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Naši tenisté získali pět medailí na MČR

•  VÝCHODOČESKÝ OBLASTNÍ TENISOVÝ SVAZ  •

Adéla Moravcová se společně s Natálií 
Jindrovou umístily na 2. místě ve čtyřhře 
na MČR v kategorii starších žákyň. 
Potvrdily tím i výsledek z letošního zim-
ního MČR v Plzni, kd e skončily také 
stříbrné. 
Adéla přijela na MČR starších žákyň 
také ve skvělé singlové formě a její 
výkon se i v průběhu turnaje dále zlepšo-
val. Těžký zápas měla již v osmifinále, 
kde narazila na dobře hrající domácí 

vědoma, jak významným turnajem 
Juniorka je. Od prvního zápasu s Tere-
zou Holšánovou, který považuji za nej-
lehčí, jsem byla ale velice klidná 
a vyrovnaná. Hodně mi pomáhala 
početná skupina fanoušků, kteří přihlí-
želi všem mým zápasům. Zlomový byl 
ten s Kateřinou Křížovou, který mi 
dodal hodně sebevědomí. Nejtěžším 
utkáním bylo jednoznačně finále, a to 
především změnou povrchu. Déšť nás 
poslal do haly, kde je jiná prostorová 
orientace než na venkovních kurtech 
a také beton, který je daleko rychlejší 
než antuka. Na té bych si na svoji sou-
peřku věřila mnohem víc. Johana skvě-
le podávala a mně se jí nepodařilo 
dostávat do delších výměn. Mrzí mě, že 
jsem se nestala nejmladší vítězkou 
Pardubické juniorky v historii. I přesto 
jsem si celý turnaj opravdu užila.“
Velikého úspěchu dosáhl čtrnáctiletý 
hráč klubu TK Pernštýn 1897 Pardubice 
Vojtěch Veigert. Na mistrovství České 
republiky starších žáků ve Frýdlantu nad 
Ostravicí zvítězil ve dvouhře. Třetí nasa-
zený hráč prošel do finále celkem hlad-
ce. V souboji o titul s Otýpkou z SK Lama 
se ale pořádně nadřel. Po třech a půl 
hodinách a výsledku 6:3, 6:7 a 7:6 se 
však mohl radovat ze svého životního 
úspěchu. Ve finále ukázal obrovskou 
bojovnost a vůli. Tímto výsledkem se 
zároveň kvalifikoval na MČR dorostu 
Pardubickou juniorku.
Loňská finalistka Pardubické juniorky 
Nikola Novotná nezůstala ani letos bez 
republikové medaile. Na MČR žen v Ost-
ravě vybojovala bronz za 3. místo. 

Palicovou, kterou porazila ve dvou 
setech 6:4,7:6. Ve čtvrtfinále ji čekala 
Klimovičová, která se dobře pohybovala 
a hrála téměř bezchybně, Adéla nako-
nec boj o semifinále zvládla, vyhrála 7:5, 
6:4 a vybojovala tak cenné 3. místo na 
MČR!
Na volnou kartu startovala na Pardubické 
juniorce Adéla Dörreová. „Přidělení 
volné karty jsem si moc vážila a cítila 
tak větší zodpovědnost. Byla jsem si 

Hráči reprezentující východočeské kluby byli i letos velmi úspěšní na 
republikových šampionátech. Medaile získali Vojta Veigert, Adéla 
Moravcová, Natálie Jindrová, Adéla Dörreová a Nikola Novotná.

Adéla Moravcová (TO SK Žamberk) – třetí ve dvouhře 
na MČR starších žákyň

Adéla Dörreová (DTJ TENIS CENTRUM Hradec Králové) 
– 2. místo na Pardubické juniorce

Vojtěch Veigert (TK Pernštýn 1897 
Pardubice) – vítěz MČR starších žákůNikola Novotná (LTC Pardubice, stojící druhá zprava – bronzová na MČR žen

Natálie Jindrová (vlevo) a Adéla Moravcová (obě TO SK Žamberk) – třetí místo 
ve čtyřhře na MČR starších žákyň

HALOVÍ PŘEBORNÍCI KRAJE:
Muži: Dopita Marek 
Ženy: Kvapilová Hana
Dorostenci: Vlkovský Vojtěch
Dorostenky: Lamiová Tereza
Starší žáci: Vojtěch Veigert
Starší žákyně: Jindrová Natálie
Mladší žáci: Filip Jakub
Mladší žákyně: Smékalová Magdaléna
Babytenis (CH): Brückner David
Babytenis (D): Snášilová Nikola
Minitenis: Lelek Petr

LETNÍ PŘEBORNÍCI KRAJE:
Muži: Makrlík Petr 
Ženy: Kovářová Adriana
Dorostenci: Vlkovský Vojtěch
Dorostenky: Lamiová Tereza
Starší žáci: Horálek Dominik
Starší žákyně: Jindrová Natálie
Mladší žáci: Laštovička Luboš
Mladší žákyně: Smékalová Magdaléna
Babytenis (CH): Lebiš Josef
Babytenis (D): Mojžíšová Vendula
Minitenis: Lelek Petr

NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY NA MČR
Starší žáci: Vojtěch Veigert – 1. místo
Dorostenky: Dörreová Adéla – 2. místo
Starší žákyně: Moravcová Adéla 
– 3. místo
Moravcová – Jindrová – 2.místo
Ženy: Nikola Novotná – 3. místo

VÍTĚZOVÉ NEJVYŠŠÍCH KRAJ-
SKÝCH SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV:

Dospělí – DIVIZE: 
Tenis Centrum DTJ HK

Dorost – JUNIOR TOUR: 
Tenis Centrum DTJ HK

Starší žactvo – JUNIOR TOUR: 
TO SK Žamberk

Mladší žactvo – JUNIOR TOUR: 
Tenis Centrum DTJ HK

Výsledky jednotlivců
a družstev na přeborech 

naší oblasti
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