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Kanáří naděje Karolína Kubáňová a Vojtěch Petr se zástupci společností Amer Sports a Moneta Money Bank 
a prezidentem Severomoravského tenisového svazu Petrem Huťkou
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Kanářími nadějemi na severní Moravě Kubáňová a Petr
V rámci programu vyhlašování „velkého“ Zlatého kanára ve čtvrtek 
14. prosince byly v přerovském hotelu Fit předány na slavnostním 
vyhlašování Severomoravského tenisového svazu i Kanáří naděje za 
uplynulý rok. Těmi nejlepšími byli výkonným výborem SMTS zvoleni 
Karolína Kubáňová z TK Slavia Orlová a Vojtěch Petr z TK Na Dolině. 
Karolína (roč. 2001) patří k nejlepším českým dorostenkám, když na 
celostátním žebříčku obsadila 5. místo. Největšími úspěchy v minulé 
sezoně byly vítězství na třech turnajích kategorie A, ale především 
zisk titulu na halovém MČR.
Vojta (nar. 2005) je druhým mladším žákem na celostátním žebříčku. 
V této kategorii odehrál deset turnajů ČTS a jeho zápasové skóre bylo 
40:5. Stal se mistrem republiky na otevřených dvorcích a v hale získal 
stříbro. Obou laureátů jsme se zeptali na několik otázek.

Jak vysoko si ceníte ocenění, které 
jste právě převzali?
KK: Je to určitě největší ocenění, které 
jsem zatím dostala. K výhrám na turna-
jích se to moc přirovnat nedá, přeci jen 
o nich rozhodli ve vedení našeho svazu. 
Myslím, že jediný výsledek, který se 
tomuto ocenění blíží, je zisk republikové-
ho titulu z Ostravy. 

a samozřejmě chci opět zlepšit žebříč-
kové postavení. Ráda bych byla do tře-
tího místa na žebříčku dorostenek. Jed-
ním z cílů bude také Pardubická junior-
ka, kde bych chtěla předvést mnohem 
lepší výkon než loni.
VP: Já mám za cíl především pracovat 
na chování. Sice se to zlepšuje, ale 
pořád si mluvím pro sebe a to odvádí 
mojí koncentraci. A musím pracovat na 
kondiční přípravě. Z turnajů budu hrát 
jen „áčka“ a turnaje Tennis Europe. 
Kdo vás k tenisu přivedl?
KK: Byla to moje mamka, když mi bylo 
asi čtyři nebo pět let.
VP: Moji rodiče hrají rekreačně, a když 
mi bylo pět, tak mě poprvé postavili na 
kurt. 
Kolik času věnujete tenisu?
KK: já hraji čtyřikrát týdně vždy hodinu 
a půl nebo dvě a do toho ještě kondička. 
Mými trenéry jsou pan Tajdus v Orlové 
a pan Komínek a pan Vala v Rožnově.
VP: Také hraji čtyřikrát v týdnu s trenéry 
Hořelkou a Kozelským. Do toho jednou 

VP: Já to mám hodně podobné. Titulů na 
turnajích jsem získal už hodně, ale tato 
cena je přeci jen úplně jiná. Blíží se mu 
snad jen mistrovský titul a výsledek 
z Winter Cupu.
Jaké máte plány do tenisové sezony 
2018?
KK: Budu jezdit především mezinárodní 
turnaje žen s dotací 15 tisíc dolarů 

týdně pracuji na fyzické přípravě, každý 
den cvičím a chodím plavat. 
Zbývá vám čas na nějaké koníčky?
KK: Skoro žádný. Všechen volný čas 
věnuji studiu, navštěvuji gymnázium 
v Rožnově. Zatím vše zvládám docela 
dobře. 
VP: Když to jde, rád chodím s kamarády 
ven, nebo si zahraji nějaké hry.
Dělali jste kromě tenisu i jiné sporty?
KK: Když jsem byla mladší, hrála jsem 
florbal a fotbal. Docela mi to šlo, ale míň 
jak tenis.
VP: Mám rád snad všechny sporty, ale 
závodně jsem hrál jen tenis. Tenis je 
nejlepší. 
Jaké máte tenisové cíle?
KK: Chtěla bych si zahrát na Wimbledo-
nu, to je můj velký sen.
VP: Já nejsem skromný, chci být světo-
vou jedničkou a vyhrát všechny Grand 
Slamy.

Ve stejném termínu jako mladší žáci, 
6.–8. ledna, soupeřilo v tenisové hale 
TK Precheza Přerov na třech dvorcích 
celkem 36 mladších žaček naší oblasti 
v kategorii 8. Celý oblastní přebor pro-
bíhal v poklidné atmosféře pod turna-
jovou taktovkou ředitele turnaje Pavla 
Huťky. Mnohé zápasy se vyznačovaly 
dobrou kvalitou a zejména semifinálové 
a finálové boje byly přehlídkou opravdu 
dobrého tenisu. V prvním semifinále Ma-
rie Slaměníková (TK Precheza Přerov) 
po velké bitvě zdolala svoji klubovou 
parťačku Valérii Huťkovou 6:4, 4:6, 6:4, 
v druhém duelu potom Veronika Nováko-
vá (TK SC Ostrava) přehrála Lilianu Na-
vrátilovou (Na Dolině) 6:3, 7:5. Finálový 
zápas se stal kořistí Marie Slaměníkové, 
která porazila Novákovou 6:0, 6:3 a stala 
se oblastní přebornící Severomoravské-
ho oblastního tenisového svazu. Tímto si 
obě finalistky vybojovaly přímý postup na 

MČR. V čtyřhře se podle očekávání střetla ve finále dvojice Slaměníková, Nováková 
s Navrátilovou a Adélou Denkovou (TK DEZA Valašské Meziříčí), prvně jmenovaná 
dvojice po boji zvítězila 6:3,7:5. Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem zúčastně-
ným za předvedené výkony a vzorné chování.

Přerov: Oblastní přebor mladších žaček 
vyhrála Slaměníková

Halový severomoravský oblastní pře-
bor mladších žáků se konal v prvním 
lednovém týdnu ve Vendryni, na šesti 
kurtech s australským povrchem 
Rebound ace tento přebor absolvo-
valo rekordních 63 mladších žáků. Do 
semifinále se probojovali Denis Kra-
kovský (Tennis Hill Havířov), Tomáš 
Kratochvíl (ITS Tennis Club), David 
Knesl a Jan Klimas oba z klubu TK 
TENNISPOINT FM. Všichni čtyři si tak 
zajistili účast na Halovém mistrovství 
České republiky, které se konalo 
v prvním únorovém týdnu v Jablonci 
nad Nisou.
Do finále halového severomoravského 
oblastního přeboru pak postoupili Kra-
kovský a Knesl, v něm první nasazený 
Krakovský hladce zvítězil 6:1, 6:0. Ve 
finále čtyřhry se utkali Krakovský se 
Šimečkem proti dvojici Knesl, Klimas, 
ve velmi kvalitním zápase prvně jmenovaná dvojice vyhrála 6:2, 7:5. Kategorie 
turnaje po součtu nejvýše bodovaných hráčů se vyšplhala na číslo 11. „Na závěr 
přeboru potěšila pořadatele pochvala od přítomných rodičů za perfektně 
zorganizovaný turnaj,“ konstatoval vedoucí trenér TSM při SK Vitality Slezsko 
Jiří Pytela.

Oblastní severomoravská hala 
mladších žáků: Krakovský

Vítězky čtyřhry Slaměníková 
a Nováková

Denis Krakovský a David Šimeček
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