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Trenér Lukáš Soukup a Hynek Bartoň TE 14 kat. 3 – Eurovia Sparta Cup v pražské 
Stromovce – 1. místo dvouhra a čtyřhra

Návštěva TSM při tenisovém klubu DEZA Valašské Meziříčí – hráči klubu a trenéři Lukáš Soukup, 
Jan Váleček, Jiří Novák, Dušan Křesala a za vedení klubu Martin Holík 

•  SEVEROMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ  •  SEVEROMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ  •

Tréninková střediska mládeže Severní Moravy
Na Severní Moravě pracují v současné době čtyři tréninková 
střediska mládeže, o výsledcích  v TK SC Ostrava a ve Vitality 
Slezsko jsme již psali, v tomto čísle přiblížíme činnost TSM při 
TK Precheza Přerov a TSM DEZA Valašské Meziříčí. „Snažíme se 
činnost mládežnických středisek pravidelně kontrolovat, dobře 
si ale uvědomujeme, že hledání talentů je v dnešní době hodně 
složité, děti mají jiné priority a pokud s nimi neudělají první 
kroky do tenisových areálů rodiče, tak většinou děti na dvor-
ce cestu nenajdou. Mnohdy mám pocit, že naším nejsložitějším 
úkolem je dostat děti od počítačů, sociální sítě jim berou volnost 
a odvádějí od sportu,“ konstatuje Martin Hynek, viceprezident 
ČTS a sekretář Severomoravského tenisového svazu. 

TSM PŘI TK PRECHEZA PŘEROV
Kdo se připracuje v TSM při TK Pre-
cheza Přerov? Šimon Myslivec (2004), 
Karolína Heiderová (2006), Amélie 
Šmejkalová (2005), Eliška Viktorinová 
(2005), Linda Klimovičová (2004), Na-
tálie Augustinová (2003), Denis Krakov-
ský (2006), Dominik Kubátko (2005), 
David Šimeček (2006), Marie Slamě-
níková (2007), Valerie Huťková (2007). 
Vedoucím TSM je Petr Huťka, jun., tre-
néry pak Pavel Huťka, Karel Čechák, 

TSM Petrem Huťkou, Markem Neru-
dou a Martinem Kašparem. Kondiční 
příprava probíhá dvakrát týdně, je za-
měřená na všeobecný rozvoj a míčové 
hry. Podzimní a jarní soustředění v roce 
2016–2017 proběhlo na podzim a na 
jaře na Dolní Moravě. V létě proběhla 
osmitýdenní turnajová příprava, 3–4x 
týdně celodenní trénink. 
Jak probíhá regenerace? Dvakrát 
týdně masáže u maséra Eduarda Kras-
ňáka, členové TSM také docházejí do 
whirpoolu v hotelu Jana.
Úspěchy? První místo družstva mladší-
ho žactva v krajské soutěži, 6. místo na 
M ČR, družstvo staršího žactva vyhrálo 
krajskou soutěž.
V soutěžích jednotlivců vyhrála Eliš-
ka Viktorinová (2005) oblastní přebory 
mladšího žactva, vítězka turnaje „A“ 
v Pelhřimově mladších žákyň. Linda 
Klimovičová (2004), je prvním rokem 
starší žákyně, vyhrála oblastní přebory 
st. žactva a byla ve čtvrtfi nále na MČR. 
Filip Vacula (2005), vítěz oblastních 
přeborů ml. žactva, fi nále ve čtyřhře na 
Olympiádě dětí a mládeže v Brně, čtvrt-
fi nále na halovém MČR mladších žáků. 
Natálie Augustinová (2003), vítězka ve 
čtyřhře na turnaji „B“ ve Zlíně staršího 
žactva, vítězka ve čtyřhře oblastního 
přeboru Severomoravského kraje star-
ších žákyň. Šimon Myslivec (2004) je 
prvním rokem starší žák, dvojnásobný 
fi nalista „B“ turnajů starších žáků ve 
čtyřhře. Dominik Kubátko (2005) byl 
ve fi nále ve čtyřhře na Olympiádě dětí 
a mládeže v Brně. Amélie Šmejkalová 
(2005) je fi nalistkou „A“ turnaje v Pelhři-
mově, vítězkou turnaje „B“ ve Zruči nad 
Sázavou. Karolína Heiderová (2006), 
vítězka ve dvouhře i ve čtyřhře na turnaji 
„B“ v Mostě, dvojnásobná fi nalistka tur-
najů „B“ v Opavě a Zlínu. David Šime-
ček (2006), vítěz čtyřhry na oblastním 
přeboru Severomoravského kraje a ví-
těz čtyřhry turnaje „B“. Denis Krakovský 
(2006), vítěz turnaje „B“ ve čtyřhře, fi na-
lista turnaje „B“. Martin Machala (2003) 
se stal vítězem halového oblastního 
přeboru Severomoravského kraje star-
ších žáků ve dvouhře i ve čtyřhře. Marie 
Slaměníková a Valerie Huťková jsou 
dvě nadějné hráčky ročníku 2007, které 
se umísťují ve fi nále na turnajích „C“.
„Linda Klimovičová Linda má nejlep-
ší sezónu své dosavadní tenisové ka-
riéry. Univerzální hráčka od základní 

Marek Neruda, Pavel Vrána a Martin 
Kašpar.
Jaké má přerovské TSM zázemí? 
Osm antukových a dva betonové kurty, 
tenisová hala má čtyři kurty s tvrdým 
povrchem. Pro kondiční přípravu vyu-
žívají členové TSM tělocvičnu základní 
školy. Tréninky jsou od pondělí do pát-
ku jak v dopoledních tak v odpoledních 
hodinách. Skupinové tréninky a sparink 
jsou pak řízeny trenéry Pavlem Huťkou 
a Karlem Čechákem. U starších členů 

lajny má odvahu ke hře na síti,“ říká 
Petr Huťka, jnr. „Má dobrou fyzickou 
kondici, lepší se v pohybu, svou zar-
putilostí dokáže otáčet nelehké zá-
pasy a je oporou v týmových soutě-
žích.“ 
V sezoně 2017/2018 by mělo být v TSM 
při TK Precheza Přerov deset hráčů.

TSM PŘI TK DEZA 
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Kdo se připracuje v TSM v TK DEZA 
Valašské Meziříčí? Vedoucím tréninko-
vého střediska mládeže je Martin Holík, 
trenéry jsou Lukáš Soukup, Dušan Kře-
sala a Jan Váleček. Členy TSM jsou 
Hynek Bartoň (2004), Tereza Křenková 
(2004), Gabriela Hrubanová (2003), 
Nela Mičolová (2005), Jan Čech (2004), 
Amálie Janošková (2007), Anežka Sýko-
rová (2007). Tréninkové středisko mlá-
deže je při TK DEZA již od roku 2000.
Jaké má TSM ve Valašském Meziříčí 
zázemí? Tréninkové středisko mláde-
že využívá plné podpory klubu a areálu 
s čtrnácti antukovými kurty, třemi kurty 
v pevné hale a posilovnu. Je také zajiš-
těna rehabilitace, středisko při tréninku 
kondice spolupracuje s atletickým klu-
bem TJ Valašské Meziříčí.
Úspěchy? Hynek Bartoň (2004), ti-
tul ve dvouře i čtyřhře na turnaj TE3 
do 14 let na pražské Spartě,  na MČR 
staršího žactva byl v semifi nále a ve fi -
nále čtyřhry. Tereza Křenková (2004) 
vyhrála dvouhru i čtyřhru na B turnaji 
staršího žactva, na halových oblastních 
přeborech byla ve fi nále dvouhry a vy-
hrála čtyřhru, dostala se do semifi nále 
dvouhry A turnaje. Gabriela Hrubanová 
(2003) vyhrála dvouhru i čtyřhru na B 
turnaji staršího žactva. Nela Mičolová 
(2005) byla ve fi nále dvouhry a čtyřhry 
na B turnaji mladšího žactva,ve fi nále 
dvouhry na A turnaji mladšího žactva.
„Pevně věříme, že v nadcházejícím 
roce budeme schopni středisko opět 
naplnit alespoň pěti hráči,“ říká šéf 
tréninkového střediska mládeže Mar-
tin Holík. „Rád bych poukázal na 
jistý nadstandartní přístup, který 
je znát u všech dětí ve středisku. 
Ty přistupují k tréninku a přípravě 
znatelně zodpovědněji, což je znát 
na jejich dalším vývoji a výsledcích, 
zvyšuje to jejich motivaci a chuť do 
práce.“
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