vítám Vás na další zimní šňůře turnajů, kterou opět pořádá tým  
okolo Vojtěcha Flégla s přispěním Českého tenisového svazu.  
Jedná se o pět halových akcí z okruhu mužských ITF Futures turnajů, 
každý dotovaný částkou 15 000 amerických dolarů, což nám  
dohromady dá celkovou dotaci 75 000 dolarů! 
 
Jde o ohromnou částku, a to nesmíme zapomenout na náklady  
s turnaji spojené. Patří tady díky všem našim partnerům, především  
generálnímu partneru ČTS společnosti Moneta Money Bank.  
Díky patří i všem organizátorům, především již zmíněnému  
týmu okolo Vojtěch Flégla, který tyto turnaje koordinuje.  
 
Prošli jsme si rokem plném změn. Mezinárodní tenisová federace  
nejdříve živě experimentovala s hráči, když aplikovala ITF Transition 
Tour, z malých turnajů zmizely body do žebříčku ATP, vznikl nový  
žebříček ITF. Tato změna vydržela do srpna, kdy se body na turnaje  
vrátily a trochu se věci vrátily do normálu. Jistě za to mohly blížící  
se volby do vedení ITF. Doufejme, že po volbách již nebudou hráči  
vystavovány dalším změnám a aspoň na jedno celé období  
zůstanou pravidla stejná jak pro ně, tak i pro pořádající kluby.  
 
Doufám, že ve všech halách se turnaje povedou a čeští hráči  
urvou co nejvíce bodů do mezinárodního žebříčku. Začínám  
v polovině října v Olomouci, kde to bude premiéra halového turnaje. 
Poté se hráči přesunou do Liberce, z něj zpátky na Moravu do Opavy. 
Předposlední díl se odehraje v pražské Hostivaři, hale TK Neridé  
a poslední mužský letošní turnaj se odehraje ve středočeských  
Milovicích.  
 
Přeji všem divákům, ať si užijí kvalitní tenis při všech turnajích,  
pořadatelům přeji úspěšné zakončení tenisového roku 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ivo Kaderka, 
prezident ČTS 
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379 900

v novém voze ŠKODA KAMIQ
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PROAKTIVNÍ OCHRANA
CESTUJÍCÍCH PRUHU

   NOVÁ 
ŠKODA KAMIQ
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ATP body  
Dvouhra 
1. kolo 0 
2. kolo 1 bod 
Čtvrtfinále 2 body 
Semifinále 4 body 
Finále 6 bodů 
Vítěz 10 bodů 
 
Čtyřhra 
1. kolo 0 
Čtvrtfinále 2 body 
Semifinále 4 body 
Finále 6 bodů 
Vítězové 10 bodů 
 
Prize Money 
Dvouhra  
1. kolo 140 EUR 
2. kolo 233 EUR 
Čtvrtfinále 394 EUR 
Semifinále 678 EUR 
Finále 1 145 EUR 
Vítěz 1 944 EUR 
 
Čtyřhra  
1. kolo 97 EUR 
Čtvrtfinále 173 EUR 
Semifinále 292 EUR 
Finále 486 EUR 
Vítězové 837 EUR

OLOMOUC INDOOR OPEN 2019 

14.–20. 10. 2019 / DOTACE 15 000 USD  
 

LIBEREC INDOOR OPEN 2019  

21.–27. 10. 2019 / DOTACE 15 000 USD   
 

OPAVA INDOOR OPEN 2019  

28 10.–3. 11. 2019 / DOTACE 15 000 USD  

(1. kolo kvalifikace v neděli) 
 

NERIDÉ INDOOR OPEN 2019 

4.–10. 11. 2019 / DOTACE 15 000 USD  
 

MILOVICE INDOOR OPEN 2019   

11.–17. 11. 2019 / DOTACE 15 000 USD  
 

 

Program turnajů  
Pondělí 1. kolo kvalifikace 

Úterý finále kvalifikace, 1. kolo dvouhra a čtyřhry 

Středa 1. kolo dvouhry a čtyřhry 

Čtvrtek 2. kolo dvouhry a čtyřhry 

Pátek čtvrtfinále dvouhry a semifinále čtyřhry 

Sobota semifinále dvouhry a finále čtyřhry 

Neděle finále dvouhry

CZECH  
INDOOR  
CIRCUIT 
2019
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Nový tenisový stadion, jeden  
z nejlepších v ČSR, vybudoval roku 
1921 RSK pod vedením Adolfa  
Vatera v údolí za hotelem U Jezírka. 
Dvorce stavěla česká firma Sochor  
ze Dvora Králové. 
 
Souběžně s rozvojem německého 
RSK vzniká v roce 1924 Kroužek  
českých tenistů, který vybudoval  
v Pavlovicích malou klubovnu a dva 
kurty, k nimž přistavil v roce 1935,  
už pod hlavičkou ČLTK (Český Lawn 
Tenisový Klub) Liberec, další tři  
antukové kurty. Tento jediný klub na 
Liberecku měl 50 členů, předsedou 
byl pan profesor Karel Havlíček. 
 
Po okupaci pohraničí v roce 1938  
se český klub rozpadl a na jeho  
kurtech měly stanoviště kolotoče  
a zábavní podniky. Na dvorcích RSK 
byly během války vystavěny lehké  
vojenské baráky, kde nikdy nikdo  
nebydlel a ani není známo,  
pro koho byly připravovány. 
 
Po osvobození v roce 1945 převzali 
předváleční činovníci ČLTK Liberec 
zničený areál RSK. V tomto období 
má jednatel ČLTK pan Jaroslav Šoltys 
velkou zásluhu na obnově areálu  
a jeho začlenění do tehdy silného  
Sokola. V roce 1946 se tenisový klub 
přejmenovává na LTC (Lawn Tenis 
Club) a prvním předsedou se stává 
František Rýdl. 

V roce 1947 převzal LTC do správy 
dva dvorce na Perštýně, takže měl  
pro tehdejších 220 členů k dispozici  
9 tenisových kurtů a zařadil se tak 
mezi 10 největších tenisových  
klubů v republice. Tím byly položeny  
základy pro vybudování moderního 
tenisového areálu v Liberci. 
 
V šedesátých letech byly ještě  
v tenisovém areálu ve Fibichově ulici 
přistavěny postupně další dva a v roce 
1973 další jeden kurt. Koncem roku 
1992 přibyla k deseti antukovým 
dvorcům areálu krytá hala, která 
umožnila celoroční hraní tenisu ve 
vlastním zařízení. Významnou úlohu 
při dobudování areálu měl pan  
Vladimír Kožich, dlouholetý předseda 
klubu. Ten také inicioval a řídil  
vyčlenění tenisového oddílu  
TJ Lokomotiva Liberec do samostatně 
hospodařícího LTK (Libereckého  
tenisového klubu). 
 
V roce 2001 byla zahájena a v roce 
2002 dokončena výstavba nové  
klubovny v tenisovém areálu a zároveň 
byla zprovozněna nafukovací hala, 
která však byla pro své nedostatky 
(náklady na energii, údržba povrchu)  
odstraněna. 
 
LTK Liberec po sportovní stránce  
navazuje na více než stoletou  
tenisovou tradici na Liberecku.  
První turnaj v Liberci se uskutečnil  

již v roce 1902. Na našich kurtech  
zahájil svou kariéru Roderich  
Menzel, který byl později členem  
daviscupového týmu ČSR. V letech 
1929–1938 byl prvním hráčem  
domácího žebříčku a postupně se  
probojoval mezi pět nejlepších hráčů 
světa. Do historie světového tenisu 
vešel pětisetovými bitvami  
s Tildenem, Perrym, Crafwordem,  
Borotrou a von Crammem.  
 
V tehdejší době pořádal RSK  
Liberec lázeňské turnaje, které se 
staly v republice velmi populární.  
K velké senzaci došlo v roce 1924,  
kdy liberečtí tenisté porazili tehdy  
náš nejlepší tým LTC Praha. 
 
V roce 1948 získalo družstvo mužů 
titul mistra ČSR. V zimě se hrálo  
v jedné z hal výstaviště. V Liberci  
startovali i přední tenisté poválečné 
Evropy: Drobný, Mitič a Palada. 
Později hráli liberečtí tenisté stabilně 
pod hlavičkou TJ Lokomotiva  
Liberec ve druhé nejvyšší soutěži,  
národní tenisové lize. 
 
V mládežnických kategoriích patřili 
vždy k nejlepším v Severočeském 
kraji a často se probojovávali do  
republikového finále. Vyrostl zde  
i Martin Damm, mistr Evropy mladších 
žáků, který přešel do ČLTK Praha  
a brzy se zařadil do první stovky  
světových profesionálů a další. 

Roderich Menzel na titulní straně  
časopisu Tennis „dobyl po třetí 
mistrovství ČSR. v pánské dvouhře“  
(květen 1935)

Nejstarší zprávy o bílém sportu máme z roku 
1894, kdy bylo v dolní části zahrady Libereckého 
zámku zbudováno první tenisové hřiště.  
O dva roky později vznikla tenisová společnost, 
která hrála v místech dnešní Textilní průmyslové 
školy v Tyršově ulici. K velkému rozvoji došlo 
poté, co si tenisový odbor RSK (Reichenberger 
Sportklub) vybudoval kurty na místě vzniklém 
zahrnutím Jizerského potoka v prostoru  
dnešního Výstaviště Liberec. Sloužily až do roku 
1920, kdy musely ustoupit veletržním halám.

Liberecký tenisový klub 
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Vážení přátelé libereckého tenisu, 
 
v průběhu roku 2010 jsme stanovili 
základní koncepční rysy dalšího  
rozvoje Libereckého tenisového 
klubu, které v následujících letech 
dále zpřesňujeme a konkretizujeme 
prostřednictvím každodenní  
činnosti členské základny. 
 
Jako prioritu číslo jedna jsme si  
stanovili práci s mládeží. Vymysleli 
jsme systém náborové činnosti dětí 
do našeho oddílu, jejich přípravy  
k závodní činnosti a přechodu  
do závodních družstev. Stanovili  
jsme jasnou organizační strukturu  
a systém podpory mládeže.  
 
O tom, jak se nám práce daří, snad 
nejlépe hovoří čísla. V roce 2010  
sportovalo v LTK Liberec 76 dětí,  
v roce 2018 navštěvuje naše tenisové 
kurty již 188 dětí a mládeže všech  
věkových kategorií, to znamená,  
že jsme zvýšili počet sportujících  
dětí téměř 2,5×.   
 
V návaznosti na růst členské  
základny jsme posílili i trenérský  
tým. Od listopadu 2017 u nás trénuje 
Jiří Heřman, který k nám přišel  

z pražské Sparty. Od září 2018  
přišel do LTK Robert Krechler, který  
se stal hlavním trenérem mládeže  
a těšíme, že vnese své letité  
zkušenosti do našeho systému.  
Pro zlepšení tréninkového procesu 
jsme zavedli kompletní evidenci  
tréninků včetně jejich dokumentace 
na videu. Nově jsme do přípravy  
dětí zavedli cvičení Pilátes.  
Přináší nezbytnou kompenzaci  
jednostranné tenisové dřiny. 
 
Pro novou sezonu připravujeme  
zavedení tréninkových bloků, kde  
bychom chtěli tenis doplnit o další 
sporty, fyzicku přípravu, taktiku  
tenisových zápasů, historii tenisu atd. 
Chtěli bychom aby děti na kurtech 
trávili více svého volného času. Hlavním 
problémem, který musíme v letošním 
roce bezpodmínečně dořešit je  
kapacita kurtů v zimním období.  
Plánujeme  proto výstavbu nafukovací 
haly s třemy kurty, kam bychom  
chtěli přesunout závodní tenis. 
 
Výkladní skříní klubu je již tradičně 
mužský turnaj Svijany Open, který  
se koná na přelomu měsíců, července  
a srpna. Jedná se o akci mezinárodního 
významu. Do její přípravy a realizace 
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Nedílnou součástí Svijany Open  
jsou i děti nejen z LTK ale i z dalších  
oddílů z libereckého regionu.  
Děti zajišťují na turnaji sbírání  
míčků, kterému předchází již tradiční  
týdenní soustředění ve Frýdlantu  
v Čechách. 
 
V kategorii dospělých se  
prosazujeme již v celosvětovém  
měřítku. Petra Krejsová svými výkony 
atakovala dvousté místo světového 
žebříčku dvouhry, Roman Jebavý  
je v současné době nejlepší český  
deblista zaujímá 47. místo světového 
žebříčku, což mu přineslo i nominaci 
do českého daviscupového týmu. 
Největšího úspěchu však dosáhl  
náš hlavní trenér Jan Stočes.  
Svého svěřence Lukasze Kubota  
dovedl až na místo číslo 1  
ve světovém žebříčku čtyřhry  
a díky tomu získal od ATP titul  
„Coach of the year 2017“. 
 
Již méně se nám v uplynulém  
roce dařilo v oblasti ekonomiky.  
Nebudu zmiňovat problémy, které 
postihly celý český sport. To je věc  
již notoricky známá a nezbývá než 
doufat, že se daná situace bude  
v celostátním měřítku v dohledné 
době řešit. Kromě toho nás  
v uplynulém roce opustil dlouhletý 
partner, jehož nové zahraniční  
vedení nemá zájem podporovat sport 
v Liberci. To nás vedlo k smutnému 
rozhodnutí odstoupit z dalšího  
ročníku české tenisové extraligy,  
ačkoliv jsme v roce 2017 obsadili 
velmi pěkné 5.–6. místo. O to více 
bych chtěl poděkovat firmám,  
které nám i nadále věnují svoji přízeň. 
Za všechny bych chtěl především 
jmenovat firmy skupiny LIF v čele  
s pivovarem Svijany, Kasro, FCC,  
Lion Sport, WASSA, Privatbank,  
Hoffmann&Žižák, Lasvit a Kooperativa. 
Dík patří i celé řadě menších firem, 
které se finančně či materiálně  
podílejí na naší sportovní činnosti 
 
Závěrem Vám všem přeji vynikající  
sezonu, mnoho úspěchů na poli  
sportovním a především vynikající 
sportovní kondici bez zdravotních 
problémů. 
 
Ing. Ivan Polívka, předseda klubuRoman Jebavý je v současné době nejlepší český deblista a člen daviscupového týmu
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Komplexní úklidové služby

� pravidelný úklid objektů administrativního charakteru, hotelů, 

průmyslových objektů, objektů státní správy, hypermarketů a obchodních 

center, zdravotnických zařízení, polyfukčních center, logistických skladů, 

bytových domů a rezidencí, historických objektů atd.

� celoroční úklid venkovních ploch a údržba zeleně

� v rámci poskytování pravidelného úklidu nabízíme denní servis 

(operativní úklid nahodilých znečištění v průběhu dne)

� doplňování hygienického materiálu a instalace hygienických zásobníků 

na sociálních zařízeních

� mytí nádobí a další služby dle požadavků zákazníka

Facility Management

� zajištění služeb FM

� údržba zeleně a travnatých ploch

� fyzická a elektronická ostraha objektů

� údržba objektů

� dezinfekční, dezinsekční a deratizační práce

� poradenské a individuální služby dle požadavků zákazníka

Naši zákazníci

obchodní řetězce AHOLD ČR a SR, TESCO STORES SR, MAKRO ČR a METRO SR, 

GE MONEY BANK ČR, ČSOB a.s., Česká spořitelna a.s., TOP HOTEL, 

HOTEL PANORAMA, HOTEL DUO, OC Chodov, Arkády Pankrác, OC Nisa Liberec,

OC Fénix, Aquapark Čestlice, AUPARK BRATISLAVA, C&A Moda, Slovanský dům,

Mercedes Benz, OD KOTVA, Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu, 

Burza cenných papírů, Central Eastern Europe MC – budova RFL/RF, 

Městská část Praha 5 a mnoho dalších. 

K O M P L E X N Í  Ú K L I D O V É  S L U Ž B Y  /  F A C I L I T Y  M A N A G E M E N T

RPM Service CZ a.s.
Moskevská 659/63, Praha 10

E-mail: obchod@rpmservice.cz
Tel.: +420 272 099 600

www.rpmservice.cz
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V hlavní soutěži se představilo celkem 
15 českých zástupců. V prvním kole 
došlo k několika českým duelům. Filip 
Duda vyzval Pavla Nejedlého, který 
startoval jako třetí nasazený. Lepší 
výkon nabídnul mladší Duda, když 

měl více štěstí v koncovkách setu.  
Zajímavým střetem byl i duel  
Macháče se Staňkem. 18 letý Macháč 
předvedl svou sílu v agresivní hře  
a Staněk nenašel recept, jak dělat 
méně chyb a především jak vyzrát  

na Macháčův výborný servis. Dobrý 
výkon předvedl i Jonáš Forejtek,  
ale na italského „nerváka“ Ocleppa  
nestačil. Úspěšný turnaj zaznamenal 
Antonín Štěpánek, když nejdříve 
zvládl dvě zkrácené hry proti Poláku 

V týdnu od 22.října začala šestidílná šňůra halových turnajů na českém území 
z mužského okruhu ITF Futures. První zastávkou byl severočeský Liberec, kde 
k tradičnímu letnímu ATP Challengeru místní klub přidal i turnaj z tohoto okruhu. 

Futures Liberec

Úvod zimní halové tour začal v Liberci, 
Vrbenský ve finále dvouhry

Finalista dvouhry  
Michael Vrbenský  
a vítěz Julian Ocleppo
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Mikulovi a poté vyřadil i Španěla  
Marreru, opět díky větší úspěšnosti  
ve zkrácené hře třetí sady. Na turnaji 
se představil i veterán Jan Mertl,  
přehrál Poláky Grynkovského  
a Wojcika, ve čtvrtfinále ale nestačil 
na nastupující generaci v podobě  
Michala Vrbenského.  
 
Vrbenský se stal nejlepším Čechem 
na turnaji, když zvládnul dojít až do  
finále. Postupně domů poslal Rusa 
Danilova, poté si v třísetovém  
maratonu poradil s polským hráčem 
Drzewieckým, ve čtvrtfinále byl  
lepším v souboji generací proti  
Mertlovi a v českém semifinále udolal 
Nouzu na tři sety. Vrbenský měl dobře 
našlápnuto i ve finále, když proti  
Italovi Occlepovi získal úvodní sadu, 
v dalších dvou ale už panoval italský 
tenista a stal se libereckým vítězem.  
 
Ve čtyřhře zůstal titul v českých 
rukou, když Marek Gengel s Petrem 
Nouzou porazili 10:3 v super breaku 
štvanicko-plzeňskou dvojici Jan Mertl 
s Jonášem Forejtkem.    
 
Výsledky dvouhry hlavní soutěž 
1. kolo: Vrbenský – Danilov (Rus.) 6:3, 
6:2, Drziewiecki (Pol.) – Semjan (Svk.) 
6:1, 3:6, 6:4, Wojcik (Pol.) – Palán 4:6, 
6:4, 6:2, Mertl – Grynkowski (Pol.) 
6:7(5), 6:3, 6:3, Duda – Nejedlý 6:4, 
7:6(5), Macháč – Staněk 6:3, 7:6(7), 
Krstev – Selecký (Svk.) 6:3, 6:7(3), 6:1, 

Nouza – Seraphim (Něm.) 3:6, 6:3, 6:4, 
Marrero (Špa.) – Gengel 7:5, 7:5,  
Štěpánek – Mikula (Pol.) 7:6(5), 7:6(5), 
Ocleppo (Ita.) – Forejtek 6:1, 4:6, 6:2, 
Košec (Svk.) – Konečný 6:4, 4:6, 6:2, 
Rajski (Pol.) – Hodor (Svk.) 6:4, 6:4,  
Zuk (Pol.) – Glvač (Svk.) 5:7, 6:2, 6:2, 
Lootsma (Niz.) – Mammatgulyev (Trk.) 
6:1, 6:4, Paroulek – Šilhavý 6:1, 6:1.  
2. kolo: Vrbenský – Drzewiecki 3:6, 
6:4, 6:4, Mertl – Wojcik 6:2, 2:0 scr., 
Duda – Macháč 6:7(4), 6:3, 7:6(6), 
Nouza – Krstev 6:4, 6:4, Štěpánek – 
Marrero 6:1, 5:7, 7:6(5), Ocleppo – 
Košec 6:3, 6:2, Rajski – Zuk 6:4, 3:6, 6:3, 
Lootsma – Paroulek 6:1, 7:5.  
Čtvrtfinále: Vrbenský – Mertl 6:7(5), 
7:5 scr., Nouza – Duda 6:4, 6:4,  
Ocleppo – Štěpánek 6:7(3), 6:1, 6:4, 
Lootsma – Rajski 6:3, 6:2.  
Semifinále: Vrbenský – Nouza 7:6(6), 
6:7(5), 6:3, Ocleppo – Lootsma 4:6, 
7:6(2), 7:6(6).  
Finále: Ocleppo – Vrbenský 4:6, 6:3, 6:4. 
 
Výsledky čtyřhry  
Čtvrtfinále: Gengel, Nouza –  
Kravchenko, Marrero 6:2, 6:3, Nazaruk, 
Rajski – Wojcik, Zuk 2:6, 6:3, 1:0(8),  
Forejtek, Mertl – Drzewiecky, Konečný 
6:3, 6:7(5), 1:0(7), Bolardt, Macháč – 
Duda, Vrbenský 7:6(5), 0:6, 1:0(7).  
Semifinále: Gengel, Nouza – Nazaruk, 
Rajski 7:6(2), 3:6, 1:0(4), Forejtek,  
Mertl – Bolardt, Macháč 7:6(2), 6:0.  
Finále: Gengel, Nouza – Forejtek, 
Mertl 2:6, 6:3, 1:0(3).  Li
be

re
c 

Vítězové čtyřhry Marek Gengel a Petr NouzaFinalista čtyřhry Jonáš Forejtek (vlevo)
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Pokračování zimní tour proběhlo ve slezském městě 
Opavě. Z Liberce to byl daleký přesun, ale i tak se  
opavský turnaj těšil velké oblibě a zájmu ze strany 
hráčů. Z kvalifikace postoupil pouze Tomáš Macháč, 
počet Čechů v hlavní soutěži byl tak 18. 

Futures Opava 

Opavský povrch nahrává především 
hráčům s dobrým servisem  
a agresivní hrou, spousta zápasů  
rozhodovaly klíčové body, tie-break 
se objevil téměř v každém zápase. 
V prvním kole proběhlo spousta  
národních soubojů. Štvanický Staněk 
si poradil s Petrem Hájkem ve dvou 
setech, Nejedlému se opět nedařilo, 
podlehl Forejtkovi, který si tak připsal 

úvodní bod do žebříčku ATP.  
Premiérového bodu se dočkal  
i Ondřej Štyler, který se v duelu  
divokých karet utkal s Nikolasem  
Lahkým ze Slovenska a jasně zvítězil. 
V generačním souboji se více dařilo 
Dudovi, než jeho staršímu soupeři 
Venclovi. Hodně napínavý byl souboj 
třetího nasazeného Vrbenského  
proti Yvu Panákovi z kvalifikace.  

Macháč si v Opavě  
připsal premiérový titul  
na okruhu ITF Futures

Uprostřed zleva finalista dvouhry Filip Duda a vítěz Tomáš Mácháč

O
pa

va
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Zleva finalisté čtyřhry Szymon Walkov a Karol Drzewiecki, vítězové Vít Kopřiva  
a Jaroslav Pospíšil.

Více než dvou hodinový zápas  
rozhodoval tiebreak třetího setu, 
v něm měl více štěstí a přesnosti 
v ruce Vrbenský. Vyrovnaným střetem 
byl i duel Petra Nouzy s Vítem  
Kopřivou. Rozhodl aktivnější přístup 
Nouzi a především díky tvrdšímu  
podání nepouštěl při svém servisu 
soupeře k breakballům.  
 
I v druhém kole bylo vidět spousta 
kvalitních českých duelů. Především 
duel Tomáše Macháče s o 19 let  
starším Jaroslavem Pospíšilem zvedal 
diváky ze židle. Po téměř třech  
hodinách se z postupu radoval  
svěřenec Josefa Čiháka, Tomáš  
Macháč. Stejně vyrovnaný a dlouhý 
byl i duel deblových partnerů Dudy 
s Vrbenským. Zápas rozhodnul až  
tiebreak třetího setu, kdy poměrem 
7:4 vyhrál Filip Duda. V dalším duelu 
„divokých karet“ a dvou našich  
elitních dorostenců se lépe  
předvedl Jonáš Forejtek, Štyler  
tahal za kratší konec.  
 
Že Opava patřila k českým  
nejúspěšnějším turnajům dokázal 
fakt, že v semifinále dvouhry se objevili 
pouze čeští hráči. Macháč v něm  
vyzval Konečného, Duda v ročníkovém 

souboji zase Nouzu. V prvním duelu 
byl lepším a trpělivějším mladší  
Macháč, Konečný místy působil jakoby  
ho ten zápas ani nebavil. V druhém 
semifinále působil Nouza unavenějším 
dojmem a jeho silná zbraň, přechod 
na síť, narážela na skvělé prohozy  
plzeňského rodáka.  
 
Finále opět rozhodlo jen pár míčů, 
hráči si drželi servis, tiebreak v prvním 
setu získal poměrem 7:6 Macháč. 
V druhém setu se podařilo Dudu  
jednou breaknout a tím i získat  
premiérový titul na okruhu Futures 
pro Tomáše Macháče.  
 
Ve čtyřhře nenašli přemožitele  
veterán Pospíšil se svým svěřencem 
Vítem Kopřivou.   
    
Výsledky hlavní soutěž 
1. kolo: Drzewiecki (Pol.) – Karatsev 
(Rus.) 6:2, 6:2, Selecký (Svk.) –  
Langmajer 6:1, 7:6(4), Macháč –  
Matuszewski (Pol.) 7:6(3) scr.,  
Pospíšil – Glváč (Svk.) 6:3, 1:6, 6:1,  
Lootsma (Niz.) – Paroulek 6:3, 6:4,  
Staněk – Hájek 7:6(3), 6:3, Mertl –  
Rosenkranz (Něm.) 6:4, 6:4, Konečný – 
Kravchenko (Ukr.) 7:6(3), 7:6(2),  
Forejtek – Nejedlý 6:4, 6:1, Štyler – 
Ľahký 6:1, 6:2, Duda – Vencl 7:6(4), 6:3, 

Vrbenský – Panák 3:6, 6:3, 7:6(4),  
Semjan (Svk.) – Michnev 6:4, 6:2, Paul 
(Švy.) – Grynkowski (Pol.) 7:5, 5:7, 4:1 
scr., Rajski (Pol.) – Terczynski (Pol.) 6:4, 
6:3, Nouza – Kopřiva 3:6, 7:5, 6:4.  
2. kolo: Selecký – Drzewiecki 6:4, 2:6, 
7:6(6), Macháč – Pospíšil 6:4, 6:7(5), 
7:6(5), Lootsma – Staněk 6:1, 6:2,  
Konečný – Mertl 6:3, 6:3, Forejtek – 
Štyler 6:4, 7:6(4), Duda – Vrbenský 
6:7(3), 6:1, 7:6(4), Paul – Semjan  
7:6(5), 7:6(4), Nouza – Rajski  
7:6(0), 6:7(7), 6:4.  
Čtvrtfinále: Macháč – Selecký 6:4, 6:2, 
Konečný – Lootsma 7:5, 4:2 scr.,  
Duda – Forejtek 6:4, 6:1,  
Nouza – Paul 7:5, 6:4.  
Semifinále: Macháč – Konečný 7:6(6), 
6:3, Duda – Nouza 6:3, 7:6(1).  
Finále: Macháč – Duda 7:6(6), 7:5.  
 
Výsledky čtyřhry 
čtvrtfinále: Drzewiecki, Walkow – 
Hoták, Podzemný 6:2, 6:1, Forejtek, 
Mertl – Hájek, Zuk 6:4, 2:6, 1:0(5),  
Kopřiva, Pospíšil – Lootsma, Smits 
7:6(3), 6:2, Paul, Staněk – Duda,  
Vrbenský 7:5, 7:5.  
Semifinále: Drzewiecki, Walkow –  
Forejtek, Mertl 7:5, 4:6, 1:0(8), Kopřiva, 
Pospíšil – Paul, Staněk 3:6, 7:5, 1:0(8). 
Finále: Kopřiva, Pospíšil – Drzewiecki, 
Walkow 7:6(5), 6:4.   

DĚKUJEME PARNERŮM
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Tak jako v loňském vydání tohoto  
magazínu jsme hodnotili sezónu 
2017/18, tak i letos chceme zhodnotit 
období 2018/19, jak z hlediska klubu  
a výsledků družstev, pořádání  
celostátních turnajů tak i individuálních 
výkonů našich svěřenců. K dnešnímu 
dni evidujeme téměř 100 závodních 
hráčů a hráček, kteří klub reprezentují 
nejen v mistrovských utkáních,  
ale také na celostátních individuálních 
turnajích pořádaných ČTS. V této  
sezóně se na přípravě podílelo  
celkem 10 trenérů (Jiří Heider,  

Aleš Dejmek, Jan Hrbáč, Jiří Jiskra, 
Pernilla Mendesová, Matěj Bielaček, 
Daniel Boháč, Kristýna Kuchaříková, 
Daniel Czerný, Veronika Matušková)  
a 2 kondiční trenéři.  
Všichni naši trenéři mají trenérskou  
licenci, a to v rozmezí I. až III. třídy. 
Vzdělávat trenéry a klubové činovníky 
je jednou z priorit v následujícím  
období. Trenérský tým je mladý,  
drží se společného konceptu,  
a zatím to přináší své výsledky.  
V klubu je důležitá profesionalita  
na každé hodině.  

NĚCO MÁLO Z HISTORIE SK JC  
SPORT OPAVA je novým, mladým 
sportovním klubem na tenisové 
mapě v rámci České republiky.  
V příjemném prostředí Městských 
sadů v Opavě byla v listopadu roku 
2004 postavena pevná tenisovná 
hala, kde se nachází tři dvorce  
s povrchem New Grass se vsypem 
křemičitého písku (umělá tráva).  
Povrch, který je šetrný k pohybové 
soustavě hráčů, je vhodný nejen  
pro rekreační, ale i vrcholové tenisty. 
Na jaře 2005 jsme dobudovali  

SK JC Sport Opava   
Sezóna 2018/19 

Družstvo dospělých si v sezóně 2019 vybojovalo postup do II. ligy zleva nahoře: Damian Galuška, Matěj Kracík, Daniel Boháč, 
Petr Jordanov, Matěj Bieláček, Jiří Heider, Michaela Kuchařová, Michal Přeček.



5 venkovních antukových kurtů,  
restauraci a vlastní parkoviště.  
V roce 2006 byla zprovozněna nová  
badmintonová hala se 4 kurty a o rok 
později máme v provozu penzion  
Na kurtech s 6 pokoji s celkovou  
kapacitou 12 míst. Areál vybudovala 
firma JC Market s.r.o. Ostrava.  
 
SOUTĚŽE DRUŽSTEV v sezóně  
2019 jsme přihlásili do soutěží  
družstev v rámci Severomoravského 
kraje 2 baby tenisové družstva,  
6 družstev mladších žáků, 4 družstva 
starších žáků, 2 družstva dorostu  
a 2 družstva dospělých. Celkem 
tedy do soutěží zasáhlo 16 družstev 
SK JC SPORT OPAVA. Všechny  
družstva, kromě dorostu, hrály  
nejvyšší Severomoravské soutěže.  
Co se týká výsledků tak  
jednoznačně největší radost nám 
udělalo družstvo dospělých (postup 
z divize do druhé celostátní ligy) dále  
družstvo dorostu (postup do První  
severomaravské ligy) a družstvo  
starších žáků, které obsadilo 5. místo 
v MONETA – KADET TOUR – o putovní 
pohár prezidenta ČTS. Ne vše se také 
povedlo a sestupy mladších žáků  
a baby tenisu je třeba vyhodnotit  
a v co nejkratším čase opět dostat  
do nejvyšší soutěže. Pro klub jsou 
družstva prioritou, snažíme se  
nastupovat s vlastními odchovanci, 
abychom viděli kvalitu práce  
trenérů v našem klubu.  

AKCE POŘÁDANÉ KLUBEM v sezóně 
2018/19 klub SK JC SPORT OPAVA  
pořádal 34 turnajů (halové, venkovní) 
ve všech věkových kategoriích.  
Nejvýznamnější akcí je každoroční  
ITF World Tennis Tour s dotací  
15 000 USD. Jak v zimním, tak letním  
kalendáři, se konaly turnaje kategorie 
„B“ mužů a žen s celkovou dotací  
50 000 Kč. Každoročně také pořádáme 
turnaje pro rekreanty ve čtyřhrách. 
Taktéž v letošní sezóně bylo pro hráče 
a také širokou veřejnost uspořádáno 
několik soustředění a příměstských 
kempů. Mezi nejpopulárnější  
soustředění patří každoroční výjezd  
do Tater na kondiční soustředění, dále 
herní soustředění v areálu SPORT 
VÉSKA a k tomu letní příměstské 
kempy, kterých letos klub uspořádal 
celkem 3 za účasti více než 90 dětí.  
 
INDIVIDUÁLNÍ VÝSLEDKY velký důraz 
je kladen v klubu na individuální  
turnaje, bez kterých bychom nebyli 
schopní posunout výkonost hráčů. 
Mladí tenisté se zúčastňují nejen  
celostátních turnajů pořádaných  
ČTS kategorií „A“, „B“, „C“, ale zkouší  
i mezinárodní juniorské turnaje ETA.  
Prioritou není výsledek, ale adaptace 
na soutěžní utkání a zpětná vazba na 
čem pracovat a v čem se zlepšovat. 
Dětem se snažíme vštěpovat  zásady 
v duchu fair play, uznání kvalit  
soupeře, čestnému chování  
sportovců na kurtu i mimo něj.   

 MČR Pernilla Mendesová při tréninku dětí

Trenéři  Daniel Boháč a Jiří Heider 

Česko-polský tenisový kemp – červenec 2019

Účastníci projektu „Hrajeme tenis společně”

III. letní tenisový kemp – srpen 2019
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I na tomto turnaji se podařilo  
některým mladým českým  
hráčům uhrát svůj úvodní bod do  
profesionálního žebříčku. Byli jimi 
Evžen Holiš, kterému po dvou hrách 
vzdal Němec Boehler a také teprve 
šestnáctiletý talent Dalibor Svrčina, 
který vyzrál na Švýcara Parizziu,  
v druhém kole předvedl solidní výkon 
proti Němci Torebkovi, ale německý 
tenista, který v Čechách reprezentuje 
Realsport Nymburk, přesvědčil,  
že na mladé pušky umí hrát a ne  
nadarmo dělá sparing partnera  
takovým hvězdám jako je Dominik 
Thiem při Masters turanji v Londýně. 
Příjemným překvapením byl i hráč 
startující na pořadatelskou divokou 
kartu Jiří Jeníček. Nejdříve poslal 
domu Slováka Glvače po třech  
setech a poté v druhém kole opět  
v třísetovém maratonu udolal Holiše. 
Z mladých hráčů bodovali i štvanický 
Antonín Štěpánek, který z kvalifikace 
postoupil a v prvním kole porazil  
Rakušana Aichhorna. Z českých  
hráčů se nejvíce zadařilo štvanickému  
Robinu Staňkovi, který svou cestu  
turnajem ukončil až v semifinále  
na raketě Španěla Artuneda.  
Semifinálovou účast zaznamenali  
i Michal Konečný s Filipem Dudou.  
Ze vzájemného souboje vyšel lépe 
zkušenější Konečný. K turnajovému  
titulu to ale nestačilo, jelikož  
nad jeho síly byl již zmíněný  
Španěl Artunedo.   
 
Soutěž čtyřhry ovládly české barvy,  
ve finále se utkala zkušená dvojice 
Konečný s Gengelem proti  
svěřencům trenéra Vacka Daniel  
Pátý a Ondřej Štyler. Mladá dvojice 

Posledním turnajem ze zimní šestice českých mužských ITF Futures turnajů byl 
ten v pražské Hostivaři v tenisové hale tenisového klubu Neridé, kde se v hlavní 
soutěži představilo celkem 14 domácích tenistů.

Neride Futures muži 15 000

Poslední zimní Futures ovládl Artunedo 
ze Španělska, Konečný ve finále  

Vítěz dvouhry Andres Artunedo 
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vzdorovala, ale poté se projevily  
zkušenosti Konečného s Gengelem  
a po dvou setech se mohli radovat 
z celkového vítězství.  
 
Výsledky hlavní soutěž  
1. kolo: Heller (Něm.) – Guenther 
(Něm.) 6:3, 6:3, Vigani (Ita.) –  
Šprlák-Puk 6:2, 7:5, Štěpánek –  
Aichhorn (Rak.) 6:4, 6:3, Konečný – 
Strombachs (Něm.) 4:6, 6:2, 6:3,  
Torebko (Něm.) – Panák 6:0, 6:4,  
Svrčina – Parizzia (Švý.) 6:4, 6:2,  
Duda – Obert (Něm.) 6:3, 6:3,  
Vrbenský – Semjan (Svk.) 6:3, 7:6(6), 
Frunza (Rum.) – Haliak (Blr.) 6:4, 6:4, 
Staněk – Gengel 1:6, 6:3, 7:6(2),  

Jeníček – Glvač (Svk.) 4:6, 6:3, 7:6(5), 
Holiš – Boehler (Něm.) 2:0 scr., Added 
(Fra.) – Paroulek 6:1, 6:3, Krstev –  
Barnat 6:0, 6:2, Bertola (Švý.) – Krutykh 
(Ukr.) 7:6(3), 6:4, Artunedo (Špa.) – 
Stevenson (Kan.) 7:5, 6:1.  
2. kolo: Heller – Vigany 6:3, 6:4,  
Konečný – Štěpánek 6:7(4), 6:3, 6:3, 
Torebko – Svrčina 6:4, 6:3, Duda –  
Vrbesnký 7:5, 6:1, Staněk – Frunza 5:1 
scr., Jeníček – Holiš 1:6, 6:3, 6:4,  
Krstev – Added 6:4, 6:4, Artunedo – 
Bertola 6:3, 6:4.  
Čtvrtfinále: Konečný – Heller 7:6(6), 
6:2, Duda – Torebko 6:7(5), 7:6(8), 6:4, 
Staněk – Jeníček 6:0, 6:0, Artunedo – 
Krstev 6:3, 6:3.  

Semifinále: Konečný – Duda 6:2, 6:4, 
Artunedo – Staněk 6:3, 2:6, 7:5.  
Finále: Artunedo – Konečný  
6:1, 7:6(1). 
 
Výsledky čtyřhry  
Čtvrtfinále: Added, Artunedo –  
Bertola, Stevenson 6:3, 6:3, Gengel, 
Konečný – Frunza, Grigoriu 6:2, 6:1, 
Pátý, Štyler – Krstev, Torebko 6:2, 6:4, 
Heller, Strombachs – Barnat, Svrčina 
3:6, 6:3, 1:0(2).  
Semifinále: Gengel, Konečný – 
Added, Artunedo 6:3, 1:6, 1:0(6), Pátý, 
Štyler – Heller, Strombachs 6:3, 6:4.  
Finále: Gengel, Konečný – Štyler,  
Pátý 7:5, 6:2.

N
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Vítězové čtyřhry Marek Gengel a Michal Konečný
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Po moravský turnajích v Opavě a Valašském Meziříčí se zimní tour přesunula  
zpátky do Čech, do středočeský Milovic, kde má sídlo sportovní areál Milten.  
Hráči tento areál dobře znají, jelikož drtivá většina účastníků hlavní soutěže  
zde hrála již mládežnické turnaje Tennis Europe do 14 či 16 let.

CZE F10 – Milovice 

Macháč po Opavě  
triumfoval i v Milovicích 

Kvalifikační pavouk byl zaplněn  
do posledního místa, díky pozdním 
odhláškám se dostalo na každého  
zaprezentovaného účastníka.  
Z kvalifikace postoupili dva Češi, Jiří 
Barnát a Ondřej Krstev. Počet českých 
hráčů se tak v hlavní soutěži zastavil 
na čísle 14.  
 
Jako úspěšný turnaj si budou tuto 
akci pamatovat jak Jíří Barnát, tak  
domácí Jiří Jeníček. Oba vybojovali 
svůj premiérový bod do žebříčku ATP. 
Barnát si překvapivě poradil  
s nasazeným Rusem Kivattsevem,  
Jeníčekovi vzdal Nouza, který se 
špatně pohnul a obnovil si zranění, 
s kterým přes rok již několikrát  
bojoval. První kolo přineslo několik 
zajímavých českých soubojů. Krstev 
udolal ve třech setech Lehečku,  
Gengel si až moc snadno poradil  
s Paroulkem, na kterém bylo vidět,  
že už má odehráno spousty  
zápasu tuto sezonu.  
 
Na turnaji se dařilo i vítězi opavského 
Futures turnaje Tomáši Macháčovi. 
Poté, co musel ve Valašském Meziříčí 
odstoupit ze zápasu, se dal zdravotně 
dohromady a v Milovicích doslova 
řádil. V prvním kole ho trochu trápil 
Ukrajinec Krutykh, poté ale své soupeře 
přehrával rozdílem třídi. Že v druhém 
kole povolí Jeníčkovi jen dvě hry ještě 
takové překvapení nebylo, ale že 
v následujícím kole druhý nasazený 
Poljak uhraje jen tři hry už ano.  
I v semifinále zničil soupeře, Ondřeje 
Krsteva, rozdílem třídy a ne jinak 
tomu bylo ve finále, které trvalo lehce 
přes hodinu a Němec Negritu uhrál 

 Vítěz dvouhry Tomáš Mácháč
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stejně jak Krstev hry čtyři. Svěřenec 
Josefa Čiiháka tak zvládnul vyhrát  
již druhý mužský turnaj v této  
kategorii a je velkým příslibem  
do budoucna pro český tenis.  
 
Zajímavá byla i soutěž čtyřhry,  
především finále mezi polskou  
dvojicí Drzewiecki, Walkow  
a domácím párem Lustig a Langmajer. 
Češi v prvém setu otočili z 3:5 na 7:5, 
v druhém setu vedli již 5:3 a Lustig 
podával do zápasu. Bojovnost  
a sehranost Poláků dotáhla zápas  
do super tie-breaku. I v něm měli  
Češi několik matchballů, ale  
neproměnili a polská dvojice urvala 
turnajový titul poměrem 15:13 
v super tie-breaku.   
 
Výsledky hlavní soutěž  
1. kolo: Ejupovic (Něm.) – Erdbories 
(Něm.) 5:7, 6:1, 6:0, Hájek – Glvač 

(Svk.) 6:2, 6:4, Aichhorn (Rak.) –  
Mammetgulyev (Trk.) 7:6(7), 6:3, 
Negritu (Něm.) – Antonescu (Rum.) 
6:3, 1:6, 7:6(5), Vrbenský – Bangratz 
(Rak.) 6:4, 4:6, 6:4, Nazaruk (Pol.) –  
Semjan (Svk.) 4:6, 7:6(4), 7:6(5),  
Staněk – Guenther (Něm.) 7:5, 7:6(7), 
Gengel – Paroulek 6:3, 6:0,  
Barnát – Kivattsev (Rus.) 6:3, 6:4, 
Krstev – Lehečka 5:7, 6:3, 6:1,  
Johnson (Gbr.) – Marek (Pol.) 6:3, 6:2, 
Walkow (Pol.) – Boehler (Rak.) 6:3, 5:3 
scr., Nouza – Jeníček 2:1 scr.,  
Macháč – Krutykh (Ukr.) 7:6(6), 6:2,  
Diarra (Rak.) – Langmajer 6:2, 6:4,  
Poljak – Duda 1:6, 6:3, 6:2.  
2. kolo: Hájek – Ejupovic bez boje, 
Negritu – Aichhorn 6:2, 6:1,  
Vrbenský – Nazaruk 6:2, 6:4,  
Gengel – Staněk 6:4, 2:6, 6:3,  
Krstev – Barnát 6:2, 6:1,  
Walkow – Johnson 2:6, 6:4, 6:4,  
Macháč – Jeníček 6:1, 6:1,  

Poljak – Diarra 7:6(4), 6:2.  
Čtvrtfinále: Negritu – Hájek 7:6(1), 6:2, 
Vrbenský – Gengel 6:1, 6:3,  
Krstev – Walkow 7:5, 6:0,  
Macháč – Poljak 6:2, 6:1.  
Semifinále: Negritu – Vrbenský 6:0, 
6:3, Macháč – Krstev 6:3, 6:1.  
Finále: Macháč – Negritu 6:2, 6:2,  
 
Výsledky čtyřhry 
Čtvrtfinále: Drziewiecki,  
Walkow – Marek, Nazaruk 7:6(13), 6:1, 
Barnát, Lehečka – Antonescu,  
Grigoriu 6:1, 7:5, Hájek,  
Poljak – Jeníček, Vlkovský 6:3, 7:6(5), 
Langmajer, Lustig – Duda, Vrbenský 
6:3, 7:6(1).  
Semifinále: Drzewiecki, Walkow –  
Barnát, Lehečka 6:4, 6:1, Lustig,  
Langmajer – Hájek, Poljak 6:4, 6:7(7), 
1:0(5).  
Finále: Drzewiecki, Walkow –  
Langmajer, Lustig 5:7, 7:6(7), 1:0(13). 
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Vítězové čtyřhry Karol Drzewiecki a Szymon Walkow
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Tenisová akademie disponuje  
trenéry světové úrovně, kteří dohlíží 
na talenty a budoucí reprezentanty.  
Svou trenérskou činnost s akademií 
spojil David Rikl 41 ATP, Libor  
Němeček 164 ATP, Kateřina  
Kroupová-Sisková 58 WTA, Veronika 
Raimrová-Němcová 365 WTA a další. 
Tito trenéři pracují na výchově  
tenisových talentů, kteří se pak dále 
posouvají do dospělého tenisového 
prostředí, kde se umisťují na místech 
světového žebříčku WTA a ATP. 
 
Akademie nabízí přípravu nejen  
profesionálním tenistům, ale  
věnuje se také dětem, pro které  

je připravena tenisová školička.  
ITS nabízí možnost všem dětem  
již od 3 let seznámit se s tenisem  
a přivést je tak ke sportu, který 
mohou provozovat celý život.  
Umožňuje také rozpoznat  
talentované jedince, kteří se mohou 
později stát profesionálními hráči.   
Na své si přijdou i rekreační hráči, 
kteří se chtějí v tenise zdokonalit 
nebo s ním začít od počátku.  
Profesionální tým ITS Tennis  
Academy je jim plně k dispozici. 
 
www.itstennis.cz  
www.itsjuniortenis.cz   
www.tenisolomouc.cz
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Pořadatelem turnaje je ITS Tennis Academy  
mezinárodní tenisová akademie působící  
v Olomouci od roku 2008. Místem působení  
akademie je luxusní areál OMEGA centrum  
sportu a zdraví.
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Od tenisové školičky  
po profesionální hráče 

Tenisová akademie v Olomouci

Nikola Břečková
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Romaniv Servis s.r.o.

Děkujeme partnerům klubu
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 ITS TENNIS CENTRE OLOMOUC 
 

 LTK LIBEREC 
 

 TENNIS CENTRUM OPAVA 
 

TK NERIDÉ 
 

 MILTEN SPORT CENTER MILOVICE 
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Doc. PaedDr. Jaroslav ŽÍDEK, PhD.   ∣   FTVŠ UK, Department of Outdoor Sports and Swimming

Stay fit even out of season. Use a ski with a functional tail that ensures stable and 
safe skiing, gaining control of any obstacle.

Relieve your joints
with special skis

„STAKI are skis with a specific profile, finished with an original metal ending with 
vertical slats, which ensure a safe ride in any kind of snow. They will please 
both beginners and experienced skiers. They are versatile in terms of driving 
style or type of slope. It should not be forgotten that the short ski is generally 
more gentle to the lower limbs, so anyone who have problems with injuries 

from the past, for example, knees, which require increased caution especially 
during sports. The metal tip increases stability and thus simultaneously safety. 

And so everyone can now enjoy delightful and easy skiing. ”

“
www.stable-ski.com @staki.ski@staki.cz
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reklama oáza říčany
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+420 325 57 54 62 
www.milovice-okna.cz

PLASTOVÁ A HLINÍKOVÁ OKNA

VRATA  DVEŘE  ŽALUZIE  ROLETY  SÍTĚ

Milovice-OKNA

� Česká výroba

� 20 let na trhu

� Osvědčená kvalita 

Komplexní služba z jedné ruky: zaměření,výroba a montáž, zednické začištění, záruční a pozáruční servis

� Plastová okna a dveře REHAU

� Hliníková okna a dveře ALUTECH

� Zimní zahrady

� Parapety

� Sítě proti hmyzu

� Rolety

� Žaluzie

� Garážová vrata

� Střešní okna

Zajímá Vás jak vyrábíme Vaše okna? 
Po předchozí domluvě Vás rádi naší výrobou 
provedeme a vše potřebné vysvětlíme 
a ukážeme!

V á š  p a r t n e r  p r o  V a š i  s t a v b u
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OLOMOUC INDOOR OPEN 2019 / 14.–20.10. 2019  LIBEREC INDOOR OPEN 2019 / 21.–27.10. 2019 

OPAVA INDOOR OPEN 2019 / 28.10.–3.11. 2019  NERIDÉ INDOOR OPEN 2019 / 4.–10.11. 2019 

MILOVICE INDOOR OPEN 2019 / 11.–17.11. 2019

G E N E R Á L N Í  PA R T N E R  Č E S K É H O  T E N I S O V É H O  S V A Z U  

MEZINÁRODNÍ TENISOVÉ TURNAJE ITF INDOOR 2019

Děkujeme partnerům!

KLATOVY




