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Úspěchy mladých tenistů okresu Karviná
„V našem okresním tenisovém svazu Karviná vyvíjí činnost dvanáct
tenisových klubů s pětačtyřiceti družstvy závodního tenisu. Týmy dospělých Slávie Orlová a Tennis Hill Havířov hrají 2. celostátní ligu, pětatřicet tříčlenných družstev rekreačního tenisu se účastní tzv. ,,Veteránské
soutěže». Jedná se o dlouhodobou soutěž družstev v kategoriích +35,
+45, +55, +60 - muži a +35 ženy. V našem okrese se odehraje během
roku okolo osmdesáti turnajů všech věkových kategorií, nejvíce v halách a na dvorcích TK Havířov,“ říká předseda Okresního tenisového
svazu Karviná Josef Vlk. Stalo se už tradicí, že Okresní tenisový svaz
Karviná v závěru roku ocení nejúspěšnější mladé hráče, slavnost se
konala v prostorách hotelu Zámek v Havířově a ceny předával Josef
Vlk. Jak dopadlo ocenění mladých tenistů za rok 2017? Minitenis: Hynek Pavera (TK Havířov), babytenis: Daniel Jendřejek (TK Slavia Orlová), mladší žáci: Dominik Kubátko (TK Slavia Orlová), mladší žákyně:
Magdaléna Navrátilová (Tenis Hill Havířov), starší žáci: Šimon Myslivec
(TK Havířov), starší žákyně: Barbora Pastrňáková, dorostenci: Vojtěch
Pozemný, dorostenky: Karolína Kubáňová (všichni TK Slavia Orlová).
Karolíně Kubáňové patří rovněž absolutní vítězství napříč kategoriemi.
Co se podařilo v klubech okresu Karviná?
Slavia Orlová měla v roce 2017 v soutěžích sedmnáct smíšených družstev,
z toho jedenáct mládežnických, čtyři
družstva dospělých a dvě družstva veteránská. Babytenisté „A“ obsadili v oblastním přeboru 5. místo, B tým 8. místo,
v oblastní soutěži družstvo C 1. místo
a družstvo D 2. místo. Mladší žáci „A“
v prvním roce v mládežnické lize obsadili
3. místo, B družstvo obsadilo v oblastním
přeboru 2. místo. Starší žáci “A“ v oblastním přeboru získali 3. místo, „B“ družstvo
v oblastní soutěži bylo páté. Dorost: Tým
A byl v extralize třetí, béčko dorostu bylo
v lize čtvrté. Družstvo C skončilo v oblastním přeboru čtvrté. A tým dospělých
skončil ve druhé lize jen o celkové skóre
na druhém místě, B tým byl v oblastním
přeboru čtvrtý, C tým v oblastní soutěži
sedmý a D také v oblastní soutěži na stejném místě.
Tenisový klub Slavia Orlová uspořádal
v loňském roce třináct turnajů jednotlivců
ve všech mládežnických kategoriích, kterých se zúčastnilo na tři sta padesát hráčů
z celé republiky, ale i ze zahraničí. Mimo
soutěžních turnajů jsme uspořádali dva
turnaje neregistrovaných hráčů a tradiční turnaj o Pohár starosty města Orlová.
Klub pokračoval ve stále oblíbenějším
projektu ve spolupráci s mateřskými školkami z Orlové „Školky sportují“, kdy si
naši nejmenší jednou týdně chodí zaběhat a zkusit základy tenisu pod dohledem
trenérů a za podpory sponzorů.

V soutěžích jednotlivců si hráči Slavie
Orlová vedli opět skvěle. Mají okresní
i oblastní přeborníky, mistryni republiky
v dorostu i mezi dospělými a vítězku
mezinárodního turnaje ITF ve čtyřhře,
vítěze turnajů nejvyšší kategorie v ČR.
Někteří se kvaliﬁkovali na mezinárodní
turnaje ITF u nás i v zahraničí. V zimním
období jsou v provozu dvě nafukovací
haly, kvalitní příprava probíhá po celý
rok. V roce 2018 chce Slavia Orlová nadále bojovat o přední příčky ve všech
soutěžích. V jednotlivcích budou nadále
podporovat ty nejlepší, pro které má díky
sponzorům a městu Orlová podpůrný program, aby se mohli účastnit co největšího
počtu turnajů.
Závodní mládežnická družstva má taky
MTK Karviná. Jejich nejúspěšnějším
družstvem bylo družstvo dorostu, které v
minulém roce vybojovalo postup do oblastního přeboru. Chvályhodné je, že rekreačních klubech Depos Horní Suchá,
Sokol Rychvald či TK Petřvald si začali
uvědomovat stárnoucí členskou základnu, a začali pracovat s malými tenisty.
Což je pro český tenis dobrá zpráva.
Tennis Hill Havířov začal svou činnost
v zimě v roce 2011, kdy nadšenci postavili kurty v Havířově-Životicích. Začali
jako malý tenisový klub s jedním antukovým kurtem a dvěma s umělým povrchem. Klub navštěvovalo cca 20-30 dětí
a trénovali je dva trenéři. Postupem času
bylo nutností přibrat více trenéru, začalo
chodit více a více dětí. Nový klub a trenéři si museli vychovat své malé tenisty od
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«začátku» a doufali, že se vše bude ubíhat
tím správným směrem. Dnes, za sedm let
poctivé práce se klub může pyšnit některými dobrými výsledky. Největší talent Tennis Hillu je Denis Krakovský, hráč, který
od minitenisu sbírá úspěchy, v roce 2018
vítěz oblastního přeboru v mladších žácích
a čtvrtﬁnalista na republice mladších žáků.
Za zmínku stojí také další hráči: Viktor Olšar, Magdalena Navrátilová, Vendula Valdmannová, Štěpán Olšar a Lukáš Pavlis.
V minitenise má klub velkou základnu,
chodí hrát cca 50 dětí. Na okresním přeboru v minitenise, měl Tennis Hill dvě družstva a děti se umístily na krásném 2. místě.
K dnešnímu dni má klub cca 140 dětí a 8
trenérů. Z toho 20-30 dětí aktivně hrajících
na turnajích a soutěžích. K tomu slouží
dnes již čtyři antukové kurty, dva kurty
s umělým povrchem a dvě nafukovací haly
se třemi kurty. Soutěží se ve všech kategoriích, od babytenisu po dospělé. Za zmínku
stojí také 2. liga dospělých.
Tenisový klub Havířov, z.s. V uplynulé
sezóně 2017 se výsledkově prosadili mezi
babytenisty Inés Řeřuchová, Alexandr Migdal, Jan Hrbáč, Lukas Filip a Mikuláš Zobač, kteří kromě individuálních úspěchů
skončili jako družstvo pátí v Memoriálu
Zdeňka Kocmana. Na turnajová vítězství
dosáhli Viktor Káňa, Matyáš Lankočí,
Kristýna Jansová, Filip Káňa a Šimon Myslivec, který skončil sedmý v žebříčku
starších žáků pro rok 2018.
I v letošním roce bude klub reprezentovat
více než šedesát hráčů v mládežnických
kategoriích. Soutěží družstev se zúčastní dvě družstva minitenisu, tři družstva
babytenisu, tři družstva mladšího žactva,
tři družstva staršího žactva, dvě družstva
dorostu a dvě družstva dospělých. V areálu uspořádají více než padesát turnajů ve
všech mládežnických kategoriích. Již jedenáctým rokem je klub pověřen pořadatelstvím Oblastního přeboru mladších žáků,
v halové i letní sezóně pořádá prestižní „A“
turnaj starších žáků, a „B“ turnaje mladších
žáků, starších žáků a dorostenců. V průběhu letních prázdnin proběhnou tři týdenní
turnusy příměstských tenisových táborů
a již tradiční říjnové soustředění na horách.
Tréninkový proces bude probíhat každý
všední den na minimálně pěti dvorcích a to
i v zimní sezóně, kdy mají děti přednost v
halách. Pokud ﬁnanční možnosti dovolí,
bude klub pokračovat ve zvelebování klubu, loni na údržbu a rekonstrukce použil
bezmála půl miliónu korun, bohužel. dotace na údržbu vyzněly loni na prázdno. Tenisový klub Havířov věří, že letošní sezóna
je dobře připravena.
Trenéři navíc dochází do dvou mateřských školek v Havířově, kde v nejstarším
oddělení učí děti tenisové základy (MŠ
Čelakovského, MŠ Horymírova), stejně
jako v kroužcích pro první třídy na základních školách (ZŠ Pujmanová, ZŠ Kudeříková, ZŠ Na nábřeží).
TJ Slavoj Český Těšín má 180 členů,
70 dětí a 110 dospělých tenistů. V sezoně 2017 reprezentovalo českotěšínský
oddíl pět mládežnických družstev a to
v kategoriích babytenis, mladší žáci dvě
družstva, starší žáci a dorost. Největšího
úspěchu dosáhlo družstvo starších žáků,
kterým se podařilo celkem suverénně
vyhrát všechna kola a v příští sezoně si
zahraje Oblastní přebor. Družstvo babytenisu se umístilo na 4. místě, mladší žáci
na 8. místě, družstvo dorostu na 3. místě.
Na dvorcích se také odehrálo několik významných turnajů, pořádaných Okresním
i ČTS. Na začátku sezony to byly v dubnu okresní přebory, v polovičce května
Oblastní přebory mladších žaček, kde se
sjíždí okolo 60 hráček z celého Severomoravského kraje a ﬁnalistky postupují
do republikového kola. Tento turnaj má
klub čest hostit a pořádat již od roku 2013
a každým rokem je ho těžší a těžší obhájit. Ovšem díky svědomité práci pořadatelů, dobré organizaci a kvalitnímu zázemí,
nemá Severomoravský oblastní tenisový
svaz důvod tento turnaj přemisťovat jinam

a počítáme s tímto turnajem i v letošní sezoně. Dalšími turnaji pro registrované děti
pořádané oddílem jsou hlavně série Akuna Tecniﬁbre Tour babytenis. Za zmínku
také stojí, že za poslední dva roky měl
klub celkově největší účast dětí na okresních přeborech. V roce 2016 to bylo 25
hráčů a rok 2017 dokonce 30 hráčů.
Jak se daří mladým? Nejúspěšnější hráč
je jednoznačně Šimon Špirka, okresní
přeborník v kategorii starších žáků ve
dvouhře i čtyřhře. Zasloužil se o postup
do oblastního přeboru, kde zvítězil ve
všech utkáních dvouhry i čtyřhry. Rovněž v oblastní soutěži družstev dorostu
nepoznal porážku. V sezoně 2016-2017
se zúčastnil celkem 22 turnajů a dobyl ve
dvouhře čtyři tituly, jednou byl ve ﬁnále.
Velkou oporou družstva starších žáků
je Klára Bystroňová, zvítězila ve všech
utkáních, rovněž v družstvu dorostu podávala spolehlivé výkony. Mladší žákyně
Laura Wawrzyková významně pomohla
družstvu k dobrému umístění. V sezoně
2016-2017 se zúčastnila celkem 15 turnajů a získala dvě ﬁnále a tři semiﬁnále.
Hana Macurová, prvním rokem mladší
žačka, byla týmu velkou oporou, zvítězila v pěti dvouhrách a šesti čtyřhrách.
Pod vedením Karla Macury se zúčastnila
úctyhodných 29 turnajů, kde dosáhla velmi dobrých výsledků – jeden titul, třikrát
ﬁnále a dvě semiﬁnále. Marta Pasterny,
prvním rokem mladší žákyně, už také
dosáhla na medailové pozice. Mezi další
hráčské naděje patří Matyáš Sochor, Dominik Pawlík, Michalina Ondrzejek, Max
Sosna, Jonáš Špirka a další malí hráči
a hráčky v kategorii babytenis, kde pro
některé bude tato sezona premiérová.
Na konci ledna byla uspořádaná volební
členská schůze, bylo zvoleno nové vedení klubu, předsedou se stal Jakub Rašík.
V sezoně 2018 bude klub reprezentovat
v soutěži družstev celkem pět družstev
v kategoriích babytenis, mladší žáci,
dvakrát starší žáci a dorost. V individuálních turnajích bude klub pořádat okresní
přebory starších žáků, oblastní přebory
mladších žaček, starší žáky C a babytenis sérii Akuna Tecniﬁbre Tour. V letních
měsících pak připraví dva turnusy kempů
pro začátečníky i pokročilé děti, celoročně probíhá nábor dětí ve spolupráci
s místními školkami a školami.
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