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•  VÝCHODOČESKÝ OBLASTNÍ TENISOVÝ SVAZ  •

Slavnostní večer východočeského tenisu
Na konci listopadu se v pardubické restauraci u Starého slona konal již 
tradiční slavnostní večer spojený s vyhlašováním nejlepších mládež-
nických tenistů Kanářích nadějí Východočeského oblastního teniso-
vého svazu. Kanáří naděje oblastních tenisových svazů jsou mladšími 
sourozenci těch velkých Zlatých kanárů. 

Medailisté z MČR 2019, zleva: Adéla Moravcová, Adéla Dörreová, Dominik Rouchal, Matyáš Maršík a minitenisový tým 
TC Dvůr Králové

Jedná se již o 22. ročník, za kterým stojí 
vedle magazínu Tenis také Český teni-
sový svaz, společnost AMER SPORTS 
ČR a v posledních letech také MONETA 
Money Bank, a.s., která se stala gene-
rálním partnerem ČTS. Slavnostního 
večera se mimo oceněných hráčů, jejich 
doprovodu a členů Výkonného výboru 
a Dozorčí rady VČoTS zúčastnila také 
řada významných hostů. Český tenisový 
svaz zastupovala manažerka sportov-
ního úseku Jana Strnisková a člen VV 
ČTS Pavel Saic, Moneta Money Bank 
reprezentoval Libor Chalupa, manažer 

obchodního týmu Pardubicko. Za spo-
lečnost Amer Sports byli přítomni Libor 
Chwistek a Dagmar Dudláková, mezi 
hosty nechyběli také pan René Živný, 
radní pro sport a volnočasové aktivity, 
cestovní ruch a informatiku Pardubické-
ho kraje a Luboš Bäuchel, předseda Pa-
rubické krajské organizace ČUS.
Mezi prvními byli ocenění nejlepší hráči 
východočeské oblasti v mládežnických 
kategoriích za rok 2019. Stali se jimi: 
mladší žák David Brückner, TO TJ 
Jiskra Havlíčkův Brod, mladší žákyně 
Tereza Shejbalová, TC DTJ Hradec 

Králové, starší žák Dominik Rouchal, 
TO TJ Svitavy, starší žákyně Natálie 
Davidová, LTC Pardubice, dorostenec 
Lukáš Praus, TC DTJ Hradec Králové 
a dorostenka Adéla Dörreová, SK Tře-
bechovice pod Orebem. Všichni obdrželi 
pamětní plaketu a finanční podporu ve 
výši čtyři tisíce korun. 
Dalšími vyznamenanými se stali ti, kteří 
na mistrovství republiky dokázali vybo-
jovat stupně vítězů. Zuzana Zálabská 
(LTC Pardubice) za 3. místo ve dvouhře 
na MČR žen, Adéla Moravcová (TO SK 
Vamberk) za 1. místo ve čtyřhře na Par-
dubické juniorce, Adéla Dörreová (SK 
Třebechovice pod Erebem) za 2. místo 
ve čtyřhře na Pardubické juniorce, Na-
tálie Davidová (LTC Pardubice) za 3. 
místo ve čtyřhře na MČR starších žákyň, 
Matyáš Maršík (TK Česká Třebová) za 
3. místo ve dvouhře na MČR babytenisu, 

Vyhlášení Kanářích nadějí, zleva: Libor Chalupa (Moneta Money Bank), Jana 
Strnisková (ČTS), Dominik Rouchal, Jan Rybka (předseda VČoTS), David 
Brückner a Libor Chwistek (Amer Sports)

tým TC Dvůr Králové za 2. místo v sou-
těži družstev na MČR minitenisu a Domi-
nik Rouchal, TO TJ Svitavy, za 1. místo 
ve čtyřhře a 3. místo ve dvouhře na MČR 
starších žáků. Kromě pamětní plakety 
získali ocenění hráči a hráčky od VčOTS 
finanční podporu ve výši tři tisíce korun, 
Dominik za dvě medaile a mimořádné vý-
sledky částku dvojnásobnou. 
Posledním bodem bylo vyhlášení výcho-
dočeských Kanářích nadějí za rok 2019. 
Vyznamenanými se stali Dominik Rou-
chal, TO TJ Svitavy a David Brückner, 
TO TJ Jiskra Havlíčkův Brod. Oba hráči 
získali kromě krásných křišťálových tro-
fejí z dílny Zdeňka Kunsta ze Světlé nad 
Sázavou také finanční podporu od MO-
NETA Money Bank, a.s. ve výši 10 tisíc 
korun a materiální podporu od společnosti 
AMER SPORTS ČR na nákup sportovní-
ho zboží značky Wilson ve stejné výši.
Blahopřejeme všem oceněným, děkuje-
me za reprezentaci VčOTS a přejeme, 
aby vstoupili do nadcházející sezóny 
2020 alespoň tak úspěšně, jak zakončili 
tu letošní. Velké poděkování si zaslouží 
také rodiče a trenéři, bez jejichž podpory 
by hráči jen složitě dosahovali takto krás-
ných výsledků.

Nejlepší hráči VČoTS za rok 2019, zleva: Adéla Dörreová, Lukáš Praus, Dominik 
Rouchal, David Brückner a Tereza Shejbalová


