
Reportáž z dětského halového tenisového turnaje 

 sobota  27.11. 2010 
 

Dne 27.11.2010 proběhl v tenisové hale TK Lokomotivy Praha dětský tenisový turnaj, který 

pořádal tenisový oddíl Meteor Praha ve spolupráci se sportovním klubem 2.P.S.K. 

Turnaje se zúčastnily pozvané, především ,,meteorské“děti, věkových kategorií 5-10 let, které 

byly rozděleny do skupin dle věku a výkonnosti. 

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

vítězové jednotlivých kategorií si domů odnesli kromě věcných cen i krásné poháry. 
 

Kategorie I –turnaj v minitenise, byla určena pro mírně a středně pokročilé malé tenisty, 

ročníky 2003-2006. Turnaj se hrál na 2 zmenšených kurtech určených pro minitenis. 

Kvalifikace kategorieI v minitenise začínala uţ v 9.00 a čítala 2 skupiny po 5, kde vítězové 

skupin si vybojovali účast v hlavní soutěţi turnaje kategorie I. Pro ty děti, které nepostoupily 

do hlavní soutěţe, byly připraveny tenisové soutěţe o mnoho cen, ve kterých byli 

nejúspěšnější Simča Molcanyiová,Matěj Horáček a Kryštof Schovánek. 

                                 

 

 

 

 

 

Do hlavní soutěţe postupovali nakonec díky úplně shodným výsledkům (počet vítězných 

utkání+skore) 4 kvalifikanti a dále tam bylo nasazeno 8 hráčů a hráček na základě jejich 

úspěchů v minulých oddílových turnajích v létě a na podzim, a ti byli rozděleni do 2 skupin. 

Do kaţdé skupiny bylo vylosováno 6 dětí, 2 nejlepší z kaţdé skupiny postoupily do 

superfinále.  

Ty děti, které nepostoupily do superfinále, sehrály ještě turnaj útěchy, vyřazovacím 

způsobem, kde se nakonec celkovým vítězem stal Lukáš Číţek(2003), kterého však v 1.kole 

vyřazovacího pavouka velmi potrápila stále se zlepšující Danielka Mlynárová(2004), nad 

kterou vyhrál nejtěsnějším rozdílem 7:6, dále pak jiţ Lukáš procházel pavoukem hladce a ve 

finále si poradil i s výborně hrající kvalifikantkou Inkou Floriánovou(2004).   

3.místo vybojovala Anička Jiřičná (2003)a 4.skončil teprve 4-letý Míša Mlynár(2006). 

Do superfinále postoupila dle očekávání Lucinka Havlíčková(2005), která také celou soutěţ 

vyhrála, kdyţ ve finále porazila velikého bojovníka Juliana Šablera(2004). O největší 

překvapení celého turnaje se postaral Ondra Zúbek(2003), který postoupil nejprve 

z kvalifikace do hl.soutěţe a dále pak do superfinále, kde v boji o 3.místo porazil výborně 

hrajícího Matouše Krulicha(2005), který tak obsadil celkové 4.místo v kategorii I. 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Kategorie II byla určena pro ročníky 2002-03 mírně pokročilí+2004-05 pokročilí. Tato 

kategorie dětí sehrála turnaj v babytenise(na zkrácený velký kurt) + turnaj v mini tenise.  

Na babytenis byly děti rozlosovány do 2 skupin po 5(kluci a holky dohromady), kde vítězové 

skupin hráli o celkové 1.místo a 2.ve skupinách hráli o celkové 3.místo. Celkovou vítězkou se 

stala teprve 5-letá výborně hrající Linda Fruhwirtová(2005), která ve finále zvítězila nad 

Adélkou Kulíkovou(2002). O 3.místo svedla obrovský boj Adélka Kyčková(2002) 

s Matyášem Krajíčkem(2003), který od začátku zápasu vysoko vedl, ale v koncovce byla 

nakonec lepší Adélka a vybojovala tak 3.místo. 

Turnaj v minitenise byl sehrán ve skupinách, zvlášť pro chlapce a zvlášť pro děvčata.  

Mezi děvčaty byla opět nejlepší Linda Fruhwirtová, 2.místo obsadila Adélka Kulíková a 

3.místo si vybojovala Julie Stránská. 

Mezi chlapci byl boj velmi vyrovnaný a o pořadí na 1.-3.místě nakonec rozhodlo pouze skóre. 

1.místo obsadil Matyáš Krajíček, 2.místo Denis Holík a 3.místo Šimon Pretl. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie III byla určena pro středně pokročilé aţ pokročilé tenisty, ročníky 2000-2002. 

Turnaj začínal v odpoledních hodinách a protáhl se aţ do večera. Hrálo se ve 2 skupinách po 

4, stejným systémem jako v kategorii II a dále pak turnaj v minitenise. V této kategorii 

všichni účastníci podali velmi dobré a bojovné výkony. Všechny zápasy byly velmi 

vyrovnané. Jedinou suverénkou byla Gábinka Hradecká(2001), která ve všech zápasech 

vyhrála vysokým rozdílem a stala se tak celkovou vítězkou, 2.místo vybojoval Matěj Vlček, 

3.místo obsadil Martin Ţihla, který v zápase o 3.místo udolal po velkém boji Fredyho Buška. 

Určitě za zmínku stojí i velmi dobré výkony Ivana Sitaře a Matyáše Holzla, kteří svedli velmi 

vyrovnané souboje se všemi soupeři. 

Velké překvapení se zrodilo v turnaji v minitenise, který trochu nečekaně, ale zaslouţeně 

vyhrál Fredy Bušek, 2.místo obsadila Gábinka Hradecká a 3.místo Matěj Vlček. 
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