
Úvodní slovo  

 Je nám ctí Vás všechny opět po dvou letech přivítat na juniorském 
šampionátu v Brně v Centru Viktoria, kde se tak MČR koná již potřetí 
během posledních čtyř let. Hlavním pořadatelem je tedy Squash Klub 
Slovan Brno a již tradičně se tak o hladký a příjemný průběh turnaje 
bude starat zejména rodina Švecových a Rybových! Na letošním 
mistrovství bychom rádi pokračovali ve věcech, které provázely 
předešlé ročníky, a tak se již tradičně můžete těšit na každodenní 
ranní informační papír s rozhovory s hráči, různé soutěže během 

mistrovství, páteční squashový turnaj pro rodiče a doprovod, squashovou exhibici mezi 
pátým hráčem českého žebříčku Danielem Mekbibem a slovenskou squashovou jedničkou 
Miroslavem Cellerem, kde bude určitě o zábavu postaráno! Dále pak na páteční večerní 
večírek doprovozený tombolou o hodnotné ceny, na kterou si můžete lístky zakoupit u 
ředitelství turnaje a v neposlední řadě pak moderované sobotní finálové zápasy! To vše 
bude, doufejme, podpořeno fair play chováním a hrou všech účastníků a doprovodu a 
zejména pak samotnými výkony všech hráčů! Nezbývá tedy nic jiného, než popřát všem 
účastníkům vrcholnou formu a samozřejmě i trochu toho sportovního štěstíčka tak, aby 
každý odjížděl z MČR s dobrými pocity a ti nejúspěšnější pak s tituly juniorského mistra České 
republiky pro rok 2015! 
    

Flashback - MČRJ 2014 Praha Hector 

B11 -  1) K.Farag  2) K.Matoušek      3) F.Farag   
G11 - 1) T.Holzbauerová 2) K.Drábiková    3) N.Rysová 
B13 - 1) V.Byrtus   2) P.Nohel       3) M.Panáček 
G13 -  1) T.Široká    2) S.Šlehoferová 3) M.Zemanová 
B15 -  1) V.Byrtus   2) O.Vorlíček       3) M.Koutník 
G15 -  1) M.Čepová   2) D.Rohunová      3) K. Fűzy 
B17 -  1) D.Zeman    2) M.Lapáček       3) V.Ryba 
G17 -  1) H.Suchánková  2) E.Jirásková       3) K.Fialová 
B19 -  1) J.Ryba    2) P.Zatřepálek      3) D.Zeman 
G19 - 1) K.Alexová  2) K.Holinková  3) E.Jirásková 
B23 -  1) M.Švec  2) J.Solnický  3) M.Volf 
G23 -  1) T.Svobodová 2) K.Holinková  3) D.Kejíková                                         
 

MČRJ 2014 se uskutečnilo v Praze na 
Hectoru a do hlavního města se tak tento 
podnik vrátil po dlouhých šesti letech. Celý 
turnaj proběhl hladce a nutno 
podotknout, že prakticky bez výraznějších 
zaváhání favoritů. Novinkou MČR bylo, že 
vůbec poprvé se současně konalo MČR 
v kategorii do 23 let.  U dívek tomu tak 
bylo vůbec poprvé a Tereza Svobodová se 
tak stala historicky 1.mistryní ČR 
v kategorii G23. Vrcholy celého MČR 
jednoznačně byly finálové zápasy B19 
mezi Petrem Zatřepálkem a vítězným 
Honzou Rybou a mezi vítězným Martinem 
Švecem a Kubou Solnickým v B23. Obě 
finále rozhodl až 5.set. 



Program mistrovství ČR juniorů 2015 
čtvrtek 9.30 – 15.20 zápasy 1.kola všech kategorií     
  15.20 – 20.00 čtvrtfinálové zápasy kategorií B11,G11,B15,G15,B19,G19 
pátek 9.00   – 12.30 čtvrtfinálové zápasy kategorií B13,G13,B17,G17,B23,G23 
  12.30 – 21.00 semifinálové zápasy všech kategorií 
  cca 16.00 exhibice Dan Mekbib (CZE5) – Miro Celler (SVK1) 
       cca  17.30 squashový turnaj rodičů 
  cca 20.00 squashový večírek v restauraci Viktoria + tombola 
sobota 9.00   – 16.00 finálové zápasy a zápasy o umístění   
  cca 16.30 - 17.00 slavnostní vyhlášení vítězů 

Na co se těšit? 
 Tak v první řadě na nového mistra v kategorii B13. 

Titul totiž po neuvěřitelné čtyři roky, tedy od svých devíti let, držel 
Viktor Byrtus! Zároveň se o svůj čtvrtý titul z jedné kategorie bude 
snažit Kristýna Alexová v G19. Mezi nejzajímavější kategorie bude 
rozhodně patřit kategorie G17, kde se bude Míša Čepová snažit 
z pozice černého koně uspět a překvapit Kristýnu Fialovou a Hanku 
Matouškovou. Jednou z nejočekávanějších bitev by pak mělo být 
predikované finále v B15 mezi Viktorem Byrtusem a vyzyvatelem 

Ondrou Vorlíčkem. Osud si s borci pohrál, a tak se nejspíš utkají již ve čtvrtfinále v B17. Také 
David Zeman by určitě rád vyhrál nejen B17, ale i uzmul titul Janu Rybovi v hlavní kategorii 
turnaje – tedy B19. Nesmíme také zapomenout na kategorie do 23 let, které jsou již druhým 
rokem součástí MČRJ. Zde se můžeme těšit na hráče české mužské i ženské top10. Také jsem 
zvědavý, jak rodiče a trenéři potrénovali, a kdo vyhraje tradiční turnaj rodičů. 
 

Historie MČRJ – opět přinášíme pohled na tabulku deseti historicky nejúspěšnějších 

hráčů, kteří se chystají zúčastnit letošního MČRJ . Ve vedení jsou tři hráči domácího Squash 
Klubu Slovan Brno, nutno však podotknout, že Viktor Byrtus je výrazně mladší a bude-li 
pokračovat v tvrdé práci, již brzy bude nejúspěšnějším juniorem právě on. Do desítky se nám 
nevešli “nemistři“. Zde jsou největšími smolaři s pěti neúspěšnými finálovými účastmi Michal 
Valenta a Marek Lapáček. Hned v závěsu za nimi je pak se třemi finále Hanka Matoušková. 

Zajímavosti: 
Věk: Rozdíl mezi narozením nejmladší účastnice Anetky Sezemské a nejstarší Marikou 
Doubravovou je 5494 dní neboli 15 let a téměř půl měsíce tomu! 
Nejmladší účastníci: Anetka Sezemská (G11) a Martinovský Vojtěch (B11) 
Nejstarší účastníci: Marika Doubravová (G23) a Martin Kříž (B23) 
Klub s nejvíce juniory na MČR:  1)Squash Klub Slovan Brno – 10  
                                                        2) SCC HK, Squash Klub Strahov,PRO-6, HKC Ostrava -9 
Klub s nejvíce účastnickými místy:  1) Squash Klub Slovan Brno – 17 
                                                              2) PRO-6 a 1.SQ Teplice - 13 
Počet odehraných zápasů na MČRJ 2014: 287 zápasů, z nichž 7 bylo skrečováno 
Počet odehraných setů na MČRJ 2014: 957 setů což činí průměr 3,41 setu na zápas 



ROZHOVORY 
JAN MUTINA – člen organizačního výboru, trenér HKC Ostrava a jeden z repre trenérů 
Jedeš na MČR nejen jako trenér juniorů z klubu HKC Ostrava, ale i jako jeden z trenérů 
juniorské reprezentace. Jak se na MČRJ těšíš? 
Na MČRJ jedu i jako organizační pracovník, takže budu doufat, že bude mít MČRJ hladký průběh a já 
se dostanu i ke koučování  :D 

S jakými cíli přijíždí tvá tréninková skupina? Kdo jsou tvá největší želízka? 
Všichni mí svěřenci mají samozřejmě za cíl se umístit co nejlépe. Největší želízka z kmenového týmu, 
protože mimo něj spolupracuji i s hráči jiných klubů, jsou Alex Kelar, Viktor Byrtus, Benjamin Bergel, 
Petr Zatřepálek a Jakub Solnický 

Jako repre trenéra Tě určitě budou zajímat i výkony ostatních! 
Jak důležité je MČRJ z pohledu nominací na Mistrovství Evropy?  
Dalo by se říct, že MČRJ je pro nominaci na ME zásadní 

Jak bys popsal klasický den trenéra na takovém turnaji jakým je 
MČRJ? 
Klasický den trenéra....dělám, co můžu, večer chodím spát, ráno vstávám   

Co tě na koučování a trénování baví a co naopak ne? 
Baví mne samotný tréninkový proces, ať už jsem v kurtu nebo za sklem a 
taková ta nervozita při utkání, když jsem zpocený víc než hráč . Mám rád i tvorbu plánů nebaví mne 
psaní analýz a hodnocení, protože ty by se měly dělat hned po tréninku, zápase nebo akci a většinou 
už na to není tolik energie. 

Co bys vzkázal ostatním trenérům? 
Na fakultě nám jeden z profesorů řekl, že žádný trenér nechodí spát před půlnocí (smích)  
 

HEDVIKA SUCHÁNKOVÁ – jedna z nejlepších českých juniorek, kterou ovšem na 

letošním MČRJ neuvidíme, protože je na jednoročním studijním pobytu v kanadské Victorii 
Jak si se ke studiu v kanadské Victorii vlastně dostala? 

Sen o studiu v zahraničí mám snad odjakživa. Přes agenta, který zprostředkovává 
studium na soukromých školách, jsem našla školu, na které bych mohla hrát i 
squash. Zařídil i squashové stipendium díky mým dosavadním squashovým 
výsledkům 
Stíháš při studiu i squash? Případně je nějak vázaný na tvé studium? 
Díky squashovému stipendiu jsem členem školního squashového týmu, takže se 
snažím trénovat, co nejčastěji to jde.  
Hraješ i turnaje? Jak si na nich vedeš? 
Turnajů se odehrává během sezony méně, ale snažím se jich účastnit. Ze všech 
odehraných turnajů v rámci Britské Columbie vycházím průměrně na 2.-3. místo, 
na větším turnaji to je tak 5.-6. 

Jak bys srovnala úroveň kanadského juniorského squashe s tím naším? 
Úroveň kanadského squashe ve vyšších kategoriích mě příjemně překvapila. Dívčí kategorie 
jsou poměrně silné, jenom mě udivilo, že účast je většinou velice slabá. Málo hráčům se chce 
cestovat přes celou Kanadu 
Co se ti na Kanadě a Victorii nejvíce líbí? 
Optimismus všech lidí kolem a jejich zdvořilost. Vzájemná tolerance všech kultur je ohromná 
Co ti nejvíc chybí?  
Rodina, kamarádi a zase naopak ta kultura Česka. Jako jediná Česka na škole nemůžu použít 
češtinu, a také občasné české zvyky 
Chybí ti i český squash? 
Samozřejmě, v Česku jsem si vytvořila přátelství a velice dobré vztahy v rámci squashové 
komunity, takže společné turnaje a tréninky mi velice chybí 
Kdy se vrátíš na českou squashovou scénu? 
To ještě nevím. Každopádně se budu účastnit olomouckého juniorského A turnaje v březnu a 
doufám, že se budu moct zúčastnit i Mistrovství Evropy juniorů v Praze na konci března. 
Shodou okolností budu doma díky jarním prázdninám 
 



GREGORY GAULTIER – 32-letý francouz, jenž je aktuálně druhým hráčem mužského 

světového žebříčku, který laskavě odpovídal na mé otázky při jeho návštěvě Brna v rámci 5. a 
6.kola extraligy mužů. 
V kolika letech jsi začal hrát squash a jak si se 
k němu vlastně dostal? 
Ve čtyřech letech. Moji rodiče byli manažeři 
squashového centra v Audincourt, což je blízko městu 
Mulhouse. 
Předpokládám, že jsi několikanásobný francouzský 
juniorský šampion! Kdo byl tvůj největší francouzský 
soupeř? 
Ano, to jsem. Vyhrál jsem všechna francouzská 
mistrovství od svých devíti let až po ukončení 
juniorské kariéry. Mým největším soupeřem asi byl o rok a půl starší Romain Tenant.  
Co považuješ za největší úspěch své juniorské kariéry a kdo byli tvoji největší soupeři? 
Vítězství na British Junior Open v B17 a v B19, kde jsem ve finále porazil domácího Jamese 
Willstropa! On spolu s Karimem Darwishem byli moji největší juniorští soupeři. 
Sleduješ občas nějaké juniorské turnaje? 
Když se někde koná juniorský turnaj zároveň s PSA turnajem, na kterém hraji, tak se vždy jdu 
podívat. Naposled na US Open. Předtím jsem se také vydal do Baltimoru, kde jsem i určitou 
skupinu juniorů koučoval. V Evropě mi bohužel juniorské turnaje neladí s termínovkou a tak 
je moc nesleduji.  
Znáš nějaké české juniorské hráče? 
Bohužel neznám. Z evropských znám jen některé francouzské hráče a zejména Victora 
Crouina. Ten je fakt dobrý! A na svůj věk se chová i velice profesionálně! Líbí se mi jeho 
přístup. 
Chtěl by ses v budoucnu věnovat výchově juniorů a předat tak své cenné zkušenosti dál? 
Možná. Squash je věc, kterou umím nejlépe a coaching je určitě možnost. Chtěl bych určitě 
předat nějaké zkušenosti, ale spíše těm více úspěšným. Myslím, že těm mohu být doopravdy 
prospěšný a dát jim to něco málo navíc oproti ostatním trenérům. 
Co bys poradil mladým českým hráčům, aby z nich třeba jednou vyrostl někdo jako ty? 
Vždycky jsem vše dělal na 100%. I když jsem byl mladý, snažil jsem se být maximálním 
profesionálem, starat se na maximum o své tělo, regeneraci, hodně jsem sledoval a studoval 
zápasy na videu a také jsem strávil spoustu času na kurtě sám hraním sólo tréninkům, tak 
abych údery lépe cítil a pochopil. Samozřejmě jsem si jako mladý užil i hodně zábavy, ale 
vždy s mírou a sebekontrolou. A také přirozeně nesnáším prohry, což mě žene dopředu celý 
život. 
Jaké máš nejbližší cíle? 
Samozřejmě vyhrát mistrovství světa, které mi chybí. Chci hrát ještě tak 2-3 roky, tak snad se 
mi to podaří. Teď jsem však již skoro měsíc zraněný a doufám, že se z toho co nejdřív 
dostanu. Příští turnaj hraju ve Švédsku, ale vím, že nebudu dobře připraven. 
S Veronikou Koukalovou máš malého syna. Chceš, aby se také jednou věnoval squashi? 
Určitě chci, aby sportoval! Ale rozhodně jej nebudu tlačit do squashe, i když bych za to byl 
rád! Ať si vyzkouší různé sporty a pak se sám rozhodne! Když to bude squash, tak se mu budu 
snažit předat co nejvíc. 
Jak si na tom s češtinou? 
(Rozesměje se) Špatně. Je to moc těžký a z knížky mi to nejde. Budu muset asi na nějaký 
intenzivní kurz. 


