
DEZA, a. s. významně podporuje 
sportování mládeže v regionu. 
Jedním z podporovaných sportů 
je i tenis. V oddíle TK Deza pomá-
há jak se sportovní osvětou, tak 
s rozvojem tenisu mezi mládeží 
na Valašsku, a to už od nejútlejší-
ho věku. 
Nejen rekreační sport, ale i příprava 
pro výkonnostní tenis má tady své 
dlouholeté místo. TK Deza se svým 
trenérským zázemím s pěti teni-
sovými trenéry, jednou trenérkou 
pro fyzickou přípravu a fyziotera-
peutem, stejně jako výkonností 
hráčů, splňuje podmínky pro vedení 
Tenisového střediska mládeže, jehož 
patrony jsou Jiří Novák a Bohdan 
Ulihrach. I areál zasazený do zeleně 
v blízkosti Rožnovské Bečvy splňuje 
se svými 14 antukovými kurty a 3 
kurty v hale všechny parametry mo-
derního rekreačního centra. To vše 
má značný vliv na kvalitu přípravy 
talentované mládeže a její výkon-
nostní postup. 
Hráči Tenisového klubu Deza mají 
skvělé výsledky jak na poli jednot-
livců, tak v utkáních družstev na 
celorepublikové úrovni. V sezoně 
2012/2013 získali hráči tenisového 
klubu na oblastních přeborech Se-
veromoravského tenisového svazu 
11x 1. místo, 9x 2. místo,  
16x 3. místo. Na  Mistrovství ČR pak 
2x 1. místo a 4x 3. místo. Za těmito 
výsledky stojí především hráči Holiš 
Štěpán (starší žactvo 2. místo), Děr-
kas Zdeněk (dorost 7. místo), Vanču-
rová Sára (starší žactvo 11. místo),  
Jermář Jan (mladší žactvo 15. mís-
to), Najmanová Tereza (mladší žac-
tvo 15. místo).  

Poznámka: V závorkách je uvede-
no postavení v českém žebříčku 
po sezoně 2012. 
DEZA, a.s. ve spolupráci s městem 
Valašské Meziříčí zaměřuje své 
úsilí a prostředky k co nejširšímu 
spektru veřejnosti. Odměnou jsou 
výše zmíněné výsledky, reprezen-
tace sportovců a zdravá a spor-

tující společnost od malých dětí 
po seniory. Snad z této skupiny 
talentů jednou vzejde nový Tomáš 
Berdych, který také na kurtech TK 
Deza kdysi začínal. 
Aktivní podporou Deza výrazně 
napomáhá vytvoření komplexní-
ho sportovního zázemí v jednom 
areálu. Sounáležitost atletického 

stadionu, fotbalového stadionu, 
hokejového stadionu, plaveckého 
bazénu, kuželkářských a bowlin-
gových drah tak společně s teni-
sovým areálem řadí toto sportov-
ní centrum mezi největší v celé 
České republice. 

DEZA, a. s. podporuje mladé 
tenisové talenty

www.deza.cz

Druhý červnový víkend zavítalo 
do TK DEZA Valašské Meziříčí 
k zápasům o postup na mist-
rovství České republiky téměř 
padesát děvčat. Takto vysokou 
účast Severomoravský tenisový 
svaz už dlouho nepamatuje, 
snad jen v letech 2006 a 2007 
se počet účastnic tomuto číslu 
blížil.

Ze 49 děvčat, která nastoupila 
do zápasů singlu rozehraných 
na všech 14 meziříčských an-
tukových kurtech, postupovaly 
pavoukem převážně nasazené 
hráčky. Mezi nejlepších 8 se 
podařilo probojovat i mladičké 
Ivaně Šebestové (TK Abrex) 
a domácí Elišce Masaříkové (TK 
Deza). Semifinále však už bylo 

otázkou první nasazené čtveřice 
Stiskálková, Matochová, Cváčko-
vá a Hejčová. A právě Dominice 
Hejčové (TK Vitality) se trpělivou 
a houževnatou hrou s minimem 
chyb podařilo zdolat úderově 
mnohem silnější hráčky, stejně 
jako ve finále s 1. nasazenou Te-
rezou Stiskálkovou (TK Preche-
za), kterou Dominika porazila ve 

dvou setech 6:3 a 6:4. Ve finále 
čtyřher, které bylo po dohodě 
s hráčkami přesunuto z důvodu 
deště do haly,  vybojovala dvoji-
ce Klára Matochová  a Valentina 
Cváčková (obě TK Deza) nad 
párem Barbora Koláčková a Te-
reza Stiskálková (obě TK Preche-
za Přerov) zlato výsledkem 7:6, 
1:6 a 10:7. 

Oblastní přebory SmTS starších žaček zaznamenaly rekordní účast
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Dominika Hejčová.

Návštěva Tomáše Berdycha s Davisovým pohárem. Areál TK DEZA.

Zleva: Dominika Hejčová, Klára Matochová, Tereza Stiskálková, 
Valentina Cváčková.


