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Vážení tenisoví přátelé,
žijeme ve složité době sociálních sítí a všeobjímající
globalizace, svět kolem nás běží rychlostí jedenadvacátého století a někdy mám pocit, že si už ani
nedokážeme vážit národních titulů, zdá se mi,
že mistrovský zápis do české tenisové statistiky mnohdy
bereme jako zvláštní samozřejmost. V dubnu to bylo
osmnáct let, co byla založena Asociace extraligových
tenisových klubů, bylo tehdy přirozené, že by o řízení
soutěže měli rozhodovat především šéfové klubů, kteří ji
hrají a investují do ní ﬁnanční prostředky. Přiznejme,
extraliga mockrát hledala svůj organizační řád, kluby
lákaly výborné hráče, bez nich neměla extraliga smysl
a těžko mohla oslovit i regionální obchodní partnery. Bylo
jasné, že český tenis potřebuje extraligu, která by nabízela
výborný tenis, upevňovala prestiž jednotlivých klubů
a hlavně – dávala týmovou šanci českým talentům. Chci
věřit, že tomu tak je stále.
Neměli bychom také zapomínat, že výborné výsledky
v extralize jsou pro mladé tenisové naděje tím nejlepším
příkladem a navíc důkazem, že je dobře postaráno
o klubovou reprezentaci. Je to důležité i proto, že úspěch
v nejvyšší domácí soutěži je nejlepší vizitkou pro
obchodní partnery a potvrzením úspěšné klubové
ﬁlozoﬁe.
Český týmový tenis vždy nabízel dokonalé sportovní
prožitky – a třebaže jde o individuální sport, Češi se
v týmových soutěžích dokážou semknout. Konečně,
kralování na světové tenisové scéně především ve Fed
Cupu to jednoznačně potvrzuje. Rád bych také
připomenul mou snahu – společně se všemi rozumnými
ve fedcupové komisi ITF – ochránit Davis Cup a Fed Cup
před bláznivými a až nezodpovědnými nápady, které by
mohly zahubit velké tradiční soutěže. Některé změny se
už podařilo v rámci Boardem přijatého usnesení na
Kongresu ITF – navrhnout. Daviscupová utkání
v kontinentálních zónách, v jedné se představí i čeští
tenisté, se budou v příštím ročníku hrát na zkoušku jen
dva dny a jednotlivé zápasy pouze na dva vítězné sety.
Duely elitní Světové skupiny zůstanou v roce 2018 beze
změn, tedy třídenní a na tři vítězné sety. Tyto změny
nepřinesou nic nového, rozhodně nezvýší atraktivitu
tradiční soutěže a je třeba na diplomatickém poli udělat
vše pro to, aby se Davis Cup hrál i nadále podle starých,
dokonale prověřených not.

Přeji české extralize co největší konkurenci, mladým pak
co nejvíce týmových zkušeností, které následně využijí
ve svých osobních kariérách. Co však bude určitě na
letošní české extralize zajímavé? Mnohé sestavy
tradičních týmů nabídnou překvapení, svět i ten tenisový
se prostě mění.
Rád bych poděkoval všem obchodním partnerům,
obětavým tenisovým funkcionářům, trenérům, prostě
všem, kteří se zasloužili o to, že tenis má v České republice
tak výsadní postavení a ve světě dlouhotrvající prestiž.
Ať se vám česká tenisová extraliga líbí.

Ing. Ivo Kaderka
prezident ČTS

SLOVO ORGANIZÁTORA
Vážení sportovní přátelé,
dovolte nám, abychom Vás jménem naší společnosti
přivítali u příležitosti konání Tenisové extraligy 2017. 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 2017 již poosmé odehraje
v zimním termínu od 15.-20.12.2017 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. Dle prvotních informací
týmů by se letošního ročníku měli zúčastnit všichni naši
reprezentanti.
Již druhým rokem se bude hrát soutěž se snížením počtu
týmů a to na osm. Věřím, že toto rozhodnutí již loni vedlo ke
zkvalitnění celé soutěže. Úvodní předkola se odehrají
v Praze na Spartě a v Říčanech. Finálové skupiny v tenisových areálech v Praze na Spartě a v Prostějově. Závěrečný
ﬁnálový zápas letos pak prvně v Říčanech.
Děkujeme touto cestou upřímně klubům, které se na
organizaci letošního ročníku spolupodílejí.
Náš nezměrný dík patří rovněž partnerům Tenisové
extraligy 2017, 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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ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO TURNAJE
Ing. Ivo Kaderka, Csc.
Prezident Českého tenisového svazu
Ing. Tomáš Vrátný, MBA
Předseda představenstva ČSAD Logistik Ostrava a.s.
doc. PhDr. Miroslav Černošek
Jednatel TK PLUS s.r.o.
Petr Huťka
Prezident TK Precheza Přerov o.s.

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
Říčany / Jaroslav Chmelík
Prostějov / Petr Flašar
Praha / Jaroslav Černý

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

250 000 Kč
150 000 Kč
100 000 Kč
50 000 Kč
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ROZPIS TURNAJE
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SKUPINA D
Říčany
15. 12. RPM Oáza Říčany : LTC Pardubice

SKUPINA C
Sparta Praha
15. 12. TK Spartak Jihlava : LTK Liberec

SKUPINA B
Sparta Praha
16. 12. TK SPARTA Praha : 1.ČLTK Praha
17. 12. 1.ČLTK Praha : vítěz skupiny C
18. 12. TK Sparta Praha : vítěz skupiny C

SKUPINA A
Prostějov
16. 12. TK Agrofert Prostějov : TK Precheza Přerov
17. 12. TK Precheza Přerov : vítěz skupiny D
18. 12. TK Agrofert Prostějov : vítěz skupiny D

ZÁPAS O SESTUP
Říčany
16. 12. poražený ze skupiny C : poražený ze skupiny D

FINÁLE
Říčany
20. 12. vítěz skupiny A : vítěz skupiny B
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POSLEDNÍ ROČNÍK
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FINÁLE
Domácí: TK AGROFERT Prostějov
Hosté: TK Sparta Praha
pa
s

č.
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Veselý Jiří
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Šafářová Lucie

Voegele Stefanie
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Kližan Martin
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Kližan Martin
Veselý Jiří

Konečný Michal
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6:2
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8

2

0

1
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Pavlásek Adam
Gomboš Norbert
Strýcová Barbora
Šafářová Lucie

Papík Tomáš
Vocel Matěj
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Voegele Stefanie
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Výsledky sad

8
9

Z

Vítěz
TK AGROFERT Prostějov

CELKOVÉ POŘADÍ
1. TK AGROFERT Prostějov
2. TK Sparta Praha
3.-4. 1.ČLTK Praha
3.-4. TK PRECHEZA Přerov
5.-6. LTK Liberec
5.-6. LTC Pardubice
7. Oáza Říčany
8. TK Spartak JIhlava

BH

Body

Sady

Hry

5:3

11:8

93:86
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O KLUBU
TK AGROFERT - Složitější cesta k mistrovské desítce
Devět a čtrnáct – to jsou prostějovská extraligová čísla. Loni došel TK AGROFERT za devátým mistrovským titulem v řadě a čtrnáctým celkem docela
přesvědčivě, i když mu v průběhu pěti extraligových dní jeho mistrovská sestava slábla… Zranění v minulé sezoně pronásledovala i budoucí tým
šampionů.
S čím jde TK AGROFERT do extraligy letos? „Rozhodně do ní nevstupujeme jako v minulých sezonách, kdy z nás silná sestava dělala velkého favorita.
Chceme bojovat o co nejlepší umístění, plně však respektujeme sílu našich soupeřů. Tým bez výborných cizinců a nakonec i bez některých našich hráčů
rozhodně nemusí patřit mezi nejlepší. Máme mladý tým, pro mnohé to bude určitě nová zkušenost, ale neříkám, že nebudeme bojovat o vítězství,
o titul. V ženské kategorii máme velkou sílu, sestry Plíškovy, Lucku Šafářovou, k vítězství je potřeba pět bodů a při dobré konstelaci může naše ženská
sestava zajistit tři a pak záleží na tom, kdo z naší sestavy přidá ty dva rozhodující, vítězné…“ říkal před extraligou Jaroslav Navrátil, kapitán
extraligového Prostějova, jeho zástupcem je Jiří Novák. „Kdybych se měl podívat na největší soupeře, tak to bude jasně pražská Sparta a určitě také I.
ČLTK. Nechci zatím přemítat, v jakých sestavách budou tyto týmy nastupovat, v každém případě, i ony budou mít velice kvalitní tenistky .“ Kapitán
Jaroslav Navrátil zatím v takové pozici nebyl. „Už několik sezon se říkalo, že musíme náš tým omladit, letos poprvé k tomu opravdu došlo. Prostě se
nehledaly žádné velké posily, osobnosti, které nám v minulosti dávaly týmovou jistotu. Brzy bylo také jasné, že Tomáš Berdych bude hrát za Spartu,
trénuje tam, ve Stromovce je rozhodně víc než v Prostějově. To je určitě i případ Petry Kvitové.“ Po dlouhé době se nehraje ﬁnále v Prostějově. „I to je
pro nás jiné, přece jen jsme se v domácím prostředí cítili jistěji, doma jsme vždycky měli dokonalé podmínky. Ale i to se jednou muselo změnit…“
„Vždycky jsme v posledních letech patřili mezi velké favority české extraligy, letos jsme žádné velké posily nehledali, chceme, aby si tuto soutěž zahráli
naši mladí tenisté a tenistky. Norberta Gombose a Jozefa Kovalíka za cizince je rozhodně nepovažujeme, pravidelně v Prostějově trénují, podle
možností hrají na našem UniCredit Czech Open,“ přidává Petra Černošková, ředitelka tenisových projektů TK PLUS.

SOUPISKA
Muži: Jiří Veselý, Adam Pavlásek, Jozef Kovalík, Norbert Gomboš, Václav Šafránek, Zdeněk Kolář, Vít Kopřiva
Ženy: Karolína Plíšková, Lucie Šafářová, Kristýna Plíšková, Tereza Smitková, Barbora Štefková a Magdaléna Pantůčková

Generální partneři
Hlavní partneři
Oﬁciální partneři

TJ PRECHEZA PŘEROV
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Extraligové družstvo TK PRECHEZA Přerov rok 2016:
zleva: Pavel Huťka, Petr Huťka,Daniel Brands, Aslan Karatsev, Petr Michnev, Vít Kopřiva, David Poljak, dole zleva: Daniela Huťková,
Petr Huťka, Karolína Muchová, Pernilla Mendesová, Martina Kudelová (v týmu v roce 2016 byli ješte Barbora Krejčíková, Renata
Voráčová a Jakub Jančík)

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 až 2014 se našemu družstvu v extralize podařilo získat stříbrné medaile. V těchto letech klub nejvíce proslavil DC reprezentant Lukáš
Rosol, Pavel Šnobel, Jaroslav Pospíšil, Zuzka Ondrášková, Renata Voráčová, Tereza Hladíková, Simona Dobrá a další. V letech 2015 a 2016 jsme
v Extralize vybojovali bronzové medaile.

MLÁDEŽ
Náš klub se odjakživa snažil pracovat s mládeží, v dnešní době tenisová školička Huťka & Doseděl má v kádru 80 dětí od 4 do 10 let. Nábory nových
talentovaných dětí provádíme pravidelně 3 krát do roka. Provozujeme tréninkové středisko mládeže a středisko vrcholového tenisu. Je stále těžší
získávat peněžní prostředky na tuto sportovní 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 všech věkových kategoriích se každoročně zúčastňují mistrovských utkání družstev. Naše družstva ve všech
věkových kategoriích se probojovali v roce 2017 na Mistrovství ČR družstev.

SOUPISKA
Muži: Denis Istomin, Marius Copil, Stefano Travaglia, Giannessi Alessandro, Tim Puetz, David Poljak, Dominik Kellovský, Rudolf Siwy, Daniel Vrba,
Marim Trefný
Ženy: Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Pernilla Mendesová, Renata Voráčová, Martina Kudelová, Linda Nosková

I. ČLTK PRAHA
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V roce 2016 obsadilo extraligové družstvo I. ČLTK Praha 3. - 4. místo

O KLUBU
I. ČLTK Praha letos nastoupí do extraligy oslabené o dva pilíře sestavy z minulých let, a to Honzu Hernycha, který ukončil kariéru, a Lucii Hradeckou,
která nebude moci nastoupit z důvodu zranění kolene. Potěšitelné je, že výsledky štvanických týmů a žebříčkové postavení našich hráčů jsou v
roce 2017 více než povzbudivé! Vždyť na celostátních žebříčcích v žákovských a juniorských kategoriích máme řadu hráčů na prvním nebo
druhém místě v ročníku, družstvo dorostu obhájilo letos stříbrné medaile, ostatní družstva pak skončila třetí! To je naše záloha pro extraligu na
další léta!

SOUPISKA
Muži: Andrej Martin (Slovensko), Jan Šátral, Jan Mertl, Robin Staněk, Jurij Rodionov (Rakousko), Lukáš Vejvara, Tadeáš Paroulek, Ondřej Štyler
Ženy: Markéta Vondroušová, Tereza Martincová, Jesika Malečková, Miriam Kolodziejová, Michaella Krajicek, Johana Marková,
Tereza Procházková

Za úspěchy hráčů I. ČLTK Praha stojí i naši partneři. Děkujeme za podporu!

TK SPARTA PRAHA

.......................................................................

TENISOVÁ
EXTRALIGA

O KLUBU
Berdych, Kvitová, Strýcová… Síla na titul.
Před dvěma lety bronz, loni stříbro. A teď? Tenisová Sparta vyhlíží jubilejní desáté prvenství a má po ruce několik dobrých důvodů pro
přesvědčení, že se právě letos dočká. Loni jsme byli překvapivě ve ﬁnále. A tento rok samozřejmě při pohledu na soupisku je šance po dlouhé době
získat titul,“ potvrdil Petr Luxa, kapitán týmu a sportovní ředitel Sparty. První zásadním argumentem je jméno nejlepšího českého tenisty. Tomáš
Berdych, dlouholetá opora Prostějova, devatenáctý muž světového žebříčku, majitel třinácti titulů na okruhu ATP a někdejší ﬁnalista Wimbledonu,
bude poprvé bojovat za Spartu.
Co od změny klubových barev očekává? „Jedině vítězství! Týmové soutěže mám rád odmala, co jsem hrál žáky. A vždycky, když jsem byl v nějakém
týmu, se vyhrálo. Takže doufám, že tomu ani teď nebude jinak,“ řekl dvojnásobný vítěz Davis Cupu z let 2012 a 2013. Na sběr zlatých bodů
ale nebude sám. Tým z pražské Stromovky spoléhá i na dvojnásobnou wimbledonskou šampionku Petru Kvitovou. Ta se brilantně vyrovnala
s loupežným přepadením, při němž jen zázrakem nepřišla o prsty na levé ruce, po květnovém comebacku triumfovala na trávě v Birminghamu
a postoupila do semiﬁnále v Pekingu a čtvrtﬁnále US Open. „Po všem, co se stalo, jsem za měsíce po návratu hrozně vděčná. Ale nerada mluvím
o velkých cílech, radši si je nechám pro sebe,“ vysvětlila. Stejně jako ona vlastní pět fedcupových trofejí i Barbora Strýcová, nabuzená z Lince druhým
životním titulem WTA. Kateřina Siniaková přidala v srpnu letošní druhý titul WTA v Bastadu. Další velká posila Sparty bude 2. hráč světa ve čtyřhře
Lukasz Kubot, který vybojoval stříbro se Spartou už minulý rok. Plus přidejme dravé mužské mládí ve sparťanské sestavě a extraligový cíl Sparty
nemůže být jiný než ten nejvyšší. „Tento rok budeme hodně silní,“ opakuje Petr Luxa.

SOUPISKA
Muži: Tomáš Berdych, Peter gojowczyk, Lukáš Rosol, Marek Jaloviec, Radek Štěpánek, Petr Michnev, Lukasz Kubot, Michal Konečný, Patrik Rikl, Matěj
Vocel
Ženy: Petra Kvitová, Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková, Stefanie Vögele

RPM OÁZA ŘÍČANY
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CÍLEM JE ZISK MEDAILE
Vážení přátelé tenisu, dovolte mi Vám představit říčanský extraligový klub. Družstvo RPM Oáza Říčany se poprvé představilo v Tenisové Extralize
v loňském roce 2016. Jedná se o nástupnický klub RPM Milovice, který vznikl spojením TK Milten Milovice, TK Orel Praha a TK Spoje Praha.
V minulém ročníku jsme po několika letech strávených v Milovicích našli nový domov v tenisové hale říčanské Oázy. Za naše družstvo nastoupili
zkušení tenisoví borci jako Daniel Lustig, Jan Minář, David Škoch či Andrea Hlaváčková, ale také známá zahraniční jména jako Cedrik-Marcel
Stebe, Edouard Roger-Vasselin či dvojnásobná čtvrtﬁnalistka US Open Anastasija Sevastova. Radost nám dělala i naše hráčka trénující na
pražských Spojích, ale pocházející z Ruska, Ekaterina Alexandrova.
V letošním roce chceme dát přednost především mladým nadějím. V letošním roce se v našem klubu začal připravovat Marek Gengel, který se
pohybuje už na hranici šesté světové stovky, první zkušenosti z dospěláckého mezinárodního tenisu sbírá Dominik Langmajer a přidala se k nám
dvacetiletá Miriam Kolodziejová, která se podívala už na 350.místo žebříčku WTA. Věříme, že tento zdravý mix dravého mládí, zkušených borců
a zahraničních posil zanechá v letošním roce dobrý dojem a splní náš cíl, kterým je medailová pozice, tím jistota semiﬁnálové skupiny v příštím
roce. Na tým budou dohlížet kapitáni Vojtěch Flégl a Vladimír Macháček, aby se všichni cítili jako doma, o to se postará Jakub Kahoun.
Pokud by se tohoto cíle zvládlo dosáhnout, určitě bychom měli zájem tuto semiﬁnálovou skupinu pořádat a tím rozšířit náš seznam
uspořádaných akcí, na který patří několik mužských ITF Futures turnajů, turnajů ITF Womens Circuit, juniorských turnajů včetně mistrovství
Evropy do 14 let. Samozřejmě chceme i přivést do říčanské haly další zvučná jména hráčů týmů jako je pražská Sparta nebo Štvanice, přerovská
Precheza či prostějovský Agrofert. Tenisová extraliga v Říčanech začne 15. prosince. Přijďte se podívat na nevšední tenisovou podívanou,
povzbudit své kluby a užijte si návštěvu Oázy Říčany.

SOUPISKA
Muži: Sergiy Stakhovsky, Stebe Cedric Marcus, Andrey Kuznetsov, Matthias Bachinger, Ilya Marchenko, Rola Blaz, Marek Gengel, Michael Vrbenský,
Jan Minář, Daniel Lustig, Dominik Langmajer
Ženy: Anastasija Sevastova, Ekaterina Alexandrová, Andrea Sestini Hlaváčková
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O KLUBU
LTC Pardubice je klub s bohatou historií a patří k nejstarším v České republice. Klub byl založen v roce 1922. Zlomovým okamžikem nejen v historii
LTC, ale i celého pardubického tenisu bylo otevření 4 dvorců LTC Pardubice v roce 1924 Pod Zámkem 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 městu a pečlivému dozoru „památkářů“.
Zakladatelem tenisu a současně hokeje, který se zde také hrál, byl učitel Vilém Weiss. Z jeho iniciativy se klub již dva roky po svém založení 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 90. ročník Pardubické juniorky. I v dnešní době, kdy je možnost hrát juniorské turnaje po celém světě,
vítězství v Pardubicích stále platí za velké vítězství.
V roce 2015 začala na dvorcích LTC další tradice, a to pořadatelstvím mužského turnaje kategorie Futures s dotací 25 000,- US. V letošním roce
proběhl už 3. ročník a jeho kvalitu dokumentuje stále stoupající zájem hráčů o účast na tomto turnaji.
LTC Pardubice je v posledních desetiletích jednoznačně nejúspěšnějším klubem nejen pardubického regionu, ale i celých východních Čech.
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. Výkladní skříní klubu je „A“ tým dospělých, který je od roku 2007 nepřetržitým účastníkem extraligy tenisu.
V současné době patří mezi 8 elitních týmů ČR, což je jistě vizitka nejvyšší kvality úrovně tenisu v LTC Pardubice. V průběhu těchto let patřili mezi
největší opory pardubičtí odchovanci M. Vacek, D. Novák a Z. Zálabská, kteří se prosadili i na světových žebříčcích ATP a WTA a zároveň získali
tituly na Mistrovství ČR dospělých.

SOUPISKA
Muži: De Schepper Kenny, Uladzimir Ignatik, Štěpán Vančuřík, Zdeněk Pustějovský, Daniel Rabas, Daniel Janko, David Novák
Ženy: Nikola Novotná, Adéla Wasserbauerová, Kateryna Koziova, Valentyna Ivakhnenko, Kateřina Vaňková, Tereza Švadlenková

TJ SPARTAK JIHLAVA
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O KLUBU
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: Tomáš Papík, Nils Langer, Dušan Lojda, František Čermák, David Holub, Jan Blecha, Michal Holenda, Kamil Vondráček, Martin Slanař, Leoš
Friedl
Ženy: Stéphanie Foretz, Andrea Plachá

LTK LIBEREC
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Stejně jako v uplynulých ročnících se LTK bude opírat o vlastní hráče, kteří jsou v LTK dlouhodobě registrovaní a na LTK také trénují. K těmto
hráčům patří Petra Krejsová, Lenka Kunčíková, Karolína Stuchlá, Roman Jebavý, Lubomír Majšajdr a Michal Schmid. Předpokládáme, že hlavní
síla mužstva bude zejména ve čtyřhrách. Lenka Kunčíková spolu s Karolínou Stuchlou se probojovaly na 11 místo světového žebříčku týmů,
po zranění na prvou stovku útočí i Roman Jebavý. Velmi dobří deblisté jsou i Petra Krejsová a Andrej Martin. Andrej Martin se pravidelně účastní
challengerového turnaje Svijany Open. Jednou tento turnaj vyhrál, loni se probojoval do ﬁnále, spolu s Podlipnikem-Castiliem na něm vyhrál
i čtyřhru. Z tohoto pohledu i Andreje považujeme tak trochu za svého.
Hledali jsme i vhodné doplnění mužstva alespoň o jednoho hráče. Přímo se nabízel Richardas Berankis, který se po US Open dohodl na
dlouhodobější spolupráci s hlavním trenérem LTK Janem Stočesem. Zranění mu však nepovolilo start za naše mužstvo. Po intenzivním hledání
se nám podařilo najít adekvátní náhradu. Za LTK Liberec bude v letošním roce startovat 68. hráč světového žebříčku Gerald Melzer.
Tým se bude v zápasech extraligy opírat především o kolektivní duch a stmelenou partu, která jistě neprodá svou kůži lacino.

SOUPISKA
Muži: Gerald Melzer, Ricardas Berankis, Michal Schmid, Roman Jebavý, Dominik Suč, Lubomír Majšajdr, David Prokop
Ženy: Petra Krejsová, Andrei Laura-Ioana, Markéta Petruželová

DĚKUJEME ZA PODPORU
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