
Kanáří naděje VčOTS 2017 

 Anketa „Kanáří naděje“ oblastních tenisových svazů je mladší dcerou těch velkých „Zlatých 

Kanárů“ – i když je jim právě dnes 20 let! Ano, jde již o 20. ročník a za tím vším stojí odborný časopis 

TENIS a firma Amer Sports CR. V letošním roce se k nim připojila MONETA Money Bank, a.s., 

generální partner ČTS. Nelze opomenout ani Český tenisový svaz, který prostřednictvím svých 

oblastních svazů je dodavatelem těch, kteří si tuto poctu zaslouží a jak všichni doufáme i těmi, kteří 

v příštích letech jméno Českého tenisu v Evropě a ve světě výraznou měrou ponesou dál. 

 

Kromě všech oceněných a jejich doprovodu se této události zúčastnili pozvaní hosté:  

Ing. Pavel Saic - zástupce ČTS,  

pan Mgr. Martin Chobot - manažer Amer Sports CR,  

pan Mgr. Luboš Bauchel - předseda ČUS PK, 

a dále členové Výkonného výboru a Dozorčí rady VčOTS 

 

V rámci slavnostního večera, který se již tradičně konal v restauraci „U Starýho slona“ 

v Pardubicích, byly předány nejen krásné skleněné trofeje „Kanáří naděje“, ale bylo uděleno i ocenění 

ve všech mládežnických kategoriích za 1. místo v oblastním žebříčku, dále ocenění za mimořádné 

výkony všem medailistům z MČR a další mimořádná ocenění. 

 

Nejprve byli oceněni Ti, kteří se umístili na 1. místech oblastního žebříčku. Mimo plaketu získali od 

VčOTS finanční podporu ve výši 4.000,- Kč. 

Jakub Vrtěna, člen TO TJ Svitavy, v kategorii mladších žáků na CŽ 40.Rcž 12 

Magdaléna Smékalová, členka TK Hlinsko, v kategorii mladších žákyň na CŽ 16. rcž 5.!! 

Vojtěch Veigert, člen TK Pernštýn 1897 Pardubice, v kategorii starších žáků na CŽ 6. 

Adéla Moravcová, členka TO SK Žamberk, v kategorii starších žákyň na CŽ 13. 

Jakub Novák, člen TC DTJ Hradec Králové, v kategorii dorostenců na CŽ 53. 

Adriana Kovářová, členka TK Česká Třebová, v kategorii dorostenek na CŽ 10. Rcž 8.  

 

 



Dále Výkonný výbor rozhodl ocenit mimořádné výsledky dosažené ve dvouhře na Mistrovstvích ČR 

v hale a na otevřených dvorcích. Mimo plakety získali ocenění hráči a hráčky od VčOTS finanční 

podporu ve výši 3.000,- Kč.  

Vojtěch Veigert, TK Pernštýn 1897 Pardubice za 1. místo v kategorii starších žáků 

Adéla Dörreová, TC DTJ Hradec Králové za 2. místo v kategorii dorostenek 

Adéla Moravcová, TO SK Žamberk za 3. místo v kategorii starších žákyň 

Nikola Novotná, LTC Pardubice za 3. místo v kategorii žen 

Výkonný výbor dále rozhodl mimořádně ocenit i medailistky ve čtyřhře za 2. místa na M ČR v hale 

i na otevřených dvorcích. Mimo plaket získala každá z hráček finanční podporu ve výši 2.000,- Kč. 

Adéla Moravcová a Natálie Jindrová, obě TO SK Žamberk v kategorii starších žákyň. 

 

 
 

Výkonný výbor také rozhodl ocenit 3. místo družstva TK Hlinsko minitenisu na M ČR pro rok 2017. 

Plaketu a míče pro další trénink převzali členové úspěšného týmu spolu s kapitánkou družstva paní 

Severýnovou. 

 

 



Výkonný výbor před několika léty zavedl nové ocenění, a to cenu Fair Play a zároveň vyzval kluby 

k předkládání návrhů. V roce 2017 obdržel návrh, který nám připomněl vztahy mezi hráči, které byly 

dříve zcela běžné – soupeři půjčit v nouzi i své vybavení, lépe řečeno raketu i když se soupeřem 

potom prohraje. I to se stalo, a ne v nějakém přáteláku, ale ve finále dvouhry přeboru dorostenek 

Pardubického kraje. Cenu Fair Play obdržela za toto „férové“ gesto  

Eliška Pečenková, členka DTK Skuteč. 

 

 
 

Nejdůležitější částí programu bylo vyhlášení „Kanáří naděje“ 2017. Výkonný výbor projednal návrh 

trenérsko - metodické komise a rozhodl titul a trofej udělit, stejně jako v loňském roce: 

Adrianě Kovářové, člence TK Česká Třebová, v kategorii dorostenek na CŽ 10. rCŽ 8. 

a 

Adéle Dorreové, člence TC DTJ Hradec Králové,v kategorii dorostenek na CŽ 17. rCŽ 15. 

 

 



Následoval další významný bod programu a to: 

a) připomenutí si již 120. výročí ustavení dvou klubů, a to LTC Vysoké Mýto a TK Pernštýn 1897 

Pardubice. Výkonný výbor rozhodl těmto klubům u příležitosti jejich významných výročí předat 

plaketu a materiálovou podporu. Oba kluby se nejen v minulých létech, ale i dnes významnou měrou 

podílejí na rozvoji mládežnického tenisu nejen ve svých městech, okrese, ale i v rámci oblasti a ČR.  

Ocenění si převzali: 

za LTC Vysoké Mýto, prezident klubu pan Jiří Rejlek 

za TK Pernštýn 1897 Pardubice, předseda klubu pan Mgr. Radek Ehl 

 

b) předání ocenění k významnému životnímu jubileu panu Milanu Chmelařovi za dlouholetou práci 

pro rozvoj tenisu ve Východočeské oblasti.  

 
Po vyčerpání všech bodů programu byli všichni přítomní pozváni k rautovému stolu, kde bylo 

připraveno chutné pohoštění, které připravil šéf restaurace pan Jaroslav Strouhal. 

 

Více fotografií zde: https://vcots.rajce.idnes.cz/29.11.2017_Kanari_nadeje_2017/ 

https://vcots.rajce.idnes.cz/29.11.2017_Kanari_nadeje_2017/

