Činnost oddílu:
V uplynulé sezóně 2018 reprezentovalo oddíl celkově pět družstev, tři družstva dospělých a dvě
družstva veteránů.

Výsledky družstev:
Dospělí A: Družstvo působilo ve II. třídě dospělých a ve velmi těžké skupině chtělo hrát o střed
tabulky. Po počátečních obtížích se nakonec umístilo na klidném 5. místě. Kapitán Ing. Pavel Vlček,
zástupce kapitána Mgr. Marek Wollner.
Dospělí B: Družstvo také působilo ve II. třídě, mělo o poznání lehčí skupinu a do předposledního
utkání hrálo o postup. Proti nejlepšímu týmu soutěže ale tahalo od počátku za kratší konec a nakonec
se umístilo na 4. místě. Kapitán Tomáš Makovec, zástupce kapitána RNDr. David Štorek.
Dospělí C: Družstvo mělo za cíl hlavně ohrávat některé mladší členy oddílu, což se podařilo, a umístilo
se na 4. místě. Kapitán Tomáš Krůta, zástupce kapitána Ing. Leoš Marvan.
Veteráni A: Družstvo působilo ve II. třídě veteránů a skončilo na 7. místě. Kapitán RNDr. David Štorek.
Veteráni B: Družstvo působilo ve III. třídě veteránů a umístilo se na 5. místě. Kapitán Ing. Leoš
Marvan.
Za reprezentaci klubu všem hráčům děkujeme.

Prezentace oddílu:
Webové stránky a facebook
Oddíl byl aktivní na webu skzizkovtenis.webnode.cz a facebooku www.facebook.com/tkprimaska. Do
roku 2019 si dává oddíl za cíl změnit vzhled a rozložení webu a být aktivnější na facebooku.
Celostátní turnaj dospělých
V červenci proběhl druhý ročník celostátního turnaje dospělých Primaska Open. Turnaje se zúčastnilo
28 hráčů a opět nebyla nouze o překvapení, kdy do čtvrtfinále postoupilo hned 6 nenasazených hráčů
a pouze 2 nasazení. Z vítězství se radoval 4. nasazený Petr Beneš z OAZA Praha, který ve finále
porazilo Ondřeje Štětku z TJ Radlice. Ve čtyřhře triumfovalo duo Kvis – Ježek. Z domácích hráčů se
v singlu nejlépe umístil Tomáš Makovec, který v semifinále nestačil na finalistu Ondřeje Štětku.
Turnaj na Primasce má rostoucí úroveň a ta se snad zase o něco zvýší i s plánovaným třetím
ročníkem.

Oddílové turnaje:
I letos se uspořádaly čtyři turnaje členů a přátel TO Primaska, a to turnaj neregistrovaných seniorů,
turnaj čtyřher mužů, turnaj čtyřher žen a turnaj smíšených čtyřher.

Změny v areálu tenisového oddílu:
Proběhla drobná úprava v 2.NP budovy a prostory tělocvičny nově využívá nový oddíl SK Žižkov, oddíl
Kettlebellu.

Výbor TO Primaska

