
Činnost oddílu: 

V uplynulé sezóně 2019 reprezentovalo oddíl celkově pět družstev, tři družstva dospělých a dvě 

družstva veteránů.  

Oddíl také prvním rokem provozoval tenisovou školičku. Oddíl si klade za cíl zvyšovat počet dětí a 

zlepšovat úroveň trenérů. 

 

Výsledky družstev: 

Dospělí A:  Družstvo působilo ve II. třídě dospělých a po akvizici několika posil mělo jasný cíl 

postoupit po dvou dekádách do I. třídy. To se nakonec podařilo. Kapitán týmu Tomáš Makovec, 

zástupce kapitána RNDr. David Štorek. 

Dospělí B: Po mnoha změnách v soupiskách družstvo B nakonec přihlásilo III. třídu a umístilo se na 2. 

místě. Soutěži dominovalo, bohužel klíčový zápas s pozdějším vítězem skupiny nešťastně prohrálo. 

Kapitán Vlastimil Ježek, zástupce kapitána Radek Theier. 

Dospělí C: Družstvo mělo za cíl opět ohrávat některé mladší členy oddílu, které se podařilo zlákat do 

klubu. Přes veškerou snahu se nakonec umístili na 8. 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 2. 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 2020 si dává oddíl za cíl migrovat na vlastní doménu, být nadále aktivní na facebooku, zkoušet i 

další sociální sítě. 

Celostátní turnaj dospělých 

V červenci proběhl třetí ročník celostátního turnaje dospělých Primaska Open. Turnaje se zúčastnilo 

32 hráčů. Z vítězství se radoval nyní dnes již domácí Štěpán Sidorják, který ve finále porazil Štěpána 

Camfrlu z TK Dolní Dobrouč 6:4, 5:7, 6:3. Ve čtyřhře triumfovalo duo Camfrla – Hlaváč, kteří porazili 

dvojici trenér a svěřenec Přenosil – Brož výsledkem 6:4, 6:4.  

Turnaj na Primasce znovu splnil očekávání a snad se v dalších letech dočkáme podobných zábavných 

představení a kvalitního tenisu. 



 

Oddílové turnaje:  

V roce 2019 se uspořádaly tři turnaje členů a přátel TO Primaska, a to turnaj neregistrovaných 

seniorů, turnaj čtyřher mužů a turnaj smíšených čtyřher. V areálu také probíhala celoroční soutěž 

seniorů. 

  

Výbor TO Primaska 

 

 

 


