
16. - 22. 5. 2022
Začátky zápasů 

denně od 10.00, 
tenisový areál v Mostě

finále: 22. 5. 2022  
od 10.30

MEN‘S WORLD 

TENNIS TOUR 
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ITF

Mezinárodní  
tenisový turnaj  
mužů ITF
Dotace 25 000 $
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prezident ČTS  
a viceprezident  
Tennis Europe

už loni byl tento turnaj poctou Jaroslavu Tačnerovi, po pražských Spojích a Jablonci 
nad Nisou přijeli tenisté na mostecké kurty Pod Koňským vrchem, kde se ITF turnaj 
mužů s dotací 25 000 amerických dolarů odehrál poprvé jako Memoriál Jaroslava 
Tačnera. Loni ho vyhrál jeden z velkých českých talentů Dalibor Svrčina a jistě udělal 
radost všem domácím, kteří tento turnaj pořádají pro mladé české hráče, kterým 
se tak usnadňuje vstup do vyšších pater tenisu. Není třeba připomínat koho Svr-
čina porazil, důležité je vždy ten finálový den a zvednutý pohár nad hlavou. Věřte, 
Jarda by měl také určitě velkou radost, těšilo ho, když se dařilo mladým Čechům. 
A na čem mu hodně záleželo? Aby Most byl vždy vizitkou dokonalých turnajových 
organizátorů, aby vše dopadlo na podtrženou jedničku. Tenisový Most byl pořada-
telem mistrovství Evropy jednotlivců do 14 let, v minulých sezónách každoročně 
přivítal jednu z kvalifikačních skupin Summer Cupu, Reina/Soisbault Cupu, dívek 
do 18 let, turnajů Tennis Europe a co bylo obzvláště prospěšné, zatímco tenisová 
Evropa tvrdě spala po covidovém trápení, v Mostě se konaly v roce 2020 Evropské 
hry mládeže do 12 a 14 let. Prostě jsme dali v těžké chvíli evropskému mládí šanci. 
Pro český tenis skončilo mladé evropské týmové soutěžení velkým úspěchem. 

Jaroslav Tačner, Most a Severní Čechy? Nedal na ně dopustit, miloval je, a i když 
to tam bylo mnohdy složitější než jinde, snažil jsem se mu vždy pomoci. Takovým 
jako byl on, to bylo samozřejmé, navíc se český tenis mohl vždy na poctivé a praco-
vité Severočechy spolehnout.
Antukový turnaj ITF Most Open 2022, Memoriál Jaroslava Tačnera se letos koná 
po dvaadvacáté, když se hrál ten první – byl jsem tehdy druhým rokem ve funkci 
prezidenta ČTS a Jarda ve funkci viceprezidenta mi pomáhal měnit pohodlné čes-
ké tenisové myšlení. Má nová filozofie chtěla nové tváře a co bylo nejdůležitější, 
měl jsem vedle sebe obětavé nadšence, kteří věřili mé cestě. Byl to čas, kdy se opět 
tvořil systém tréninkových středisek mládeže, vše bylo zastřešeno Národními teni-
sovými centry a hlavně – na prvním místě jsem měl vždy péči o české talenty. Brzy 
jsme patřili k nejlepším a při vyhlašování evropských tenisových cen se to právě v 
této kategorii dlouhodobě potvrzovalo. A při nedávném Kongresu Tennis Europe  
v portugalském Cascais jsem se jako šéf tenisové Evropy upřímně radoval, když 
Česká republika opět získala cenu Junior European Tennis Trophy. Je o budouc-
nosti, ukazuje, jak se která federace stará o tenisové talenty, každoročně jsme v 
evropské špičce, letos jsme byli jasně nejlepší.

Rád bych poděkoval všem obětavým mosteckým organizátorům, kteří přispěli k 
úspěchu turnaje Most Open 2022, Memoriál Jaroslava Tačnera. Buďme hrdi na 
český tenis, ve složitých časech potvrzujeme svou sílu a organizátorské zkušenosti. 
Náš tenis šel dopředu trpělivě, s rozvahou a dnes dobře víme, že nás respektuje 
celý svět. A pevně věřím, že se blíží čas úspěchů mladých Čechů.

Ivo Kaderka,
prezident ČTS a Tennis Europe

already last year, this tournament was a tribute to Jaroslav Tačner, after Prague‘s 
Spoje and Jablonec nad Nisou, tennis players came to the Pod Koňským vrchem 
courts in Most, where the ITF men‘s USD 25,000 tournament took place for the 
first time as the Jaroslav Tačner Memorial. Last year, it was won by one of the great 
Czech talents, Dalibor Svrčina and he certainly made happy all the locals who or-
ganize this tournament for young Czech players, which makes it easier for them to 
enter the upper floors of tennis. There is no need to mention who Svrčina beat, the 
final day and the raised cup above his head are always important. Believe me, Jar-
da would definitely be very happy as well, he was pleased when the young Czechs 
did well. And what did he care a lot about? So that Most is always an example of 
perfect tournament organizers, so that everything turns out perfectly. Tennis Most 
was the organizer of the European Under 14 Championship, in previous seasons 
every year it welcomed one of the qualifying groups of the Summer Cup, Reina/
Soisbault Cup, girls under 18, Tennis Europe tournaments and what was especia-
lly beneficial - while tennis in Europe slept hard after the covid misery, European 
Youth Games under 12 and 14 years were held in Most in 2020. We simply gave 
European youth a chance at a difficult time. The young European team competition 
was a great success for Czech tennis.

Jaroslav Tačner, Most and Northern Bohemia? He would not hear a word against it, 
he loved it and even though it was often more difficult than anywhere else, I always 
tried to help him. Helping persons like him was of course self-evident, moreover the 
Czech tennis could always count on honest and hard-working North Bohemians.

The ITF Most Open 2022 clay tournament, the Jaroslav Tačner Memorial, is 
taking place for the 22nd time this year. When the first one was played - I was 
then as president of the Czech Tennis Association for the second year and 
Jarda as vice president helped me change comfortable Czech tennis thin-
king. My new philosophy wanted new faces and most importantly, I had 
dedicated enthusiasts around me who believed in my philosophy. It was a 
time when the system of youth training centres was being formed again, eve-
rything was covered by the National Tennis Centres and most importantly  
- I always took care of Czech talents in the first place. We were soon among the 
best and this has long been confirmed in this category when the European Ten-
nis Awards were announced. And at the recent Tennis Europe Congress in Cascais, 
Portugal, I was sincerely rejoicing as the head of tennis in Europe when the Czech 
Republic won the Junior European Tennis Trophy again. It is about the future, it 
shows how each federation takes care of tennis talents, we are at the top of Europe 
every year, we were clearly the best this year.

I would like to thank all the dedicated organizers in Most who contributed to the 
success of the Most Open 2022 tournament, the Jaroslav Tačner Memorial. Let‘s 
be proud of Czech tennis, in difficult times we confirm our strength and organi-
zational experience. Our tennis went forward patiently, prudently and today we 
know very well that the whole world respects us. And I firmly believe that the time 
of success of young Czechs is approaching.

Ivo Kaderka,
Vice-president of Tennis Europe and President of ČTS

Vážení tenisoví přátelé, Dear tennis friends,

SLOVO 

ÚVODEM





MEN‘S WORLD TENNIS TOUR, M25 Most 2022, Jaroslav Tačner Memorial, 
which is subsidized with USD 25,000. The series of these matches was started 
by the Tennis Club in Most under the leadership of my father Jaroslav Tačner 
already in 2000. This year is the 22nd in a row and at the same time the second  
unfortunately without his participation.

A number of successful Czech players will compete with players from all over 
the world at the premises of the Tennis Club in Most. They will gain valuable 
points in the ATP rankings, no less interesting are prize money. The winner 
of the final will take EUR 3,239 euros and 20 points in the rankings from the  
tournament, the second finalist will then take 12 points and EUR 1,908.

I thank our sponsors for maintaining their support towards us, I thank the Czech 
Tennis Association that we have its confidence in organizing such important  
tennis events for many years. A big thanks also go to the entire organizing 
team without which such a tournament could not take place. You can watch the  
individual matches from Sunday, May 15 and will finish on the next Sunday, 
May 22, 2022 when the final will take place from 10.30.

I cordially invite you to come and visit the premises of the Tennis Club in Most.

Libor Tačner, 
Chairman of the Tennis Club in Most

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal na dalším prestižním turnaji 
tentokrát dospělých mužů pod názvem ITF MEN‘S WORLD TENNIS TOUR, M25 
Most 2022, Memoriál Jaroslava Tačnera, který je dotovaný částkou 25 000  
amerických dolarů. Sérii těchto utkání zahájil Tenisový klub v Mostě pod  
vedením mého otce Jaroslava Tačnera již v roce 2000. Letošní ročník je již 22. v řadě 
a zároveň již druhý, bohužel bez jeho účasti. 

V areálu Tenisového klubu v Mostě se v turnaji utká celá řada úspěšných českých 
hráčů s hráči z celého světa. Získají tak cenné body do žebříčku ATP, neméně 
zajímavé jsou prize money. Vítěz finále si z turnaje odveze 3 239 eur a 20 bodů 
do žebříčku, druhý finalista potom 12 bodů a 1 908 eur. 

Děkuji našim sponzorům, že nám zachovávají přízeň, děkuji Českému tenisovému 
svazu, že celou řadu let máme jeho důvěru v pořádání takto významných  
tenisových událostí. Velký dík patří také celému organizačnímu týmu, bez  
kterého by takový turnaj nemohl proběhnout. Jednotlivá utkání můžete  
sledovat od neděle 15. května a vyvrcholí další neděli 22. května 2022, kdy od 
10.30 proběhne finále. 

Srdečně Vás zvu, přijďte navštívit areál Tenisového klubu v Mostě.

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

Dear tennis friends,Vážení tenisoví přátele,

SLOVO 

ING. LIBORA TAČNERA

DIRECTOR´S  MESSAGE



PROGRAM 

TURNAJE
TOURNAMENT  

PROGRAM

16. - 22. 5. 2022
Začátky zápasů 
denně od 10.00, 
tenisový areál v Mostě

finále: 22. 5. 2022  
od 10.30

Neděle/Sunday 15. 5. 2022
1. kolo kvalifikace
Qualifying 1st round

Pondělí/Monday 16. 5. 2022
2. kolo kvalifikace
Qualifying 2nd round

Úterý/Tuesday 17. 5. 2022
Finále kvalifikace a 1. kolo dvouhry a čtyřhry
Qualifying final and 1st round of singles and doubles

Středa/Wednesday 18. 5. 2022
1. kolo dvouhry a čtyřhry
1st round of singles and doubles

#ITFWorldTennisTour

Facebook@ITFworldTennisTour.com

Instagram@ITFworldTennisTour.com

Twitter@ITFworldTennisTour.com

www.ITFtennis.com

www.vistasport.cz

www.tenisovysvet.cz

www.cztenis.cz

www.tkmost.cz

Čtvrtek/Thursday 19. 5. 2022
2. kolo dvouhry a čtvrtfinále čtyřhry
2nd round of singles and quarterfinals of doubles

Pátek/Friday 20. 5. 2022
Čtvrtfinále dvouhry a semifinále čtyřhry
Singles quarterfinals and doubles semifinals

Sobota/Saturday 21. 5. 2022
Semifinále dvouher a finále čtyřhry
Singles semifinals and doubles finals

Neděle/Sunday 22. 5. 2022
Finále dvouhry
Singles final



ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Ing. Ivo Kaderka, CSc. 
prezident ČTS  
a viceprezident Tennis Europe
Vice-president of Tennis Europe 
and President of ČTS 
 
Ing. Jan Schiller  
hejtman Ústeckého kraje
Governor of the Ústí Region
 
Mgr. Jan Paparega 
primátor města Most
Mayor of Most 
 
Mgr. Jakub Fastr 
generální sekretář ČTS

ORGANIZACE 

TURNAJE 

TOURNAMENT 

ORGANIZATION

Jan Stočes
delegát ČTS 
CTA delegate
 
Ing. Libor Tačner 
ředitel turnaje 
Championships Director 
Předseda TK Most 
Chairman of the Tennis Club

Ing. Zuzana Kolářová
předsedkyně SETES
Chairwomen of the SETES
zástupce ředitele mistrovství
Deputy Director 
 
Rudolf Urban 
člen organizačního výboru 
Member of the Organizational 
Committee

Mgr. Lucie Adamovská 
vrchní rozhodčí 
Chief Umpire 
 
MUDr. Zuzana Kolářová 
lékařské zabezpečení 
Medical service 

Milan Radvanovský 
technický manažer 
Technical Manager

Bc. Věra Walterová
Ing. Klára Tačnerová
Karolína Benáčková
organizační tým
Organizational team



PODPORUJÍ NÁS

podporuje  
Tenisový klub Most

podporuje 
Tenisový klub Most



European  
Summer Cups

2022

Ve dnech 26. – 29. 7. 2022 
Areál TK Most, Pod Koňským vrchem

Začátky zápasů denně od 10.00

Reina/Soisbault Cup Girls 18 & Under

Také v loňském roce jsme byli organizátory jednoho  
z turnajů světového tenisového turné ITF mužů. Jsme 
rádi, že pořadatelství této významné tenisové události je  
v našem klubu tradicí. Letošní ročník je již 22. v řadě.

Also last year, we were the organizers of one of the tournaments 
of the ITF Men‘s World Tennis Tour. We are glad that the organi-
zation of this important tennis event is a tradition in our club. 
This year is already the 22nd in a row.

ITF WORLD TENNIS 

TOUR 2021 



SLOVO PŘEDSTAVITELŮ  

ÚSTECKÉHO KRAJE  

A MĚSTA MOSTU

WORD OF REPRESENTATIVES 

OF THE ÚSTÍ REGION AND OF 

THE CITY MOST 

Milí sportovci a vážení hosté,

tenisový klub Most na začátku května hostil pres-
tižní 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. Tentokrát 
se společně setkáváme u dalšího významného  
mezinárodního turnaje ITF MEN‘S WORLD TEN-
NIS TOUR 2022.
K vidění jsou vždy, zde na mosteckých kurtech, 
kvalitní a napínavé zápasy a já si přeji, aby tomu 
bylo i letos a sešli jsme se na tribunách teniso-
vého klubu v Mostě v co největším počtu. Nejen 
vrcholovým sportovcům, ale i nám fandům, jistě 
sportovní zápolení v době, kdy se nemohlo spor-
tovat, chybělo. 
Přeji všem zúčastněným, aby si nejen z turnaje, 
ale také z Ústeckého kraje, odnesli hezké zážitky, 
a  rádi se k nám vraceli. 
Sportu zdar a tenisu zvlášť přeje

Jan Schiller,
hejtman Ústeckého kraje 

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 mladých  
talentů stojících na prahu své sportovní kariéry, 
tak dospělých, jako je právě ITF WORLD TENNIS 
TOUR mužů 2022. 

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 young talents standing on the threshold 
of their sports careers and adults, such as ITF 
MEN‘S WORLD TENNIS TOUR 2022, take place 
in our city.

I believe that during the thrilling sports expe-
riences, 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

Dear athletes and dear guests,

the tennis club of Most hosted 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. This time we meet 
together at another important international tourna-
ment the ITF MEN‘S WORLD TENNIS TOUR 2022.
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 and to meet in the stands of the  
tennis club in Most in as many as possible. Not only 
top athletes but also us fans certainly missed the 
sports competition at a time when it was impossible 
to play sports.
I wish all participants to have a nice experience not 
only from the tournament but also from the Ústí nad 
Labem region and to be happy to come back to us.
To sports well and tennis especially

Jan Schiller,
Governor of the Ústí Region



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 

 

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



MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ

EUROPEAN JUNIOR  
CHAMPIONSHIPS  
14 & UNDER



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 400 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.



LOUNYMILEŠOVKA

PRAVČICKÁ BRÁNA

KRUŠNOHORSKÉ MOLO

NAVŠTIVTE

 ÚSTECKÝ KRAJ
VISIT 

ÚSTÍ REGION



www.genovabohemia.cz

Jsme koupelnové studio na ploše 550 m2 zaměřené  

na designové koupelny zastupující značky Porcelanosa,  

Villeroy&Boch, Catalano, Hüppe, Gessi, Hansgrohe, Grohe,  

Dornbracht a mnoho dalších. 

  

Zabýváme se především kompletním návrhem  

a řešením daného prostoru v koordinaci se samotnou  

realizací. Samozřejmostí jsou 3D návrhy v profesionálním  

renderingu.

K O U P E L N O V É  C E N T R U M
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Děkujeme za podporu

PODPORUJÍ 
NÁS

WE ARE 

SUPPORTED BY



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.



Kamil Brothánek, který 13 let pracuje ve firmě ALEF, Webexu věří natolik, že na něm s kolegy postavili 
produkt 4VIDEO, který nabízí zákazníkům řešení formou služby na klíč bez nutnosti velkých investic na 
začátku. Webex, platformu od společnosti Cisco, zná dokonale a s její pomocí učí firmy komunikovat 
mnohem efektivněji. Jak konkrétně můžou být tyto technologie přínosné, popisuje Kamil Brothánek  
v následujícím rozhovoru.

Cisco Webex zlepšuje komu-
nikaci ve firmách a digitální 
dovednosti týmů

Mnohé společnosti stále používají ke spolupráci různé nástroje 
zdarma. Na co byste nalákal šéfa podobné firmy, aby přešel na 
Cisco Webex? 
Nelákal bych ho. Pokud jim vyhovují jejich nástroje, ať už zdarma 
nebo placené, měli by je používat. My přicházíme na řadu ve chvíli, 
kdy firma zjistí, že její míra spolupráce není dostatečně efektivní, 
spolehlivá, potřebují integrace do podnikových systémů, vybavit 
zasedací místnosti pro spolupráci, sjednotit dovednosti v online 
komunikaci. Když se z firmy začne stávat velká společnost a na 
schůzce sedí dvanáct velmi dobře placených lidí, kteří na hlavního 
člověka čekají deset minut, začínáte si uvědomovat, že to není 
dobře. Jsou to celkem dvě hodiny drahého firemního času. 

Pro jaké zákazníky začíná mít platforma významnější přínos?
Webex je přínosný hlavně pro firmy s minimálně dvěma až třemi 
lokalitami a pro ty, jejichž lidé komunikují i mezi různými zeměmi. 
Přičemž výhodou videokonferencí narozdíl třeba od mailů nebo 
telefonu je, že se obě strany vidí, vnímají výraz i emoce a mnohem 
lépe na sebe reagují. Webex je nejuniverzálnější řešení, které si 
zákazník může pořídit pro spolupráci v rámci firmy, ale i pro spo-
lupráci s partnery a zákazníky. Těm může jednoduše poslat poz-
vánku, oni zadají své jméno a mohou platformu využívat bez nutno-
sti cokoliv instalovat. Jednoduše v prohlížeči. 

Čím se Webex liší od jiných řešení, která jsou dostupná na trhu? 
Cisco Webex jako jediné vše integruje, rozvíjí vizi přes všechny čtyři 
klíčové oblasti – schůzky, spolupráci, zařízení a volání. Funguje jako 
Apple, který si taky pod jednou střechou řeší hardware i software 
a má vše lépe propojené, než kdyby to bylo od různých výrobců. 
Dnes máme zákazníky, kteří stále používají zařízení z roku 2007. 
Starší řady zařízení jsou stále kompatibilní i s novými verzemi We-
bexu. To je ve světě techniky, která jde rychle dopředu, opravdu 
výjimečné. A vše spolu dobře funguje. 

Jak moc firmy využívají Webex Calling? 
Webex Calling je díky BroadCloudu nejrozšířenější platforma na 
světě, má tržní podíl v řádech desítek procent. Na český trh teprve 
přichází a letos o něj čekáme viditelnější růst zájmu. Firma z celého 
řešení nejvíce profituje, když využívá všechny Webex pilíře, které se 
spravují z jediného prostředí. 

Většina firem používá pro kancelářskou práci i spolupráci soft-
ware od Microsoftu. Jak si s ním Webex rozumí? 
Ještě donedávna platilo, že Cisco a Microsoft jsou konkurenti. Cis-

co velmi dlouhou dobu pracovalo na tom, aby to tak nebylo. Jejich 
snahou je stavět mosty, ne ostrovy. Díky tomu dnes Webex nabízí 
výbornou interoperabilitu. Koncové terminály Cisco jsou certifiko-
vané pro interoperabilitu s Microsoft Teams a díky tomu vše funguje 
velmi hladce a jednoduše. Cisco je lídr v oblasti videokonferencí, 
meetingů a zařízení pro videokonference. Dává hodně peněz do 
jejich výzkumu a vývoje a na výsledku to je vidět. Navíc Webex od 
Cisco umí zlepšit komunikaci ve firmách, princip fungování, meetin-
gy, sdílení i přemýšlení. 

Jak? 
Když jsem měl dřív nápad, musel jsem naplánovat schůzku, všechny 
tam pozvat a teprve tam jim ho říct. Mezitím uplynul týden a hod-
ně věcí se změnilo. Dnes naplánuji schůzku, a tím zároveň hned 
vznikne prostor, ve kterém lidem mohu komunikovat informace 
ještě před ní. Oni nápady komentují, průběžně se to vyvíjí. Každý 
pracuje v jinou dobu, píše nebo komentuje, kdy mu to vyhovuje. 
Na schůzce už jsme pak díky této přípravě mnohem produktivnější. 
Mění to způsob, jak týmy spolupracují. Měníme digitální dovednost 
lidí. Poslední rok se velmi podrobně věnujeme procesu adopce, 
který je klíčový a jde firmou přirozeně 3 až 6 měsíců. Vtahujeme 
lidi, aby si na vše zvykli a byli pak mnohem efektivnější. 

Jakou službu sám z Webexu nejraději využíváte? 
Nejvíce oceňuji okamžitost informací v chatu nebo na schůzkách. 
Možnost být s kýmkoliv v kontaktu v zásadě na jakémkoliv místě 
z jakéhokoliv zařízení, které má kvalitní internetové připojení. Tím, 
že hodně používáme Teams, Meetings a Devices, mě fascinuje 
možnost bezdrátového sdílení. Možnost jejich ovládání z mobilu  
i počítače. Když cokoli nakreslím na dotykové velké obrazovce, tak 
to mám hned v mobilu. To je to 21. století. Když k tomu dotyko-
vému zařízení, Cisco Webex boardu, přiložíte počítač, tak přes to 
zařízení počítač ovládáte, stane se vám z něj tablet o velikosti od 55  
do 85 palců. 

Co když má některá firma o řešení zájem, ale potřebuje si ho nej-
dřív vyzkoušet? 
Nabízíme proof of concepty (PoC). Zákazníkovi vše zajistíme na 
klíč. Pokryjeme třeba tři hlavní lokality nebo zasedací místnosti. 
Řešení používá cca měsíc, my pomůžeme se zaškolením klíčových 
lidí a pak děláme vyhodnocení přínosu. Většinou s námi zákazník 
pokračuje dále a my jsme schopni cenu PoC zohlednit v dodávce 
řešení nebo služby.

Rozhovor

Kamil Brothánek
Collaboration Business Development Manager

kamil.brothanek@alef.com
www.alef.com
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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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16. - 22. 5. 2022
Začátky zápasů 

denně od 10.00, 
tenisový areál v Mostě

finále: 22. 5. 2022  
od 10.30

#ITFWorldTennisTour

Facebook@ITFworldTennisTour.com

Instagram@ITFworldTennisTour.com

Twitter@ITFworldTennisTour.com

www.ITFtennis.com

www.vistasport.cz

www.tenisovysvet.cz

www.cztenis.cz

www.tkmost.cz

WORLD  

TENNIS TOUR

ITF


