
JUNIOR FED CUP v Rakovníku 

Tým východních Čech, pod vedením kapitána Bohumíra Štěrby, obhajoval sedmé místo ve složení Tereza Shejbalová 

(TENIS-CENTRUM DTJ HK, 2007, BH 25), Kateřina Rakoušová (TK Hlinsko, 2007, BH 25) a Anna Vobořilová (TO TJ Tesla 

Pardubice, 2008, BH 15). Sestava to byla nejsilnější, co mohl tým Východních Čech poskládat, ale v konkurenci ostatních 

krajů bylo jasné, že budeme bojovat spíše o poslední místa a sbírat zkušenosti.  

První den jsme sehráli utkání s týmem západních Čech. Kačka měla sice setboly, ale využít je nedokázala a prohrála 0:2. 

Terku čekala výborná mladá hráčka Forejtková, která naší jedničce nedala šanci. 0:2. Čtyřhru hrála Anička s Kačkou. 

Bojovný výkon na výhru ale nestačil, tedy 0:3 

Druhý den jsme hráli s týmem středních Čech. Kačka opět nestačila na svoji soupeřku, i když slibně zápas rozehrála. 

Terka pak ve vyrovnaném utkání dokázala porazit výbornou soupeřku a srovnat na 1:1. Čtyřhru hrála pak Terka s Kačkou 

skvěle, tedy do stavu 6:3,5:1. Pak přišla chvilka chichotání, nedisciplinovanosti a rázem se vše obrátilo proti, 5:7, 0:1. 

Škoda, zase jsme museli tedy bojovat o čestné předposlední místo. 

Na poslední den na nás vyšel tým severních Čech. Oba týmy daly do singlu možnost zahrát si náhradnicím. Anička 

bohužel svoji premiéru nezvládla a v těsných koncovkách prohrála oba sety. Terka svoji pozici jedničky v týmu zvládla 

skvěle a srovnala za chvilku na 1:1. Do závěrečné čtyřhry si šla děvčata napravit reputaci z předešlého dne. Předvedla 

obě asi nejlepší výkon na turnaji a soupeřky smetly dvěma kanáry. Rozloučili jsme se tak s turnajem se ctí. 

Rád bych závěrem dodal, že děvčata zahrála na svém maximu. Za své výkony si zaslouží pochvalu. Zároveň je třeba 

sportovně uznat, že kvalita letos nestála na naší straně a přední týmy byly o dvě třídy lepší. Zejména pak Praha a 

Severomoravský kraj. Je to tedy nová výzva pro příští rok… 

1. den: VČ - ZČ 

Shejbalová - Forejtková (2008, BH 45)   2:6, 2:6, Rakoušová - Pancová (2007, BH 20)    5:7, 2:6 

Rakoušová, Vobořilová - Forejtková, Krejčová (2008, BH 25) 4:6, 4:6 

2. den: VČ - StČ 

Shejbalová - Jiroušková (2008, BH 35) 7:5, 6:2, Rakoušová - Vachková (2007, BH 30)    4:6, 1:6 

Shejbalová, Rakoušová - Vachková, Jiroušková   6:3, 5:7, 1:0 (6) 

3. den: VČ - SeČ 

Shejbalová - Petrásová (2007, BH 20)   6:3, 6:0, Vobořilová - Mošková (2008, BH 15)    5:7, 5:7 

Shejbalová, Rakoušová - Mošková, Holubová (2007, BH 15)     6:0, 6:0 

 

 


