
Junior FED Cup, Rakovník 1.- 4.12. 2017 

Za oblast Východních Čech byla nominována tři děvčata, a to Magdaléna Smékalová (TK Hlinsko, BH 45), Stela 
Ježková (TK Hlinsko, BH 35) a Natálie Brožová (TC DTJ Hradec Králové, BH 25). Do Rakovníka jsme jeli s cílem udržet 
pavoukové nasazení a postoupit mezi čtyři nejlepší družstva. Chtěli jsme také dát možnost všem hráčkám, aby 
ochutnaly atmosféru. Každá z děvčat si tak zahrála dvě čtyřhry a alespoň jednoho singla. Tím jsme se odlišovali od 
ostatních, kteří striktně nasazovali pouze první dvě děvčata a třetí si zahrála jen za rozhodnutého stavu. 

Do Rakovníku jsme se vydali již v pátek kolem druhé hodiny. Cestou jsme se zastavili v Hradci Králové pro Natálku a 
pokračovali přes Prahu do místa určení. Kolem půl šesté jsme byli na místě a mohli se ubytovat na pokojích. V sedm 
hodin nás čekal již první trénink. Chvilku jsme si zvykali na rychlý povrch, ale vše jsme zvládli a mohli se těšit na 
sobotní los. Ten na nás ovšem byl krutý, dostali jsme družstvo, které bylo jen těsně za námi, co se bodového součtu 
týká, a to střední Čechy. 

Na první zápas nastoupila Stela Ježková proti Natálii Syrové (BH 30). Soupeřka hrála bez chyb a jasně Stelu přehrála 
v poměru 6:0,6:2. Na Majdu tak čekal nelehký úkol, musela porazit Natálii Šálkovou (BH 45). Majda se soupeřky 
nezalekla a soustředěným výkonem ji přehrála v poměru 6:3, 6:1. Bylo tak srovnáno a o postupu mezi nejlepší čtyři 
musela rozhodnout až závěrečná čtyřhra. Dlouho jsem se rozmýšlel, koho postavit, hlinecká děvčata spolu 
paradoxně debla nikdy nehrála. I tak jsem věřil, že se nám může podařit v tomto složení uspět. Začali jsme slibně, 
vedli 3:2, potom vyrovnali na 5:5, ale štěstí nám prostě nepřálo, v prvním setu jsme ztratili oba No AD, v tom druhém 
rovněž a výsledek byl nemilosrdný, 5:7, 1:6. Čekali jsme tedy, s kým se porveme v dalším kole. 

 



 

Z možných soupeřů jsme chytili opět toho možného nejsilnějšího, celek severních Čech. O místo v sestavě jsme si 
tentokrát zahráli večerním singlem, kdy Stela porazila Natku a mohla tak odčinit sobotní neúspěch. Nastoupila proti 
hráčce Nele Charvátové (BH 35). První set vypadal slibně, 6:3. Pak se ale soupeřka rozehrála a bez nevynucených 
chyb si došla pro druhý set v poměru 6:1. Třetí set pokračoval v podobném duchu, dvě vyrovnané soupeřky, 
s podobným herním stylem. Rozhodoval počet nevynucených chyb, kterých jsme ale natropili o poznání více, tedy 
6:3, 2:6, 1:6. Na Majdu tak čekal další oříšek, ranařka Jana Karesiová (BH 35). Jejich zápas rozhodně ozdobil celý FED 
cup, hrálo se velice agresivně, s minimem chyb. Majdě se po boji podařilo získat první set v poměru 6:4. v druhém 
dobře začala, ale soupeřka neomylně trefovala všechny forhendy maximální razancí k lajnám a Majda těžko 
nacházela protizbraň. Druhý set tak skončil 3:6. Hrálo se ve vysokém tempu i v třetím setu. Štěstí se klonilo střídavě 
na obě hráčky. Nakonec byla ale ta šťastnější naše soupeřka a vyhrála 6:3. Do debla nastoupila Stela Ježková 
s Natkou Brožovou. Debla si děvčata na obou stranách náležitě užívala a ve vyrovnané bitvě nakonec prohrála až 
v supertiebreaku. Čekal nás tedy boj o sedmé místo s celkem jižních Čech. 

Zde jsme dali důvěru Natce Brožové, která do zápasu se Sárou Strakovou (BH 25) doslova vlítla a vyhrála první set 
6:0. Pak se ale zbytečnými chybami připravila o psychickou pohodu a soupeřka toho začínala využívat. Celý duel 
obrátila a vyhrála 0:6, 6:2, 6:3. Majda opět nastoupila za stavu 0:1, tentokráte proti hráčce Kláře Jiříkové (BH 30). 
Svůj zápas si i přes lehkou nervozitu užívala a vyhrála 6:1, 6:3. Do boje o poslední bod jsme nasadili Natku s Majdou. 
Dvojice si duševně náramně rozuměla a týmovým výkonem poslala celek východních Čech na konečné sedmé místo, 
6:2,6:4. 

 



Skončili jsme poslední zápas zhruba o půl osmé, následovalo předání dortu a večeře. K úklidu pokoje jsme se dostali 
až po deváté hodině večer. Po dohodě s vedením VČoTS jsme již neabsolvovali náročnou 3,5 hodinovou cestu zpět 
a i s ohledem na kalamitu na dálnici se rozhodli ještě jednu noc strávit na pokoji, podobně jako týmy z daleké 
Moravy. V úterý ráno jsme se v osm hodin vydali k domovu a v půl 12 jsem vyložil poslední účastnici před domem. 
Vše jsme tedy ve zdraví zvládli. 

Jelikož jsme celou dobu hráli, jen po očku jsme sledovali finále, ve kterém jižní Morava překvapivě zdolala Prahu již 
po singlech. 

Celkově bych naše sedmé místo zhodnotil jako mírný neúspěch. Všechny soupeřky jsem z cest po turnajích znal 
osobně a vím na co naše děvčata měla. Vzdálené byly týmy jižní Moravy a Prahy, ale se všemi ostatními se hrát 
nechalo. Třísetové bitvy a vyrovnané stavy budiž toho důkazem. Inu, každý den není posvícení. 

Závěrem bych rád sdělil, že na tuto akci budou jistě všichni rádi vzpomínat. Ze soupeřek na kurtu se staly veliké 
kamarádky, které se navzájem podporovaly a vytvářely tak nezapomenutelnou atmosféru. Rád bych ještě 
poděkoval VČoTS, za přípravnou fázi, moji nominaci i za materiální podporu. Trička a kraťasy se okolním týmům 
moc líbily. 

Pokud bude ještě někdy v budoucnu příležitost, rád se znovu zúčastním. 

Za tým VčOTS Bohumír Štěrba, trenér 

 


