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nejsem příznivcem smutných příběhů, ubránit se jim ale nejde. Když už jsme si mysleli, že jsme ze svých 
životů vyhnali covid, že nás už nic špatného nemůže potkat, přišla válka. Přinesla nevinné oběti na obou 
stranách, a také miliony uprchlíků, kteří se snaží utéct smrti, válce a vydávají se na cestu do neznáma… 
Snažím se jim pomáhat, pomáhá moje rodina, moji přátelé, v hale, která byla při loňském finálovém BJK 
Cupu jako tréninková, ve všech šatnách a prostorech bydlí ukrajinské maminky s dětmi. Věřím, že se svět 
zmoudří, že všechno skončí, že budeme opět žít v klidu a pohodě. A bylo hodně symbolické, když sedmiletý 
Ukrajinec Arťum, který bydlí s maminkou a bratrem v hale, losoval nedávný kvalifikační zápas BJK Cupu 
s Velkou Británií, na památku dostal raketu, český reprezentační dres a od té doby mi každý den říká, že 
až se vrátí s maminkou a bratrem na Ukrajinu, bude hrát tenis. Třeba jednou přijede na náš turnaj, ale to 
už by byl opravdu filmový příběh…

I v této složité době musíme také myslet na tenis a dovolte, abych vás všechny přivítal na prestižním tur-
naji I. kategorie do 14 let Most Open 2022, který je také Memoriálem Jaroslava Tačnera. I tohle je pro mě 
smutné připomenutí, už rok s námi není. Byl mým velkým kamarádem, mohl jsem se na něj spolehnout, 
jako viceprezident ČTS stál vždy tam, kde ho český tenis potřeboval. Hodně mi pomohl, když bylo třeba 
prosadit novou filozofii českého tenisu, postavenou na dokonalé péči o tenisové talenty. Tu jsem vždy 
stavěl a stavím na první místo.

Jsem ve funkci prezidenta českého tenisu čtvrt století, péče o tenisové talenty patří jednoznačně k mým 
prioritám, a bylo naprosto přirozené, že když se u nás mělo v roce 2017 konat první mistrovství Evropy 

jednotlivců staršího žactva, bylo právě v Mostě. Jako prezident tenisové Evropy jsem vždy chtěl, aby or-
ganizace šampionátu byla co nejlepší, Jaroslav Tačner se svým týmem vždy vše zvládl na výbornou. Měl 
dokonalý čich na výběr spolupracovníků, a to mi dává jistotu, že i nadále bude v Mostě vše dokonalé, že 
se budou v pracovitém mosteckém klubu mladí talenti z celé Evropy dobře cítit. Loni se mladá Sparťanka 
Alena Kovačková probojovala do finále a věřím, že i letos se ve velké konkurenci prosadí mladý český tenis.

V týmových soutěžích patříme mezi nejlepší, české tenisové mládí dostává bohaté příležitosti v dobře 
fungujícím systému tréninkových středisek, připravuje se v Národních tenisových centrech, Český tenisový 
svaz se dlouhodobě zařadil mezi nejpilnější organizátory soutěží ITF a Tennis Europe. Na nedávném Kon-
gresu Tennis Europe v portugalském Cascais byla při vyhlašování výsledků European Tennis Trophy 2021 
Česká republika opět mezi prvními. Celkově jsme skončili druzí, ale co je nejdůležitější, suverénně jsme 
dobyli juniorskou kategorii, kralujeme juniorské Evropě! Na druhém místě skončilo s velkým odstupem 
Rusko, na třetím se umístila juniorská reprezentace Francie! Tahle cena je o budoucnosti!

Rád bych poděkoval všem obchodním partnerům a organizátorům, kteří vytvářejí nové šance českému 
tenisovému mládí. 

Ing. Ivo Kaderka,
prezident ČTS 
a prezident Tennis Europe

I‘m not a fan of sad stories but you cannot avoid them. When we thought that we had erased covid out 
of our lives, that nothing bad could happen anymore, a war has come. It has brought innocent victims 
on both sides, as well as millions of refugees trying to escape death, war and embark on a journey into 
the unknown… I try to help them, my family and my friends help and Ukrainian mothers with children 
live in all locker rooms and areas of the tennis hall that was used as a training one during the last year‘s 
BJK Cup final. I believe that the world will be wise, that everything will end, that we will live in peace and 
quiet again. And it was very symbolic when a seven-year-old Ukrainian Arťum who lives with his mother 
and brother in the hall, drew lots for the recent BJK Cup qualifying match with the Great Britain, received 
a racket, a Czech national team jersey and he has been telling me every day ever since then that he will 
play tennis upon his return to Ukraine with mom and brother. Maybe he will come to our tournament one 
day but that would really be a movie story…

Even in these difficult times, we also have to think about tennis and let me welcome you all to the presti-
gious first category tournament under 14 Most Open 2022 which is also the Memorial of Jaroslav Tačner. 
This is also a sad reminder for me that he is not with us for a year already. He was a great friend of mine, 
I could count on him and as the vice-president of the Czech Tennis Association he always stood where the 
Czech tennis needed him. He helped me a lot when it was necessary to enforce a new philosophy of the 
Czech tennis based on the perfect care of tennis talents. I have and will always put it first.

I have been the president of the Czech tennis for a quarter of a century, caring for tennis talents is clearly 
one of my priorities and it was completely natural that when the first European Championship of U14 
Individuals was to take place in 2017, it took place in Most. As the president of the Tennis Europe, I have 

always wanted the organization of the championship to be the best possible, Jaroslav Tačner and his 
team always managed everything very well. He had a perfect sense for the selection of co-workers and 
this gives me the certainty that everything will continue to be perfect in Most, that young talents from all 
over Europe will feel good in the hard-working club in Most. Last year, the young Alena Kovačková from 
Sparta made it to the finals and I believe that even this year, young Czech tennis will prevail in the big 
competition.

We are among the best in team competitions, the Czech tennis youth receives rich opportunities in a 
well-functioning system of training centers, they are training at the National Tennis Centers and the Czech 
Tennis Association has long been one of the most diligent organizers of the ITF and the Tennis Europe 
competitions. At the recent Tennis Europe Congress in Cascais, Portugal, within the announcement of the 
results of the European Tennis Trophy 2021 the Czech Republic was again among the firsts. Overall, we 
finished second, but most importantly, we masterfully conquered the junior category, we reign in junior 
Europe! Russia finished in the second place, followed by France‘s junior national team in the third place! 
This award is about the future!

I would like to thank all business partners and organizers who create new opportunities for the Czech 
tennis youth.

Ivo Kaderka,
President of the Czech Tennis Association and
the Tennis Europe

VÁŽENÍ TENISOVÍ PŘÁTELÉ,

DEAR TENNIS FRIENDS,

SLOVO PREZIDENTA ČTS 

WORD OF CZECH TENNIS 
ASSOCIATION (CTA) PRESIDENT
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Reina/Soisbault Cup Girls 18 & Under

Milí tenisté a fandové bílého sportu,

jménem svým a v zastoupení statutárního města Mostu vás vítám 
nejen na tomto tenisovém turnaji, ale ve městě jako takovém. 

Musím přiznat, že mne jako primátora a jako sportovce k tomu 
těší, že se právě v našem městě konají významné tenisové turnaje 
jak dospělých, tak mladých talentů stojících na prahu své spor-
tovní kariéry, jako je právě MOST OPEN 2022 14&Under. 

Věřím, že si během strhujících sportovních zážitků uděláte čas 
i na prohlídku Mostu, města, které vám může nabídnout celou 
řadu dalších zajímavých možností ke sportování a trávení volného 
času.  

Všem tenistům přeji mnoho úspěchů a štěstí, jejich fandům  
potom pěknou podívanou a co nejzajímavější sportovní zážitky.

Jan Paparega
primátor města Mostu

Dear tennis players and white sport fans,

On my own behalf and on behalf of the statutory city of Most,  
I welcome you not only to this tennis tournament but to the city 
as a whole.

I must admit that as a mayor and as an athlete, I am pleased that 
important tennis tournaments of both adults and young talents 
standing on the threshold of their sports careers, such as MOST 
OPEN 2022 14 & Under, take place in our city.

I believe that during the thrilling sports experiences, you will 
make time to visit Most, a city that can offer you a number of 
other interesting opportunities for sports and leisure.

I wish all tennis players a lot of success and luck, then a 
nice spectacle for their fans and the most interesting sport  
experiences.

Jan Paparega,
mayor of Most

SLOVO PRIMÁTORA MĚSTA MOSTU 
WORD OF MAYOR OF MOST



MILÍ SPORTOVCI A VÁŽENÍ HOSTÉ,
tenisový klub Most bude na začátku května hostit prestižní turnaj Most Open 2022, poprvé pod názvem Memoriál Jaroslava Tačnera. Je mi ctí, že 
Ústecký kraj je dlouhodobým podporovatelem této akce, na kterou se sjíždí ty nejlepší hráčky a hráči z celé Evropy ve své věkové kategorii U14.

K vidění jsou vždy, zde na mosteckých kurtech, kvalitní a napínavé zápasy a já si přeji, aby tomu bylo i letos. Mnoha mladým účastníkům jistě 
sportovní zápolení v době, kdy se nemohlo sportovat, chybělo.

Přeji všem zúčastněným, aby si z turnaje odnesli hezké zážitky a aby to jednou dotáhli v kariéře třeba tak vysoko, jako nedávní účastníci tohoto turnaje  
v čele s Lindou Fruhvirtovou. Ta se ve svých teprve sedmnácti letech probojovala svými výkony až do druhé stovky žebříčku WTA. 

Sportu zdar a tenisu zvlášť přeje

Jan Schiller, 
hejtman Ústeckého kraje 

DEAR ATHLETES AND DEAR GUESTS,
the tennis club of Most will host the prestigious Most Open 2022 tournament at the beginning of May, for the first time under the name of the 
Jaroslav Tačner Memorial. I am honored that the Ústí nad Labem Region is a long-term supporter of this event which brings together the best 
players from all over Europe in their U14 age category.

There are always quality and exciting matches to be seen here on the courts of Most, and I wish it is the same this year. Many young participants certainly 
lacked sport matches at a time when they could not play sports.

I wish all participants to have a nice experience from the tournament and to make it as high in their careers as the recent participants of this tourna-
ment, led by Linda Fruhvirtová. At the age of only seventeen, she made it to the second hundred of the WTA rankings.

To sports well and tennis especially

Jan Schiller, 
Governor of the Ústí Region

SLOVO HEJTMANA 
ÚSTECKÉHO KRAJE 

WORD OF GOVERNOR OF THE 
ÚSTÍ REGION
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PRAVČICKÁ BRÁNA

KRUŠNOHORSKÉ MOLO



SLOVO 
ING. LIBORA TAČNERA 

DIRECTOR´S  MESSAGE

we are on the threshold of this year‘s tennis season and I am very happy about that. We have 
the first national matches behind us, now we will host the first big international tournament of 
the first category under 14 years - MOST OPEN 2022, Jaroslav Tačner Memorial. Although one 
sometimes prefers to displace sad moments, at this point I would like to reminisce about my 
father, who has not been with us for a year already. He was a huge tennis fan from head to toe 
and I am honored to follow his footsteps.

Girls and boys from many European countries will compete in the MOST OPEN 2022, Jaroslav 
Tačner Memorial tournament on the premises of the Tennis Club in Most. For example, players 
from Germany, Austria, Poland, France or Slovakia or from a more distant place such as New 
Zealand have confirmed their participation. I am very pleased that, despite all the sad events 
that have taken place in Ukraine in recent weeks, we can see girls and boys from Ukraine 
playing in our courts. I believe that in mutual matches, they will be able to forget, at least for a 
short time, the war that is afflicting their country at the moment.

Let me also take this opportunity to thank the long-standing tennis player and later official 
Karel Krátký who decided to end the active part of his work this year at the Tennis Club in Most. 

We will certainly continue to meet while watching young promising tennis players not only on 
our premises. I would like to thank him for everything he has done for tennis and tennis youth 
during his career. At the same time, I would also like to thank all the sponsors who have been 
supporting our club for many years. Thanks to their help we can also provide quality facilities 
for young beginning tennis players and, last but not least, we can meet each other during such 
prestigious events as international tennis tournaments. It is the MOST OPEN U14 2022 at the 
moment and this season we will host the European Championship for Boys and Girls under 14 
taking place from July 18 to July 24, 2022.

To conclude I would like to cordially invite all tennis fans to watch the international tennis 
tournament MOST OPEN 2022, Jaroslav Tačner Memorial. The individual matches will take place 
from Monday, May 2, 2022 from 10.00 to Sunday, May 8, 2022 when the final matches will 
take place from 10.30.

Ing. Libor Tačner, 
Chairman of the Tennis Club in Most

stojíme na prahu letošní tenisové sezóny a jsem tomu velmi rád. První republiková utkání máme 
za sebou, nyní budeme hostit první velký mezinárodní turnaj I. kategorie do 14 let – MOST OPEN 
2022, Memoriál Jaroslava Tačner. I když člověk někdy smutné okamžiky raději vytěsňuje, v tuto 
chvíli bych rád udělil vzpomínku svému otci, který s námi již rok není. Byl obrovským fandou 
tenisu tělem i duší a je mi ctí pokračovat v jeho stopách.

V areálu Tenisového klubu v Mostě se v turnaji MOST OPEN 2022, Memoriál Jaroslav Tačnera 
mezi sebou utkají dívky a chlapci z mnoha zemí Evropy. Svoji účast potvrdili například hráči 
z Německa, Rakouska, Polska, Francie či Slovenska nebo ze vzdálenějšího místa jako je Nový 
Zéland. Velmi mne těší, že přes všechny smutné události, které se v posledních týdnech dějí na 
Ukrajině, můžeme na našich dvorcích vidět hrát dívky i chlapce právě z Ukrajiny. Věřím, že při 
vzájemných utkáních se jim alespoň na malou chvíli podaří zapomenout na válku, která v tuto 
chvíli sužuje jejich zemi. 

Dovolte mi, abych touto cestou také poděkoval dlouholetému tenisovému hráči a později 
funkcionáři Karlu Krátkému, který se letos rozhodl, aktivní část svého působení v Tenisovém 

klubu v Mostě, ukončit. Nadále se jistě budeme potkávat při sledování mladých nadějných 
tenistů nejen v našem areálu. Děkuji mu za vše, co pro tenis a tenisovou mládež za svou 
kariéru udělal. Zároveň bych také rád poděkoval všem sponzorům, kteří již řadu let náš klub 
podporují. Také díky jejich pomoci můžeme poskytnout kvalitní zázemí pro mladé začínající 
tenisty a v neposlední řadě se potkat u takto prestižních událostí, kterými jsou mezinárodní 
tenisové turnaje. V tuto chvíli je to MOST OPEN U14 2022, v letošní sezóně nás ještě čeká 
Mistrovství Evropy juniorů a juniorek do 14 let, které budeme pořádat 18. – 24. července 
2022.

Na závěr bych všechny příznivce tenisu co nejsrdečněji pozval ke sledování mezinárodního 
tenisového turnaje MOST OPEN 2022, Memoriál Jaroslava Tačnera. Jednotlivá utkání budou 
probíhat od pondělí 2. května 2022 od 10.00 a vyvrcholí v neděli 8. května 2022, kdy od 
10.30 proběhnou finálová utkání.

Ing. Libor Tačner, 
předseda Tenisového klubu z. s. Most

Dear tennis players, fans,

Milí tenisté, tenisoví příznivci,



V loňském roce jsme byli organizátory jednoho z turnajů světového 
tenisového turné ITF mužů. Také letos se pyšníme pořadatelstvím 
této významné tenisové události. Přijďte nás navštívit ve dnech  
16. – 22. 5. 2022, areál TK Most v Mostě, Pod Koňským vrchem 1159.

Last year, we were the organizers of one of the tournaments of the  
ITF Men‘s World Tennis Tour. Also this year we are proud of organizing 
this important tennis event. Come and visit us on 16 - 22 May 2022,  
TK Most complex in Most, Pod Koňským vrchem 1159.

ITF WORLD TENNIS TOUR 



MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ

EUROPEAN JUNIOR  
CHAMPIONSHIPS  
14 & UNDER 20

21



Mistrovství Evropy juniorů U14 je významný mezinárodní turnaj, kterého se účastní na 400 hráčů, členů doprovod-
ných týmů a rodičů z bezmála 40 zemí Evropy. Již šestým rokem je náš tenisový klub v Mostě hrdým pořadatelem 
této tenisové události. Zveme Vás na letošní ročník, který se bude konat ve dnech 18. – 24. 7. 2022.

The U14 Junior European Championship is a major international tournament attended by 300 players, accompa-
nying team members and parents from almost 40 European countries. For the sixth year in a row, our tennis club 
in Most has been the proud organizer of this tennis event. We invite you to this year‘s event, which will take place 
from 18 to 24 July 2022.
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www.branadocech.cz

Ty nejkrásnější trasy  
pro vaše výlety!
Objevte nejzajímavější místa v Ústeckém kraji.

www.dolnipoohri.cz

www.krusne-hory.org

www.ceskestredohori.info

www.ceskesvycarsko.cz

The greatest paths for your trips! Discover the most interesting places in Ústí region.



HIPODROM, AUTODROM, AERODROM 
Where you can relax or pump up the adrenalin

LAKE MATYLDA
Place where you can get on your in line skates, bike or cross country skis, 
or you can go swimming and fishing …

PODKRUŠNOHORSKÉ TECHNICKÉ MUSEUM
Here you get to know everything about coal mining

For more information about places to go in Most go to web pages 
of tourist information portal i-Mostecko: www.imostecko.cz
Or to web pages of the town Most: www.mesto-most.cz

HIPODROM, AUTODROM, AERODROM 
kde najdete odpočinek i adrenalin

JEZERO MATYLDA
kam můžete vyrazit s in-line bruslemi, kolem, běžkami, za vodními radovánkami 
nebo s rybářským prutem …

PODKRUŠNOHORSKÉ TECHNICKÉ MUZEUM
kde ochutnáte hornictví na vlastní kůži

Více informací o možnostech trávení volného času a návštěvě památek v Mostě 
najdete na internetových stránkách turistického informačního portálu 
i:Mostecko: www.imostecko.cz 
Nebo na internetových stránkách města Mostu: www.mesto-most.cz

HRAD HNĚVÍN
kde našel smrt slavný alchymista Edward Kelley 

HNĚVÍN CASTLE
Where the famous alchymist Edward Kelley found his death

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
který putoval po kolejích více než 800 metrů 

CHURCH OF THE ASSUMPTION OF THE VIRGIN MARY
Which traveled more than 800 metres on rails

KOUPALIŠTĚ AQUADROM  
kde si zasportujete a načerpáte nových sil 

SWIMMING POOL AQUADROM  
Where you can work out and recharge

IN-LINE DRÁHY  
které najdete v areálu hipodromu, Benediktu a podél jezera Matylda 

IN-LINE TRACKS  
You can find them at hipodrom, Benedikt grounds or around lake Matylda

NAVŠTIVTE MĚSTO MOST / VISIT MOST



ČESKÝ TENISOVÝ SVAZ

Děkujeme 
za podporu

www.cztenis.cz

Generální partner
Českého tenisového svazu
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