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SLOVO ORGANIZÁTORA
Vážení sportovní přátelé,
dovolte nám, abychom Vás jménem naší společnosti
přivítali u příležitosti konání Tenisové extraligy 2015.
Naše společnost pořádá, s výjimkou roku 2009, kdy
se soutěž nekonala z důvodu kolize s Davis Cupem,
klání čekých tenisových hvězd každoročně od roku
2006. V letošním roce se Tenisová extraliga 2015 již
pošesté odehraje v zimním termínu od 17.-21.12.2015
v hale.
Naším dlouhodobým cílem je zajistit této akci
plnohodnotný návrat do povědomí sportovních
fanoušků. Věříme, že se zápasů budou pravidelně
účastnit všichni národní reprezentanti a taky špičkoví
zahraniční tenisté a budeme tak vždy svědky tenisu
světové úrovně.
Změnou oproti předchozím ročníkům je snížení
počtu týmů a to na osm. Věřím, že toto rozhodnutí
povede ke zkvalitnění celé soutěže. Úvodní zápasy
skupin se odehrají v Liberci a v Milovicích a ﬁnálové
skupiny v tenisových areálech v Praze na Štvanici a
v Prostějově.
Děkujeme touto cestou upřímně klubům, které se na
organizaci letošního ročníku spolupodílejí! Náš
nezměrný dík patří rovněž partnerům Tenisové
extraligy 2015, bez jejichž podpory by organizace
soutěže byla nemyslitelná. Děkujeme!
Vážení přátelé, přejeme Vám za naši společnost Marin
Sports s.r.o. mnoho krásných sportovních i společenských
zážitků.

za Marin Sports s.r.o.
Tomáš Ostarek
jednatel
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Jednatel TK PLUS s.r.o.
Petr Huťka
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ORGANIZACE
Marin Sports s.r.o.
Vítkovická 3083/1
702 00 Ostrava
Tomáš Ostarek
Tel. +420 602 778 038
E: tomas.ostarek@seznam.cz

VRCHNÍ ROZHODČÍ
Milovice / Jaroslav Chmelík
Liberec / David Mazáček
Prostějov / Petr Flašar
Praha / Jan Smíšek

PRIZE MONEY
1. místo
2. místo
3. - 4. místo
5. - 6. místo
7. - 8. místo

260 000 Kč
180 000 Kč
100 000 Kč
50 000 Kč
30 000 Kč
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ROZPIS TURNAJE
SKUPINA D
Milovice
17. 12. RPM Milovice : TK Spartak Jihlava

SKUPINA C
Liberec
17. 12. LTK Liberec : LTC Pardubice

SKUPINA B
Praha
18. 12. TK Precheza Přerov : I.ČLTK Praha
19. 12. TK Precheza Přerov : vítěz skupiny D
20. 12. I.ČLTK Praha : vítěz skupiny D

SKUPINA A
Prostějov
18. 12. TK Agrofert Prostějov : TK Sparta Praha
19. 12. TK Sparta Praha : vítěz skupiny C
20. 12. TK Agrofert Prostějov : vítěz skupiny C

ZÁPAS O SESTUP
Milovice
18. 12. poražený ze skupiny C : poražený ze skupiny D

FINÁLE
Prostějov
21. 12. vítěz skupiny A : vítěz skupiny B
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POSLEDNÍ ROČNÍK
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FINÁLE
Domácí: TK Agrofert Prostějov 5
Hosté: TK Precheza Přerov 1
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CELKOVÉ POŘADÍ
1.
TK Agrofert Prostějov
2.
TK Precheza Přerov
3. - 4. TK Sparta Praha
I. ČLTK Praha
5. - 6. MILTEN
LTK Liberec
7. - 8. LTC Pardubice
TK Spartak Jihlava
9.
TCF Purum Mariánské Lázně
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TK AGROFERT PROSTĚJOV

TENISOVÁ
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O KLUBU
„Čím je pro náš klub extraliga? Především potvrzením naší kvality na české tenisové scéně a každoročně výjimečná možnost přidat k
přesvědčivému medailovému postavení v mládežnických kategoriích poslední velký úspěch – titul mistra ČR smíšených družstev,“ konstatovala
před extraligou ředitelka tenisových projektů TK PLUS Petra Černošková. TK AGROFERT vyhrál loni českou extraligu posedmé za sebou, ve
ﬁnále zdolal za přispění českých jedniček Petry Kvitové a Tomáše Berdycha tým PRECHEZA Přerov. Svého hanáckého rivala porazili favorizovaní
prostějovští tenisté ve ﬁnále potřetí za sebou a celkově triumfovali v nejvyšší týmové soutěži dospělých podvanácté. „Od roku 2007 kralujeme
české extralize a uděláme všechno pro to, abychom i letos získali titul nejlepší český tým dospělých,“ dodává Petra Černošková. Prostějovský
klub v roce 1993 postoupil do první ligy, o rok později do extraligy a v roce 1995 ji poprvé slavně vyhrál! „Extraligový titul je pro Prostějov už
samozřejmostí, tak to dlouhodobě vnímá česká tenisová veřejnost. Vážíme si této důvěry, ale o to víc si uvědomujeme velkou konkurenci a
přirozenou snahu některých klubů, sesadit nás z extraligového trůnu. Také letos nastoupí TK AGROFERT v nejsilnějším složení, vedle našich
nejlepších by měli opět dostat příležitost mladí členové prostějovského klubu. „I letos máme na soupisce zahraniční hráče, ale i nadále chceme
dávat šanci našim mladým hráčům, kteří už dokázali, že na extraligu mají. Musíme se také dívat na perspektivu reprezentačních týmů – Davis
Cupu a Fed Cupu, mladí by se v nich měli stále více prosazovat. I proto si potřebují týmové soutěže pořádně osahat a extraliga smíšených
družstev to vždy nabízí,“ konstatoval kapitán Navrátil. Co před extraligou pravidelně říká šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek?
„Vždycky vstupujeme do extraligy s těmi nejvyššími ambicemi, tak tomu bylo na začátku a bude to tak i nadále. Samozřejmě, máme radost z
titulů mládežnických týmů, už se stalo pravidlem, že o zlaté medaile bojují Prostějov a Sparta, ale přiznejme, největší prestiž u našich
obchodních partnerů má extraligový titul. Mládežnické tituly dokazují, jak dobře pečujeme o tenisové talenty, jaké jsme jim schopni vytvořit
podmínky, extraligový titul je výsledkem dokonalého klubového marketingu. Pevně věřím, že náš zkušený tým i letos uspěje. Extraligový titul je
i poděkováním za prospěšnou spolupráci se statutárním městem Prostějov, stejně jako s Olomouckým krajem. Chceme, aby i nadále platilo –
Prostějov, město sportu,“ dodává Černošek. Je však nutné také přidat, že v Prostějově dlouhodobě pečují o klubový patriotismus, aby hráči měli
co nejlepší vztah ke klubu, aby rádi hráli týmové soutěže. „Je to důležité už v mládežnických kategoriích. Chceme v mladých utvářet pocit, že je
pro ně čest – hrát v klubu, který je jasně nejlepší v republice a navíc v něm trénují a v týmových soutěžích ho reprezentují Tomáš Berdych, Petra
Kvitová, Lucka Šafářová a další. Své kvality dokazují i v české týmové reprezentaci a jsem na to hrdý.“
Pro TK AGROFERT je extraligový titul každoročně jasnou a důležitou tečkou za tenisovým rokem. „Chceme tímto titulem potvrdit, že jsme
opravdu nejlepším klubem v České republice, vítězíme v mládežnických kategoriích a samozřejmě chceme našim tenisovým talentům jít
příkladem i v extralize. S mnohými členy našeho týmu se mladí potkávají v našem Národním tenisovém centru a to vytváří inspirující
konkurenční prostředí,“ říká šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek a připomíná slova, která platí už více než dvacet let. „Náš přístup k
extralize se nezměnil a nemění od okamžiku, co jsem vstoupil do českého tenisu. Chci vyhrávat…“

SOUPISKA
Muži: Tomáš Berdych, Dominic Thiem, Jiří Veselý, Lukáš Rosol, Norbert Gomboš, Jarkko Nieminen, Adam Pavlásek, Jaroslav Pospíšil, Zdeněk
Kolář
Ženy: Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Barbora Strýcová, Tereza Smitková, Petra Cetkovská, Gabriela Pantůčková

TJ PRECHEZA PŘEROV

TENISOVÁ
EXTRALIGA

HISTORIE KLUBU
Tenisový klub Přerov má dlouholetou tradici. Již v roce 1899 vznikla v Přerově první tenisová společnost. V letech 1924 - 1930 bylo družstvo,
hrající pod názvem SK Přerov, nejsilnějším družstvem na Moravě. V roce 1970 se družstvo probojovalo poprvé do nejvyšší celostátní soutěže - 1.
ligy. Oporou družstva v té době byli hráči Ing. Dušan Netopil, Jiří Bártek, Jaroslav Fabeš, Zdena Novotná, Alena Kopečková, Hana Kremlová, Míla
Kultová a Ivana Havlová. Do družstva byli postupně zařazováni mladí hráči Petr Huťka, Vlastimil Melka, Mirka Bendlová, Hana Kopečková,
Dušan Kulhaj, Jaroslav Navrátil, Miroslav Lacek a Marcela Skuherská.
V roce 1979 se po F. Šáškovi na další nesporně nejúspěšnější období ujímá trenérství Petr Huťka. V roce 1982 se družstvo stává poprvé mistrem
ČSSR, zásluhou hráčů Jaroslava Navrátila, Vlastimila Melky, Libora Pimka, Ivo Hanuše, Hany Kopečkové a Hany Fukárkové spolu s trenérem
Petrem Huťkou a vedoucím družstva Ing. Jaroslavem Pimkem. V roce 1988 se stává družstvo již pošesté mistrem republiky. Do podvědomí
přerovského tenisu se dostává "čtveřice mušketýrů s raketou" - Jarda Navrátil, Libor Pimek, Karel Nováček a Richard Vogel, spolu s Janou
Novotnou, Hanou Fukárkovou, Janou Pospíšilovou, Petrou Langrovou a trenéry Petrem Huťkou a Vlastimilem Melkou. Po tomto velmi
úspěšném období přichází generace tenistů jako jsou Ctislav Doseděl,Tomáš Zdražila, Tomáš Krupa, René Hanák, Eva Martincová, Kateřina
Kroupová, Adriana Gerši a další. Vrcholem tohoto období je získání prvního titulu Mistra ČR smíšených družstev dospělých v roce 1993.
V letech 2007, 2008 a 2010 se našemu družstvu v extralize podařilo získat stříbrné medaile. V roce 2011 naše družstvo skončilo třetí. V těchto
letech klub nejvíce proslavil DC reprezentant Lukáš Rosol, Pavel Šnobel, Jaroslav Pospíšil, Zuzka Ondrášková, Renata Voráčová, Tereza
Hladíková, Simona Dobrá, Jiří Školoudík a další. Pro další roky by se posilami mohli stát z děvčat Pernila Mendesová, Hanka Pektorová, Dominika
Haldinová, Marie Mayerová, Dagmar Janischová či Martina Kudelová a z chlapců Vít Kopřiva, Filip Matějka či Radek Koudela. V loňském a
předloňském roce naše družstvo vybojovalo stříbrné medaile.

MLÁDEŽ
Náš klub se odjakživa snažil pracovat s mládeží, v dnešní době tenisová školička Huťka & Doseděl má v kádru 70 dětí od 4 do 10 let. Nábory
nových talentovaných dětí provádíme pravidelně 3 krát do roka a je rok od roku těžší zísvávat nové nadějné mladé tenisty. Trenérská činnost v
jednotlivých věkových kategoriích je pod taktovkou těchto trenérů:Pavel Huťka, Petr Huťka jun., Martin Kašpar, Marek Neruda, Marek Šubrt,
Karel Čechák, Jakub Kušner, Jan Fedurco. Je stále těžší získávat peněžní prostředky na tuto činnost s mládeží. Touto cestou bychom chtěli
poděkovat Olomouckému kraji, Českému tenisového svazu, městu Přerov a všem našim partnerům za podporu.

SOUTĚŽE
Družstva TK PRECHEZA Přerov se všech věkových kategoriích každoročně zúčastňují mistrovských utkání družstev.

SOUPISKA
Muži: Denis Istomin, Jan-Lennard Struﬀ, Marius Copil, Aslan Karatsev, Rudolf Siwy, Adam Vejmelka
Ženy: Barbora Krejčíková, Renata Voráčová, Karolína Muchová, Pernilla Mendesová, Kateřina Kamínková

I. ČLTK PRAHA

TENISOVÁ
EXTRALIGA

O KLUBU
Po dlouhé době se extraliga bude konat v našem domácím prostředí na Štvanici a věříme, že divákům i hostujícím týmům dokážeme připravit
kvalitní zázemí a předvést dobrý tenis. Tým I. ČLTK Praha vstoupí do letošního ročníku tenisové extraligy již tradičně v sestavě, která se skládá
pouze z hráčů našeho klubu, popřípadě z hráčů, kteří na Štvanici čas od času trénují a dlouhodobě s námi spolupracují. Potěšitelné pro náš
tým je, že mladí hráči Šátral, Staněk, Martincová, Malečková a Vondroušová zaznamenali v letošní sezóně veliký výkonnostní růst. Konkrétně
Martincová o 100 míst (současné umístění WTA 178), Malečková o 200 míst (WTA 250), Šátral o 174 míst (ATP 234), Staněk o 512 míst (ATP 318)
a Vondroušová o 560 míst (WTA 391). Tyto výsledky jsou zárukou, že opět postavíme kvalitní tým, aniž bychom museli utrácet za zahraniční
posily. V roce 2014 získalo extraligové družstvo I. CLTK Praha bronzovou medaili.

SOUPISKA
Muži: Jan Mertl, Jan Hernych, Jan Šátral, Robin Staněk, Adrian Sikora, Miloslav Mecíř, Lukáš Vejvara
Ženy: Lucie Hradecká, Michaela Krajicek, Tereza Martincová, Jesika Malečková, Markéta Vondroušová, Kateřina Kramperová, Miriam
Kolodziejová
Za úspěchy hráčů I. ČLTK Praha stojí i naši partneři. Děkujeme!

TK SPARTA PRAHA

TENISOVÁ
EXTRALIGA

O KLUBU
Silná tradice a příležitost pro talenty v rozletu.
Výběr mladých pušek touží po další extraligové medaili do klubové sbírky. Obzvlášť v letošním roce, který se řadí zásluhou četných úspěchů
v mládežnických kategoriích mezi vůbec nejúspěšnější v dějinách tenisové Sparty. V pražské Stromovce se po dlouhých letech dočkali
dorosteneckého titulu mistrů republiky smíšených družstev, k čemuž výrazně přispěli i členové extraligového týmu Ondřej Krstev a Patrik
Rikl. Teprve 17letý pokračovatel tenisových genů otce Davida Rikla a matky Alice Riklové se navíc stal v Moskvě juniorským mistrem Evropy a
navázal na 23 let starý český triumf Davida Škocha v této kategorii. „Příští rok bych chtěl získat nějaké body na okruhu ATP,“ plánuje Patrik.
Sparťané také nečekaně obhájili titul mistrů republiky starších žáků, když v napínavé ﬁnálové bitvě porazili TK Agrofert Prostějov 5:4. Mladší
žáci navíc přidali stříbrné medaile. A teenagery v extraligové sestavě bude zastupovat 19letá Kateřina Siniaková, ﬁnalistka letošního deblu na
turnaji WTA v Taškentu, těsně atakující elitní stovku žebříčku WTA. Tenisová Sparta čeká na jubilejní desátý titul a jako obvykle se řadí mezi
extraligové favority. „Loni jsme získali bronzové medaile a minimálně stejnou ambici máme i tentokrát,“ prohlásil Petr Luxa, kapitán týmu a
sportovní ředitel Sparty. „Dáváme příležitost pouze českým hráčům a věřím, že se prosadí mladí hráči i talentované dívky.“

SOUPISKA
Muži: Radek Štěpánek, Marek Michalička, Dušan Lojda, Michal Konečný, Lukáš Dlouhý, Ondřej Krstev, Patrik Rikl, Matěj Vocel
Ženy: Karolína Plíšková, Kristýna Plíšková, Kateřina Siniaková, Klára Koukalová

RPM MILOVICE

TENISOVÁ
EXTRALIGA

2014

2013

2012

O KLUBU
Milí tenisté, vážení diváci a všichni příznivci tenisu, dovolte mi představit vám extraligový tenisový klub RPM Milovice, který vznikl
propojením klubů TK Milten Milovice ,TK Orel Praha a TK Spoje Praha. Tyto tři kluby fungují ve všech věkových kategoriích jako samostatné,
spolupracující subjekty. Na základě doposud získaných zkušeností jsme se rozhodli vybudovat společný, silný extraligový klub, který tvoří
vybraní čeští a zahraniční hráči z žebříčku ATP a WTA. Věříme, že právě tímto propojením jak hráčským, tak i ﬁnančním, vznikne konkurenceschopný tým, který se může ucházet o nejvyšší příčky v české tenisové Extralize.
Vznikl v roce 2012 pod názvem LASVIT a hned v prvním roce svého účinkování se umístil na 5. místě, když od třetího místa nás v zápase se
Spartou Praha dělily pouhé 2 míče a v zápase s Prostějovem jsme vedli po prvních dvouhrách 2:0 (C.Steebe porazil T.Berdycha a S.Záhlavová
porazila P.Kvitovou). V roce 2013 jsme se rovněž pod jménem LASVIT umístili na 7. místě. V roce 2014 jsme účinkovali pod jménem MILTEN a
skončili jsme na 5. místě. Pro rok 2015 jsme uzavřeli kontrakt s novým sponzorem RPM service a budeme hrát pod hlavičkou RPM Milovice.
Během tří let našeho účinkování v Extralize byli pilíři mužstva naši hráči D. Lustig, J. Minář, D. Škoch, S. Záhlavová, D. Kulhánková a vedle nich se
střídaly zahraniční posily jako např. Daviscupoví hráči Německa C. Steebe ,P. Gojowczik a P. Petzchner, Fed cupové reprezentantky Ruska A.
Panova a V. Diatchenko , Fed cupová reprezentantka Lotyšska A. Sevastová a hráči z Rakouska P. Oswald a J. Ager. V užším grémiu klubu jsou Leo
Jakimič, Vojtěch Flégl a Vladimír Macháček.

SOUPISKA
Muži: Jan Blecha, Daniel Lustig, David Škoch, Jan Minář, Johannes Ager
Ženy: Nicole Vaidišová, Denisa Kulhánková, Sandra Záhlavová

LTC PARDUBICE

TENISOVÁ
EXTRALIGA

Petr Beneš - prezident klubu, Radim Novák - kapitán týmu, Eva Zálabská - kapitánka týmu, Andrea Mitu,
Zuzana Skočdopolová Zálabská, Uladzimir Ignatik, David Novák, Jakub Lustyk, Mateusz Kowalczyk

O KLUBU
LTC Pardubice je klub s bohatou historií a patří k nejstarším v České republice. Klub byl založen v roce 1922 a původně sídlil na pronajatých
dvorcích Na Olšinkách. Zlomovým okamžikem nejen v historii LTC, ale i celého pardubického tenisu bylo otevření dvorců LTC Pardubice v roce
1924 Pod Zámkem. Dvorce LTC (zpočátku 4) byly založeny v bývalém zámeckém příkopě. V roce 1925 byl přistaven 5. dvorec a od roku 1931
disponoval klub 8 dvorci a klubovnou. V současné době tvoří areál 11 venkovních dvorců a 1 dvorec v kryté hale.
Prostředí v okolí Zámku dává klubu jedinečnou polohu a atmosféru, na druhou stranu mu však neumožňuje další rozvoj vzhledem k umístění
ve středu města a pečlivému dozoru „památkářů“.
Zakladatelem tenisu a současně ledního hokeje, který se zde také hrál, byl učitel Vilém Weiss. Již dva roky po otevření se klub aktivně zapojil
do tenisového hnutí v rámci celé republiky. Ne náhodou mu bylo již v roce 1926 přiděleno pořádání Mistrovství ČR dorostu v tenise a letos už
proběhl neuvěřitelný 88. ročník Pardubické juniorky. I v dnešní době, kdy je možnost hrát juniorské turnaje po celém světě, vítězství v
Pardubicích stále platí za velké vítězství. Jména vítězů hovoří sama za sebe : Jaroslav Drobný, Jan Kodeš, Ivan Lendl, Miloš Mečíř, Petr Korda,
Tomáš Berdych nebo Věra Pužejová Suková, Martina Navrátilová, Hana Mandlíková, Helena Suková, Jana Novotná, Petra Kvitová.
LTC Pardubice je v posledních desetiletích jednoznačně nejúspěšnějším klubem nejen pardubického regionu, ale i celých východních Čech.
Tento rozvoj nastartovalo navázání nových kontaktů s pardubickými ﬁrmami, které měly zájem na podpoře nejen tenisu LTC, ale i tenisu v
rámci celé České republiky. Generálním partnerem LTC se tak stala společnost Enteria Pardubice a.s., která společně s ostatními partnery
podporuje Pardubickou juniorku, ale i ostatní činnost v rámci klubu.
Klub však pořádá nejenom Pardubickou juniorku,ale od letošního roku i mužský profesionální turnaj, na kterém se hraje o body do žebříčku
ATP. Rieter Open Pardubice byl zařazen do kategorie turnajů ITF a doufáme, že se tak vytvoří tradice a tento turnaj se stane vyhledávaným na
kalendáři ITF. LTC Pardubice pořádá i „A“ turnaj žen, a celou řadu turnajů, které se zaměřují především na mládežnické kategorie. Klubu nejde
jenom o rozvoj tenisu v LTC, ale i tenisu v celostátním měřítku.
Závodní tenis začíná od přípravky a končí týmem dospělých. Ve všech kategoriích patří LTC ke špičce východních Čech a pravidelně se
žákovské a dorostenecké týmy kvaliﬁkují na MČR. Družstvo dospělých působí od roku 2007 úspěšně v extralize, i když vzhledem k ﬁnanční
situaci ve sportu obecně a v konkurenci dalších silných sportů v Pardubicích (lední hokej, basketbal, ..), je to stále těžší. Ukazuje se, že vychovat
hráče pro extraligu je téměř nemožné, takže se mužstvo musí stále opírat především o nejúspěšnější odchovance D. Nováka a Z. Zálabskou.

SOUPISKA
Muži: Ignatik Uladzimir, Jakub Lustyk, David Novák
Ženy: Andreea Mitu, Zuzana Skočdopolová Zálabská

TJ SPARTAK JIHLAVA
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TJ Spartak Jihlava je klubem s dlouholetou tradicí v práci s mládeží, pořádání celostátních turnajů, včetně Mistrovství ČR a úspěšnou účastí
v soutěžích družstev i jednotlivců. V extralize startoval už v letech 1992 - 1995 a od roku 2000 je jejím stálým členem.
Nejúspěšnější byl v roce 1994, kdy tým ve složení J. Bulant, P. Kovačka, Z. Novák, M. Miškolci, L. Němečková a J. Dubcová celou Extraligu vyhrála
stal se Mistrem ČR. V roce 2004 postoupila mládežnická družstva TK Spartak ve všech věkových kategoriích do ﬁnálových turnajů Mistrovství
družstev ČR. Vynikajících výsledků dosahovali hráči rovněž v kategoriích jednotlivců. Mistry republiky ve dvouhře dospělých se stali: J. Bulant
(2x), H. Šromová, M. Nekvapilová, I. Gerlová (4x), v mládežnických kategoriích pak A. Berková a odchovankyně K. Roučková. Nejúspěšnějším
hráčem historii klubu je Leoš Friedl, který vyhrál 16 ATP turnajů ve čtyřhře, v roce 2005 byl členem DC družstva ČR a v roce 2001 se stal
wimbledonským vítězem společně s D. Hantuchovou. V současnosti je naší prioritou záchrana v extraligové soutěži a v dlouhodobém
horizontu systematická práce s mladými talenty, kterou bychom navázali na úspěšná období z minulých let. Cílem našeho týmu v letošním
ročníku extraligy je postup do ﬁnálové skupiny.

SOUPISKA
Muži: Libor Salaba, František Čermák, Leoš Friedl, Robin Bulant, Martin Slanař, Kamil Vondráček, David Holub
Ženy: Julie Coin, Stéphanie Foretz, Perta melounová, Andrea Plachá

LTK LIBEREC
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Do letošního ročníku extraligy vstupujeme s novým hracím schématem, což v podmínkách LTK Liberec znamená snížení počtu hracích dnů
ze dvou na jeden. Utkání proběhne ve všední den, což je pro příznivce tenisu další komplikace, která se jistě promítla i do přístupu sponzorů.
Celkově to znamená, že v nastávajících extraligových bojích nemůžeme počítat s tak zvučnými zahraničními posilami jako byli Benjamin
Becker či Lukasz Kubot. Budeme se opírat především o kmenový stav hráčů, který tvoří Roman Jebavý, Michal Schmid, Dominik Süč,
Lubomír Majšajdr, Petra Krejsová a Karolína Stuchlá. O zahraniční posily však diváci nepřijdou a tak budeme moci v Liberci přivítat vítěze a
ﬁnalistu turnaje kategorie challenger „Svijany Open 2014, 2015„ slovenského reprezentanta Andreje Martina a osvědčenou KatarzynuPiter
z Polska. V extraligovém předkole v Liberci přivítáme již tradičního soupeře z Pardubic, se kterým máme bilanci 2:1 a našim cílem bude jistě
postup do prostějovské skupiny.

SOUPISKA
Muži: Martin Andrej, Michal Schmid, Roman Jebavý, Dominik Suč, Jan Kunčík, Lubomír Majšajdr, Martin Zahrádka, Roman Vogeli
Ženy: Katarzyna Piter, Karolína Stuchlá, Lenka Kunčíková, Nina Holanová, Petra Krejsová
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