
Jeden z nejstarších, nejaktivnějších 
a nejúspěšnějších klubů ve východ-
ních Čechách oslavil významné výro-
čí. Celodenních oslav 120 let od zalo-
žení klubu TK Pernštýn 1897 Pardubi-
ce se zúčastnilo kolem sta součas-
ných i bývalých hráčů a členů. Mezi 
čestnými hosty nechyběli mimo jiných 
i náměstek primátora Mgr. Jakub 
Rychtecký, manažerka reprezentace 
ČTS Mgr. Jana Strnisková, Východo-
český oblastní tenisový svaz zastupo-
val Milan Chmelař, mezi hosty byli 
také předsedové ostatních pardubic-
kých klubů LTC, Tesly a USK. 
Více informací o oslavách najdete na 
straně XXXI.

TK Pernštýn 1897
Pardubice oslavil 120 let

Adéla Moravcová a Vojtěch Veigert úspěšní na mezinárodních turnajích

Stránku připravil: Jaroslav Rybka

Čtrnáctiletá Adéla se kromě úspěchů na 
českých turnajích, kdy se dvakrát probo-
jovala do semifinále áčkového turnaje 
a především získala bronz na letním 
MČR věnuje také mezinárodním turna-
jům Tennis Europe, kterých v letošní 
sezóně odehrála devět, z toho čtyři ve 
vyšší kategorii do 16 let. Nejlepšími 
výsledky byla vítězství na rakouském 
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Mezi největší naděje východočeského tenisu patří bezesporu Adéla Morav-
cová (TO SK Žamberk) a Vojtěch Veigert (TK Pernštýn 1897 Pardubice). 

Bludenz European Junior Open, kde 
nenašla přemožitelku ve dvouhře ani se 
Slovenkou Chudějovou ve čtyřhře. Skvě-
lého výsledku dosáhla také mezi šest-
náctiletými, když na turnaji v Marián-
ských Lázních v červenci vybojovala 
bronz ve dvouhře a s Gabrielou Hruban-
tovou také stříbro ve čtyřhře.
Stejně starý Vojta Veigert patří nejen do 

Babytenisté TK Hlinsko – Jiskra Havlíčkův Brod

Babytenisté TK Hlinsko – Jiskra Havlíčkův Brod čtvrtí na MČR

špičky našeho kraje, ale i do české 
reprezentace. V letošní sezóně vyhrál 
áčkové turnaje v Prostějově a Třebíči, 
největším úspěchem byl ale bezesporu 
titul republikového šampióna ve dvou-
hře. I Vojta se věnuje mezinárodním 
turnajům. Letos se mu podařilo třikrát 
probojovat do finále, a to v rakouském 
Oberpullendorfu, na Eurovia Sparta 
Cupu a na Junior Slovenia Open ve 
Slovinsku. Připsal si také semifinálovou 
účast na Wilson Cupu v Rakovníku.

Od 15. do 17. září proběhlo již tradičně v areálu TK Prostějov XII. Mis-
trovství České republiky družstev v babytenisu. Východní Čechy měly 
hned dvojí zastoupení. Kromě družstva TK Hlinsko – Jiskra Havlíčkův 
Brod ve složení David Brückner, Josef Svoboda, Michal Rakouš, 
Tomáš Krška, Vendula Mojžíšová a Vanesa Haviárová, se republikové-
ho finále účastnili ještě hráči TO TJ Svitavy. Ti si možnost startu vybo-
jov ali už v předešlém ročníku, kdy skončili na 4. místě, což jim auto-
maticky zajišťovalo účast i v tomto roce.

Adéla Moravcová

Z osmi kvalifikovaných zástupců jednotli-
vých oblastí si tým Hlinsko – Havlíčkův 
Brod do předkola vylosoval jihočeské vítě-
ze TK Písek. Po jasné výhře 6:0 postoupil 

do čtvrtfinále. V něm na sebe narazily oba 
východočeské týmy, které proti sobě hrály 
letos už potřetí. Dvakrát se z výhry radova-
ly Svitavy, ale v zápase nejdůležitějším, 

o postup do semifinále MČR byl lepším 
týmem TK Hlinsko – Jiskra Havlíčkův 
Brod. Očekávané drama se ale nekonalo, 
složený tým prokázal vzrůstající formu, 
když první bod zajistil Michal Rakouš, 
který hladce přehrál Nikolu Snášilovou 
6:0, druhý bod přidal Josef Svoboda, 
když zvítězil 6:2 nad Matoušem Plocem 
a oplatil mu porážku 0:6 z krajského finá-
le. Trochu víc práce měl David Brückner, 
který ve vyrovnaném zápase zvítězil 6:4 
nad Josefem Lebišem. Čtvrtý pečetící 
bod zajistila Vendulka Mojžíšová, která 
v utkání s Charlene Crhovou zvítězila 6:1. 

Pro časovou tíseň se utkání deblů po 
dohodě kapitánů nehrály.
Tým Hlinsko – Brod v semifinále prohrál 
s pozdějším vítězem z Prostějova 
a v zápase o třetí místo i Štvanickému 1. 
ČLTK Praha. Obsadil tak skvělé čtvrté 
místo, čímž si zajistil účast a východo-
českému tenisu i dvě místa na MČR 
v příštím roce.
Druhý východočeský tým ze Svitav po 
prohře v derby prohrál na skóre s TC 
Brno. Sedmé místo v ČR si pak zasloužil 
za závěrečnou výhru proti TC MJ Tenis 
Líšeň 6:0.

Vojtěch Veigert

•  VÝCHODOČESKÝ OBLASTNÍ TENISOVÝ SVAZ  •
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