Tenisový klub Bystřice nad Pernštejnem

Počátky bystřického tenisu je možné hledat již ve třicátých letech minulého století, kdy místní nadšenci začali hrát na soukromém kurtu v zahradě pana doktora Krejzka. V padesátých létech, kdy byl tenis společně s golfem považován za sport ryze buržoazní, byl tento prostor přebudován na hřiště pro mateřskou školu a mnoho let nebylo v Bystřici n.P.kde hrát. V šedesátých létech, díky iniciativě místních volejbalistů, byly vybudovány dva volejbalové antukové kurty, kde byla opět možnost tenis hrát. Bylo to však velmi omezeně, protože v té době na těchto kurtech hrálo celkem 7 družstev všech kategorií a prostoru pro tenis bylo velmi málo. Přesto vznikl v rámci volejbalového oddílu tenisový kroužek, který měl téměř 150 členů. Tento stav však byl neudržitelný a proto, po dohodě s volejbalisty, došlo k omezení počtu tenistů na přijatelných 30 členů. Na přelomu 70. a 80. let vznikla studie městských sportovišť. Ta se stala základním dokumentem pro budování areálu, který v současné době nemá v ČR prakticky konkurenci. 2 tenisové kurty jsme vedle areálu koupaliště postavili v rámci akce „Z“ v roce 1986 a tak se zrodila nová éry tenisu v Bystřici. Protože jsme měli kde trénovat, začali pracovat s dětmi, přihlásili družstva do soutěží a také nabídli veřejnosti, i když omezeně, možnost hrát tenis. V roce 1992 jsme se osamostatnili od bývalé TJ a vznikl tak Tenisový klub Bystřice nad Pernštejnem. V roce 2011 se nám podařilo získat dotaci z MŠMT ve výši 3 mil. Kč a ve spolupráci s Městem Bystřice n.P., které celou akci dofinancovalo, jsme rozšířili náš areál o další 2 antukové kurty a postavili pevnou tenisovou halu nad víceúčelovým hřištěm. Vybudovali jsme majetek za téměř 6 mil. Kč. Tím jsme získali podmínky, které chceme zhodnotit rovněž ve výsledcích. V současné době má TK celkem více než 90 členů, z toho je přes 40 dětí do 18 let a v krajských soutěžích hrají družstva v kategorii Babytenis, mladšího a staršího žactva, dorostu a družstvo dospělých. Až na výjimky jsou všichni hráči naši odchovanci. Přitom na našich kurtech vyrostli dva hráči, kteří dosáhli úspěchů nejenom na republikové, ale i mezinárodní úrovni. Zdeněk Kolář (1996) člen TK Agrofert Prostějov je mnohonásobným mistrem ČR ve všech kategoriích ve dvouhře i čtyřhře a také ve družstvech. V roce 2014, jako člen TK Bystřice n.P. zvítězil jednoznačně ve dvouhře i ve čtyřhře na Pardubické juniorce, což MČR v kategorii dorostu. Na žebříčku ATP byl na konci roku 2015 651 ve dvouhře a 674 ve čtyřhře. Přitom veškerou svoji přípravu absolvuje v Bystřici n.P. pod vedením svého otce. Jan Mašík (1983) byl mnohonásobným mistrem ČR ve všech mládežnických kategoriích za TK Agrofert Prostějov a dosáhl dobré výsledky i na mezinárodní úrovni. Na bystřických kurtech v mládí trénovala při svém pobytu u babičky i Lucie Šafářová TK Agrofert Prostějov (dosud nejlepší umístění 8. hráčka žebříčku WTA), jejíž máma Jana (rozená Hosová) pochází z Bystřice n.P. V minulosti nám nejlepší hráči v kategoriích  mládeže i dospělých stále odcházeli hrát do Letovic, Tišnova, Žďáru n.S. a Nového Města na Moravě, kde měli lepší podmínky a kde se hrály i kvalitnější soutěže. V současné době se to díky velmi dobrým podmínkám obrací. 
        







