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Hlinečtí minitenisté skončili bronzoví na MČR

Soustředění na Luční boudě

•  VÝCHODOČESKÝ OBLASTNÍ TENISOVÝ SVAZ  •

Naše děti se poctivě připravovaly na vr-
chol sezóny a výzvu, kterou měly před 

sebou. Utkat se v přímých zápasech 
s největšími a historicky nejúspěšnějšími 

Hlinecký tým minitenistů je pro rok 2017 třetím nejlepším týmem v České 
republice. Hned za českými tenisovými velikány TK Agrofert Prostějov 
a TK Sparta Praha. Od května naši minitenisté odehráli dvanáct mistrov-
ských utkání a všechny vítězně. Zaslouženě tak postoupili do finále 
východočeské oblasti, které se konalo 9. září na svitavských kurtech. 
Dalšími postupujícími týmy byli TO TJ Svitavy, TC Dvůr Králové a TK 
Pernštýn 1897 Pardubice. Ve hře bylo jedno postupové místo na MČR. Po 
velmi vyrovnaných bojích nakonec tým Hlinska finále východočeské 
oblasti vyhrál a účast na Mistrovství České republiky tak byla naše. Mis-
trovské zápasy jsme odehráli v sestavě Petr Lelek, Emma Hladíková, 
Pavel Dufek, Silvie Uchytilová a Andrea Kunzová.

V prvních říjnových dnech se konal čtvrtý ročník soustředění TSM na Luč-
ní boudě v Krkonoších. Podzimní přípravy se pod vedením trenérů Jana 
Valenty a Ladislava Zeleného zúčastnilo celkem šestnáct hráčů. Náplní 
pobytu bylo prověřit fyzickou připravenost hráčů, zaměřit se na kompen-
zační cvičení a regeneraci. Jako trenéři jsme měli možnost pozorovat 
a porovnávat fyzickou zdatnost, obratnost, psychickou odolnost a další 
důležité aspekty pro rozvoj tenisových talentů. S jednotlivými hráči jsme 
pak probírali jejich představy o dalším směřování a o tom, co všechno 
jsou připraveni obětovat, aby se dále zlepšovali a dosahovali lepších vý-
sledků. Soustředění je klíčové také z pohledu vytváření sociálních vazeb, 
budování zdravé rivality mezi hráči a možnosti hodnocení vlastních výko-
nů ve srovnání s ostatními. Na programu se již tradičně objevil i celodenní 
výlet, který byl v letošním roce poměrně náročný. V programu nechybělo 
posilování, rychlé starty, delší běhy, cvičení na obratnost, a to jak v pro-
storách vnitřní posilovny, tak venku v přírodním kopcovitém terénu. Pev-
ně věříme, že si hráči soustředění užili, odvezli si z něj nové zkušenosti 
a jasnější představy o svém budoucím tenisovém životě. S většinou hráčů 
se, doufejme, potkáme i na dalším ročníku této důležité a užitečné akce.

Tým minitenisu TK Hlinsko, který reprezentoval VČoTS

tenisovými kluby na republikovém šam-
pionátu, byla pro tak malý klub, jakým 
TK Hlinsko je, obrovskou poctou. Už jen 
to, že si naši nejmenší mohli zahrát na 
dvorcích, kde se hraje největší český 
profesionální turnaj WTA a kde trénují 
největší české tenisové hvězdy. V are-
álu ve Stromovce už od rána panovalo 
napětí a nervozita. V prvním kole nás če-
kal tým ze západních Čech, který repre-
zentovali hráči plzeňské Škodovky. Náš 
tým, posílený o nového člena – Davida 
Gerišera z TO TJ Svitavy vyhrál jasně 
8:0 a postoupil mezi čtyři nejlepší mini-
tenisové týmy. Další zápas byl nejtěžší 
možný – pozdější vítěz, tým z Jižní Mo-
ravy reprezentující hráči z Prostějova, 
na který jsme nestačili. 
V boji o třetí místo nás čekali Severo-
češi z Liberce. Utkání pro nás nezačalo 
dobře a po první rundě jsme prohrávali 
1:3. Druhá ale skončila opačně a při 
skóre 4:4 na body jsme vyhráli na po-
měr setů. Hráči Hlinska tak získali bron-
zové medaile. 
Na historickém úspěchu se společně 
s dětmi podílela také trenérka Tereza 
Wasserbauerová a také rodiče dětí, kteří 
po celou dobu tým vytrvale podporovali. 
Velký dík patří fanouškům, kteří do 
Prahy přijeli a také našim sponzorům, 
společnostem Stora Enso, PROVAS 
a v neposlední řadě také městu Hlinsko, 
bez jejíchž pomoci by bylo obtížné zajis-
tit veškeré materiální a organizační 
zabezpečení.
Všem hráčům, kteří se zasloužili o tuto 
senzaci, přejeme mnoho dalších teniso-
vých úspěchů v následujících sezónách.

Iva Severýnová, kapitánka týmu


