
2.DEN 
Druhý hrací den byl zahájen velkou bitvou mezi Veronikou Buškovou, která nakonec 

v pěti setech porazila lépe nasazenou Terezu Brannou. Tento zápas pak také naznačil, že 
druhý den se již bude nést v mnohem vyrovnanějším duchu než ten první a bude 
ke zhlédnutí mnoho vícesetových soubojů. 
 Ještě dopoledne se na centr kurtu představili Viktor Byrtus a Ondra Vorlíček a vůbec 
poprvé tak na MČRJ nějaký zápas přilákal naprostou většinu diváků. Ondra měl skvělý vstup 
do zápasu, když v prvním setu vedl již 6/0, ale set nakonec ztratil. Nicméně nesložil zbraně a 
druhý set opanoval. Zbytek zápasu již zcela ovládl Viktor a Ondra tak má do dnešního finále 
v B15, kde se střetne s Viktorem opět, o čem přemýšlet! Další emočně vypjatou bitvou 
zejména pro diváky byl zápas Mariky Doubravové v G23, která doslova udolala svou odvěkou 
soupeřku Míšu Hájkovou v pěti setech. Klasicky také zápas Michala Valenty v B23 budil 
značnou pozornost. Tentokrát dokonce nabídl svému soupeři za stavu 0/2 a 7/10 tři 
matchbally, ale i tak nakonec zvítězil. Nicméně ve večerním zápase proti Martinu Švecovi 
hrál takzvané druhé housle a hladce podlehl. Martin se ve finále utká s Kubou Solnickým, 
který v semifinále až překvapivě lehce porazil svého klubového protihráče Petra Zatřepálka. 
 Tak trochu v “předběžném“ finále v kategorii B11 se utkal Farid Farag s Karlem 
Matouškem. Zápas byl plný zajímavých výměn a tradičně, jak už tomu v kategorii nejmladších 
bývá, i emocí. Zápas nakonec uzmul Kája a zítra tak bude velkým favoritem proti Alexu 
Kelarovi. Skvělou podívanou pak nabídl i zápas bratra Farida a to mezi Karimem Faragem a 
Lubošem Walterem v B13. Zápas byl plný emocí a parádních úderů a přilákal také spoustu 
fanoušků! Ve skvělé atmosféře byl nakonec tím šťastnějším Luboš Walter, který ve finále B13 
vyzve Marka Panáčka. 
 Mírným překvapením pak byla hladká prohra Hanky Matouškové, které v semifinále 
G17 nedala absolutně žádnou šanci Míša Čepová, kterou zítra ve finále G17 čeká Kristýna 
Fialová. Míša bude však útočit rovnou na tituly dva a to i v G15, kde ji po skvělém výkonu 
v semifinále proti Terce Široké vyzve Terka Zdubová. 
 Kuriozitou dne byl i zápas bratrů Sochůrkových ve čtvrtfinále B17. Jediný, kdo tak byl 
při tomto zápase v klidu byla maminka, která kvitovala jistou účast jednoho ze synů 
v semifinále B17. Tím šťastnějším byl nakonec podle papírových předpokladů Matouš. Stejné 
dilema jako paní Sochůrková bude dnes řešit i paní Rybová, která Vás z pozice jedné 
z organizátorek provází celým turnajem a je tak na místě nejen jí, ale i zbytku organizačnímu 
týmu poděkovat za zatím skvělou práci. Ale zpět k rodině Rybů! Bráchové Honza a Vojta se 
utkají ve finále nejprestižnější kategorie chlapců do 19-ti let a bude zajímavé sledovat, jak 
k tomuto zápasu přistoupí. Jen dodám, že dle dostupných informací, je to vůbec poprvé, co 
sourozenci nastoupí proti sobě ve finále nějakého českého individuálního squashového 
mistrovství. Velkou mírou se o to postaral hlavně Vojta, který se dnes potkal během 4 hodin 
dvakrát s Davidem Zemanem a to rovnou ve dvou semifinále! To první ovládl po skvělém a 
koncentrovaném výkonu právě Vojta a doplnil tak Honzu ve finále B19. Jenže jak už tomu 
v případech MČRJ bývá, druhý zápas byl úplně o něčem jiném. Najednou to byl David, který 
diktoval tempo hry a nutno říci, že bylo přinejmenším dvakrát tak pomalejší než v zápase 
prvním. I přesto, že zápas tak působil dost ospale a byl plný nepřesností a hloupých žádostí o 
let, pro Davida naprosto splnil účel a ten se tak mohl radovat z úspěšné odvety a z postupu 
do finále v B17, která je pro oba borce tou hlavní kategorií! Ve finále David vyzve Viktora 
Byrtuse, který se tak jako jediný kluk představí ve dvou finálových zápasech. 
 O zajímavé zpestření se také postaral exhibiční zápas, který snad pobavil, a o který se 
postarali Dan Mekbib, Miro Celler, Roman Švec a Honza Břeň. Svůj turnaj také odehrál 
doprovod hráčů, ve kterém se o vítězství se podělili Jirka Vlček s Robertem Alexou, protože 
pro vyčerpání finále již nedohráli. Večer byla vylosována tombola a teď už nezbývá než se jen 
těšit na finálový den, který rozhodnou o nových dvanácti mistrech ČR pro rok 2015! 



ROZHOVORY 
ONDRA VORLÍČEK a VIKTOR BYRTUS – dva velcí kamarádi a hlavně rivalové, kteří se 

včera utkali ve čtvrtfinále kategorie B17 a dnes si to rozdají ve finále kategorie B15! 
Viktore, vlastně poprvé máš na MČRJ ve své věkové kategorii velkého 
spolufavorita, Ondru Vorlíčka – je nějaké nervozitka? Určitě tu nervozitka 
je a myslím, že se Ondra za poslední rok hodně zlepšil 
Ondro, na MČRJ jedeš jako spolufavorit B15 společně s Viktorem 
Byrtusem. Klapne to letos už konečně na titul? Snad jo. Největší překážka 
je určitě Viktor Byrtus. 
Ondra Viktora letos poprvé porazil a to rovnou v semifinále Belgian JO. 
Jaký byl ten zápas?  
Ondra: Viky hodně kazil a mě to šlo  
Viky: Necítil jsem se moc dobře, ale není to výmluva. Ondra hrál super a 
zasloužil si vyhrát! 
Jaké má Viky největší slabiny a v čem je naopak silný?  
Ondra: Slabiny netuším, jinak bych ho porážel. Mezi silné stránky patří asi 
nicky a umí se dobře trefovat do míče. Ptám se ještě jednou na slabiny. Fakt nevím 
Viky: Slabiny? To nemůžu říct, ale v každém zápase je to něco jiného! Silné stránky jsou 
určitě rychlost a jeho fyzička celkově 
Jaké máš cíle pro zbytek sezóny? 
Ondra: Chci vyhrát Austrian, tady to mistrovství a dostat se do týmu pro ME týmů U17 
v Portugalsku. 
Viky: Chtěl bych medaili z ME týmů U15 v Portugalsku! Taky bych se chtěl protlačit na ME 
U19 individuálů. Aspoň si zahrát! 
Popiš mi klasický den Ondry Vorlíčka/ Viktora Byrtuse v běžném životě.  
Ondra: Takže ráno vstanu, pak usnu, zas vstanu, rychle se oblíknu a občas doslova běžím do 
školy! Ve škole se nudím, pak přijdu domů, zase spím tak dvě hodiny a v pět jdu na trénink. 

V osm se vrátím domů a jdu zase spát. 
Viktor: Ráno vstanu do školy, po škole jedu na trénink a nic moc jinýho se neděje. 
Jo a ještě spím a někdy chodím do wellness. 
Jak zvládáš skloubit školu se squashem?  
Ondra: úplně skvěle Co to obnáší? Nic -> ráno jdu do školy a pak na trénink 
Viky: Tím, že jsem se z Třince přestěhoval do Ostravy, tak je to i lepší. I známky se 
dost vylepšily. 
Jaký to je hrát proti sobě dva zápasy během dvou dní a ještě k tomu poměrně 
důležité?  
Ondra: Je to zvláštní, nijak speciálně jsem se na to nepřipravoval 
Viky: Tak určitě je dobrý, že jsem vyhrál ten první, protože budu mít lepší 

koncentraci na finále. Jinak mi to asi moc nevadí 
Co vzkážeš soupeři před zítřejším zápasem? 
Ondra: Hodně štěstí 
Viky: Ať se na mě pořádně připraví 

 
HYNEK JIČÍNSKÝ – rodič a jeden z účastníků squashového turnaje pro doprovod! 

Jak si dopadl? Pátý, pravděpodobně 
Co by si řekl ke konkurenci a úrovni turnaje? Dobrý! Zahrál jsem si 
dobře, jsem spokojenej 
Nejtěžší zápas v turnaji? S Robertem Alexou. Určitě psychicky 
nejnáročnější zápas, protože jsme neměli rozhodčího. 
Jaké je to hrát proti trenérům/rodičům jiných, když za chvíli už 
zase můžete být rivaly, ale tentokrát za kurtem? Je to příjemný 
zpestření. Zvlášť, když tady člověk tři dny stojí za sklem 
s pocuchanýma nervama! 
Jak si na turnaji vedou tvoje dcery? Zatím dobře! Eliška hraje ve finále G13 a Maruška hraje 
o sedmé místo v G17!  



Jak bys popsal typický den rodiče na MČRJ? 30 minut nervového vypětí, pak tři hodiny 
uklidňování se a pak zas třicet minut nervového vypětí 
Co je podle Tebe ve vztahu rodič a hráč to nejdůležitější? Chovat se klidně v průběhu celého 
utkání 
Jak zatím hodnotíš průběh turnaje? Dobrej! Vítám, že MČR je zas v Brně. Je příjemný, že to 
není zas strohý, že je u toho trochu zábavy v podání různých doprovodných soutěží a akcí. 
 

HONZA A VOJTA RYBOVI – dva bráchové, spoluhráči ze Squash 

Klubu Slovan Brno a i kamarádi, jak oba dva řekli, kteří se potkají ve 
finále hlavní kategorie MČRJ a to B19. Pokud mě pamět neklame, 
tak je to vůbec poprvé, co někteří sourozenci proti sobě nastoupí 
v nějakém finále MČR a navíc v B19. 
Jste zřejmě prvními sourozenci v historii českého squashe, 
kteří si proti sobě zahrají nějaké finále na mistrovství České 
republiky! 
Honza: historickej! Je to super, že hraju finále s bratrem! 
Poprvé nastane sourozenecká nenávist :D 

Vojta: Je to dobrej pocit zahrát si finále ve věkově starší kategorii a ještě k tomu 
s bráchou. 
Čekali jste, že si finále zahrajete proti sobě? 
Honza: Nečekal jsem to vůbec, ale jsem za to rád, že se brácha do toho finále dostal 
Vojta: Vůbec jsem to nečekal! Spíš jsem myslel, že vypadnu v prvním kole s Dominikem 
Dubským. 
Jaká byla vaše cesta do finále? 
Honza: Oba dva zápasy jsem vyhrál 3/0 a pošetřil jsem tak síly na finále na rozdíl od 
bratra, který hrál dvakrát 3/2 a jednou 3/1 
Vojta: těžká, namáhavá a složitá 
Jak k finále s bráchou přistoupíš? 
Honza: na 100 % samozřejmě! Bratr nebratr… 
Vojta: Chtěl bych ho porazit, ale nevidím to moc reálně 
Jaký máš vztah s bráchou? 
Honza: Dobrej. V posledním roce se Vojta zlepšil v komunikaci. Už nechytá puberťácký 
záchvaty 
Vojta: Teď už dobrej. Oba jsme dospěli ( u toho jsme chytili oba dva záchvat smíchu) 
Čím tě bratr nejvíc vytáčí? 
Honza: Demencí 
Vojta: Už mě nevytáčí. Naopak mi pomáhá právě, což je divný 
Má tvůj brácha prima bráchu? 
Honza: Samozřejmě. Lepšího si nemůže přát 
Vojta: Toho nejlepšího 
 

DAVID ZEMAN – jeden z našich nejlepších juniorů nejen v ČR, ale i na 

mezinárodní scéně. Letos byl bohužel před MČRJ dlouho nemocný a trochu to 
ovlivnilo jeho výkony, i tak ale bude útočit na titul z B17 
Jsi ve finále B17 a hraješ i o třetí místo v B19. Jak zatím hodnotíš své 
výsledky? Moc spokojený nejsem. Necítím se fyzicky silný tak, jak bych si 
představoval. Pravděpodobně to bude kvůli nemoci, kterou jsem měl. 

Před MČRJ si byl dlouho nemocný. Co ti bylo a jak moc to ovlivnilo tvou 
přípravu a výkony? 
Nejdříve jsem měl přes Vánoce nějakou chřipku a vysoký horečky, potom jsem 
dostal kašel, který jsem měl asi 3 týdny, a s tím jsem šel hrát Czech Junior Open, 
kde jsem se ale necítil vůbec dobře a v pondělí po CZJO se zjistilo, že mám zánět 
průdušek. Od té doby jsem si byl squash pinknout jen dvakrát. 
Dnes si hrál dvakrát během čtyř hodin s Vojtou Rybou. Jaké to je se na takové 
zápasy připravit? Věděl jsem, že to bude těžké s ním hrát dvakrát takhle po sobě. 
Jsem rád, že jsem po prohraném prvním zápase našel zbytky sil a vyhrál zápas v 
17-kách, který byl pro mě důležitější. 



Byla nějaká změna taktiky před druhým semifinále? Změna byla, hlavně jsem se snažil 
nepřistoupit na Vojtovu hru a nepouštět se moc do "přestřelek" 
Jak hodnotíš výkony Vojty Ryby? Vojtovi se tento turnaj určitě povedl, porazil Dominika 
Dubského, Vojtu Babištu, jednou i mě a jestli bude pokračovat v takovýchto výsledcích, tak 
to bude asi můj největší soupeř do příštích několika let. 
Letos máš na Strahově nového trenéra Harryho Londy. Jaký je? Co jsou jeho přednosti?  
Harry je super a jsem rád, že tam mám takového trenéra. Rozumím si s ním a jsme spolu 
hodně v kontaktu. Tak určitě tím, že má mezinárodní a PSA zkušenosti a stále je vynikající 
hráč, takže mě může naučit spoustu věcí, taky se mi líbí, že se nesoustředí jen na squash na 
kurtu ale i na spoustu věcí mimo něj. 
Jaké máš cíle pro zbytek sezony? 
Medaile na ME do 17 let a dobrý výsledek na Pioneer Junior Open 
 

PROGRAM ZÁVĚREČNÉHO DNE MČR JUNIORŮ 2015 V BRNĚ 
9.00   – 16.00  finálové zápasy a zápasy o umístění 
9.00   finále kategorie G13 Tereza Široká (1/1) – Eliška Jičínská (2/2) 
9.40   finále kategorie B13 Luboš Walter (1/1) – Marek Panáček (2/2) 
10.20   finále kategorie G17 Michaela Čepová (1/1) – Kristýna Fialová (2/2) 
11.00   finále kategorie B17 David Zeman (1/1) – Viktor Byrtus (7/8) 
11.40   finále kategorie G23 Tereza Svobodová (1/1) – Kristýna Alexová (2/2) 
12.00 – 14.00  oběd - hráči  Steak z vepřové krkovičky, vařené brambory 
12.20   finále kategorie G11 Riana Alexová (1/1) – Julie Trollerová (2/2) 
13.00   finále kategorie B11 Karel Matoušek (1/1) – Alex Kelar (2/2) 
13.40   finále kategorie G15 Tereza Zdubová(7/8) – Michaela Čepová (2/2) 
14.20   finále kategorie B15 Viktor Byrtus (1/1) – Ondřej Vorlíček (2/2) 
15.00   finále kategorie B23 Martin Švec (1/1) – Jakub Solnický (2/2) 
15.40   finále kategorie G19 Eliška Jirásková (1/1) -  Kristýna Alexová (2/2) 
16.20   finále kategorie B19  Jan Ryba (1/1) – Vojtěch Ryba (nenasazen) 
17.00 - 18.00  slavnostní vyhlášení vítězů 
 

STATISTIKY 2.DNE - V pátek bylo na programu celkem 103 zápasů, z nichž byly dva 

skrečovány. Celkově ze 101 odehraných utkání jich bylo 11 pětisetových a 29 čtyřsetových. 
Zbylé zápasy se hrály jen na tři sety. Z toho plyne, že celkem bylo odehráno 354 setů (to je o 
51 více než včera), což činí průměr 3,5 setu na zápas. Ze 61 zápasů, kde se utkali různě 

nasazení hráči, byli ve 14% úspěšnější ti hůře nasazení, nebo chcete-li v devíti 
zápasech. To odpovídá naprosto stejnému procentu jako v 1.hracím dnu. 

 

o exhibici se postarali Dan Mekbib, 
Miro Celler, Roman Švec a Honza Břeň 

Kája 
Matoušek  
a Farid 
Farag 

Večerní losování tomboly 


