Deza - patron sportovní tenisové
mládeže na Valašsku
DEZA, a. s. se v průběhu
posledních let stala nejvýznamnějším podporovatelem sportu mládeže
v regionu. Zaměřila se
přitom především na město Valašské Meziříčí. Bez
její podpory jako generálního sponzora by některé
oddíly, například fotbalu,
hokeje a tenisu, nemohly
vůbec v dnešní podobě a
rozsahu činnosti existovat.
Tenisový oddíl nese
jméno Deza přímo ve svém
názvu. Je tedy zřejmé, že
podpora tomuto sportu je
trvalá a cílená. Dodejme, že
je realizována v těsné součinnosti s městem Valašské
Meziříčí, které je majitelem
tenisové haly i venkovních
antukových tenisových kurtů.
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trenéry a střediskem má
značný vliv na kvalitu přípravy talentované mládeže
a jejich výborné výsledky
i spolupráce s Českým
tenisovým svazem a s Bohdanem Ulihrachem jako
patronem TSM. Například
v Oblastních přeborech a
následně i na Mistrovství
České republiky získali
hráči Tenisového klubu
DEZA 10x zlato, 4x stříbro
a 7x bronz v jednotlivcích, v soutěži družstev si
pak jednotlivé celky drží
vysoký standard a obsazují
přední příčky v nejvyš-

klubu začínali jako jsou
Tomáš Berdych či Petra
Kvitová,“ říká Ing. Jaroslav
Obermajer, tiskový mluvčí
DEZA a.s.
Dosažené kvalitní
sportovní výsledky motivují a rozšiřují bílý sport
jak mezi sportovně založenými dospělými, tak mezi
dětmi. Zvláště pro ně běží
náborová akce ve školkách
a základních školách ve
Valašském Meziříčí pod
názvem „Hledáme nového
Berdycha“.
Závěrem bychom
vás rádi pozvali do příjem-

Z rekreačního
moderní klub
Aktivně vstoupila Deza
do tenisového dění v roce
1995 a díky tomu se změnil klasický rekreační tenisový klub na plně moderní
Tenisový klub DEZA. S její
výraznou podporou vzniká
řada projektů a realizací
od modernizace areálu a
tenisové haly přes zavedení
mnoha turnajů jak republikové, tak i světové úrovně,
až k podpoře těch nejmenších. Zřízení Tenisového
střediska mládeže (TSM)
jako centra výkonnostního
tenisu na severní Moravě
bylo pak koncepčním završením tohoto záměru.
Patronem tenisové
mládeže je Bohdan
Ulihrach
Stejně jako profesionální trenérské zázemí s 5

ších krajských soutěžích.
Družstvo staršího žactva
se umístilo dokonce na 4.
místě na Mistrovství ČR.
V dospělých se družstvo
umísťuje uprostřed tabulky
2.ligy s čistě domácími
hráči – svými odchovanci.
Začínali tu Berdych
a Kvitová
„Věříme, že díky podpoře Dezy a dobré spolupráci
s městem Valašské Meziříčí
se budou moci začínající
tenisté jednou zařadit mezi
ty nejlepší, kteří ve zdejším

ného sportovního areálu,
zasazeného do zeleně,
poskytující dnes již standardní servis. Najdete zde
soubor sportovišť nabízejících aktivní odpočinek
– je zde 14 antukových
venkovních dvorců a 3
v hale s pevným povrchem.
V letní sezoně dokonce 4
kurty na badminton, dále
tenis bar s terasou, grilem
a kulečníkem, tenis shop
se servisem a poradenskou
činností a půjčovnu.
www.deza.cz

Historie tenisu ve Valašském Meziříčí
1929 - Vznik tenisového klubu ve Valašském
Meziříčí, postaveny 2 tenisové dvorce.
Klub měl sportovní charakter. Byla hrána
přátelská utkání s okolními kluby.
1965 - Výkonnostní vzestup. Družstvo dospělých
postupuje v roce 1970 do moravské divize.
1972 - Z
 ahájení výstavby nového tenisového
areálu „U koupaliště“. V této době také
první družstvo postupuje do národní
tenisové ligy.
1977 - R
 ozšíření kapacity na 8 antukových
dvorců. V roce 1984 je dokončeno dalších
6 kurtů.Celková kapacita je 14 dvorců.
1993 - D
 ochází k odchodu z TJ Valašského

Meziříčí a vzniká samostatný právní
subjekt „Tenisový klub Valašské Meziříčí“.
1995 - P
 řichází generální sponzor DEZA, a. s.
a změna názvu na „TK DEZA Valašské
Meziříčí“.
- Je zahájena významná restrukturalizace
klubu, rekonstrukce tenisové haly a vzniká
ucelený tenisový komplex. Družstvo
dospělých se probojovalo do 1. ligy.
- Zahájení pořádání mezinárodních
turnajů žen třídy ITF „DEZA TROPHY“
s dotací 10 000 USD a následně 25 000
USD.
1996 - P
 ořádání mezinárodních turnajů pro

žákovské kategorie COPA DEL SOL a DEZA
CUP.
2000 - Předseda tenisového svazu Ing. Ivo
Kaderka otvírá Tréninkové střediska
mládeže určené pro nejtalentovanější
tenisové děti z regionu.
2008 - Zahájení náborových aktivit “HLEDÁME
NOVÉHO BERDYCHA“ v mateřských a
základních školách.
2010 - Doplnění servisního zázemí o provoz
ubytovny, baru, apartmánu a obchodu se
sportovním zbožím. Navázána smluvní
partnerská spolupráce o zastoupení firmy
Batolat, Pacifik, Asics.
04-0160

