Tenisová sezona TK Dolina v Trojanovicích
A je další rok za námi. Tento víkend se postavila hala a my se ohlížíme za tím, co jsme dokázali a co plánujeme
do budoucna.
Tento rok patří velký dík družstvu starších žáků, kteří se po velkém neúspěchu v minul. roce dostali až na 3.
místo v žebříčku tenisov. družstev. Od vyššího místa nás dělil pouhý jeden bod. Děti toto krásné místo určitě
nabudilo k tomu, abychom ten další rok zabojovali a dostali se ještě výš. Pro děti to znamenalo spoustu letních
víkendů, které místo toho, aby trávili u vody, tak brzy vstávali a potom bojovali za klub. Ale v jednom je musím
tento rok moc pochválit , pochopili, že musí bojovat spolu, musí podporovat jeden druhého, že družstva nejsou
jednotlivci a tady je každá podpora ze strany spoluhráčů nutná a prospěšná.

Co se týká družstev mladších žáků, tak tento rok jsme bohužel nezvládli obsaditcelé družstvo, což bylo
způsobeno přechodem ročníků dětí mezi družstvy, ale plně věříme a je to naše budoucnost, že ten příští rok
budeme mít natolik silnou sestavu, že budeme i zde stát na místech nejvyšších.
Naší velkou nadějí je příchod nové hráčky baby tenisu Denisy Noskové,od ledna př. roku, která je aktuálně na
3. místě žebříčku ČR, vyhrála turnaj Masters turnaj ve Frýdku Místku a cca 11 dalších turnajů v letošním roce.
Další velkým talentem je Vojtěch Petr, který rovněž hraje za kategorii baby tenisu a také vyhrál turnaj Masters ve
Frýdku Místku.
TK na Dolině od svého vzniku prošla velkým rozvojem a plány jsou na tak malé městečko, jakým Trojanovice
jsou opravdu velké.

Toto vše se děje za velké podpory majitelů manželů Lehnertových a nového sportovního managera p.
Machovského., který je bývalým trenerem 1. třídy, má 22 let praxe s vedením klubu v Přerově, 3,5 roku v
Prostějově a 8 let ve Frýdlantu n. O. Pracoval jako trenér české reprezentace do 14. let, zasloužil se o výchovu

mnoha našich tenisových talentů (Novotná, Nováček, Langrová, Novák, Tabara, Bedáňová).Má velký zdroj
zkušeností a hlavně citu pro nadějné tenisty. Jeho vize tohoto klubu jsou momentálně zpracovávány a mají velký
ohlas a podporu.
Samotní trenéři klubu Robert Hořelka a Tereza Hladíková absolvovali pro svůj další postup II. trenérskou třídu
v Prostějově.
Je plánován nově vedený kondiční trenink, který bude povinný pro všechny hráče a bude součástí jejich
treninků, což tak dosud nebylo. Tenis není jen o raketě, ale hlavně o fyzické kondici a psychice každého hráče.
V tomto roce budou děti starších ročníků absolvovat i speciální sportovní lékařské vyšetření v Ostravě.
V areálu samotném je nyní dokončována výstavba konferenč. centra, kde budou mít děti k dispozici v zimních
měsících prostory pro kondiční cvičení.
Dále je v plánu výstavba wellnes centra, kde budou oddílové šatny, rehabilitace a wellness zázemí.
Plánů je opravdu hodně, tak nám držte všichni pěstičky, protože jde nejen o areál samotný, ale i o sportovní
rozvoj celých Trojanovic.
Úspěchy našich hráčů tento rok:
Baby tenis:
Denisa Nosková – 1.místo turnaj Masters ve Frýdku Místku, dalších cca 11 vítězství na turnajích
Vojtěch Petr

- 1. místo turnaj Masters ve Frýdku Místku

Mladší žáci:
Edita Levko - 1. místo turnaj-C Nový Jičín, 3. místo –Zbrojovka Vsetín, 3. místo TJ Slovan Hranice
Starší žáci:
Filip Jaškovský - 3. místo turnaj Ostrava, 2. místo Dolina-Cup,Trojanovice, 3.místo-Valašské Meziříčí
Concu Sara Rebeca – 3. místo okr. přebor Frýdek Místek

Frenštát p.R., 10.10.2013
Kapitánka družstva
Jaškovská Petra

