Činnost oddílu:
V uplynulé sezóně 2017 reprezentovala oddíl celkově čtyři družstva, dvě družstva dospělých a dvě
družstva veteránská.

Výsledky družstev:
Dospělí A: Družstvo působilo ve II. třídě dospělých a ve velmi těžké skupině se umístilo na 4. místě.
Kapitán Ing. Pavel Vlček, zástupce kapitána Mgr. Marek Wollner
Dospělí B: Po loňském postupu ze III. třídy družstvo také působilo ve II. třídě, umístilo se na 2. místě.
Kapitán Tomáš Makovec, zástupce kapitána RNDr. David Štorek
Veteráni A: Družstvo působilo ve II. třídě veteránů, skončilo na 7. místě. Kapitán RNDr. David Štorek,
zástupce kapitána Ing. Václav Mádr.
Veteráni B: Družstvo působilo ve III. třídě veteránů a umístilo se na 3. místě. Kapitán Ing. Leoš
Marvan, zástupce kapitána Ing. Ondřej Fatka.
Všechna družstva budou v následujícím roce pokračovat ve stejných třídách jako v roce 2017. Za
reprezentaci klubu všem hráčům děkujeme.

Prezentace oddílu:
Jedním z cílů výboru oddílu pro rok 2017 bylo vylepšení prezentace klubu. Díky práci člena oddílu,
nového administrátora Radka Theiera, se podařilo zrenovovat klubové webové stránky. Ty jsou nyní
k nalezení na adrese skzizkovtenis.webnode.cz. Do budoucna po dalších úpravách a vylepšeních je
v plánu přejít na vlastní doménu.
Celostátní turnaj dospělých
Dalším krokem k vylepšení sebeprezentace bylo uspořádání celostátního turnaje dospělých. Na
Primasce se sešlo 25 hráčů, 2 z nich byli hráči top100 celostátního žebříčku dospělých, k vidění byla
spousta vysoce postavených dorostenců, svými výkony ale překvapili i někteří bodově nenápadní
hráči. Po prvním dni se z nasazených do nedělního čtvrtfinále probojovali pouze dva z nich, což
potvrzuje, že byl turnaj vyrovnaný. Z celkového vítězství se nakonec radoval nenasazený Šimon
Kladiva z Vysočan, který ve finále předčil Ondřeje Kvasničku také z Vysočan. Ve čtyřhře pak
triumfovalo duo Pecha – Nerušil.
Z domácích hráčů se v singlu dostal nejdál Tomáš Makovec, který ve čtvrtfinále nestačil ve třech
setech na pozdějšího vítěze Šimona Kladivu. Ve čtyřhře se z domácích nejdál probojoval pár Sochor –
Theier, který nestačil v semifinále na pozdější finalisty Kvasnička – Kuneš.
Turnaj se nesl v dobré atmosféře a doufejme, že započne tradici kvalitních celostátních turnajů na
kurtech TK Primaska.

Oddílové turnaje:
Vytvořenou tradici už naopak mají oddílové turnaje. I letos se tak uspořádaly hned čtyři, a to turnaj
neregistrovaných seniorů, turnaj čtyřher mužů, turnaj čtyřher žen a turnaj smíšených čtyřher.

Změny v areálu tenisového oddílu:
Proběhla výměna vodoměrů v areálu klubu, což bude znamenat snížení nákladů oddílu. Místo
odcházejících nájemníků České sítě s.r.o. se podařilo zajistit nového nájemníka. V budově tak nyní
nabízí své služby kosmetické studio Šarm.
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