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Třebíč se stává tenisovým centrem
V tenisovém areálu za třebíčskou nemocnicí probíhá čilý
stavební ruch. Petr Ondrůj
vysvětlil, že se jedná o rozsáhlou
přestavbu, po které oddíl nabídne tenistům lepší zázemí.
 זAntonín Zvěřina

V prostoru tenisových kurtů
probíhá čilý stavební ruch. Co se
tady děje?.
Z důvodu zvyšující se poptávky a
zkvalitňování našich služeb jsme se
rozhodli hlavní budovu HTK rozšířit o ubytovací a společenské prostory, kde se budou moci konat například semináře, ale také se zde budou
potkávat hráči a trávit společně volný čas mezi tréninky a během turnajů.
V přední části pak probíhá výstavba
sportovně ubytovacího komplexu,
který nabídne kromě ubytování také
wellness, relaxační zónu, posilovnu,
a plánujeme zde otevřít ambulanci
sportovního lékaře a ortopeda, které v součinnosti s Nemocnicí Třebíč,
ale i jinými zdravotními zařízeními,
vytvoří již poměrně široké spektrum
nabízených lékařských i nelékařských služeb.
Jaká bude kapacita ubytování?
Celková kapacita ubytování ve
sportovním areálu bude 58 míst.
Co děje na kurtech?
Už jsme ukončili halovou sezónu,
takže teď je potřeba připravit kurty
na jarní období. Oficiálně jsme venkovní část sezóny zahájili 1. května.
Proč jste se do tak rozsáhlé
výstavby pustili?
Především jde o rozšíření nabídky
našich služeb nejen členům našeho
klubu, ale například wellness a posilovna by měly sloužit i široké veřejnosti.
Chceme také vytvořit ideální podmínky pro naše závodní hráče, kteří
se u nás připravují. V současné době
jsme nuceni využívat některé prostory mimo areál HTK, takže jde i o
jakýsi komfort, spočívající v tom, že
hráči a členové nebudou muset nikam dojíždět.
Jsme také pořadateli celostátních
tenisových turnajů, které jsou několikadenní, a tak budeme schopni
zajistit ubytování jejich účastníkům,
což dosud nebylo možné.

TŘEBÍČ nabízí zázemí všem tenisovým talentům z Vysočiny.
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a sport obecně, ale jde nám o rozvoj
osobnosti jako takový.

Petr
Ondrůj

Jak se vaše středisko jmenuje?
V lednu 2017 jsme se stali oficiálním Krajským centrem talentované mládeže Kraje Vysočina v oblasti tenisu. Hlavním cílem centra je
vytvořit podmínky pro rozvoj talentovaných hráčů kraje, ve věku 8 až
14 let. Poděkování za pomoc se vznikem centra patří radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a
sportu Janě Fialové.
Můžete přiblížit program?
Hráči jsou podle věku rozděleni do
tří kategorií - baby tenis, mladší žáci
a starší žáci. Baby tenisté k nám přijíždějí jedenkrát měsíčně na jednodenní soustředění.
U žákovských kategorií jsme pak
šli cestou dvoudenních soustředění, jejichž hlavní náplní je tenisový a
kondiční trénink a tréninkové zápasy. Sportovní příprava je doplněna o
sportovní psychologii, angličtinu a
fyzioterapii. Během posledního soustředění jsme hráčům ve spolupráci
s Městským kulturním střediskem
Třebíč ukázali UNESCO památky
města.
Zdaleka nám tedy nejde jen o tenis

Jezdí sem hráči z celé Vysočiny?
Ano, do střediska byli vybráni hráči z celého kraje. Máme zde hráče
z Třebíče, Jihlavy, Havlíčkova Brodu,
Pelhřimova a dalších významných
tenisových měst.
Turnaje pořádáte převážně pro
děti?
Převážnou většinu turnajů skutečně pořádáme pro děti. V letošní letní
sezóně jich máme na programu celkem 9, z toho 8 je jich právě pro děti.
Mezi významnější letošní turnaje
určitě patří krajský přebor mladších
žákyň (10 – 12 let) a turnaj starších
žáků (13 – 14 let) kategorie ,,A“. Jedná se o nejvyšší kategorii turnajů, a
je určen pro hráče zhruba do padesátého místa celostátního žebříčku.
Kolik dětí do centra dojíždí?
Do Krajského centra talentované mládeže bylo vybráno celkem 26
dětí.
Už máte vytipované nějaké talenty?
Všichni hráči, kteří byli do centra
vybráni, již splňují předpoklady stát
se úspěšnými tenisty. Pak jde o to, co
je každý hráč ochoten tenisu a přípravě obětovat.
Jak to kloubíte s vyučováním?
Jelikož jsou soustředění jen jed-

nou za měsíc. a všichni hráči chodí
na základní školy, tak s tím naštěstí není žádný problém. Vyšli nám
vstříc ředitelé všech třebíčských škol,
jejichž hráči byli do střediska vybráni. Jednotlivé ředitele jsem osobně
navštívil, abych jim přiblížil fungování Krajského centra talentované
mládeže.
Kolik je tady hráčů z Třebíčska?
V centru je celkem 13 hráčů z HTK
Třebíč.
Jaké máte vztahy s městem?
Město je jedním z našich nejvýznamějších partnerů, a díky své
grantové politice patří i mezi nejvýzmanější podporovatele klubu.
Máte nějakou vizi do budoucna?
Chtěli bychom se stát významným
tenisovým oddílem, který si bude
vychovávat vlastní hráče, kteří nebudou mít potřebu odcházet do jiných,
větších tenisových klubů, a budou
tak přispívat i k reprezentaci města
Třebíč a Kraje Vysočina na významných tenisových akcích.
Dále pak rozšiřovat naše služby i
mimo tenisový areál, a přiblížit tenis
co největšímu počtu dětí z místních
MŠ a ZŠ.
Naší snahou je tak vytvoření
moderního, dynamického sportovního střediska krajského významu, které bude poskytovat pestrou
nabídku sportovního a volnočasového vyžití.

Triatlonisté na Ironmanu bodovali
Pod stupni vítězů během posledního červnového víkendu končili triatlonisté oddílu triatlonu
TJ Spartak Třebíč. Nejprestižnějšího závodu mezi
triatlonisty - Ironmanu - se v Otrokovicích zúčastnili Milan a Dušan Procházkové. 16. ročník závodu, s názvem MORAVIAMAN a s objemy 3,8180-42,2 km, byl Mistrovstvím ČR a součástí ČP
v dlouhých triatlonech.
Lépe se na něm dařilo Milanovi, který v úmorném vedru, v hodnotném čase 10:53,39 h, obsadil
v kat. 50-54 let nepopulární 4. místo.
Dušan na svém prvním Ironmanu s časem
13:29,47 h proběhl cílem na 32. místě kat. 45-49
let. Do závodu se prezentovalo 299 jednotlivců

a 71 štafet, což svědčí o velkém nárůstu popularity dlouhých tratí. Vítězem se stal Lukáš Krpec,
časem 9:01,18 h.
V Týně nad Vltavou pokračoval Světový pohár
(SP) v kvadriatlonu na sprinterské trati (0,754-20-5 km). Současně si to čeští závodníci mezi
sebou rozdali o tituly mistrů ČR.
Tradičně menší účast (47 účastníků z HUN,v
GER a ČR) byla také zapříčiněna nízkým bodovým koeficientem závodu pro bodování do SP.
Mistrem ČR se stal Tomáš Svoboda (bratr olympijského vítěze v moderním pětiboji z Londýna,
Davida) časem 1:18,53. Petr Mejzlík obsadil v kat.
50-59 let 5. místo, za čas 1:43,48h. V kat. 60-69

let startoval z KLM Třebíč Zdeněk Mikoláš, který
v závodě SP obsadil 4. místo a v MČR vybojoval
časem 2:04,39 h bronzovou medaili za 3.místo.
A před týdnem (18.6.) se Luboš Hála zúčastnil
2. ročníku závodu INTERVAL 1/2IRONMAN
RAČICE (1,9-90-21,1 km). Závod je specifický v
tom, že závodníci skáčou do vod Veslařského areálu Račice v půlminutových intervalech, a závod
tak absolvují jako časovku.
Lubošovi se časem 5:17,59 h podařilo v kat. 5054 let vystoupit na stupně vítězů pro stříbrnou
medaili za 2. místo. Vítězem se stal Tomáš Řenč
za 4:10,06 h, před legendou dlouhých tratí Petrem
Vabrouškem.
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