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Finalisté dvouhry dorostenky Karolína Kubáňová, Dominika Hejčová, 
obě TK Slavia Orlová a Martin Hynek

•  SEVEROMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ  •  SEVEROMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ  •

Družební, mezistátní utkání SmTS – Slezské wojewodztví
Již počtvrté ve čtvrtek se 26. 4. 2018 utkali na dvorcích TK MOSTOSTAL 
ZABRZE (PL) reprezentační výběry mládeže Severomoravského teniso-
vého svazu a sousedního Slezského wojewodztví (PL).

Na celkem 13 dvorcích pořádajícího klu-
bu se odehrálo celkem 80 utkání ve všech 
mládežnických kategoriích tj. U10 – U18. 
I když nás zastihla odpoledne asi hodino-
vá bouřka, podařilo se dohrát při umělém 
osvětlení v cca 21 hodin všechna nasaze-
ná utkání. Naší výpravu celkem tvořilo 32 
hráčů z klubů SmTS, kteří si svoji nomi-
naci vybojovali svým semifi nálovým umís-
těním na oblastním halovém přeboru jed-
notlivců. Manažerem výpravy byl Martin 

jsme vyhlašovali výsledky, tak z rukou vi-
ceprezidenta polského tenisového svazu 
Darka Lukasewského a viceprezidenta 
ČTS Martina Hynka obdrželi všichny ví-
tězné poháry družstva SmTS. Celkový 
výsledek byl 57:23, dílčí potom U10 12:8, 
U12 15:5, U14 15:5, U18 15:5. Tímto dě-
kujeme našim hráčům za vzornou repre-
zentaci SmTS.
Tradice bude pokračovat dále, tentokrát 
však na české půdě. Konkrétně odvetné 
utkání se uskuteční v Ostravě v teniso-
vých areálech SC Ostrava a Baníku Os-
trava v úterý 28. 8. 2018. Na celkem 15 
dvorcích bude možné zhlédnout maraton 
celkem 80 utkání. Věříme především 
v dobré počasí a očekáváme dobré vý-
kony hráčů na obou stranách.
Co říci na závěr. Především to, že ten-
to unikátní projekt příhraniční spolupráci 
přináší nové, sportovní možnosti pro obě 
strany. Pro řadu hráčů je to první zahra-
niční kontakt, zejména pak v kategorii 
U10 našich benjamínků je znát, že na 
kurtě nechají duši. Stejné je to i v jiné 
kategorii. Hráči se mají možnost utkat 
i s jinými protivníky, navštívit nové are-
ály v Polsku. Samozřejmě toto všechno 
něco stojí a zde je třeba poděkovat vede-
ní Moravskoslezského kraje, které nám 
tradičně svým grantem přispívá na tuto 
akci a kterému patří náš velký dík. Zbytek 
peněz zajišťujeme z zdrojů ČTS, SmTS.
Jsme rádi, že hráčům můžeme zakoupit 
vše pro tuto akci a věříme, že tato skvělá 
spolupráce bude pokračovat i dále.

Hynek, kapitány Jiří Vykoukal a Josef Vlk. 
Hráčům je třeba poděkovat za skvělé vy-
stupování a chování po celou dobu utkání 
a také za předvedené výkony. Manage-
mentu akce potom za organizační zvlád-
nutí a také materiální vybavení (každý 
hráč družstva obdržel značkovou mikinu, 
tričko, kraťasy) a catering (obědy, večeře, 
pitný režim) pro všechny zúčastněné.
Jak to tedy dopadlo sportovně? Předně 
je třeba říci, že vyhráli všichni, ale když 

Zleva Denis Krakovský a David Knesl

Přehled dílčích výsledků najdete 
na webu SmTS: 

www.severomoravský.cztenis.cz.

Tento rok rekordních 56 dorostenců a 54 
dorostenek bojovalo nejenom o body do 
žebříčku, pěkné poháry a ceny, ale pře-
devším o postup na Pardubickou junior-
ku na MČR.
Výsledky jsou k dispozici na informačním 
serveru ČTS v příslušné rubrice. Z indi-
viduálních výkonů je třeba vyzdvihnout 
především dvojnásobnou oblastní pře-
bornici Karolínu Kubáňovou z TK Slavia 

Orlová, která suverénně ovládla kategorii 
dorostenek a její týmovou parťačku a fi -
nalistku Dominiku Hejčovou. V kategorii 
dorostenců vyhrál Vojtěch Podzemný 
z TK Precheza Přerov nad Dominikem 
Holišem z TK Radegast.
Děkujeme všem účastníkům za účast 
a předvedené výkony a těm, kteří po-
stoupili  do Pardubic mnoho sportovních 
úspěchů na MČR.

Při své cestě za titulem přeborníka ztratil 
v pěti utkáních dohromady 10 gamů. Po-
stupně porazil Jiřího Fialu (TJ Start Ost-
rava) 6:0, 6:0, Michala Babulíka (TK Ten-
nispoint FM) 6:2, 6:0, Martina Postupu 
(TK Slavia Orlová) 6:1, 6:2, v semifi nále 
Lukáše Krupu (TK PRECHEZA Přerov) 
6:0, 6:2 a ve fi nále třetího nasazeného 
Davida Knesla  (TK Tennispoint FM)  6:2, 
6:1. Společně s Davidem Šimečkem (TK 
Slavia Orlová) vyhráli i čtyřhru, když ve fi -
nále porazili frýdeckomístecký pár Michal 
Babulík, Jan Klimas 6:4, 4:6, 10:4. 
Za účasti 48 hráček se na českotěšín-
ských dvorcích odehrály ve dnech 12. 
až 14. 5. oblastní přebory mladších ža-
ček. Celkovou vítězkou dvouhry se stala 

Klára Slováčková z TJ Start Ostrava, když 
ve fi nále udolala nasazenou jedničku Marii 
Slaměníkovou z Prechezy Přerov po se-
tech 6:2, 6:4. Rád bych vyzdvihl předvede-
ný výkon, nasazení a fair play hru z obou 
stran v semifi nálovém utkání Slaměníková 
– Ticháčková, když po nádherném téměř 
3hodinovém boji vyhrála již zmíněná Sla-
měníková 6:7, 6:2, 6:4. Druhé semifi nále 
sehrály Lilian Navrátilová s Klárou Slováč-
kovou s výsledkem 3:6, 0:6.
Celkovými vítězkami ve čtyřhře se staly 
Valerie Huťková, Marie Slaměníková, 
když ve fi nále porazily Adélu Denkovou 
s Lilian Navrátilovou po setech 6:4, 3:6, 
a 10:7. Celý turnaj se odehrál v klidné 
tenisové atmosféře.

Krakovský oblastním přeborníkem
Bez zaváhání vyhrál Denis Krakovský (Tennis Hill Havířov) Oblastní 
přebor mladších žáků  Severomoravského tenisového svazu, který se 
proběhl v areálu tenisového klubu Havířov, z.s.

Navrátilová, Slaměníková a Slováčková

Přebor dorostu na dvorcích Ridera Sport
V termínu 12.–15. května 1918 proběhly již tradičně v areálu Ridera 
Sport oblastní přebory dorostu. 

Finalisté dvouhry dorostu Vojtěch Podzemný (TK Precheza Přerov), Dominik 
Holiš (TK Radegast) a Martin Hynek ředitel přeboru
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