Zpravodaj rekreačního tenisu č. 1
ze dne 15. 2. 2019
Vážení tenisoví přátelé,
s mnohými z Vás se potkávám v tenisových areálech TK Prostějov desítky let, s některými
novými až v posledním období. I tak si myslím, že dokážeme mluvit společnou řečí, že nás
červená antuka a bílé čáry spojily skoro na věky.
Společnost TK PLUS, která stojí za veškerými aktivitami nejen tenisovými se snaží držet
vysokou laťku ať už ve výsledcích tak i v klubovém prostředí a životě.
Ty největší tenisové úspěchy posledních let jsou spjaty s hráči a hráčkami z „našeho“ klubu.
Výhry ve Fed Cupu, Davis Cupu, extralize jsou navždy propojeny se jmény jako Jirka Novák,
Tomáš Berdych, Radek Štěpánek, Petra Kvitová a Lucie Šafářová.
A ať nehovořím jen k minulosti, vždyť nedávný DC debut Jirky Lehečky, kluka, který přišel do
Prostějova ve svých 11 letech, potvrdil, že pořád „umíme“.
A vy rekreační tenisté jste jedni z nás. Chodíte na turnaje, na DC či FC, hrajete na stejných
kurtech, dýcháte stejný vzduch.
Chci Vám také říci něco k současnosti a opatřeních, které musela společnost TK PLUS učinit.
Všechna sledují jediný cíl, vytvořit v tenisových areálech co nejlepší podmínky pro Vás, Vaše
kolegy a přátele.
Samozřejmě i pro naši opravdu velice talentovanou mládež, která jen v posledních 5 letech
získala 58 titulů mistrů Evropy a ČR v týmech i jednotlivcích. Proto jsme přistoupili
k operativnějšímu a věcnějšímu řízení firmy i rekreačního tenisu.
Do funkce provozního a marketingového ředitele byl jmenován Tomáš Cibulec, který rozumí
tenisu i kurtům, byl dlouholetým členem výboru. A komisionářem pro rekreační tenis byl
ustanoven MUDr. Oldřich Dostál, který mnoho let pracoval ve funkci člena i předsedy výboru.
Právě tito 2 naši a Vaši kolegové nahradí trochu méně operativní, i když velice poctivě pracující
výbor, za což všem „výborantům“ moc a moc děkuji.
A prosím, seznámím Vás i s jedním mimořádným úspěchem TK Prostějov. Byl jako jediný
tenisový klub v Evropě vybrán jako Evropská tenisová akademie, pečující o talenty ze všech
zemí Evropy.
Tak a víte vše podstatné. Těším se na setkávání na kurtech (už aby bylo jaro), na terase,
v klubovně při narozkách nebo i na divadelním festivalu Aplaus.

Váš

Mirek Černošek

Milí rekreační hráčky a hráči, členové tenisového klubu,
dostává se vám do rukou 1. číslo Zpravodaje rekreačního tenisu. Zpravodaj nahradí
zápisy ze schůzí výboru a bude poskytovat veškeré informace o dění na kurtech a v klubu
v průběhu nastávající tenisové sezony.
Od letošního roku dochází ke změně organizace a řízení celé společnosti TK PLUS
a týká se to i rekreačního tenisu. Výbor rekreačního tenisu ukončil svoji práci zdařilým
Tenisovým plesem. Všem členům za jejich práci v průběhu celého funkčního období je nutné
vyjádřit poděkování. Rekreační tenis nadále zůstává nedílnou součástí všech aktivit
společnosti TK PLUS, se zachováním tradičních akcí – Liga rekreantů a tří jednodenní deblových
turnajů.
Termíny akcí pro sezonu 2019:
Memoriál Jiřího Zemana – debl mužů jen pro členy TK

sobota 11. 5. 2019

Zahájení Ligy rekreantů

pondělí 13. 5. 2019

Memoriál Petra Langra – debl mužů Open

sobota 28. 9. 2019

Předsilvestrovský turnaj – debl mužů jen pro členy TK

sobota 28. 12. 2019

MUDr. Oldřich Dostál

