
Reportáž z dětského tenisového turnaje 

 

V sobotu 26.11.2011 proběhl v tenisové hale LOB Slovanu Bohnice dětský tenisový  turnaj, který 

pořádal SK Meteor Praha ve spolupráci se sportovním klubem 2.P.S.K. Dolní Chabry.  

SK Meteor sdružuje přes 90 dětí ve 3 tréninkových centrech Libeň, Chabry a Suchdol.  

Turnaje se zúčastnilo 58 dětí, ve věku 5-12 let, které byly rozděleny do 6 věkových kategorií. 

Všechny děti podaly krásné a bojovné výkony a za to byly odměněny pěknými cenami, které věnovala 

společnost Globus a vítězové jednotlivých kategorií si domů i krásné poháry. Chaberské děti 

suverénně ovládly kategorii minitenis a přípravku a potvrdily tak, že loni zde vytvořená tréninková 

skupina má vysokou úroveň. Naopak kategorii ml.žáků opanovaly děti z Libně a Suchdola. 

 

Minitenis-tato kategorie byla určena pro malé tenisty, ročníky 2005-2006.  

Turnaj se hrál na 2 zmenšených kurtech určených pro minitenis. 

Kvalifikace kategorieI v minitenise začínala už v 9.00 a čítala 2 skupiny po 5, kde 2 nejlepší ze 

skupiny si vybojovali účast ve čtyřčlenném superfinále.  

1.místo zaslouženě vybojoval s velkou převahou bez jediné prohry Michal Mlynár(Chabry), 2.místo 

Daniel Bien(Suchdol), 3.místo Ben Florian(Chabry),4.místo Anička Dejmková 

Pro ty děti, které nepostoupily do superfinále, byl připraven ještě turnaj útěchy, kterou suverénně 

vyhrál Tobík Klofáč (Chabry) 

 

Přípravka-tohoto turnaje se zúčastnilo 22 dětí, ročníky 2003-2004 a nejpokročilejší  děti z ročníku 

2005. Děti byly rozděleny do 3 skupin na chlapce a dívky a 3.skupina byla open pro děti, které 

netrénují v meteorských skupinách, ale pravidelně se zúčastňují letních kempů a oddílových turnajů.    

Výsledky: 

Chlapci: 1.Tobiáš Holzel(Suchdol),2. Petr Franc (Chabry),3. Kryštof Schovánek (Chabry) 

Dívky:1. Anna Jiřičná(Chabry),2.Danielka Mlynárová(Chabry),3.Inka Floriánová(Chabry) 

Open: 1. Tobiáš Brož ,2.Lucie Havlíčková,3.Bára Heřmanová,4.Filip Drbal(Chaberák) 

 

ml.žactvo team B- tohoto klání se účastnily děti mírně a stř.pokročilé, pro některé to byla vůbec první 

turnajová zkušenost. 

1.místo Jakub Tomka(Libeň),2.místo Julie Stránská(Libeň),3.místo Matyáš Holzel (Suchdol) 

 

ml.žactvo- team A-tohoto klání se účastnilo 8 nejlepších hráčů, kteří se do této skupiny kvalifikovali 

za své výkony na turnajích a mistrácích v roce 2011.  

1.místo Matyáš Krajíček(Libeň),2.místo Martin Žihla(Libeň),3.místo Matěj Vlček(Libeň)  
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