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Úspûch babytenistÛ
v letní sezonû 2017
Hráãi a hráãky oddílu

TK Blansko v kategorii
od 8 do 9 let zaznamenali
historick˘ úspûch v podo-
bû postupu do krajského
finále druÏstev, kde obsa-
dili koneãné sedmé místo
z celkov˘ch 54 t˘mÛ.
DruÏstvu ve sloÏení
Valerie Boudová, Kry‰tof
Sychra, Vít Jefiábek,
Veronika Skotáková,
Joná‰ Krechler a Monika
Skotáková se nejprve po-
dafiilo vyhrát jednu ze 
sedmi základních skupin
Jihomoravského kraje,
kter˘ je v rámci tenisové
soutûÏe druÏstev roz‰ífien o ãást kraje
Vysoãina, Olomouckého a Zlínského
kraje. Blanen‰tí babytenisté se tak utka-
li s nejlep‰ími t˘my nejen z Brna, ale
i z Jihlavy, Zlína nebo Znojma. Vítûzství
ve skupinû Blansku zajistilo úãast
v pfiedkole krajského finále, které se 
odehrálo v sobotu 9. záfií na tenisov˘ch
kurtech ÎLTC Brno. V pfiedkole se utka-
lo v‰ech sedm vítûzÛ jednotliv˘ch sku-
pin doplnûn˘ch o poslední t˘m
Jihomoravské ligy. V této silné konku-
renci se blanenskému t˘mu podafiilo 
postoupit ze skvûlého druhého místa
do nedûlního krajského finále. O kraj-
ském pfieborníkovi se pak rozhodova-
lo mezi elitními osmi druÏstvy. V silné

konkurenci blanen‰tí babytenisté na-
konec vybojovali skvûlé sedmé místo
a umístili se tak jedinou pfiíãku od po-
stupu do nejvy‰‰í Jihomoravské soutû-
Ïe druÏstev, kam patfií napfi. i nejlep‰í
t˘m âeské republiky TK Agrofert
Prostûjov. V‰em hráãÛm a hráãkám
dûkujeme za vynikající reprezentaci
tenisového klubu TK Blansko a pfieje-
me mnoho dal‰ích tenisov˘ch úspû-
chÛ. 

Pro podrobnûj‰í v˘sledky a více 
informací nav‰tivte webové stránky
Jihomoravského tenisového svazu
www.jts.cztenis.cz.

Text: Romana Rybáfiová
Foto: Lucie Boudová

DruÏstvo babytenisu. 

Dûtsk˘ den 
v Prostfiedním Pofiíãí

V sobotu 9. 9. 2017 se v Prostfiedním
Pofiíãí konal jiÏ tradiãní dûtsk˘ den.
Tentokrát se nesl v duchu pohádkové
cesty za pokladem. Dûti spoleãnû s rodi-
ãi plnily úkoly, které pro nû pfiipravil
sám vodník z místní fieky Kfietínky
a dal‰í pohádkové bytosti z této kouzel-
né vesnice. DomÛ si dûti odnesly krásné
dáreãky, které dostaly za vyplnûné hrací
karty nebo které vyhrály v tombole. Na
celé odpoledne byl pfiipraven i dopro-

vodn˘ program (skákací hrad, králiãí
hop Ole‰nice nebo jízda na koních), kte-
r˘ si dûti náramnû uÏily.

Tímto dûkujeme sponzorÛm za pod-
poru této akce. (Tiskárna Bûlehrádek,
Itab Boskovice, Stolmat Letovice,
Vojenské lesy âR, Barvy a laky Teluria,
manÏelé Janãovi, OÚ Prostfiední Pofiíãí,
SDH Prostfiední Pofiíãí).

Text a foto: Mgr. Ivana ·imanová
(Kvûtenská)

Pohádkové bytosti v Prostfiedním Pofiíãí.


