
Na začátku prosince se odehrála soutěž družstev mladších žáků reprezentujících 
jednotlivé kraje – Junior Davis Cup. Východočeský oblastní tenisový svaz repre-
zentovali Jakub Vrtěna, Martin Fiala a Adam Košek. Prvním soupeřem našeho 
týmu bylo velmi silné družstvo severočeského kraje ve složení Hanzelín, Kučera 
a Hanzl. Po velmi dobrém a bojovném výkonu jsme prohráli 1:2. Ve druhém utká-
ní jsme porazili reprezentanty západočeského kraje 3:0, když jsme ve třech zápa-
sech prohráli pouhých šest her. Těžkým soupeřem na závěr byl tým jižních Čech, 
který jsme porazili až v rozhodující čtyřhře 10:5 v supertiebreaku. Tímto těsným 
vítězstvím jsme si zajistili konečné páté místo, které bylo v nabité konkurenci velmi 
příjemným překvapením. Všichni tři naši hráči prokázali dobrou výkonnost, bojov-
né srdce a skvěle reprezentovali naší oblast.

Za oblast Východních Čech byly nominovány Magdaléna Smékalová (TK Hlinsko), 
Stela Ježková (TK Hlinsko) a Natálie Brožová (TC DTJ Hradec Králové). Do Rakovní-
ka jsme jeli s cílem udržet pavoukové nasazení a postoupit mezi čtyři nejlepší týmy. 
Los byl pro nás krutý, přisoudil nám Středočechy. Zápas byl ale vyrovnaný a přede-
vším vítězství Majdy Smékalové nad Natálií Šalkovou bylo skvělým výsledkem. Nako-
nec jsme ale podlehli po prohrané čtyřhře 1:2. I v dalším zápase jsme měli smůlu na 
lo s a nejtěžšímu možnému soupeři – severním Čechám, jsme podlehli 1:2, když naše 
děvčata rozhodující čtyřhru prohrála až v supertiebreaku. Posledním utkáním tak byl 
souboj o 7. místo s výběrem Jihočeského tenisového svazu. I v tomto utkání rozhodo-
vala až čtyřhra, ale tentokrát v náš prospěch. Konečné sedmé místo je spíše zklamá-
ním, naše hráčky měly určitě na víc. Nicméně vše rozhodovaly čtyřhry a v nejednom 
případě nám chybělo i trochu štěstí.

Junior Davis Cup - 5. místo

Junior Fed Cup - 7. místo

•  VÝCHODOČESKÝ OBLASTNÍ TENISOVÝ SVAZ  •

V závěru roku mnoho ocenění na východě Čech
V rámci slavnostního večera, který se již tradičně konal v restauraci 

„U Starýho slona“ v Pardubicích, byly předány nejen krásné křišťálové 

trofeje „Kanáří naděje“, ale bylo uděleno i ocenění ve všech mládežnic-

kých kategoriích za 1. místo v oblastním žebříčku, ocenění za vynikající 

výkony všem medailistům z MČR a další mimořádná ocenění.

Anketa „Kanáří naděje“ oblastních teniso-
vých svazů je mladší sestrou těch velkých 
„Zlatých Kanárů“, která slaví dvacáté naro-
zeniny. Již od začátku je spojena s odbor-
ným magazínem Tenis, firmou Amer 
Sports ČR a v letošním roce i Moneta 
Money Bank, která je generálním partne-
rem ČTS. Nelze opomenout ani Český 
tenisový svaz, který je prostřednictvím 
svých oblastních svazů vyhlašovatelem 
této ankety. Slavnostního večera se mimo 
oceněných zúčastnil zástupce ČTS Pavel 
Saic, zástupce Amer Sports Martin Cho-
bot, Luboš Bauchel, předseda ČUS PK 
a členové VV a dozorčí rady našeho 
oblastního tenisového svazu.
Před několika lety jsme začali vyhlašovat 
také cenu Fair Play. Za rok 2017 ho získa-
la Eliška Pečenková z DTK Skuteč, která 

své soupeřce ve finále dvouhry na přeboru 
dorostenek půjčila raketu, aby mohla utká-
ní dohrát. Eliška nakonec své utkání pro-
hrála, ale za férové gesto ji patří alespoň 
tento titul. 
Hlavní částí programu bylo vyhlášení 
„Kanářích nadějí 2017“. Výkonný výbor 
projednal návrh trenérsko – metodické 
komise a rozhodl titul a trofej udělit, stejně 
jako v loňském roce:
Adrianě Kovářové, člence TK Česká Tře-
bová, v kategorii dorostenek na CŽ 10. 
a Adéle Dörreové, člence TC DTJ Hradec 
Králové, v kategorii dorostenek na CŽ 17.
Všichni přítomní si také připomněli 120. 
výročí založení klubů LTC Vysoké Mýto 
a TK Pernštýn 1897 Pardubice. Oba kluby 
se významnou měrou podílejí na rozvoji 
mládežnického tenisu.Jejich zástupci pře-

vzali pamětní plaketu a materiální podporu 
pro svoji činnost. 
V průběhu slavnostního odpoledne bylo 
předáno také ocenění panu Milanu Chme-
lařovi za jeho dlouholetou práci pro rozvoj 
tenisu ve východních Čechách.
Ocenění za 1. místo v krajském žebříčku
Jakub Vrtěna, člen TO TJ Svitavy, v kate-
gorii mladších žáků na CŽ 40.
Magdaléna Smékalová, členka TK Hlin-
sko, v kategorii mladších žákyň na CŽ 16.
Vojtěch Veigert, člen TK Pernštýn 1897 
Pardubice, v kategorii st. žáků na CŽ 6.
Adéla Moravcová, členka TO SK Žam-
berk, v kategorii starších žákyň na CŽ 13.
Jakub Novák, člen TC DTJ Hradec Králo-
vé, v kategorii dorostenců na CŽ 53.
Adriana Kovářová, členka TK Česká Tře-
bová, v kategorii dorostenek na CŽ 10.
Ocenění za reprezentaci na republiko-
vých šampionátech
Vojtěch Veigert, TK Pernštýn 1897 Pardu-
bice 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
Adéla Moravcová a Natálie Jindrová,
obě TO SK Žamberk, stříbrné ve čtyřhře 
v kategorii starších žákyň.
Tým roku: Minitenisté TK Hlinsko

Kanáří naděje VČoTS Adéla Dörreová (vpravo) a Adriana Kovářová 
se zástupcem společnosti Amer Sports Martinem Chobotem a ČTS Pavlem Saicem.

Ocenění nejlepší hráči naší oblasti s funkcionáři VČoTS

Tým Junior Davis Cupu, zleva: Adam Košek, Martin Fiala, kapitán Petr Vaníček 
a Jakub Vrtěna

Tým Junior Fed Cupu, zleva: Natálie Brožová, Stela Ježková, Magdaléna 
Smékalová a kapitán Bohumír Štěrba
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