Tenisový rok 2021
Rok 2021 skončil, a tak jsme se rozhodli krátce se ohlédnout.
Zima byla z důvodu nařízených hygienický opatření bez jakýchkoliv turnajů a tenisová sezóna začala až po
částečném rozvolnění na jaře. To se odehráli tenisové soutěže smíšených družstev, bohužel opět ve zkrácené
podobě.
Dospělí „A“ tým nejprve porazil LTK Liberec „C“, potom prohrál s DTJ Hradec Králové „B“ a v souboji o třetí
místo porazil LTC Pardubice „B“. Třetí místo je velkým úspěchem i vzhledem k tomu, že většinu mužstva tvoří
hráči, kteří vyrostli na našich kurtech.
Dorostenecké Áčko prohrálo těsně hned svůj první zápas proti TK Dobřichovice, ale potom už jen
vyhrávalo. Nejprve porazilo TK Radošovice a v posledním zápase i LTC Kolín a obsadilo pěkné páté místo.
Starším žákům se letos příliš nedařilo. Nejprve prohráli se Sportcentrem Mladá Boleslav a v boji o udržení
v soutěži prohráli těsně s Open Tennis Clubem. V zápase o celkové pořadí pak porazili Sokol Říčany a obsadili
sedmé místo.
Mladší žáci letos hráli II.třídu a skončili v ní na třetím místě, když nejprve porazili Sokol Říčany, ale poté
prohráli s PTA Kolín. V zápase o třetí místo porazili LTC Poděbrady.
V září se na našich kurtech odehrál tradiční turnaj rekreačních hráčů „O posvícenský koláč“. Hrát se začalo
kolem 9.00 a úporné boje skončily kolem 16.00. V mužské kategorii se turnaje zúčastnilo osm a v dámské části
deset soutěžících dvojic. Celý turnaj provázel smích a dobrá nálada, a hlavně proto můžeme turnaj považovat za
vydařený. V mužské části nakonec zvítězila Úvalská dvojice Lorenc, Voňavka nad Brodskými Šťastný, Pokorný 6:1 a
v dámské části rovněž dvojice z Úval Baumanová, Voňavková nad dvojicí z Brodu Benešovská, Mulicová a také 6:1.
Na konci září jsme uspořádali rozloučení s letošní mistrovskou částí tenisové sezóny. Akci jsme pojali jako
setkání všech závodních hráčů, včetně jejich doprovodů, bez kterých by hrát závodní tenis asi nešlo. V odpoledních
hodinách se vše točilo okolo nejmladších, kteří si mohli vyzkoušet lukostřelbu, střelbu ze vzduchovky, lanové
centrum nebo skákací hrad. K tomu si sami uspořádali několik tenisových soutěží. Celou akci provázela vůně
z opékaných vuřtů, a nakonec byl i velký dort.
V říjnu se nám úspěšně podařilo postavit přetlakovou halu a následně v ní byl i zahájen provoz. Ačkoliv je
situace na trhu s energiemi poměrně složitá, snažíme se cenu tréninkových hodin udržet na přijatelné hranici.
Na konci měsíce října byly zveřejněny tenisové žebříčky ČR za sezónu 2021. Zde je několik umístění hráčů,
kteří letos hráli za náš oddíl:
Dospělí: 49.Slivová Markéta, 59.Pučálka Jan,67.Poštolka Roman, 73.Šalková Dominika, 89.Příhoda Jan ml.
Dorost: 9.Šalková Dominika, 47.Malá Natálie, 104.Šárová Lucie, 109.Kubelka David, 111.Ledvina Jan
St.žáci: 20.Komínek Kryštof, 93.Chmelíková Charlotte, 120.Hůlová Veronika, 184.Melicharová Michaela,
234.Hrabánek Petr
Ml.žáci: 131.Melicharová Michaela, 135.Homola Matyáš, 241.Dvořák Jonáš, 252.Jougl Matyáš,
263.Pokorný Jan
I nadále se snažíme v této složité době zajistit otevření občerstvení na tenise a i tímto článkem vyzýváme
případné zájemce o přihlášení se a věřte, že budeme velmi vstřícní při jednání o podmínkách tak, abychom mohli i
nadále připravovat různé společenské a sportovní akce pro širokou veřejnost. Tyto i jiné tenisové informace
sledujte, prosím, na https://www.facebook.com/tenisbrod, nebo http://www.tenis-cbrod.cz/.
Příjemný rok 2022 všem a nashledanou na tenise.
Za oddíl tenisu Zdeněk Pučálka.

