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Družební mezistátní utkání se Slezským wojewodstvím
Již počtvrté se na konci srpna utkali na dvorcích SC Ostrava a Baníku 
Ostrava reprezentační výběry mládeže Severomoravského tenisové-
ho svazu a sousedního polského Slezského wojewodztví. Letošní rok 
původně plánované utkání na polské půdě výrazně ovlivnilo počasí, 
dojednaný termín v druhé polovině dubna v polském Ziwiecu nebylo 
možné uskutečnit, i když obě mládežnické reprezentace, jejich vedení 
byly připraveny. Určitě si mnozí jistě vzpomenou na déšť se sněhem, 
teploty kolem nuly a naprosté tenisové nevlídno. Utkání na polských 
dvorcích muselo být zrušeno s tím, že se hledal náhradní termín na 
konci prázdnin – v Ostravě. 

Společné foto obou výběrů SmTS a Slezského wojewodztví

O to více vyhlíželi organizátoři počasí 
v náhradním termínu a již ráno bylo jasné, 
že bude mezinárodnímu duelu přát. Což 
se také stalo, na patnácti dvorcích obou 
klubů se odehrálo celkem osmdesát utká-
ní ve všech mládežnických kategoriích od 
U10 – U18. 
Jaké složení měla mládežnická repre-
zentace Severomoravského tenisové-
ho svazu? U 10 – Daniel Rojíček, Jan 
Hrbáč, Adam Horák, Filip Lukáš, Karolí-
na Ondrášková, Anna Ludvová, Victoria 
Taxová, Adéla Fichnová (všichni ročník 
2008). U 12 – Dominik Kubátko (2005, TK 
Slavia Orlová), Denis Krakovský (2006, 
Tennis Hill Havířov), David Knesl (2005), 
Jan Klimas (2006, oba TK Tennispoint 
Frýdek-Místek), Eliška Viktorínová (2005, 
ITS Tennis Centre Olomouc), Nela Mičo-
lová (2005, TK DEZA Valašské Meziříčí), 
Monika Fížová (2005, TK Na Dolině Tro-
janovice), Nikol Apoštolová (2005, TK TJ 
Ostrava). U 14 – Richard Postupa (2003, 
TK SC Ostrava), Lukáš Vrba (2003, TK TJ 
Nový Jičín), Přemysl Dokoupil (2003, TK 
Havířov), Patrik Homola (2004, TC Ost-
rava-Nová Ves), Vanesa Šulcová (2004, 
SK JC Sport Opava), Tereza Křenková 
(2004, Rožnovský tenisový klub), Anna 
Kubáňová (2003, TK Kubáň Ostrava, Klá-
ra Kajabová (2004, TJ Zbrojovka Vsetín). 
U 18 – Michal Lušovský (1999), Mar-
tin Šimeček (1999), Roman Filo (1999, 
všichni TK PRECHEZA  Přerov), Vojtěch 
Podzemný (2000, TK Slavia Orlová), 
Karolína Kubáňová (2001, TK Slavia Or-
lová), Barbora Pokorná (2001, TK Start 
Ostrava-Poruba), Alexandra Silná (2002, 
TK PRECHEZA Přerov), Sára Vančuro-
vá (1999, TK DEZA Valašské Meziříčí). 
Hlavním šéfem výpravy byl Martin Hynek, 
kapitánem Jiří Vykoukal, vrchním rozhod-
čím Josef Vlk. 
Hráčům je třeba poděkovat za skvělé vy-
stupování a chování po celou dobu utkání 
a také za předvedené výkony. Manage-
mentu mezinárodního projektu pak za 
organizační zvládnutí a také zajištění ma-
teriálního vybavení (každý hráč družstva 
obdržel značkovou mikinu, tričko, čepici, 

pokračovat i nadále. Mimo slova díků 
a uznání ze strany polských partne-
rů za perfektně zvládnutou akci  jsme 
také s radostí přijali pozvání tentokrát 
na konec dubna 2018 do polské By-
tomi k odvetnému utkání. Věříme, že 
se nám podaří opět postavit kvalitní 
výběr hráčů a hráček SmTS,“ konsta-
toval Martin Hynek, viceprezident ČTS 
a šéf výpravy Severomoravského teni-
sového svazu. „Tento unikátní projekt 
příhraniční spolupráce přináší nové 
sportovní možnosti pro obě strany. 
Pro řadu hráčů to byl první zahranič-
ní kontakt, zejména pak v kategorii 
U10 bylo u našich benjamínků znát, 
jak bojovali, na kurtě nechali duši. 
Stejné to bylo i v dalších kategori-
ích. Projekt přináší prospěch oběma 
stranám, hráči mají možnost sehrát 
zajímavé zápasy, navštívit nové are-
ály v Polsku. Samozřejmě – všechno 
něco stojí a rád bych poděkoval ve-
dení Moravskoslezského kraje, které 
nám tradičně na tuto akci svým gran-
tem přispívá a patří mu náš velký dík. 
Zbytek fi nančních prostředků zajišťu-
jeme ze zdrojů ČTS a Severomorav-
ského tenisového svazu. Jsme rádi, 
že hráčům můžeme zakoupit vše pro 
tuto akci a věříme, že tato skvělá spo-
lupráce bude pokračovat i nadále,“
dodává Martin Hynek.

ponožky) a catering (obědy, večeře, 
pitný režim) pro všechny zúčastněné.
Jak to dopadlo na tenisových kur-
tech? Předně je třeba říct, že vyhráli 
všichni, když se pak vyhlašovaly vý-
sledky, tak z rukou viceprezidenta 
Polského tenisového svazu Darka 
Lukasewského a viceprezidenta ČTS 
Martina Hynka získaly všechny vítěz-
né poháry týmy Severomoravského 
tenisového svazu. Celkový výsledek 
družebního mezistátního utkání Se-
veromoravský tenisový svaz – Slez-
ské wojewodztví byl jasný – 62:18, 
v jednotlivých věkových kategoriích 
zvítězili Severomoraváci – U10 15:5, 
U12 19:1, U14 14:6 a U18 14:6. „Rád 
bych poděkoval našim mladým hrá-
čům za vzornou reprezentaci Seve-
romoravského tenisového svazu, 
tradice vzájemných zápasů bude 

Patrik Homola kat. U14
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