
DEN1 
Mistrovství České republiky juniorů 2015 má za sebou úspěšný první den. Ranní 

přípravy začaly již před osmou hodinou a finišovalo se doslova na čas! Prvotní “šrumec“ 
okolo registrací a rozjezdu turnaje nakonec vyústil v naprosto hladký a pohodový den, když 
se většina zápasů odehrála na čas, ba dokonce turnaj byl v poměrně významném předstihu a 
tak se v odpoledních hodinách dohrávalo již jen na čtyřech kurtech. Nutno podotknout, že 
tomu přispělo i značné množství omluvenek z MČRJ z důvodu většinou chřipky, která 
v posledních dnech řádí po celém Česku. Asi nejlépe z toho vyšla domácí Terka Zdubová, 
které Anežka Stockelová skrečovala čtvrtfinále v kategorii G15 a 1.kolo v G17.  

Mimo to se první den nesl v duchu poměrně značného množství překvapení. Většinou 
lépe nasazení hráči své zápasy první hrací den zvládají! Nejvíce poprasku zřejmě způsobil 
Vojta Ryba v kategorii B19 poté, co v prvním kole zvládl pětisetovou bitvu s nasazeným 
Dominikem Dubským a následně v posledním zápase 1.dne si poradil s hráčem nasazeným 
jako ¾ Vojtou Babištou také v pěti setech. Tento zápas byl pravým vyvrcholením dne, když 
oba borci předváděli výborný squash plný dlouhých výměn a skvělých úderů. Tím nejlepším 
byl pak asi reverse boast Vojty Ryby při svém matchballu, kterým zápas i ukončil. Mezi další 
smutné poražené a přitom nasazené hráče patří Vanda Lukavcová, která podlehla Nele 
Rekové. Dále pak Monika Kubrová, Kuba Vaněk, Paťa Petriľáková, Martin Mach, Zuzka 
Bartíková, které nezvládla čtvrtfinále proti Tereze Šlehoferové a Peťa Nohel, který podlehl 
odvěkému rivalovi Marovi Panáčkovi a v neposlední řadě Markova sestra Patrika, která si 
v čtvrtfinále G19 poradila s hradeckou hráčkou Nikolou Věříšovou.  

V dalších pětisetových bitvách dne si poradil Kuba Borovský s Vítem Lipovským a 
Mikuláš Pekárek s Karimem Faragem. K vidění také bylo několik zápasů, ve kterých se 
potkávají odvěcí rivalové, tak jako tomu bylo například v případě Kristýny Fialové a Hanky 
Matouškové. Zápas začala lépe Kristýna a brzy se dostala do vedení 2/0, Hanka se ovšem 
nevzdala, dokázala urvat ještě jednu sadu, ale nakonec Kristýně podlehla 1/3 na sety. Hanka 
v případě výhry nad Míšou Čepovou v semifinále G17 dostane příležitost na odvetný zápas ve 
finále G17, kam by se právě Kristýna Fialová měla pavoukem prokousat. 

No a na co se těšit ve druhém dni? Dopoledne dohrají své čtvrtfinále věkové 
kategorie do 13 a 17ti let, kde bude největším tahákem zápas Viktora Byrtuse s Ondrou 
Vorlíčkem! Také se nám na kurtě poprvé představí hráči a hráčky v kategoriích do 23 let, 
takže o squashovou kvalitu by mělo být postaráno. Určitým zklamáním je fakt, že Honzu 
Rybu bolavé koleno nakonec nepustí do zápasu s Kubou Solnickým a soustředit se tak bude 
hlavně na vítězství v B19! Tím pádem bychom se měli těšit na předpokládaný večerní 
semifinálový zápas hráčů české mužské top 10 – Kuby Solnického a Petra Zatřepálka. V ten 
samý čas by měl na kurtě bojovat i Michal Valenta, který se bude snažit konečně porazit 
Martina Švece na vrcholné akci. Los si také pohrál s Vojtou Rybou a Davidem Zemanem, kteří 
si spolu nejdříve zahrají semifinále B19 a následně, nestane-li se nic neočekávaného, i 
semifinále v B17. Bude určitě zajímavé sledovat tento dvojzápas, který se uskuteční 
v průběhu pár hodin. Celkově se můžeme těšit na skvělé squashové bitvy nejen v bojích o 
nejvyšší pozice, ale i v zápasech o konečné umístění, kde by se měli síly hráčů nastupujících 
proti sobě mírně přiblížit!   

Další důležitou věcí, která bude dnes k vidění je exhibice Dana Mekbiba a Mira 
Cellera, kteří se určitě postarají o zábavu a i o to, aby zejména ti nejmladší poprvé viděli 
squash té nejvyšší kvality! Snad bude k vidění i nějaké to překvapení, které si borci určitě 
nachystali! Dále se pak na ředitelství můžete celý den hlásit do turnaje příchozích, který se 
odehraje ve večerních hodinách a bude tak skvělou příležitostí trochu se odreagovat a třeba 
porazit kouče či rodiče hráčů, kteří bývají v případě svých svěřenců/ratolestí na straně vítězů! 

 



 

CO NÁS DNES ČEKÁ? 
9.00  - 12.00  čtvrtfinálové zápasy kategorií 
B13,G13,B17,G17,B23,G23 
13.30 - 15.30  oběd: Vepřový plátek po srbsku, dušená rýže 
Cca  16.00  exhibice Daniel Mekbib (CZE5) – Miroslav Celler (SVK1) 
Cca  18.00  squashový turnaj rodičů 
17.30 - 20.00  večeře:  Těstoviny s milánskou omáčkou, sypané sýrem 
12.30 - 21.00  semifinálové zápasy všech kategorií 
Cca  20.30  squashový “večírek“ v restauraci Viktoria 
Cca 21.00  Vylosování tomboly 

 

STATISTIKY PRVNÍHO DNE 
Ve čtvrtek bylo na programu celkem 96 zápasů, z nichž byly tři skrečovány. Celkově z 93 
odehraných utkání jich bylo 6 pětisetových a 12 čtyřsetových. Zbylé zápasy se hrály jen na tři 
sety. Z toho plyne, že celkem bylo odehráno 303 setů, což činí průměr 3,25 setu na zápas. 
Z 83 zápasů, kde se utkali různě nasazení hráči, tak byli ve 14% úspěšnější ti hůře nasazení, 
nebo chcete-li ve dvanácti zápasech. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ne vždy jsou všichni 
spokojeni s rozhodnutím 

rozhodčích 

správná 
rozcvička 
je základ 

dobrých rad není 
nikdy dost, aneb 

trenéři to mnohdy 
nemají lehké 

emoce 
k mistrovství 

samozřejmě patří 
– někdy i slzy 

některé zápasy přilákaly “plný dům“ 

holky z recepce to nemají lehké, 
ale i tak jsou vždy usměvavé a 

připraveny Vám pomoci!!! 

Patrika Panáčková a 
Kristýna Fialová jsou 

hotové modelky a navíc 
jsou fotogenické :D 



ROZHOVORY 

IRENA VANIŠOVÁ – hráčka, squashová fanynka a hlavně fotografka, která 

se pravidelně stará o to, že z turnajů máme spoustu pěkných fotek!!! Irena 
také založila a denně se stará o stránku squashpage.net! 
Jsi snad nejpoctivějším fanouškem squashe a navíc jej nejen v ČR výborně 
propaguješ! Jak si se ke squashi vlastně dostala?  
Hrát jsem ho začala asi před dvanácti lety s přítelem, který si zálibu k němu 
přivezl z pobytu v Austrálii.  
Jak a kdy si přišla k nápadu fotit squash a založit stránku Squashpage?  
Přibližně ve stejné době, kdy jsem začala hrát, jsem se zamilovala i do focení. 
Doprovázela jsem přítele na mužské turnaje, a protože takový turnaj se hraje 
dost dlouho , z nudy jsem prostě zkusila tyhle dvě činnosti, které mám 
ráda, spojit. A od toho už byl jen krůček ke vzniku Squashpage. 
Co konkrétně Tě na squashi baví? Ať už z pozice fotografky nebo hráčky?  
Na squashi miluji dynamický pohyb. Je nádhera sledovat úsilí hráče a jeho snahu poradit si 
s každým míčkem a zahrát protiúder. 
Jak ti squash vlastně jde? Za kurtem Tě vídáme pořád, ale na kurtě jsem Tě snad ještě 
neviděl. 
A buď rád, že neviděl . Nemám problém sednout na kolo a ujet třeba 100 km, stačí hlavě 
říct, že to mám zvládnout. Když ale na kurtu napřáhnu raketu do backhandu, moje tělo 
špatně koordinuje ruce, nohy, oči … Dnes už se se svými výkony ale tolik netrápím a realizuji 
se u focení . 

Máš v ČR nějaké hráče, jejichž zápasy ráda fotíš? Případně squashárny?  
Třeba pětiseťáky Martina s Jakubem jsou vždy zárukou pořízení zajímavých snímků 
technicky i emočně . Obecně ráda fotím cokoliv nového, každý z hráčů opakuje 
stejnou sadu pohybů a je obtížné kohokoliv vyfotit jinak … Snažím se nacházet nové 
úhly pohledu, zachytit emoce na kurtě i před ním … Ráda fotím v menších centrech, 
kde panuje rodinné prostředí. 
Není také tajemstvím, že nedávno Ti přišla nabídka na focení squashe v zahraničí! 

Můžeš nám říct, o co vlastně jde?  
Každý rok se snažím vycestovat fotit squash i do zahraničí. Už loni mě zaujal Grasshopper 
Cup v Curychu, protože tam hraje Amr Shabana. Vidět na vlastní oči v akci takovou legendu 
už nebude moc dlouho možné. Napsala jsem jim a na základě referencí mi nabídli spolupráci 
při tvorbě lokálního zpravodajství. Budu na turnaji celý týden včetně kvalifikace a moc se 
těším . 
Ještě mi řekni, co děláš mimo squash a jaké máš další záliby? 
Pokud zrovna nefotím sport, moc ráda relaxuju při čtení knížek, miluju procházky se svým 
psem nebo si čistím hlavu jízdou na kole. 
 

ANETA SEZEMSKÁ – nejmladší účastnice letošního mistrovství, které je 7 let a 

4 měsíce. U rozhovoru byla značně nervózní a několikrát od něj odběhla :D 
Víš, že jsi na MČRJ úplně nejmladší? Dobře, nejvíc se mi líbí squash a ubytování 
Je to tvoje první MČRJ? Jak se ti tu zatím líbí? Druhý, myslím, loni jsem byla 
čtvrtá nebo třetí 
Nyní mě oznamuje, že musí na „wécéčko“ a odběhne :D  
Znáš nějaké dobré české nebo světové hráče? Julču, příjmení nevím a 
Boháčovou! 
S kým a kde trénuješ? Co tě na squashi baví? S tátou a bráchou. Baví mě třeba, 
když hraju s kámoškou Evou zápasy. 
Co bys chtěla ve squashi dokázat? Chtěla bych vyhrát nějaký 

turnaj 
Ptá se, kolik těch otázek ještě dostane? :D 
Do jaké třídy chodíš a co ještě děláš mimo squash? Do 2.A! Dělám atletiku 
plavání,aerobic.Nejvíc mě baví plavání,protože jsme ve vodě a učí mě plavat 
Co bys vzkázala všem starším hráčům? Asi nic (směje se) 



MARIKA DOUBRAVOVÁ – naopak úplně nejstarší účastnice letošního mistrovství, které je 

22 let a 9 měsíců. Když jsem ji požádal o rozhovor, tak zahlásila:„Že jsem sem vůbec chodila!“ 
Víš, že jsi na MČRJ vůbec nejstarší? Jak se cítíš? Jo, vím. A je to smutný! 
Vzpomínáš ještě vůbec na své 1.MČRJ? Jak jsi dopadla? Samozřejmě! To bylo 
v Ostravě v roce 2002. Prohrála jsem tehdy 2/3 ve finále G11 s Natálkou 
Babjukovou. 
Co Tě po všechny ty roky u squashe vlastně drží? Nevím no, už squash dělám 15 let 
a nějak se mi nechce končit. Baví mě a hlavně dělám nějaký sport pravidelně! 
Jaké máš squashové ambice do budoucna? Žádný velký nemám už asi -> 
hlavně aby mě to bavilo 
Chodíš na VŠ? Pracuješ? Co děláš mimo squash? Studuji na vejšce a k tomu 
chodím na brigádu do hospody 
Vzpomínáš na nějaký památný juniorský zápas? Jo! Na mém posledním 
mistrovství do 19-ti let jsem prohrávala s Denisou Peleškovou 0/2 a 

nakonec to otočila a vyhrála. 
Co byly tvoje největší juniorské úspěchy? Čtyřnásobná juniorská mistryně ČR a 
4.místo z ME týmů U15 v Izraeli 
Tvá oblíbená/neoblíbená soupeřka a proč? Neoblíbená asi Verča Jirková. Vždy to s ní bylo 
nevyzpytatelný, neseděla mi její hra a její táta mě rozhazoval. Oblíbená asi Anička 
Klimundová, teda aspoň byla, teď už mě poráží rozdílem třídy. Ale vždy se mi s ní hrálo 
dobře. 
Co bys vzkázala mladším účastníkům? Ať se squashe drží!!! Je to jeden z nejlepších sportů! 
 

RIANA ALEXOVÁ A KAREL MATOUŠEK – dvě nasazené jedničky v kategoriích G11, 

respektive B11, které navíc spojuje fakt, že oba mají starší a 
poměrně úspěšné ségry, i díky kterým se oba dva dostali ke 
squashi 
Oba dva jste velkými favority turnaje! Vyhrajete? 
Ria: doufám, že ano! Mou největší soupeřkou je Julie Trollerová. 
Kája: Doufám, že vyhraju. Mým hlavním soupeřem je Farid Farag. 
Mohl bych ho porazit. 
Jak jste se dostali ke squashi? 

Ria: kvůli taťkovi a taky ségra už dlouho hraje. 
Hlavně taťka potřeboval, abych hrála. 
Kája: moje ségra je starší a už spoustu let hraje. Zalíbilo se mi to 
Chodíte občas hrát se staršíma ségrama? Dávají Vám nějaké rady? 
Ria: Když je taťka nachcípanej nebo když nestíhá. Jinak rady mi 
nedává… 
Kája: ne nechodím moc, skoro vůbec. Ségra chodí na gymnázium a 
nemá moc čas na tréninky se mnou. Rady mi taky nedává. 
Od kolika let hrajete squash a kolikáté je to Vaše mistrovství? 
Ria: začala jsem asi v pěti, šesti. Je to moje druhý mistrovství -> už 
nevím kolikátá jsem byla, ale prohrála jsem s Drábikovou 
Kája: Začal jsem chodit pinkat s tátou ve čtyřech letech a závodně 

někdy v šesti. Tohle je moje třetí mistrovství. Nejlíp jsem byl loni na Hectoru druhý v B11 
Děláte i nějaký jiný sport nebo kroužek? 
Ria: V Boskovicích chodím dvakrát týdně do tancování 
Kája: Sport ne, ale chodím na kytaru a hudební výchovu 
Jaké máte cíle do budoucna? 
Ria: vyhrát tady to mistrovství, jinak nemám moc tušení :D 
Kája: O tom jsem nikdy nepřemýšlel. Squashem se nechci živit 


