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Advantage Cars Prague Open 2016 na nových dvorcích
Letošní ITF turnaj žen s dotací
75 tisíc USD a Challenger mužů
s dotací 42 tisíc USD se konal na
pražské Štvanici ve dnech 23. až
31. července 2016. Hráči i rozmary počasí vyzkoušeli nové povrchy dvorců, které byly firmou
Sibera Systém položeny začátkem října minulého roku. Nevhodný cihlový reciklát nahradila
kvalitní škvára, na kterou byla
položena patentní vrstva a poté
antuka. Turnaje se odehrály
v aprílovém počasí. Slušně
pršelo, bouřilo, ale kurty to perfektně zvládly.
Hned po každém dešti se hrálo. Znovu
se potvrdilo, že sedmnáct centimetrů
kvalitní škváry, šest centimetrů patentní
desky a jeden centimetr antuky jsou
zárukou perfektního povrchu. Pracovníci
firmy Demo Keblůšek a Petr Uričko ve
spolupráci se správci 1. ČLTK byli od
časných ranních hodin v permanenci,
a tak se hrálo bez zbytečných prodlev.
Hráči byli tentokrát spokojeni, o čemž
svědčí i dopis od ITF, ve kterém se konstatuje, že si hráči po dlouhých létech na
štvanické dvorce nestěžovali. Znovu se
potvrdilo, jak důležitá je spolupráce pracovníků odborné firmy se správci klubů
při údržbě dvorců.

Sibera Systém poprvé v Karlových Varech
TCG Karlovy Vary oslavil v minulém roce 110 let od svého založení. Za
léta jeho trvání vyrostla v krásném tenisovém prostředí celá řada
vynikajících tenistů a na dvorcích v Gejzírparku byly pořádány desítky
velkých mezinárodních turnajů s účastí mnoha vynikajících světových
tenistů a tenistek.
Celý areál byl budován postupně. „Tak
třeba čtyři dvorce za říčkou Teplá byly
postaveny začátkem 80. let a od té doby
se na nich žádná generální údržba nebo
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rekonstrukce neprováděla. Celá desetiletí se vystačilo jen s pečlivou jarní údržbou. Zásadní rekonstrukce se kurty
dočkaly až v letošním roce.

Začátkem července zahájila firma Sibera Systém práce a hotové dvorce odevzdala vedení klubu ve druhé polovině
srpna. Položení nové škváry, patentní
desky a antuky garantuje hráčům celou
řadu dalších let při dobré údržbě kvalitní
hraní. Kromě nového povrchu byl také
vybudován kolem dvorců nový moderní
plot ze svařovaných panelů PILOFOR
SUPER,“ říká místopředseda klubu Jan
Kučera.
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