
Tenisové družstvo dospělých se konečně probojovalo  

do krajského přeboru 

Tenisová sezona 2015 je už nějaký ten pátek u konce, a tak si pojďme zrekapitulovat, co přinesla.  

Již dva týmy budou bojovat v krajském přeboru  

V soutěžích družstev největšího úspěchu dosáhl tým dospělých, kterému se po několikaletém snažení 

podařilo dostat se z krajské 1. třídy konečně do krajského přeboru. Tým toho dosáhl díky sedmi 

vítězstvím ze sedmi mistrovských utkání. V dalším roce tak doplní svou účastí v přeboru družstvo 

mladších žáků A, kteří se do přeboru dostali díky 2. místu v krajské 1. třídě ze sezony 2014 a odhlášení 

jednoho z družstev ve vyšší soutěži. Nutno podotknout, že si zde mladší žáci vedli skvěle a až do 

posledního kola bojovali dokonce o celkové prvenství! Závěrečné kolo však rozhodlo o jejich 

konečném 3. místě. I tak si ale děti (včetně skvěle podporujících rodičů a příbuzných) zaslouží velkou 

gratulaci za „bednu“!  

Dařilo se však i dalším družstvům: Veteráni A pátý titul za šest let nepřidali a skončili v nejvyšší 

východočeské soutěži družstev druzí za velkým rivalem z Pernštýnu Pardubice. V krajských 1. třídách 

je napodobili starší žáci a s pomyslnou medailí skončili i celkově třetí dorostenci, kterým 2. místo 

uniklo jen o skóre.  

Ve středu tabulky se umístili veteráni B v okresním přeboru nad 55 let (4. místo) a babytenisté A (4. 

místo) a na letošní sezonu nebudou asi vzpomínat v nejlepším mladší žáci B a babytenisté B (obě 

družstva 5. místo).  

Nejlepším hráčem je opět Jan Gerhardt  

O umístění jednotlivců v celostátním žebříčku rozhodují především tenisové turnaje, pořádané po 

celé republice řadou tenisových klubů. Nejlepší výsledky měl opět Jan Gerhardt, který si oproti 

loňskému 30. místu ve východních Čechách lehce pohoršil na 34. příčku. Z dalších hráčů, kteří svádějí 

boje se zdatnými soupeři na turnajích, vyzdvihněme desetiletého Pavla Radu, který se umístil ze 

všech mladších žáků východních Čech na 54. místě. Škoda dlouhodobé nemoci vprostřed letní sezony, 

celoroční výsledek mohl být ještě lepší.  

Turnajů se zúčastnila dobrá stovka tenistů  

Náš oddíl v sezoně žije téměř každý víkend nějakou akcí. Během léta, tedy po zakončení dvou měsíců 

bojů mezi družstvy, uspořádal šest turnajů. Nejlepší tenis byl k vidění na dvou celostátních turnajích 

kat. C. Letos si prvenství rozdělili Marek Dopita z TK Hořice a Bohuš Nosek z TK Kvasiny. Ve čtyřhrách 

zvítězil již třetí rok za sebou Marek Dopita s Petrem Smutným (TK Nové Město nad Metují) a poprvé 

Ondřej Labík (Liberec) s Ondřejem Mazáčem (TK Náchod). Ženský turnaj se kvůli nízkému počtu 

přihlášených dam nekonal. 

Z dětských turnajů jsme uspořádali jeden babytenisový turnaj (vítěz Vojtěch Plachý z České Třebové) 

a jeden turnaj mladších žákyň (vítězka Maria Kunitsyna z Tenis-centra Hradec Králové). 

Tradiční turnaje pro sportující veřejnost letos ovládl Jan Ryba (pouťový turnaj ve dvouhrách) a duo 

Jan Kubín – Aleš Jarý (posvícenský turnaj ve čtyřhrách).  



Celkem tedy navštívilo červenokostelecké tenisové kurty, když nepočítáme soutěže družstev a 

doprovod, ke stovce přespolních tenistů. Pokud do tohoto čísla zahrneme i soutěže družstev, četný 

doprovod především malých sportovců a sportující veřejnost, kurty navštěvující rekreačně, přiblíží se 

číslo k tisícovce.  

Školička čítá již 85 dětí  

Tenisová školička se nadále utěšeně rozrůstá. Po jarním náboru čítala již 85 dětí, které trénuje pět 

trenérů. Ti se navíc snaží o zvyšování své úrovně na školeních a trenérských kurzech. V týmu tak 

figuruje Jan Gerhardt (1., nejvyšší licence), Tomáš Kábrt (nově licence 2. třídy), Lenka Semeráková 

(licence 3. třídy), Kateřina Madarasová (licence 3. třídy) a premiéru si odbyla Denisa Kozáková 

(licence 3. třídy).  

Mimo pravidelných celoročních tréninků, z nichž zimní sezonu musí trenéři s hráči trávit z důvodu 

nedostačujících prostor ve městě mimo sportovní haly také v tělocvičně ve Lhotě a v Grafoklubu, 

uspořádala tenisová školička také dvě pětidenní soustředění – jedno pro starší žáky a dorost a jedno 

pro babytenisty až mladší žáky. Ke kondiční přípravě také tenisté využívali hřiště za sokolovnou.  

Přinese spolupráce s městem nové zázemí?  

Dalo by se říci, že již přes 25 let oddíl diskutuje o novém zázemí. To staré, postavené vlastními silami 

v 60. letech minulého století, je kulantně řečeno nedostačující. Ledy by se mohly pohnout už v r. 

2016, a to díky ochotě vedení města, se kterým zástupci TJ Červený Kostelec (pod které oddíl spadá) 

jednali v průběhu celého roku o převodu majetku. Ten je podmínkou pro výstavbu zázemí pro TJ 

(tristní úroveň sportovního zázemí se, jak jistě každý ví, netýká pouze tenisu). Informace o stavu 

převodu majetku budou zveřejněny na zač. příštího roku ve zpravodaji.  

Držme tedy palce a napněme síly, ať se konečně dočkáme zázemí hodného 21. století.  

Za tenisový oddíl Tomáš Kábrt, jednatel oddílu 


