
Dvě družstva z Východních Čech mezi osmičkou nejlepších družstev na MČR v babytenisu 

TK Hlinsko – TJ Jiskra Havlíčkův Brod na 4. místě ! 

Od 15.9. do 17.9. proběhlo, již tradičně, v areálu TK Prostějov XII. Mistrovství České republiky družstev 

v babytenisu (hráči 7 - 9 let). Východní Čechy měly hned dvojí zastoupení. Kromě našeho družstva ve složení 

David Brückner, Josef Svoboda, Michal Rakouš, Tomáš Krška, Vendula Mojžíšová a Vanesa Haviárová, se 

republikového finále účastnili ještě hráči TO TJ Svitavy. Ti si účast vybojovali v předešlém ročníku, kdy skončili 

na 4. místě, což jim automaticky zajišťovalo účast i v tomto roce. 

 

Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí proběhlo losování již ve čtvrtek. Z osmi kvalifikovaných zástupců 

jednotlivých oblastí jsme si do předkola vylosovali vítěze Jihočeského kraje družstvo TK Písek.  

Po čtvrteční a páteční rozehře jsme nastupovali do utkání s odhodláním zvítězit a vybojovat si tak účast v dalších 

kolech turnaje. V zápase jsme se brzy ujali vedení, když všechny 4 singly vyhráli naši tenisté a před závěrečnými 

čtyřhrami bylo již rozhodnuto o postupu. Ten jsme ještě zpečetili vyhranými čtyřhrami. Konečný stav 6:0 nás 

posunul do sobotního čtvrtfinále.  

Další los byl opět shovívavý a všichni jsme se mohli těšit na východočeské derby proti TO TJ Svitavy, proti kterým 

jsme nastupovali tento rok již potřetí. Ve skupině jsme prohráli 2:4 na zápasy. Ve finále východočeské oblasti jsme 

uhráli nerozhodný výsledek 3:3 a podlehli jsme 23:29 na gamy. Ve třetím utkání jsme neponechali nic náhodě a po 

důkladném studiu všech meteorologických aplikací jsme zvolili páteční odpolední trénink na tvrdém povrchu 

v hale.  

Sobotní zápasy byly po dohodě většiny kapitánů zahájeny venku na antuce, leč po několika odehraných gamech 

musela být utkání pro sílící déšť přerušena a přesunuta do haly (s tím jsme ostatně počítali). Očekávané drama se 

nekonalo, potvrdili jsme vzrůstající formu, když první bod zajistil Michal Rakouš, který hladce přehrál Nikolu 

Snášilovou 6:0, posléze přidal druhý bod Josef Svoboda, když zvítězil 6:2 nad Matoušem Plocem a oplatil mu 

porážku 0:6 z krajského finále. Trochu více práce měla naše jednička David Brückner, který ve vyrovnaném zápase 

zvítězil 6:4 nad Josefem Lebišem. Čtvrtý pečetící bod zajistila Vendulka Mojžíšová. V utkání s Charlene Crhovou 

zvítězila 6:1. Pro časovou tíseň se utkání deblů po dohodě kapitánů nehrála a my mohli začít slavit postup do 

semifinále mezi 4 nejlepší družstva celé České republiky.  

Semifinálový pavouk nám přiřkl soupeře nejtěžšího, domácí TK Agrofert Prostějov.  K utkání jsme nastoupili 

v pozměněné sestavě. Josef Svoboda podlehl Honzovi Rašticovi hladce 6:0, Michal Rakouš zahájil velmi dobře, 



prezentoval se velmi dobrým pohybem po kurtu a záhy vedl 2:0 nad prostějovskou dvojkou Matiasem Škrlíkem. 

Poté se už projevil dvou a půl letý věkový rozdíl a zkušenější prostějovský hráč utkání otočil a zvítězil 6:2. Na 

trojce nastoupil Tomáš Krška, který prohrál 6:0 s Jaroslavem Zavřelem a Vendulka Mojžíšová nestačila na Báru 

Veselou a prohrála 1:6. I oba debly byly kořistí prostějovských a po výsledcích 2:6 a 3:6 postoupili zaslouženě do 

finále, kde se v očekávaném duelu utkali s družstvem Sparty Praha.  

Naše družstvo v nedělním utkání změřilo síly s ČLTK Praha o konečné 3. místo. Utkání bylo rozehráno na 3 

kurtech prostějovského hotelu. Soupeř šel do vedení, když zápas Brückner:Šmejcký skončil 2:6, následně Rakouš 

přehrál Novákovou stejným výsledkem 6:2 a stav byl vyrovnán 1:1. Svoboda ve třetím zápase nestačil na 

Forejtkovou, prohrál 1:6 a soupeř vedl 2:1. Ve čtvrtém utkání prohrála Mojžíšová 1:6 s Paštikovou a vidina 

bronzových medailí se začala vzdalovat. Debl Svoboda, Krška versus Paštiková, Jiráková skončil 2:6. V posledním 

deblu se však už jen „nedohrávalo“ toto utkání. Brückner s Rakoušem nastoupili proti Šmejckému s Forejtkovou a 

tento zápas mohl nabídnout divákům opravdu snad vše. Brzké vedení hostů 2:0, následné srovnání na 2:2, výborná 

hra od základní čáry, střídala hru na síti, k vidění bylo nesčetně „kraťasů“. Hra nepostrádala ani emocionální náboj, 

došlo i na slzy a bouřlivé slavení jednotlivých bodů. Po několika sporných balónech si naše družstvo vypracovalo 2 

matchboly, které soupeř odvrátil. A poté, v snad nejlepším utkání celého mistrovství, zvítězili soupeři z ČLTK 5:7. 

Konečné čtvrté místo je pro malý, byť složený tým TK Hlinsko – Jiskra Havlíčkův Brod veliký úspěch. Ve velice 

silné konkurenci a s poměrně mladým kádrem (pouze dva hráči ročníku 2008, jeden dokonce ročník 2010 a zbytek 

ročníky 2009) jsme předváděli velmi dobrý tenis, se kterým jsme mohli směle konkurovat daleko větší klubům jako 

například LTK Liberec, TK Slavia Plzeň, TK SC Ostrava, TC Brno, TK Neridé. 

V závěru bychom chtěli poděkovat všem hráčům, rodičům, trenérům a ostatním, kteří se podíleli na reprezentaci 

našeho družstva na XII. MČR, doufáme, že si všichni atmosféru mistrovství užili a přejeme všem hráčům hodně 

dalších úspěchů v jejich tenisovém životě. 

TO TJ Svitavy na 7. místě 

Babytenisté TO TJ Svitavy vyhráli východočeské oblastní finále nad TK Hlinsko - TJ Jiskra Havlíčkův Brod. Se 

stejným soupeřem podlehli ve čtvrtfinále MČR. Po výhře nad TC MJ Brno Líšeň vybojovali konečné 7. místo. 

 

 

Vedení Východočeského oblastního tenisového svazu děkuje oběma družstvům za reprezentaci naší oblasti. 


