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A po roce tu máme pro Vás výsledky Turnaje Obce Černilov pořádaný naším
klubem LTC – Černilov.Letos, jako všechny dva roky dohromady předtím,byla
účast hojná a na kurtech se za krásného tenisového počasí bojovalo o každý
„fiftýn“. Spousty soupeřů si brousili zuby na pohár a to hlavně z toho
důvodu, že největší favorité a loňští vítězové Tomáš Vír a Pavel Pavlík
bojovali jen o třech nohou. Pavel, ale do hry dával vše a tak jeho bolavý
kotník nebyl zas tak velkým hendikepem. Byli jsme rádi, že se nám ukázalo
spoustu nových a mladých týmů. Jako Michal Hofman se Standou Zábrodským a
taky Adam Bouchal s Tomem Obzinou.Velice pěkný tenis předváděl Matěj Hušek.
Velkou radost nám taky udělalo, že naše místopředsedkyně Lucka Hudcová
nezůstala letos samotná žena v turnaji a přidali se k ní velice pěkně
hrající I. Pavlíková a D. Zavadilová. Jedny z nejhezčích tenisových
kreací, co se týká pohybu, předváděli František Dědek s Martinem Volejníkem.
Ale zpět k výsledkům. Turnajem procházely nejlépe týmy jako nejzkušenější a
nejklidnější dvojice Václav Šrámek s Pepou Šolcem a také naše
nejlépe sladěná dvojka „Duo prezidento“ S. Javůrek a J. Štěnička.
Dalšími velkými favority byli Martin Štěnička s Tomem Hofmanem, na které
tajně sázela celá divácká obec. Hlavně ta dívčí. No a v neposlední řadě
velice ostřílení borci Mates Souček s Davidem Šolcem a s bubákem věčně
druhého místa po ještě nikdy neporažené dvojici Víra s Pavlíkem. Nakonec
tedy třetí příčku vybojovali kluci M. Štěnička a T. Hofman nad
J. Štěničkou a S. Javůrkem, kdy jim vrátili porážku ze skupiny. O pohár
si zahráli loňští vítězové Tom Vír s Pavlem Pavlíkem proti
Davidovi Šolcovi s Matesem Součkem, kde se ukázalo, že mohlo dojít k
malému překvapení, ale bubák byl silnější, a i když Tomáš s Pavlem
prohráli první set, dokázali po malé dešťové pauze zápas otočit
a zaslouženě zvítězit. Tak turnaj pod vedením chabého, ale veselého
komentátora Mekiho a vynikajícího a zdatného správce Jardy Uhlíře,
který měl pro naše borce nespočet jontových náprstků a našeho zmrzlináře
Míry Veselého na motocyklu Indián s výbornou zmrzlinou a
„stejkeře“ Karla Veselého, dospěl do zdárného konce. Náš oddíl
samozřejmě s obcí Černilov tímto všem zúčastněným a všem nejmenovaný
sponzorům a pomocníkům děkuje za účast a těší se na příští ročník.
Závěrem ještě doufám, že se všichni najdete na fotografiích v naší
fotogalerii.
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