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Slavnostní večer východočeského tenisu v Hradci Králové
Anketa Kanáří naděje oblastních tenisových svazů je mladší dcerou 
těch velkých „Zlatých Kanárů“ – i když letos slaví už jednadvacáté na-
rozeniny! Za všemi ročníky stojí odborný měsíčník Tenis, společnost 
Amer Sports a v roce 2017 se k nim připojila MONETA Money Bank 
a.s. – dnes generální sponzor ČTS. Nelze opomenout ani Český teniso-
vý svaz, který je prostřednictvím svých oblastních svazů vyhlašovate-
lem těch, kteří si toto ocenění zaslouží a jak všichni věříme i těmi, kteří 
budou v příštích letech úspěšně reprezentovat jméno českého tenisu 
v Evropě i ve světě.

V rámci slavnostního večera, který se 
tentokrát konal v novém a moderním 
všesportovním areálu SPORTPARK HIT 
v Hradci Králové, byly předány nejen 
krásné křišťálové trofeje, ale bylo udě-
leno i ocenění ve všech mládežnických 
kategoriích za první místa v oblastních 
žebříčcích a mimořádné ocenění za 
umístění na MČR.
Po úvodním přivítání všech hráčů, hrá-
ček a jejich doprovodu prezidentem 
VčOTS Jaroslavem Rybkou, byli přivítá-
ni i pozvaní hosté. Slavnostního večera 
se bohužel nemohli zúčastnit prezident 
ČTS Ing. Ivo Kaderka, CSc., a Mgr. Ja-
roslav Balaš, sportovní ředitel ČTS, kteří 
se z důvodu jednání Evropské tenisové 
asociace (Tennis Europe Top Executi-
ves Meeting 2018), ze slavnostní událos-
ti předem omluvili. Pozvání přijali a celé-
mu slavnostnímu programu byli přítomni: 
Mgr. Jana Strnisková, manažerka ob-
lastních svazů ČTS, Ing. Pavel Saic, 
předseda Pražského tenisového svazu, 
Michal Šilov, manažer Amer Sports CR, 
Monika Vanclová, zástupce MONETA 
Money Bank, a.s., Mgr. Luboš Bäuchel, 

předseda ČUS Pardubického kraje, Ing. 
Jiří Pavlíček, člen VV ČUS a předseda 
ČUS Královéhradeckého kraje, Mgr. 
Svatava Odlová a Mgr. Tomáš Záviský 
z krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, členové výkonného výboru, do-
zorčí rady a komisí VčOTS.Slavnostní 
program tradičně moderoval a glosoval 
sekretář VčOTS pan Milan Chmelař.
Po představení významných hostů bylo 
přistoupeno k nejdůležitější části progra-
mu, a to k předání krásných křišťálových 
trofejí „Kanáří naděje 2018“ a s nimi spo-
jených šeků od hlavních partnerů.
Výkonný výbor projednal návrh trenér-
sko-metodické komise a rozhodl titul 
a trofej udělit:
Adéle Moravcové, člence TO SK 
Žamberk, rok narození 2003, v katego-
rii dorostenek v ročníku na 6. místě CŽ 
a Nele Odehnalové, člence TC DTJ 
Hradec Králové, rok narození 2005, 
v kategorii starších žákyň v ročníku na 
6. místě CŽ.
Obě hráčky získaly kromě krásných tro-
fejí také finanční podporu od MONETA 
Money Bank, a.s. ve výši 10.000,- Kč 

a materiální podporu, sportovní zboží 
značky Wilson, ve stejné výši od AMER 
SPORTS ČR.
V další části programu byli oceněni hrá-
či a hráčky, kteří se umístili na prvních 
místech Východočeského oblastního 
žebříčku. Mimo plakety získali od 
VčOTS finanční podporu ve výši čtyři 
tisíce korun. Oceněnými byli:
Jakub Vrtěna, člen TO TJ Svitavy,  
r. 2006, v kategorii mladších žáků na 17. 
místě CŽ.
Stela Ježková, členka TK Hlinsko,  
r. 2006, v kategorii mladších žákyň na 
20. místě CŽ.
Dominik Rouchal, člen TOTJ Svitavy, 
r. 2005, v kategorii starších žáků na 32. 
místě CŽ (na 6. místě v ročníku).
Nela Odehnalová, členka TC DTJ Hra-
dec Králové, r. 2005, v kategorii starších 
žákyň na 21. místě CŽ.
Vojtěch Veigert, člen LTC Pardubice, 
r. 2003, v kategorii dorostenců na 69. 
místě CŽ.
Adéla Dörreová, členka TC DTJ Hradec 
Králové, r. 2002, v kategorii dorostenek 
na 17. místě CŽ.
Výkonný výbor se dále rozhodl ocenit 
také mimořádné umístění z Mistrovství 
ČR, kterého dosáhla Adéla Dörreová 
z TC DTJ Hradec Králové za první místo 
ve čtyřhře dorostenek na Pardubické ju-
niorce. Mimo plakety získala od VčOTS 
finanční podporu ve výši tři tisíce korun.
Po vyčerpání všech bodů programu byli 
přítomní pozváni na společný raut, kde 
personál restaurace SPORTPARK HIT 
připravil vynikající pohoštění. 

Nejlepší tenisté Východočeského oblastního tenisového svazu za uplynulý rok

Vyhlašování kanářích nadějí, zleva: prezident VČoTS Jaroslav Rybka, Monika Vanclová, zástupce MONETA Money Bank, Adéla Moravcová, Adéla Odehnalová,  
Michal Šilov, manažer Amer Sports a předseda PTS Pavel Saic


