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Oblastní přebory všech věkových kategorií
Na začátku června se konaly oblastní přebory Seve-
romoravského tenisového svazu, družstva miniteni-
su hrála o oblastní tituly ve Valašském Meziříčí, baby-
tenistky v tenisovém areálu TK Baník Ostrava OKD, 
oblastní přebor starších žaček hostil TK Precheza 
Přerov, dospělí hráli o tituly na dvorcích Baníku a SC 

Ostrava. Co dělalo naprosté většině pořadatelů nej-
větší starosti? Déšť a špatné počasí. „Jen zásluhou 
velké obětavosti pořadatelů se nám podařilo oblastní 
přebory dohrát a všem bych rád poděkoval,“ konsta-
toval Martin Hynek, viceprezident ČTS a sekretář Se-
veromoravského tenisového svazu.

Celkem pět družstev minitenisu – Start Ostrava, TK Slavia  
Orlová, Tennis Hill Havířov, Tenis Vsetín a TK DEZA Valaš-
ské Meziříčí se sešlo v sobotu 2. června na dvorcích TK DEZA 
Valašské Meziříčí, aby odehrálo svůj oblastní přebor. Systé-
mem každý s každým se odehrálo velké množství zápasů, 
z celkového vítězství se nakonec radoval tým minitenisu Start 
Ostrava, který porazil druhou TK Slavia Orlová v rozhodujícím 
zápase 5:4. I když déšť na chvíli přerušil zápasy, dobrá atmo-
sféra a obětavý přístup pořadatelů vše vynahradil.

V minitenisu nejlepší Start Ostrava

Celkem pětačtyřicet starších žaček se sjelo v termínu od 2. do 
4. června na oblastní přebor, který byl pořádán TK Precheza 
Přerov. Děvčata bojovala nejenom o body do celostátního 
žebříčku, ale především o postup na MČR starších žaček. K vi-
dění byla celá řada hodnotných utkání a dle předpokladu se 
ve finálovém utkání setkaly hráčky Vanesa Šulcová z SK JC 
Sport Opava a Tereza Křenková z rožnovského TK. Z celko-
vého vítězství se po pěkném utkání radovala Vanesa Šulcová. 
Pěkný výkon předvedly také obě poražené semifinalisty Klau-
die Huťková z TK Precheza Přerov a Eliška Viktorinová z ITS 
Olomouc. Dík patří také pořádajícímu klubu za dobře odvede-
nou práci.

Program oblastních přeborů v babytenisu narušoval déšť, přesto 
třiadvacet chlapců bojovalo po dva dny o postup na MČR ba-
bytenisu opravdu v náročných podmínkách, kdy horko střídaly 
přívaly deště. I proto se sobotní utkaní ve skupinách protáhla až 
do podvečerních hodin a dokonale prověřila psychickou odol-
nost všech zúčastněných. Při marných pohledech na zatažené 
nebe došlo i na skreče. Nicméně přísloví – kdo si počká, ten se 
dočká – slavilo úspěch a tak se až na pár utkaní, podařilo vše 
odehrát. V neděli se však již na počasí spolehnout nedalo a tak 
se přebory přesunuly do haly. Kde šlo vše pomaleji ale hladce.

Oblastní přebor starších žaček 
v TK Precheza Přerov

Deštivý přebor babytenistů

Nejlepší babytenisté oblasti, zleva 4. místo David Šipula 
(TK DEZA Valašské Meziříčí), 3. místo Štěpán Robenek 
(TJ MSV Studénka), 2. místo Jakub Fedor (TC BIOCEL 
Vratimov), vítěz Papavasiliu Nikolas (TENNIS HILL Havířov)

Druhého června se konal Severomoravský přebor babytenisu dívek v tenisovém 
areálu TK Baník Ostrava OKD. Zúčastnilo se celkem 24 hráček z regionu. Nejdříve 
se hrály skupiny na jeden vítězný set, (první dvě postupovaly do hlavní soutěže a 
dívky ze 3. a 4. místa do soutěže útěchy. Celý turnaj s přehledem vyhrála Lucie 
Slaměníková (TK Precheza Přerov), na druhém místě se umístila Beáta Mičolová 
(TK DEZA Valašské Meziříčí), třetí místo vybojovala Sára Hartingerová (TK Štern-
berk) a poslední čtvrté postupové místo vydřela Laura Bečičková (TK Veřovice). 
Dívkám gratulujeme postupu na MČR babytenisu jednotlivců, které se koná na 
konci září v Rakovníku.

Babytenistkám kralovala Slaměníková

Zleva Lucie Slaměníková, Beáta Mičolová, Sára Hartingerová a Laura Bečičková

Třiapadesát hráčů, se utkalo ve čtyřdenním denním klání od 2. do 5. června 2018 
o titul přeborníka oblasti starších žáků a zároveň o sedm postupových míst na 
MČR. Turnaji výrazně nepřálo počasí, pořadatelům se ale nakonec podařilo dohrát 
akci v daném časovém rozmezí. Hráči potvrzovali své «papírové» ambice a všech 
osm nejvýše nasazených se nakonec probojovalo do čtvrtfinále. Přeborníkem se 
stal velmi dobře a chytře hrající Filip Káňa (TK Havířov), který ve finále přehrál 
Michala Glocmana (TK Precheza Přerov) hladce 6:3, 6:2, čtveřici semifinalistů 
doplnili a přímý postup na mistrovství ČR získali Daniel Vašenka (TK Na Dolině) 
a Jan Čech (Precheza Přerov). Ve čtyřhře se z vítězství radovala dvojice Michal 
Glocman, Martin Guráš (TK Na Dolině), která porazila Šimona Křížka s Krahulcem 
(oba TK SC Ostrava) 6:4, 6:2.

Mezi staršími žáky nejlepší havířovský Filip Káňa

Již tradičně na dvorcích Baníku, letos i SC Ostrava se první červnový víkend ode-
hrál oblastní přebor dospělých. Celkem 45 mužů a 25 žen bojovalo po tři dny o 
celkové prvenství, ze kterého se v kategorii mužů radoval Štěpán Holiš z TK Hill 
Havířov, ten ve finále přehrál již unaveného Jakuba Kadoru z TK Slavia Orlová. Po-
raženými semifinalisty byli Daniel Vrba z TK Precheza Přerov a Matěj Kracík z TK 
VSK VŠB Ostrava, který společně z Danem Valou z TK DEZA Valašské Meziříčí 
vyhráli čtyřhru. V ženách se dle předpokladu bez ztráty setu radovala Karolína Ku-
báňová z TK Slávia Orlová, navíc zvítězila společně s Sabinou Richtrovou (TK Na 
Dolině) i ve čtyřhře. Ve dvouhře Karolína Kubáňová ve finálovém zápase porazila 
stále se lepšící Barboru Pokornou z TK Start Ostrava. Poraženými semifinalistka-
mi byly Eva Čecháková ze Zbrojovky Vsetín a Martina Kudelová z TK Precheza 
Přerov. Také zde děkujeme pořadatelům za dobře odvedenou práci.

Dospělí o tituly na dvorcích Baníku a SC Ostrava

Nejlepší deblisté oblasti, starší žáci, zleva poražení finalisté Šimon Křížek, 
Jan Krahulec a vítězové Michal Glocman, Martin Guráš

Nejlepší starší žáci, zleva finalista Michal Glocman, mistr oblasti Filip Káňa, 
semifinalisté Jan Čech, Daniel Vašenka a Simon Spirka


