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Východočeši čtvrtí v Junior Davis Cupu, dívky sedmé

Tým Junior Davis Cupu obsadil čtvrté místo

Na začátku prosince byly odehrány tradiční soutěže družstev oblast-
ních tenisových svazů Junior Fed Cup a Davis Cup. Chlapci startova-
li v Pelhřimově ve složení David Brükner (TJ Jiskra Havlíčkův Brod), 
Dan Drápela (TO TJ Svitavy) a Tarek Ell Gazzar (Teniscentrum DTJ HK). 
Los se vydařil na jedničku, naším prvním soupeřem byl hratelný tým 
ze severní Moravy. Nejdříve hladce zvítězila naše dvojka Dan Drápela 
nad Postupou 6:1, 6:3 a ve druhém zápase David Brückner po více než 
třech hodinách těžkého boje rozhodl o postupu našeho týmu mezi nej-
lepší čtyři celky, když porazil jedenáctého hráče celostátního žebříčku 
Pospíšila 6:3, 5:7, 7:5. Ve čtyřhře pak Drápela s Tarekem Ell Gazzarem 
podlehli svým soupeřům ve třetím setu (6:3, 3:6, 7:10).

V nedělním semifinále byl pražský výběr 
nad naše síly. Po prohře 0:3 nás čekal 
zápas o třetí místo proti Středočechům. 
V hezkém utkání podlehl Ell Gazzar 
Maxovi Fröhlichovi 1:6 a 2:6, ve druhém 
zápase si pak Dan Drápela po výborném 
výkonu vypracoval vedení 6:4 a 5:4, ale 
nakonec podlehl Janu Fröhlichovi 6:4, 
5:7 a 2:6. Tým tak obsadil v silné konku-
renci pěkné čtvrté místo. 
Tým dívek obhajoval sedmé místo ve 
složení Tereza Shejbalová (TENIS-
-CENTRUM DTJ HK), Kateřina Rakou-
šová (TK Hlinsko) a Anna Vobořilová 
(TO TJ Tesla Pardubice). Sestava byla 
nejsilnější, jakou mohl tým východních 
Čech poskládat, ale v konkurenci ostat-
ních krajů bylo jasné, že budeme bojovat 

spíše o zadní místa a především sbírat 
zkušenosti. 
První den jsme prohráli s týmem Zápa-
dočeského tenisového svazu 0:3. I přes 
setboly a nějaké šance byl výsledek 
vcelku jasný. Druhý den proti týmu ze 
středních Čech byly šance větší. Katka 
zápas dobře rozehrála, ale na vítězství 
to nestačilo, Terka pak vyhrála vyrovna-
ný zápas a srovnala na 1:1. Ve čtyřhře 
hrály Terka s Katkou opravdu skvěle. 
Bohužel jen do stavu 6:3 a 5:1. Pak při-
šla chvilka nekoncentrovanosti, nedisci-
plinovanosti a podcenění soupeřek. 
Skóre se bohužel otočilo a nás tak čekal 
zápas o čestné sedmé místo proti výbě-
ru severních Čech. Oba týmy daly ve 
dvouhře 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 na 1:1. Do závě-
rečné čtyřhry si šla děvčata napravit repu-
taci z předešlého dne. Předvedla asi nej-
lepší výkon na turnaji a své soupeřky 
smetla dvěma kanáry. Rozloučili jsme se 
tak s turnajem se ctí, stejně jako loni, 
sedmým místem. I když šesté bylo letos 
velmi blízko. Všechny dívky odehrály své 
maximum a je potřeba uznat, že přede-
vším týmy z Prahy a severní Moravy byly 
o více než jednu třídu lepší.

Přeborníky kraje se stali Adéla
Josefová a Vojtěch Vlkovský

Tým Junior Fed Cupu skončil sedmý

Vítězem halového přeboru mužů VČoTS se stal 
Vojtěch Vlkovský (vpravo, TENIS-CENTRUM 
DTJ HK), který ve finále porazil Daniela Pátého 
(TC Dvůr Králové)

Vítězkou halového přeboru žen VČoTS se stala Adéla Josefová 
(vpravo, TENIS CENTRUM DTJ HK), která ve finále porazila 
Adélu Wasserbauerovou (LTC Pardubice) 


