
XIX

Tým dospělých na letním soustředění, horní řada zleva předseda a majitel 
klubu Jaroslav Ciminga, Matěj Bielaček, Klára Ondrejčeková, Adriana 
Šenkárová, Jan Hrbáč, Jiří Heider, dolní řada zleva Daniel Boháč a Jiří Jiskra. Tomáš Berdych se svou ženou na setkání s dětmi opavského klubu
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SK JC Sport Opava: Poctivá práce s mládeží
SK JC Sport Opava je novým, mladým sportovním klubem na tenisové 
mapě České republiky. V příjemném prostředí Městských sadů 
v Opavě naleznete tenisový areál, kde byla v listopadu roku 2004 
vybudována pevná tenisová hala, ve které se nacházejí tři tenisové 
kurty s povrchem New Grass se vsypem křemičitého písku (umělá 
tráva). Povrch, který je šetrný k pohybové soustavě hráčů, je vhodný 
nejen pro rekreační, ale i vrcholové tenisty. Na jaře 2005 bylo dostavě-
no pět venkovních antukových kurtů a restaurace s letní venkovní 
zahrádkou. V roce 2006 byla zprovozněna nová badmintonová hala se 
čtyřmi kurty a o rok později  penzion „Na kurtech“ se šesti pokoji 
s celkovou kapacitou dvanáct míst. 

V období od 2004–2015 nebyl součástí 
centra žádný tenisový klub. V areálu se 
pořádaly rekreační, firemní turnaje 
a také turnaje významnějšího charakteru 
Galeův pohár (základní skupiny) a poslé-
ze mezinárodní turnaj mužů Futures 
s dotací 15 000 USD. V roce 2015 přišel 
předseda klubu Jaroslav Ciminga s myš-
lenkou vytvořit kvalitní, mladý tým lidí, 
který bude pracovat hlavně s mládeží 
a se svými odchovanci. Jmenoval Jiřího 
Heidera do pozice šéftrenéra klubu 
a pověřil ho, aby sestavil trenérský tým. 
Hlavní myšlenkou klubu je pracovat 
s lidmi, kteří mají kladný vztah k opav-
skému tenisu a vyrůstali v kraji. Spoje-
ním dvou klubů SK TENIS Hradec nad 
Moravicí a Witzemann Opava vznikl spo-
lečný klub SK JC Sport Opava, který 
vede trenérský tým J. Heider, A. Dejmek, 
J. Hrbáč, J. Jiskra, M. Bieláček, D. 
Boháč a D. Czerný. Závodním hráčům 
a hráčkám se snaží předávat své zkuše-
nosti i několikanásobná mistryně republi-
ky Pernilla Mendesová. Trenérský tým je 
mladý a drží se společného konceptu. 

ných hráčů a předpokládáme, že tento 
počet se bude dále zvyšovat. Do nastá-
vající tenisové sezóny 2017/2018 jsme 
přihlásili v rámci Severomoravského 
kraje čtrnáct mládežnických družstev 
a dvě družstva dospělých. Klub v násle-
dující sezóně bude hrát nejvyšší soutěže 
ve všech kategoriích, pouze dorost se 
bude prát o postup do nejvyšší soutěže. 
Pr o klub jsou družstva prioritou, jelikož 
neuznáváme nákupy, prodeje, hostování 
nebo zapůjčení cizinců v takové míře, 
jako to vidíme v ostatních klubech. Pro 
nás má smysl nastupovat s vlastními 
odchovanci, abychom viděli kvalitu práce 
trenérů v našem klubu. 
Chceme, aby klub fungoval úspěšně 
i v komunikaci s rodiči a s rodinnými pří-
slušníky, proto pořádáme během roku 
spoustu společných aktivit, jako jsou 
„Výšlapy na Lysou horu“, každoroční 
ukončení sezóny, letní tenisový kemp ve 
Vésce pro děti i jejich rodiče, týdenní 
příměstské tenisové kempy a také sou-
středění pouze pro rodiče. Vytvořením 
vlastní kolekce triček, mikin, podkolenek 
jsme podpořili pocit klubové příslušnosti 
a v tomto trendu budeme pokračovat 
i nadále. Každoročně pořádáme několik 
turnajů všech věkových kategorií pod 
hlavičkou ČTS a věříme, že v budouc-
nosti se nám povede získat i vyšší turna-
je kategorie „B“ a „A“. Velký důraz klade-
me nejen na sportovní výchovu a spor-
tovní výkony, ale snažíme se dětem 
vštěpovat i zásady v duchu Fair Play, 
pokoře k soupeři a čestnému chování 
sportovců na kurtu i mimo něj. V klubu 
máme hráče, kteří se pohybují v horních 
patrech žebříčků ČTS, reprezentují 

V klubu klademe velký důraz na profesi-
onalní výkon trenéra na každé hodině, 
proto se všichni neustále vzdělávají 
a minimem je úspěšně vykonaná druhá 
trenérská třída. Nejen tenisoví trenéři 
jsou součástí týmu. Spolupracujeme 
s profesionálními kondičními trenéry, 
kteří se třikrát týdně věnují našim nadě-
jím. 
Velkým přínosem je neformální družba 
s tenisovým klubem TK Žilina, ve kterém 
působí několik hráček, které se připravu-
jí pod vedením našich trenérů. Společně 
strávené víkendy, předávání zkušeností, 
sparingové zápasy v rámci této spolu-
práce, jsou velkým přínosem pro mladé 
tenisty a zároveň i pro trenéry, kteří 
mohou nahlédnout pod pokličku jiného 
úspěšného klubu. Velkým úspěchem 
bylo loňské a letošní Mistrovství Sloven-
ské republiky dívek do 10 let v Bratisla-
vě, kde pod vedením kapitána Jiřího 
Heider skončilo družstvo ze Žiliny dva-
krát až ve finále a obsadilo 2. místo. 
V současné době evidujeme v klubu SK 
JC Sport Opava devadesát registrova-

Moravskoslezský kraj na MČR, ale 
vyzdvihovat jedince tady nechceme, je 
třeba poctivě pracovat dál s mládeží 
a věříme, že klub se bude neustále zlep-
šovat po všech stránkách. 
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