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SPORT
Žďárský tenis stojí před přelomovou sezonou
Chalupa: Revitalizace
fotbalového a tenisového areálu na Bouchalkách začne v nejbližších dnech

tivní hráč, v 80. a 90. letech
se věnoval jako trenér II.
třídy trénování mládeže a v
tomto období byl u zahájení
masivnější výuky tenisu
žďárské mládeže. Nesmím
zapomenout na nestora a
spoluzakladatele tenisu ve
Žďáře nad Sázavou pana Oldřicha Petroše, který v letošním roce oslavil krásné
devadesátiny a stále je plný
síly a energie, kterou rozdává na tenisových kurtech.

JIŘÍ BUBÁK

Škrdlovice – Stanovené
sportovní cíle během 59.
sezony předčili, nyní s optimismem vyhlíží nadcházející kulatiny. Žďárský tenis
má za sebou jednu z nejúspěšnějších sezon. Jubilejní
výročí, které klub plánuje
na příští rok, by měl oslavit
stylově v novém. V zimě
2018 by se ve Žďáře měl
hrát tenis!
„Pokud bych hodnotil
uplynulou sezonu, tak musím nahlas říci, že byla ve
všech věkových kategoriích
nejúspěšnější v celé naší
tenisové historii a máme
výborný potenciál se zlepšovat i v následujících letech. Díky podpoře města se
navíc všichni dočkáme adekvátního zázemí a nové
nafukovací haly,“ těší předsedu tenisového oddílu TJ
Žďár Leoše Chalupu, který
během rozhovoru na tradičním bilancování uplynulého ročníku ve Škrdlovicích
jedním dechem dodává:
„Lepší oslavu blížících se
šedesátin jsme si nemohli
přát.“
Poohlédněme se za sezonou
2017. Jaká byla?

V krajských soutěžích jsme
nasadili do všech věkových
kategorií od mini až po dorost devět družstev a celkově odehrálo soutěže a turnaje 50 mladých tenistů.
Tolik týmů jsme neměli za
celých šedesát let. V počtu
družstev patříme mezi tři
největší kluby v Kraji Vysočina.
Podařilo se vám splnit výkonnostní cíle?

Mládežníci si v soutěžích
vedli skvěle, předem stanovené cíle splnili, za což patří
všem hráčům velké podě-

Pojďme k blízké budoucnosti. V
kuloárech se již nahlas hovoří o
nové nafukovací hale a revitalizaci tenisového a fotbalového
zázemí. Přiblížíte víc?

OCENĚNÍ. Zlaté kanáry žďárského tenisového oddílu si odnesli mladší žák Filip Piechula a mladší žačka Lucie Braunová. Do síně slávy byl
uveden Ivan Chalupa (vpravo nahoře uprostřed), jemuž bezprostředně gratulovali Leoš Chalupa (vlevo) a David Odvárka. Tenisté nezapomněli ani na svého nestora Karla Petroše, kterému předali dort k životnímu jubileu. Foto: VLM/Jiří Bubák

kování za skvělou reprezentaci. Mladší žáci skončili
v krajském přeboru (KP) II.
třetí a starší žáci A ho s
přehledem udrželi. Dorost si
po povedených výkonech
rovněž zajistil účast v KP II.
Třešničkou na dortu je
dlouho očekávaný postup
dospělých, kteří suverénně
zvítězili ve své skupině a
příští rok se ve Žďáře bude
hrát KP II. Nyní máme
všechny A-družstva v KP II.
Výhledově se chceme především u mladších žáků
posunout do KP I, druhé
nejvyšší soutěže v krajích a
třetí v ČR. Velmi nadějné

Žďár potrápil vedoucí Spartu
Žďár nad Sázavou – Atraktivní šlágr o první místo
druholigové tabulky nabídlo
sobotní basketbalové utkání
žďárských žen proti neporažené BA Spartě Praha. V
dubnu ještě prvoligové Pražanky vstoupily do zápasu
lépe a nakonec ho dovedly
do vítězného konce.
Tým okolo trenéra Vlastislava Křišty si spravil chuť
o den později, Brandýs nad
Labem porazil o osm bodů.
ŽĎÁR N. S. – BA SPARTA 69:80

Sparta přijela s velmi mladou sestavou (ročníky 2002
až 1999), která se opírala o
velmi dobrou hru jedné
proti jedné, slušnou střelbu
a hlavně bleskový přechod
do protiútoku.
Prvotní nervozita z domácích hráček poměrně
rychle opadla a v první polovině utkání Žďár dokázal
držet se soupeřkami krok.
V té druhé zlepšil obranu,
bohužel se ale nedokázal
vypořádat s jednou z
ústředních hráček Sparty,
která celou hru tvořila.

Od začátku poslední čtvrtiny začal Žďár ztrácet a
připsal si premiérovou domácí porážku v sezoně.
Body: Jurášek 18, Kopicová 11, Rosecká 8,
Vítová 7, Holéczyová 7, Kuhnová 6, Stočková 6, Kalábová 4, Havlíková 2. Po čtvrtinách: 19:27, 36:42, 52:57.

ŽĎÁR N. S. – BRANDÝS 75:67

Na bolavou porážku chtěly
ženy zapomenout proti
Brandýsu nad Labem.
Rychle si vypracovaly dvouciferný náskok, ve zbytku
utkání to však z jejich strany nebylo ono. Dva body za
vítězství ale zůstaly doma,
kde se Žďár představí i 2. a
3. prosince proti Příboru a
Bruntálu.
Body: Stočková 20, Jurášek 12, Vítová 9,
Kopicová 9, Holéczyová 8, Kuhnová 6, Kalábová 4, Rosecká 4, Havlíková 3. Po čtvrtinách: 23:15, 44:34, 60:47. (bub)
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výkony navíc předvedli i
naši mini tenisté.
Čím si to vysvětlujete?

Projevila se mravenčí práce
trenérů a rodičů, kteří své
děti podporují v tenise, byť
se jedná o náročný sport
nejen po stránce sportovní,
ale i finanční. Hrozně mě
proto těší, že se nám stále
rozrůstá naše tenisová základna. Letos jsme se věnovali 81 dětem, 31 z nich se
učí základům tenisu v populární tenisové škole. S devíti trenéry je v současných
podmínkách kapacita tenisového oddílu plně vytížena.

Během roku jsme uspořádali
devět turnajů, z toho pět
bylo celostátních. Snažíme
se, aby byl tenis vidět.
Ve Škrdlovicích jste kromě bilancování sezony předali i několik individuálních cen. Kdo si je
odnesl letos?

Mezi chlapci získal našeho
Zlatého kanára Filip Piechula, který v kategorii
mladších žáků vybojoval do
celostátního žebříčku bonusovou hodnotu (BH) 15. Filip
vyhrál řadu celostátních
turnajů ve dvouhře a především ve čtyřhře. V soutěžích
družstev prakticky neprohrál

utkání a byl velkou oporou.
V dívčí kategorii si zasloužila
Zlatého kanára Lucie Braunová, mezi mladšími žákyněmi si připsala do celostátního žebříčku BH 9.
Lucka několikrát postoupila
do čtvrtfinále celostátních
turnajů a byla finalistkou ve
dvouhře a čtyřhře v meziokresním přeboru mladších
žáků.
Další dva ocenění už toho mají za
sebou mnohem víc…

To máte pravdu. (smích) Do
naší tenisové síně slávy byl
uveden Ivan Chalupa, v klubu působil nejdříve jako ak-

Košíkáři zvládli zápasy o přežití

Jsem hrozně rád, že můžu
říct, že se poprvé od založení
klubu dočkáme adekvátního
zázemí a nafukovací tenisové haly. Díky podpoře města
bylo rozhodnuto o výstavbě
nového zázemí pro tenis a
fotbal na stávajícím místě,
kompletní revitalizaci čtyř
kurtů a také instalaci nafukovací haly na dva kurty pro
šestiměsíční zimní období.
Vzhledem k tomu, že jsme
se mohli spolupodílet na
návrhu nové budovy se zázemím a interiéru, potvrdím,
že pro všechny tenisty bude
připraveno zázemí hodné 21.
století. Možnost trénovat v
hale určitě zvýší výkonnost
našich závodních hráčů, pro
něž byla absence haly velkým handicapem. Radost ale
nemáme jen my, ale i široká
tenisová veřejnost, která už
ani v jakoukoliv tenisovou
halu nedoufala. Lepší oslavu
blížících se šedesátin jsme si
nemohli přát.
Už víte, jak si příští rok poradíte
s výpadkem tréninkových hřišť?

S revitalizací samozřejmě
souvisí provoz po dobu výstavby, která bude zahájena
v nejbližších dnech a bude
pokračovat na jaře. Jsme
připraveni na omezený provoz, byť musíme zabezpečit
tréninky, mistrovská utkání
a turnaje pro všechny věkové kategorie. Pravděpodobně
požádáme o pomoc i kluby v
okolí Žďáru.

Kam za sportem

PÁTEK: Hokej – extraliga st. dorostu:

Žďár nad Sázavou – Hodně
těžká úloha stála před druholigovými basketbalisty. Po
špatném vstupu do soutěže
odjeli bojovat do Valašského
Meziříčí a Lipníku, kde se
proti sobě postavily tři nejhorší celky. Motivace všech
byla zřejmá; nebýt po víkendu poslední. Žďár šel v
obou utkáních jasně za
svým cílem a přivezl si dvě
veledůležité výhry.
„Proti silovým protivníkům nám vyšly začátky,
rychle jsme si vypracovali
dvouciferná vedení a přes
menší výpadky dovedli zápasy ke kýženým výhrám,
které pro nás jsou v této
fázi soutěže naprosto klíčové. Týmu výrazně pomohl
návrat Jirky Bubáka, jehož
jsme v týdnu po vzájemné
domluvě stáhli z Jihlavy.
Mužstvu dodal klid a potřebné sebevědomí,“ uvedl
trenér Petr Šilhart.
VAL. MEZIŘÍČÍ – ŽĎÁR N. S. 65:72

„Snažili jsme se hrát rychle,
domácí nás zastavovali jen

za cenu faulů a skóre příjemně narůstalo. Konečně
jsme nemuseli dohánět
ztrátu, byli jsme v pohodě,“
řekl Šilhart.
Namotivované Valašské
Meziříčí se dostalo na dostřel jen jedinkrát, ve 23.
minutě stáhlo své manko
na 39:42, s chutí hrající Bubák ho ale osmi body v řadě
znovu poslal do kolen. „Zápas mu sedl. Pro nás je jen
škoda, že se vrátil zrovna
dnes,“ litoval domácí kouč
Petr Nachtmann, jehož tým
si spravil chuť nedělní výhrou 73:44 nad Podolím.
Body: Bubák 35, Vavřínek 9, Seidler 8, Růžička 7, Vencálek 7, Ondráček 4, Pospíšil 2,
Kazda, Malec, Zezula. Fauly: 22:20. Trestné hody: 12/5 – 34/23. Trojky: 6:3. Po čtvrtinách: 15:24, 34:39, 47:58.

LIPNÍK N. B. – ŽĎÁR N. S. 52:73

Podobný scénář se odehrál i
na palubovce Lipníku nad
Bečvou. Žďár šel do trháku
2:10, bojovně naladění domácí sice díky několika
trojkám srovnali na 17:17,
poté se ale dopustili řady

nepřesností, které Žďár
zkušeně trestal (17:33).
Předčasné K. O. přišlo s
nástupem do druhé půle,
kdy odhodlaní domácí jen
přihlíželi další osmibodové
šňůře (33:54), po které bylo
rozhodnuto. „Musím Lipník
pochválit za bojovnost, za
žádného stavu se nevzdával,
takže vždy, když jsme utekli
a chtěli mít zápas pod kontrolou, dokázal zareagovat a
trochu mi pocuchat nervy,“
mrzelo Šilharta.
Body: Bubák 31, Seidler 12, Pospíšil 10, Ondráček 7, Vavřínek 6, Vencálek 5, Malec 2,
Kazda, Růžička, Zezula. Fauly: 24:20.
Trestné hody: 25/14 – 22/14. Trojky: 6:5.
Po čtvrtinách: 17:21, 33:46, 44:59. (poh)
1. Krnov
2. SA Brno
3. Hladnov
4. Karviná
5. Černá Pole
6. VŠB Ostrava
7. Podolí
8. Val. Meziříčí
9. Šumperk
10. ŽĎÁR N. S.
11. Lipník n. B.
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Žďár – Litvínov (18.45). Šipky – MČR jednotlivců, dvojic a mládeže v elektronických
šipkách (10.00, Dům kultury, Žďár n. S.).
SOBOTA: Basketbal – OP minižáků U13:
Žďár – BK Brno (10.00 a 12.00, hala 2. ZŠ).
Florbal – Národní liga mužů: Žďár –
Kopřivnice (19.00, hala Bouchalky). Házená – kval. žákovské ligy: turnaj st. žáků
ve V. Meziříčí (9.00). Hokej – krajská liga
mužů: V. Bíteš – Uh. Hradiště (17.00). Stolní tenis – III. liga mužů: Žďár – MS Brno C
(14.00, herna Bouchalky). Šipky – MČR
jednotlivců, dvojic a mládeže (10.00, Dům
kultury, Žďár). Volejbal – II. liga mužů:
Žďár – Dv. Králové (11.00 a 15.00), II. liga
žen: Žďár – Střešovice B (9.00 a 13.00, vše
hala Bouchalky), liga kadetek: Nové Veselí
– Lanškroun (11.00 a 15.00).
NEDĚLE: Házená – extraliga mužů: Nové Veselí – Handball Brno (16.00), II. liga
mužů: Žďár n. S. – Loko. Plzeň (18.00, hala
Nové Veselí), I. liga ml. dorostu: Žďár n. S.
– Nové Veselí (13.45, hala Nové Veselí), liga Vysočiny ml. žáků: turnaj ve V. Meziříčí
(9.00). Hokej – krajská soutěž mužů: V. Bíteš B – Bystřice (16.30). Stolní tenis – III.
liga mužů: Žďár n. S. – Sokol Brno I (10.00,
herna Bouchalky). Šipky – MČR jednotlivců, dvojic a mládeže (10.00, Dům kultury,
Žďár n. S.).
STŘEDA: Hokej – II. liga mužů: Žďár n.
S. – Klatovy (18.00). (bub)

