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Milí fanoušci a fanynky raketových sportů,

Na začátku března proběhl v Ostravě domácí squashový 
šampionát, který ovládli Anna Serme a Daniel Mekbib, jenž 
ve finále přetlačil legendárního Jana Koukala. Bylo to už 28. 
mistrovství republiky a nikoho snad ani ve snu nenapadlo, co 
všechno se v následujících měsících odehraje. Tedy spíše 
neodehraje…
Jen pár dnů po konci šampionátu byl v republice vyhlášený 
nouzový stav, který zastavil život v zemi. Sportovní dění bylo 
u dna a nikdo nevěděl, co všechno se v dalších dnech, týdnech 
a měsících bude dít. Lidé byli uvěznění doma a často neměli kde 
trénovat.
Vláda naštěstí později začala přísná opatření pomalu rozvolňovat 
a sportovci se zase začali vracet zpátky ke svým profesím. 
Zase se mohli připravovat a naštěstí i hrát. Jenže na podzim se 
všechno vrátilo zpátky a sportovní dění v republice dostalo další 
tvrdou ránu.
Plánovat dopředu je v tuto chvíli více než zbytečné, a tak je třeba 
vážit si každé sportovní chvíle, která se dá prožít. Squashisté 
a badmintonisté by o tom mohli vyprávět, protože jejich sporty 
byly zasaženy opravdu ve velkém. I tato doba však přináší 
nové možnosti – například AirBadminton, jehož popularita roste 
raketovým tempem.
Nečekaná příležitost se naskytla také Squashcentru Strahov, 
které se stalo dějištěm vůbec prvního turnaje PSA po 
koronavirovém restartu. V akci se na něm navíc mohla představit 
tuzemská špička, která na vlastní oči sledovala suverénní jízdu 
hvězdného Grégory Gaultiera, jenž turnaj sám pořádal.
My jsme celé dění pochopitelně zmapovali. Také jsme vyzpovídali 
aktuální českou squashovou jedničku Annu Serme, která náročné 
měsíce prožívala ve Francii společně se svým manželem 
Lucasem, jenž je úřadujícím francouzským šampionem. A aby 
toto nebylo málo, tak ve Francii kraluje i jeho sestra Camille. 
Zajímá vás, komu by Lucas fandil, kdyby se tyto dvě skvělé 
hráčky postavily proti sobě? On nám to prozradil.
Popovídali jsme si taky s bývalým trenérem Anny Serme, Daniela 
Mekbiba či Jakuba Solnického Karlem Wankem a Tomáš Cvikl 
nám prozradil, jak Českému squashi (neu)škodila koronavirová 
krize.
Možná jste také zaregistrovali, že se nejlepší český badmintonista 
současnosti Milan Ludík, jenž řadu let působil v Dánsku, po letech 
vrátil domů. Co ho k tomu vedlo? Také o tom se dočtete  
v tomto vydání Squash & Badminton Revue, které letos vzhledem 
k veškerým okolnostem vychází pouze v online podobě.  
I tak doufáme, že si čtení užijete a děkujeme vám za přízeň, 
kterou ke squashi a badmintonu chováte.

Petr Sobol

& BADMINTON REVUE
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Na tyto tituly jsem velmi hrdá, stále ale čekám 
na výhru na okruhu PSA. Každopádně jsme 
ale měli štěstí, že se mistrovství stihlo odehrát 
ještě před vypuknutím krize.

Byla jste ve formě, jenže pak udeřil 
koronavirus. O co všechno vás 
připravil?
Dva týdny po republice jsem měla hrát velký 
turnaj ve Švýcarsku, který by mi hodně 
pomohl v mém postupu na žebříčku. Pak 
byl naplánovaný dvacetitisícový turnaj ve 
Francii, obě akce ale byly na poslední chvíli 
zrušené. Do poslední chvíle jsem doufala, že 
se uskuteční, ale pak to šlo najednou všechno 
ráz na ráz.

Jak jste tu náročnou dobu zvládala? 
Já jsem to pojala jako příležitost pro osobní 
rozvoj. Začala jsem se učit nový jazyk 
a zařadila jsem do denní rutiny meditaci 
a jógu. Izolaci jsme s Lucasem díky pevnému 
rozvrhu dnů zvládli opravdu dobře. Také jsme 
měli možnost věnovat se věcem, na které 
normálně nemáme čas a zamyšlení se nad 
našimi prioritami. Cestování a hraní nám ale 
hodně chybělo.

Mrzí vás hodně, že vás koronavirus 
připravil o několik měsíců, které pro 
vás mohly být hodně úspěšné?
Samozřejmě mě to mrzí, ale tato situace byla 
tak výjimečná a urgentní, že mé pocity musí jít 
stranou. Zdraví je důležitější než sport. Nyní 
je hlavně potřeba, aby každý dělal maximum 
pro to, aby se věci zase co nejvíce přiblížily 
normálu.

Ve Francii byla nařízení přísnější než 
u nás. Co jste vůbec mohla dělat?

Na začátku jsem několik týdnů vůbec nebyla 
mezi lidmi. Za domem, kde jsme bydleli, jsme 
měli zahradu, a když bylo hezké počasí, 
trénovali jsme venku. Ale na nákupy mohl 
vždy jen jeden člen domácnosti, takže jsem 
posílala mou silnější polovičku, abychom 
mohli nakoupit jídlo na co nejvíc dnů, a tím 
tyto výlety co nejvíc omezovat. Několik týdnů 
jsme neviděli ani Lucasovy rodiče, i když 
bydleli asi pět minut autem od nás.

Squash dovolili až jako jeden 
z posledních sportů. Jak jste se  
tedy udržovala ve formě?
Hlavně ze začátku jsme doma skoro každý 
den cvičili podle tréninků, které jsem měla od 
Zuzky Kubáňové. Bylo to hodně specifických 
cvičení a posilování. Každý den jsme také 
cvičili jógu a jednou za čas jsme si vytiskli 
papír, který nám umožnil jít běhat v okolí 
bydliště.

Po domácím titulu jste prohlásila, že 
chcete vyhrát svůj první PSA titul. 
Věřila jste si na něj v té době?
Má forma většinou stoupá ke konci sezony. 
Nejlépe se na kurtu typicky cítím na 
mistrovství Evropy týmů, které se pořádá na 
konci dubna. Také mám poslední dva roky 
nového trenéra a cítím zlepšení v několika 
aspektech mé hry. Plán turnajů vypadal velmi 
slibně, a pokud by se nepodařilo vyhrát titul, 
minimálně si myslím, že bych se kousek 
posunula na světovém žebříčku. Hlavně tedy 
díky plánované padesátce ve Švýcarsku.

Myslíte si, že na první PSA titul ještě 
můžete zaútočit?
Doufám, ale vůbec nevím, jak bude blízká 
budoucnost tohoto sportu vypadat. Motivace 

Foto: Pavel Netolička / Deník

Squash se zase naplno rozběhl až po 
několika měsících a do akce se vrátila 
i česká jednička. „Cítím se dobře, i když 
jsem zvědavá, jaké to bude zase hrát 
PSA turnaj. V České republice totiž 
intenzita zápasů není tak vysoká, zato 
na PSA vám nikdo nedá nic zadarmo, 
výměny jsou delší a fyzicky náročnější. 
To bude opravdovým testem mé formy 
a fyzičky. Snad se brzy dočkám,“ řekla 
v polovině září Serme, která v té době 
byla 67. hráčkou světa. 

Na začátku března jste získala druhý 
titul mistryně republiky. Navíc skoro 
doma. Užila jste si to?
Mistrovství republiky má vždy velmi 
specifickou atmosféru a důležitost. Pro většinu 
hráček se totiž jedná o vrchol sezony a podle 
toho se na tento turnaj také připravují. Vyhrát 
tento turnaj je pro mě důležité, protože být 
jedničkou na žebříčku je jedna věc, ale tento 
titul je pro mě potvrzením, že si to místo 
zasloužím. Díky blízkosti domova jsem měla 
výborné zázemí a mohla přijít fandit i širší 
rodina.

Jak na ten turnaj vzpomínáte? 
Lucas (manžel Lucas Serme, pozn. red.) asi 
dva týdny před turnajem vyhrál francouzské 
mistrovství, takže pro mě bylo velmi motivující 
tento titul získat. Poprvé jsme ho vyhráli 
ve stejném roce a naše medaile máme 
doma vystavené vedle sebe. Navíc ženské 
mistrovství Francie letos vyhrála Lucasova 
sestra Camille, takže máme v rodině tento rok 
hned tři národní tituly.

Jak vysoko tuto výhru řadíte?

S Q U A S H  -  A N N A  A  L U C A S  S E R M E

Anna 
Serme

Pořád se chci 
zlepšovat 

a vyhrávat

Anna Serme loni v březnu podruhé v kariéře ovládla republikový šampionát 
a potvrdila pozici domácí jedničky. Devětadvacetiletá rodačka z Krnova 
měla i další velké plány – chtěla vyhrát svůj první PSA turnaj a plánovala, 
že pronikne do elitní padesátky světového žebříčku. Jenže pak udeřil 
koronavirus a sportovní svět se zastavil.
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Po boku Anny stojí už několik let její manžel 
Lucas, kterého si v roce 2016. Zatímco 
ona vládne české squashové scéně, tak 
rodák z Créteil kraluje ve Francii. Stejně 
jako jeho sestra Camille Serme. „Squash je 
u nás častým tématem, i když v posledních 
měsících, které byly bez turnajů, šel trochu 
stranou. Samozřejmě máme i mnoho jiných 
zájmů, ale o tento se zajímají opravdu 
všichni,“ řekl Lucas, který kariéru Anny bedlivě 
sleduje. Taky jí radí a vzájemně si hodně 
pomáhají. „Často spolu trénujeme. Když to 
jde, tak spolu také cestujeme a radíme si. 
Vzájemně se neustále motivujeme a snažíme 

Foto: archiv Anny Serme
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se pomáhat, jak to jen jde. Bohužel se 
sice nestává moc často, abychom mohli 
jet na stejné turnaje, ale když to jde, tak 
se o to snažíme,“ prozradil Serme, který 
je rád, že oba spojuje společná vášeň pro 
squash. „Umožňuje nám to trávit hodně času 
společně, je to velká část našich životů. 
Snažíme se vzájemně podporovat a víme, 
čím procházíme, když se nedaří. O to víc 
pak máme taky radost z našich úspěchů,“ 
dodal. Jak by se ale postavil k situaci, kdy by 
v ostrém zápase nastoupia jeho žena proti 
sestře Camille? Komu by držel palce? „Anna 
je ta nejdůležitější osoba v mém životě. Když 

vyhrává, tak je to, jako bych vyhrál já. Takže 
tady musím říct, že bych jí proti své sestře 
fandil,“ usmívá se osmadvacetiletý Francouz, 
který je profesionálem už od roku 2009. I on, 
stejně jako řada jeho krajanů, přitom vzhlíží 
k francouzské dvojici Thierry Lincou a Grégory 
Gaultier. „Rozhodně jsou pro mě a ostatní 
hráče ve Francii inspirací. Ukázali, že pro 
francouzské hráče je možné dostat se na 
úplnou špičku. Jsou také mými mentory, oba 
se totiž snaží mladším generacím pomáhat 
a dávat cenné rady,“ uzavřel Lucas.

Anna 
je nejdůležitější 

osoba v mém 
životě, 

říká 
Lucas Serme

zlepšovat se a vyhrávat je u mě ale stále 
velká.

Taky jste chtěla proniknout do první 
padesátky světového žebříčku. Stále 
je to jeden z vašich cílů?
Nyní je mým cílem hrát, protože turnajů 
je opravdu málo. Těžko říct, jak se bude 
všechno vyvíjet, hlavně pro hráče kolem 60. 
a 70. místa. PSA změnila pravidla bodů a výše 
postavení hráči budou ještě více chráněni, než 
tomu bylo doposud. Navíc do konce roku 2020 
jsou prioritou PSA velké turnaje, na které je 
těžké se dostat, pokud nejste v TOP 50.

Tušíte, jaký program vás nyní čeká?
Jestli nás něco tato situace naučila, tak je to 
neplánovat věci moc dopředu. Kalendář je 
nyní stále spíše provizorní, a vše bude záležet 
na vývoji této krize v různých částech světa. 
Minulou sezonu jsem hrála hodně mimo 
Evropu, což si momentálně moc neumím 
představit.

Budete hrát více ve Francii, nebo 
v České republice?
V České republice se objevuji často, ať už 
na lize za můj klub Modrý svět, nebo na 

individuálních turnajích. Ve Francii jsem do 
této doby moc turnajů nehrála, ale tato situace 
může přinést změnu, jelikož to pro mě bude 
z hlediska dopravy nejjednodušší a nejjistější. 
Prioritou jsou pro mě stále mezinárodní 
turnaje, ale bude záležet na tom, kde a jak 
se budou konat.

Jak moc je vůbec v dnešní době 
složité odjet na turnaj do zahraničí?
Lucas hrál v září na turnaji v Manchesteru a tři 
dny před odletem musel podstoupit test na 
koronavirus, jehož výsledky a další informace 
musel před odletem poslat PSA. Na místě 
byli všichni hráči testovaní znovu den před 
začátkem. Zápasy jsou bez diváků a nemohli 
se dívat ani ostatní hráči, kteří turnaj hrají, 
natožpak trenéři. Všichni měli individuální 
pokoj, ani oddané páry nesmí sdílet společný 
pokoj, a jídlo mají pouze jako pokojový servis.

V červenci ukončila kariéru světová 
jednička Raneem El Welily. Překvapilo 
vás to? 
Hodně mě to překvapilo. Není totiž moc 
hráček, které kariéru ukončují na pozici 
světové jedničky. Měla jsem to štěstí zahrát 
si s ní na exhibičním turnaji na Mauriciu 

a zůstává to mým velmi silným zážitkem. 
Raneem je jedna z nejtalentovanějších hráček, 
které jsem kdy viděla hrát. Kdybych věděla, 
že to bude opravdu poslední možnost si s ní 
zahrát, snažila bych se užít si to ještě víc.

Jste dvojnásobnou mistryní republiky. 
Zaútočíte za rok na další titul?
Určitě! Hlavně jsem teď ráda, že se rozbíhají 
alespoň turnaje v Česku, a snad to tak 
zůstane. V polovině září jsme měli první 
příležitost po dlouhých šesti měsících zahrát si 
opravdové zápasy na posledním ligovém kole 
a doufám, že tak dlouho už nikdy nebudeme 
muset čekat.

Na závěr se ještě vraťme k poslednímu 
šampionátu, kde jste si vyzkoušela 
squash proti robustnímu hokejistovi 
Janu Výtiskovi. Jaké to bylo?
Raději jsem dopředu požádala organizátora 
o ochranné brýle - musím přiznat, že jsem 
měla trochu strach. Neuměla jsem si na kurtu 
představit sebe proti obřímu hokejistovi. Ale 
Honza dával opravdu pozor, ani jednou se 
nestalo, že bych se cítila v nebezpečí, vše 
proběhlo bez problémů, dobře jsme si zahráli 
a Honza si i trochu zaběhal.
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Sedmatřicetiletý Francouz, který žije 
v Praze, se na kurty vracel po zranění 
kolene a dvou operacích. „Jeden z jeho 
sponzorů se ho zeptal, jestli mu po zranění 
může nějak pomoct. Greg má po zranění 
málo bodů v žebříčku a potřebuje se dostat 
nahoru, takže mu sponzor poslal peníze, 
aby turnaj mohl uspořádat,“ okomentoval 
zrod celé myšlenky sportovní ředitel 
Squashclubu Strahov David Tománek. 
„Greg tedy sehnal peníze a vedl úvodní 
komunikaci s PSA, aby zjistil, jestli nám 
turnaj přidělí,“ dodal.
Gaultier na turnaji potvrdil roli jasného 
favorita a zaslouženě dokráčel ke svému 
41. titulu na okruhu PSA. Ze hry postupně 
dostal tři německé soupeře a ve finále 
porazil 3:0 i prvního nasazeného Němce 
Raphaela Kandru. „Je to úžasný pocit. 
Pracoval jsem tvrdě šest měsíců a vrátil 
se v dobré formě,“radoval se po turnaji 
Francouz, který se představil v akci poprvé 
od prosincového mistrovství světa. „Byl 
výborný. Je vidět, že se dostává zase 
do pohody. Když před létem odjížděl do 
Francie, nebyl v takové formě, jako teď. 

Je vidět, že na sobě hodně pracuje,“ řekl 
na Gaultierovu adresu Tománek.
Ostatně, o Gaultierově formě mají na 
Strahově dobrý přehled. „Trénuje u nás. 
Je součástí naší tréninkové skupiny a dělá 
mentora mladším hráčům. Když vidí, že 
mají nějakou slabinu, tak jim vždy poradí. 
Mladší za ním zase chodí pro rady, je to pro 
nás obrovská pomoc,“ ocenil jeho přístup 
sportovní ředitel Squashclubu Strahov 
Tománek.

Z ČECHŮ BYL NEJLEPŠÍ SOLNICKÝ
Z českých zástupců dopadl nejlépe Jakub 
Solnický, který došel do semifinále. „Hrál 
parádně, odvedl velice slušný výkon. Ostatní 
to ale měli těžké. Viktor Byrtus totiž narazil 
na Kandru a Dan Mekbib měl po lékařském 
zákroku, takže nebyl stoprocentně fit. 
Martinu Švecovi zápas moc nevyšel,“ 
okomentoval výkon českých squashistů 
Tománek, který je velmi rád, že se turnaj 
mohl odehrát. „Akce proběhla výborně, bez 
komplikací. U některých hráčů sice bylo 
vidět, že nebyli v nejlepší formě a že jim 
chyběla herní praxe, ale jiní zase vypadali, 

jakoby ani žádnou pauzu neměli,“ dodal.
Na Strahově se hrálo o celkovou dotaci 
ve výši deseti tisíc dolarů. „Byla to pro 
nás dobrá příležitost od PSA. Mohli tady 
hrát jen squashisté z České republiky, 
sousedních zemí nebo ti, kteří v některých 
z „povolených“ zemí dlouhodobě bydlí. Toto 
omezení otevřelo dveře i našim hráčům, 
kteří by se na takový turnaj pravděpodobně 
nedostali,“ pochvaloval si Tománek. 
Na turnaji se sice musela dodržovat přísná 
bezpečnostní opatření, hráči ani pořadatelé 
v tom ale žádnou překážku neviděli. „Byly 
to malé detaily,“ uvedl Tománek, který je 
rád, že turnaj mohli v omezeném množství 
sledovat i diváci. „Zájem byl velký, jenže 
vzhledem k situaci jsme nechtěli turnaj moc 
propagovat, což je velká škoda,“ mrzelo jej.
Squashový restart se v Praze vydařil, je 
však otázkou, zda se do metropole podobný 
turnaj ještě někdy vrátí. „To nikdo nedokáže 
odhadnout. Byla to spontánní akce a zatím 
nemáme žádnou vizi, že by z toho byla 
tradice,“ uzavřel Tománek.

Půl roku. Tak dlouho se 
kvůli koronaviru nehrál 
žádný turnaj okruhu PSA. 
Squashový koloběh se ale 
naštěstí zase rozběhl a první 
zastávku si naplánoval 
do Prahy, konkrétně do 
Squashcentra Strahov, 
kde se odehrál Expression 
Networks Nolan and 
Liam´stournament. Jeho 
vítězem se stal bývalý hráč 
číslo jedna, mistr světa 
a vítěz spousty prestižních 
turnajů Grégory Gaultier, 
jenž akci sám pořádal.

Squashový restart hostila Praha. 
Z triumfu se radoval Gaultier

Foto: 
Squashcentrum Strahov
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Český squash vs. koronavirus
Žádné drastické ztráty, 

říká předseda Cvikl

„Českému squashi koronavirová krize nijak 
výrazně neuškodila. Situace ohledně zavření 
center přišla v polovině března, tedy po 
mistrovství republiky dospělých a mistrovství 
republiky juniorů,“ řekl předseda Českého 
squashe Tomáš Cvikl. „Samozřejmě je ale 
pravdou, že nám to ubralo možnost potkávat 
se na mezinárodní scéně. Odpadla všechna 
mistrovství Evropy, což je velký handicap. Na 
druhou stranu, dvě třetiny domácí sezony byly 
odehrány v plné míře a zbytek, který šel, jsme 
dohrávali v září,“ dodal.

VŠICHNI NA TOM BYLI STEJNĚ
Během dlouhé a vynucené pauzy bylo složité 
udržet hráče v provozu. Bylo tak jen a pouze 
na nich, jak na sobě budou pracovat. „Já 
jsem zodpovědný za zastřešení akademie 
na Strahově, která má mezinárodní přesah. 
Naši hráči trénovali v rámci možností i během 
koronavirové pauzy, měli videa a dělali fyzické 
testy, které jim trenéři poskytovali online,“ 
okomentoval Cvikl náročnou a do té doby 
neznámou dobu. Díky tomu, že hráči a hráčky 
během doby, kdy byla centra zavřená, pracovali 

Jarní vlna koronaviru zasáhla českou společnost nepřipravenou. Tvrdě udeřila 
také na domácí sportovní dění, které na několik měsíců zcela utlumila. S krizí 
bojoval i Český squash, ten však tuto náročnou dobu zvládl a přečkal ji se ctí.

na své fyzičce a dalším rozvoji, tak po návratu 
na kurty nebyli tolik zesláblí a mohli na sobě 
makat dál. „Jediné, co jim chybělo, a co jim 
chybět bude, to jsou ostré zápasy. Ty se totiž 
nedají ničím nahradit ani nasimulovat. Celý 
profesionální svět byl na tom úplně stejně,“ říká 
Cvikl.
Samostatnou kapitolou jsou peníze. Řada 
sportovních svazů totiž vinou koronaviru přišla 
o důležité toky financí od partnerů a sponzorů, 
zejména fotbalovým a hokejovým klubům 
velmi chybí také příjmy ze vstupného. V jaké 
kondici se tedy nyní nachází Český squash? 
„Vzhledem k tomu, že squash je neolympijský, 
tak je brán jako střední sport, čemuž odpovídá i 
marketingový koláč. U nás žádné velké peníze 
z marketingu nejsou, takže jako svaz žádné 
drastické ztráty nemáme,“ tvrdí předseda 
Cvikl. „I když jsme nějaký výpadek měli, tak ho 
dokážeme zúčtovat. Samozřejmě jsme nějak 
museli upravit rozpočet a tu jeho nejbolavější 
část jsme museli trochu pofoukat, ale žádnou 
velkou krizi jsme nepocítili. Dotační tituly z 
Ministerstva školství jsme totiž schopni vyčerpat 
i v této neutěšené situaci s koronavirem,“ doplnil.

CO BUDE DÁL?
Situace ohledně koronaviru se však mění 
každým dnem a nikdo neví, co se bude dít 
dál. Takže i Český squash se musel připravit 
na variantu, že by přišla další stopka (a ta 
nakonec skutečně přišla). „Jsme individuální 
sport, takže to máme trošku jednodušší. 
Pouze bychom redukovali termínovou listinu, 
kterou vždy můžeme nějak přizpůsobit,“ tvrdil 
ještě před druhým „lockdownem“ Cvikl, který 
přidal i jeden příklad: „Třeba dětské hokejové 
soutěže se hrají každý víkend, u nás ale 
takovou četnost v jednotlivých kategoriích 
nemáme. Vždy můžeme vypustit individuální 
akce, protože si pak ten žebříček můžeme 
lépe přizpůsobit. Kdyby to bylo ve větším, tak 
bychom museli sezonu zrušit, ale doufám, že 
k tomu nedojde.“
Otazník visí také nad budoucností turnajů. 
Letos v srpnu mělo v Praze proběhnout 
squashové mistrovství Evropy mužů a žen, 
které však bylo ze známých důvodů zrušeno. 
Bude se u nás tedy hrát příští rok? „Snad ano,“ 
říká Cvikl, který také napjatě sleduje situaci 
ohledně lednového Czech Junior Open. „To je 
zatím náš jediný otazník,“ uzavřel.

S Q U A S H  -  C O  Z P Ů S O B I L  C O V I D ?

Pořadí  Jméno
 
 1.  Mohamed Elshorbagy
 2.  Ali Farag
 3.  Karim Abdel Gawad
 4.  Tarek Momen 
 5. Paul Coll
 6.  Diego Elias
 7.  Marwan Elshorbagy
 8.  Simon Rösner
 9.  Joel Makin
 10.  Miguel Rodriguez

P S A
Platné k 13. 10. 2020

Pořadí  Jméno

 1.  Jakub Solnický
 2.  Daniel Mekbib
 3.  Viktor Byrtus
 4.  Martin Švec
 5.  David Zeman
 6.  Ondřej Uherka
 7.  Marek Panáček
 8.  Michal Jadrníček
 9.  Matej Hrnčiřík
 10.  Ondřej Ertl

Č A S Q  m u ž i
Platné k 13. 10. 2020

W I S PA
Platné k 13. 10. 2020

Pořadí  Jméno
 
 1.  Nouran Gohar
 2.  Nour El Sherbini
 3.  Camille Serme
 4.  Nour El Tayeb 
 5.  Sarah-Jane Perry
 6.  Hania El Hammamy
 7.  Amanda Sobhy
 8.  Joelle King 
 9.  Tesni Evans
 10.  Salma Hany

Č A S Q  ž e n y
Platné k 13. 10. 2020

Pořadí  Jméno

 1.  Anna Serme 
 2.  Eva Feřteková
 3.  Natálie Babjuková
 4.  Michaela Čepová
 5.  Tereza Svobodová
 6.  Tereza Elznicová
 7.  Eliška Jičínská
 8.  Tereza Široká
 9.  Tamara Holzbauerová
 10.  Kristýna Vykouřilová 

Ilustrační foto: pixabay.com
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S Q U A S H  -  Ú S P Ě Š N Ý  T R E N É R

Na jaře bylo všechno zavřené, lidé 
seděli doma. Kdyby někdy nastala 
podobná situace, na co by si lidé měli 
dávat pozor? Jak moc je důležité se 
pravidelně udržovat?
Na tuto situaci okolo covidu se moc 
připravit nedá, pro všechny je to nové 
a všichni zjišťujeme, že vlastně ani 
chození do práce není nic jistého. Ale 
pochopitelně i v těchto dobách je důležité 
udržovat se v kondici. Všichni přece 
můžeme vyrazit zaběhat si do přírody, 
nebo si najít video a podle něj si doma 
zacvičit. Spousta návodů, jak se udržet 
v kondici, byla na internetu k vidění 
i od vrcholových sportovců. Byli dost 
vynalézaví, takže záleží na každém 
z nás, čemu dává přednost.

Squash na karanténu doplatil 
hodně a zpřístupnil se jako jeden 
z posledních sportů. Jak jste během 
toho udržoval své hráče v kondici?
Se svými hráči jsem udržoval kontakt 
telefonicky nebo přes Skype. Dostali ode 
mne tréninkový plán, ale jelikož netrénuji 
profesionální hráče, tak záleželo čistě na 
nich, zda jej budou plnit, nebo ne. Bylo to 
dobrovolné.

Musel se někde squash hrát  
i v rouškách?
Nemusel a ani se nehrál, protože to 
opravdu nejde. Já osobně jsem to 
zkoušel a bylo to strašné. Čekalo se 
proto na rozvolnění ze strany vlády.

Pod rukama vám prošli Anna Serme, 
Daniel Mekbib nebo Jakub Solnický. 
Sledujete stále jejich cesty? 
Pochopitelně je pořád sleduji. Nejvíce 
jsem v kontaktu se Solňou, který teď 
trénuje ve stejném klubu jako já, tedy 
v ostravském SC FAJNE. Mám radost, 
že všechny tři squash pořád baví. 
Všichni pocházejí z Opavy, tak se občas 
i vídáváme, když navštíví svou rodnou 
hroudu. Jsem moc rád, že se všichni 
občas ozvou, že nezapomněli.

Měli velký talent už odmala?
Řekl bych to asi jinak. Všichni byli moc 
šikovní už odmala - jak sportovně, tak 
charakterově. Každý z nich je sice úplně 
jiný, ale ve výsledku jsou všichni stejně 
úspěšní. 

Jste rád, že nyní jsou tam, kde jsou? 
Cítíte na tom i svou zásluhu?
Určitě jsem rád, že jsou tam, kde jsou. 
Zásluha je to ale především v jejich píli 
a pochopitelně také trenérů, kteří je 
momentálně vedou.

Serme a Mekbib kralují domácí scéně. 
Mohou to podle vás dotáhnout ještě 
dál?
Na domácí scéně to už dál nejde, tam 
musí své pozice „jen“ potvrzovat. Co se 
týče zahraničí, tak je otázkou, jaké turnaje 
budou teď schopni objet. Ale určitě mají 
na lepší světové žebříčkové postavení, 
než které momentálně okupují.

Vidíte už třeba někde i jejich nástupce? 
Máme velice šikovné mladé hráče, kterým 
přeji, aby to dotáhli minimálně stejně 
daleko, jako ti současní i minulí. Určitě 
máme velký potenciál v mladé generaci, 
ale raději nechci jmenovat, abych 
náhodou na někoho nezapomněl. Myslím, 
že všichni, kdo se okolo českého squashe 
pohybují, je moc dobře znají.

Nyní vedete mladé squashisty 
v Ostravě. Naplňuje vás to? 
V ostravském SC FAJNE jsem pět 
let a mohu říct, že je velice příjemné 
pracovat s lidmi a v prostředí, kde to dává 
smysl. Nejen pro klub, ale hlavně pro 
hráče. Navíc od loňska se u nás zabydlel 
také reprezentační trenér Jan Mutina, 
který prestiž klubu posunul ještě dál. 
S trenérkou Klárou Mihulovou a mladšími 
trenéry máme velkou motivaci neusnout 
na vavřínech, ale posouvat se pořád dál.

Mimochodem, Serme, Mekbib 
i Solnický začínali v Opavě. Dělají  
na východě republiky něco lépe?
Všude je to stejné, všude lze vychovat 
dobrého hráče, ale je dost faktorů, které 
to mohou ovlivnit. Musí se to jednoduše 
sejít – hráč, klub, rodiče, trenér a tak 
podobně. To vše musí fungovat. A na 
závěr se musím trochu pochválit, prostě 
mi to sedlo, oni měli mě a já zase je.

Úspěšný trenér Karel Wanke:
V mladé 
generaci 
máme 
velký 
potenciál
Dříve měl trénování squashe jen jako koníček při zaměstnání. Během posledních pěti let je ale squashovým 
koučem na plný úvazek. Osmačtyřicetiletý Karel Wanke z Opavy v současné době vychovává mladé talenty  
v Ostravě. Věří, že by se jednou mohli vydat ve stopách Anny Serme, Daniela Mekbiba nebo Jakuba Solnického, 
kteří mu dříve prošli pod rukama. „Talent je super věc, ale pokud ho nerozvíjíš, zhasneš. Každý je tam, kde chce 
být. Takže pokud chceš být lepší, dej do toho víc,“ říká otec dvou dětí, kteří se squashi také věnují.

Foto: archiv Karla Wankeho
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Osmadvacetiletý Ludík pochází z badmin-
tonové rodiny. Ostatně, jeho starší sestra 
se v badmintonu probojovala na olympijské 
hry do Pekingu, Londýna i Ria de Janeira. 
Když mu bylo 17 let, tak odešel do Dánska, 
kde působil dlouhých deset let. „Byly tam 
nejlepší tréninkové možnosti. Bylo to náročné 
rozhodnutí, ale moc se mi vyplatilo,“ říká 
Ludík, podle něhož je badminton v Dánsku 
na zcela jiné úrovni, co se týče kvality sparing 
hráčů, trenérů i celkových tréninkových 
podmínek. „Když však přišel koronavirus, 
tak jsem v Dánsku nadále nemohl zůstat 
a přestěhoval jsem se do České republiky,“ 
dodal.

Během působení na severu Evropy toho hodně 
pochytil. Má za sebou taky několik soustředění 
v Indonésii a Číně, což jej velmi obohatilo. 
„Ale nedokázal bych si představit žít v Asii 
dlouhodobě,“ říká Ludík, který do Dánska 
přivedl několik dalších českých badmintonových 
nadějí. „Mně v minulosti na mé cestě pomohlo 
mnoho lidí, a tak jsem to chtěl posunout na 
další generaci hráčů,“ ohlíží se za svou vlastní 
iniciativou česká badmintonová jednička, 
podle níž jsou zahraniční zkušenosti nesmírně 
důležité. „Každopádně pokud se podaří vytvořit 
kvalitní zázemí hráčům v Čechách, tak tyto 
podmínky v zahraničí bude hledat méně a méně 
reprezentantů,“ myslí si Ludík.

Českému badmintonovému 
žebříčku kraluje Milan Ludík 
– rodák ze slovenského 
Trenčína, který několik 
posledních let působil  
v Dánsku. Teď je ale zpátky 
v České republice a sní  
o startu v olympijském Tokiu. 
„Momentálně k tomu chybí 
velmi málo, a proto věřím, 
že se celková situace ohledně 
nemoci Covid-19 uklidní  
a hry se uskuteční,“ říká.

Milan Ludík 
se po deseti letech 
vrátil z Dánska

A právě to je jedna z aktivit, které se nyní 
věnuje. V Plzni se totiž buduje národní 
badmintonové centrum, jehož plánuje 
být součástí. „Věřím, že se podaří získat 
kvalitního zahraničního trenéra, který přinese 
potřebné znalosti a vytvoříme skutečně 
nadstandardní podmínky,“ dívá se do 
budoucna Ludík, jenž na domácí scéně hraje 
také extraligu za tým SK Brno Slatina.

Elitní tuzemský hráč moc dobře ví, že 
myšlenka národního centra se skloňovala už 
několikrát, nyní se však jeví docela reálně. 
„V tomto směru jsme zaostávali za mnoha 
zeměmi, které již dávno svá národní centra 
vybudovaly. Určitě je třeba, aby se nejlepší 
hráči připravovali společně pod kvalitním 
vedením a s jasným cílem úspěchu. Není 
ovšem jednoduché zajistit dostatečně kvalitní 
podmínky ze dne na den a určitě bude 
nějakou dobu trvat, než národní centrum 
přejde do plně profesionálního módu,“ říká 
Ludík, který ve volném čase rád čte knihy 
a nedávno dokonce začal se svou ženou 
navštěvovat hodiny tance.

Ludík ve své kariéře hodně těží z toho, 
co se naučil během působení v Dánsku. 
„Dánský badminton je totiž na úplně jiné 
úrovni. Pravidelně vychovávají medailisty 
z mistrovství světa či olympijských her, mají 

tam tradici a badminton patří k jejich hlavním 
sportům. Hodně jsem se tam toho naučil 
a nesmírně mi to pomohlo rozvinout mou 
technickou stránku a také taktické vedení hry,“ 
uvedl.

Rodák z Trenčína je v současné době 
českou jedničkou, moc dobře ale ví, že jen 
to mu mezi světovou konkurencí nestačí. 
„Je to samozřejmě velmi významné, avšak 
nikdy to pro mě nebylo prioritní. Vždy 
jsem se snažil porovnávat s konkurencí ve 
světě a soustředím se na vrcholy, jako jsou 
olympijské hry nebo evropské a světové 
šampionáty. Tam totiž nestačí být jen českou 
jedničkou,“ říká Ludík, jehož letošním 
nejlepším výsledkem je třetí místo 
z turnaje Kenya International.

Největší úspěchy Milana Ludíka:
3. místo na Kenya International 2020, 
2. místo na South Africa International 2019, 
2. místo na Egypt International 2019, 
1. místo na Czech International 2017, 
1. místo na Egypt International 2016, 
1. místo na Iceland International 2015, 
17. místo na mistrovství světa 2015.

Foto: Badminton Europe

B A D M I N T O N  -  Č E S K Á  J E D N I Č K A
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Za oficiální zrod AirBadmintonové éry v České 
republice můžeme považovat moment, kdy 
na českých e-shopech začaly být k dostání 
speciální míčky AirShuttle. To nastalo zhruba 
v polovině letošního května. Právě AirShuttle 
je hlavní novinkou oproti standardnímu 
halovému badmintonu i amatérské verzi, 
kterou u nás většina lidí zná. „Výrazně 
růžový míček má vyšší hmotnost a upravený 
aerodynamický tvar. Tím lépe než péřové 
a klasické plastové míčky odolává větru 
a má trochu odlišné letové vlastnosti,“ 
řekl Petr Koukal. Ten v současné době 
vnímá AirBadminton primárně jako ideální 
pojítko mezi širokou sportovní veřejností 
a profesionální podobou badminton, protože 
AirBadminton je ve své venkovní podobě 
dostupný opravdu všem. „Mnoho sportovců, 
kteří se věnují závodnímu badmintonu, již 
AirBadminton za těch pár měsíců s nadšením 
vyzkoušelo,“ dodal nový předseda Českého 
badmintonového svazu.
AirBadminton však není tuzemským 
„vynálezem“, už před zhruba rokem a půl 
ho totiž vymyslela Světová badmintonová 
federace (BWF). „Podle prezidenta federace 
a olympijského vítěze z Atén Poula-
ErikaHøyera je právě toto cesta, jak dostat 
raketu do ruky co největšímu počtu lidí. Do 
Česka a dalších zemí se však po oficiálním 
představení dostával AirBadminton velice 
pozvolna,“ přiblížil Koukal putování tohoto 
sportovního odvětví do našich krajin.
Tento sport si už vyzkoušela spousta předních 
hráčů z celého světa a také ohlasy z řad 
trenérů jsou kladné. „Vzhledem k odlišné 
konstrukci míčku je to ale trochu jiná hra, 
než na jakou jsou závodní badmintonisté 
zvyklí. Třeba prostor kolem sítě se nepoužívá 
vůbec. Tedy pokud chcete hrát podle 
AirBadmintonových pravidel,“ dodal Koukal.

Během posledního roku proběhlo 
v zahraničí i několik turnajů, které se konaly 
například na Ukrajině. V České republice 
se ale zatím žádné soutěže ani turnaje 
neorganizovaly. „Nevíme ani o jednom 
speciálně AirBadmintonovém klubu, který 
by zde byl nově založen,“ řekla bývalá 
česká badmintonová jednička. „Na jaře 
a v létě příštího roku však doufáme v první 
AirBadmintonové turnaje a časem třeba  
i v mistrovství republiky či amatérskou ligu,“ 
doplnil vzápětí.
AirBadmintonu paradoxně pomohla 
i koronavirová karanténa a omezení, 
která v zemi panovala. Právě během jarní 
pandemie Český badmintonový svaz připravil 
komunikační kampaň s názvem Love is in the 
AirBadminton, jejímž cílem bylo tento sport 
představit lidem i novinářům a nabídnout 
jej jako vhodný způsob aktivního trávení 
volného času během teplých měsíců. 

„Na to pak navazovala i masivní podpora 
náborů ve svazových klubech a oddílech, 
která byla směřována na srpen a září,“ řekl 
čtyřiatřicetiletý Koukal.
Tento nový sport má svá přesná pravidla, 
která obnášejí rozměry kurtu, výšku sítě 
i počítání na tři sety do devíti bodů. „BWF ale 
při jejich zavádění počítala s tím, že jde spíše 
o doporučení. Hlavní je, aby lidé vzali rakety 
a míčky a šli se ven bavit. A této filosofie se 
při plánování aktivit kolem AirBadmintonu 
chceme držet i my,“ prozradil vlajkonoš české 
olympijské výpravy z roku 2012.
Zvětšení rozměrů AirBadmintonového kurtu 
přineslo také velmi zajímavou novinku 
v podobě disciplíny „tři na tři“ a hodně 
zajímavým zážitkem je prý také AirBadminton 
na písku. „Chceme využít každou příležitost, 
jak tento jednoduchý a potenciálně masově 
oblíbený sport nabídnout zájemcům,“ uzavřel 
Koukal.

Nový sportovní fenomén  
AirBadmintonDo popředí zájmu se dere jedna 

žhavá sportovní novinka. Doslova hitem 
posledních měsíců se stal  
AirBadminton, který si rychle získal 
spoustu nových fanoušků. „Jeho hlavní 
výhodou je jednoduchost a dostupnost. 
Stačí mít raketu, míček, síť a kousek plácku se stabilním 
a bezpečným povrchem. Rakety jsou zde  stejné jako u běžného 
badmintonu,           síť  také, stačí tedy pouze sehnat speciální míček 
AirShuttle,“ uvedl předseda Českého badmintonového svazu Petr Koukal.

Foto: Tomáš Prek

Foto: Tomáš Prek
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Badmintonový klub z Českého Krumlova zvládl 
vychovat už řadu úspěšných hráčů. V současné 
době mu dělá skvělé jméno deblová dvojice 
Tomáš Švejda (18 let) a Jaromír Janáček (25 let), 
kteří společně tvoří velmi silný pár. Zatímco 
Švejda ještě studuje gymnázium, jeho starší 
parťák navštěvuje Vysokou školu technickou 
a ekonomickou v Českých Budějovicích. Oba 
úspěšně prošli mládežnickými reprezentačními 
výběry a v současné době jsou členy dospělého 
národního týmu.

a zpopularizovat ho. Pro všechny hráče to 
bylo příjemné zpestření v této nelehké době, 
během níž téměř nemáme soutěžní zápasy. 
Tomáš: A nejenom pro nás dva to bylo i dost 
práce s organizací. O to více nám potom 
všem na takových akcích záleží. 

Můžete přiblížit, jaké jsou vaše 
největší dosavadní úspěchy?
Tomáš: V současné době jsme nejlepší 
českou dvojicí ve světovém žebříčku, kde nám 
patří 74. místo. Mezi evropskými dvojicemi 
jsme sedmnáctí. Na svém kontě máme už 
dva mistrovské tituly z národních šampionátů 
z let 2019 a 2020 i úspěšnou kvalifikaci 
a deváté místo na Evropských hrách 2019 
v běloruském Minsku.
Jaromír: Taky jsme si zahráli na mistrovství 
světa dospělých ve švýcarské Basileji. 
Ceníme si také tří vybojovaných turnajových 
titulů na mezinárodním okruhu při FS 
Lithunian International 2018, FS Bulgarian 
International 2019 a Slovenia FS, stejně 
jako dalších medailových úspěchů 
z mezinárodního okruhu.

Jak jste snášeli náročné koronavirové 
časy, kdy bylo všechno zavřeno?
Tomáš: Ze začátku to bylo dobré zpestření. 
Po dohodě s Radkem i naším kondičním 
trenérem Václavem Kainem jsme hned přešli 
na kondiční přípravu, která byla venku. Kromě 
trénování se ale nic jiného nedělalo.
Jaromír: Postupem času už to bylo trochu 
stereotypní, takže musely přijít i jiné aktivity, 
jako výšlapy či kolo. Po rozvolnění se začalo 
i s tréninky v hale, badmintonu ale bylo 
minimum.

Jak jste se udržovali, co jste během 
tohoto období dělali?
Tomáš: Z tréninkového pohledu to bylo 
náročné. Během pandemie jsme ale 
nepolevili, akorát jsme upravili náplň a hned 
od začátku se plně věnovali kondiční přípravě 
nebo věcem, na které normálně není tolik 
času.

Co všechno jste zvládli v letošní 
sezoně odehrát? A co vás ještě čeká?
Tomáš: Do vypuknutí pandemii jsme zvládli 
odehrát pouze tři mezinárodní turnaje - IS 
Estonian International, ICH Austrian Open 
a Slovak FS, na kterém jsme brali bronzové 
medaile. Na začátku února jsme ještě zvládli 
obhájit titul ve čtyřhře na mistrovství republiky 
dospělých v Plzni. 
Jaromír: Vzhledem k tomu, že se možnosti 
vycestování neustále mění a turnajový plán ze 
strany světové federace není vůbec jistý, tak 
zatím bohužel přesně netušíme, co nás čeká.

Máte nějakého oblíbeného hráče?
Tomáš: Pro mě jsou velkou inspirací 
indonéské dvojice. Jejich rychlost, kreativita 
a uvolněnost je zkrátka něco neuvěřitelného. 
Mými oblíbenými hráči jsou Kevin Sanjaya 
Sukamuljo a Hendra Setiawan.
Jaromír: I když už se věnuji pouze čtyřhře, 
vždy jsem se rád koukal na Lin Dana z Číny 
nebo Petera Gadeho z Dánska. Taky se mi líbí 
zkušení deblisté Mohamed Ahsan a Hendra 
Setiawan z Indonésie. 

Máte před sebou nějakou vysněnou 
metu, na kterou byste chtěli 
dosáhnout?
Tomáš: Pro nás oba je důležitá rodina 
a nejbližší lidé v našem životě a týmu. Jejich 
i naše zdraví a společná energie nám dává 
klid a sílu na sobě stále pracovat a být 
postupně co nejlepšími hráči. Zaměřili jsme 
se na čtyřhru a děláme kroky, aby tu byl stále 
stoprocentní prostor na společnou přípravu, 
ovšem nejdůležitější je pro nás samotná 
cesta.
Jaromír: Věříme, že jeden z dlouhodobých 
vrcholů pak budou Evropské hry 2023 
v  Krakově a taky boj o akce typu mistrovství 
Evropy či světa 2021 v Huelvě a 2022 
v Tokiu. Nejdůležitější bude ale pocit z dobře 
odvedené práce a zlepšování se. Potom se 
o místo na elitních akcích nebojíme a můžeme 
se plně soustředit na to, abychom na nich 
maximálně uspěli. 

 

Kdo vás k badmintonu přivedl?  
A jaké byly vaše začátky?
Tomáš: K badmintonu jsem se dostal 
v relativně pozdním věku, někdy kolem mých 
deseti let. Přivedla mě k němu spolužačka, 
která ho už hrála, a společně jsme ho hráli 
občas na zahradě. Začátky byly docela těžké, 
i vzhledem k tomu, že jsem nepatřil k těm 
nejšikovnějším. Na druhou stranu, postupně 
jsem měl, díky své povaze a přístupu ve 
spojení se zázemím a trenéry krumlovského 
klubu, možnost na sobě pracovat a zlepšovat 
se v partě starších a lepších hráčů, navíc ve 
skvělých podmínkách.
Jaromír: Já jsem s badmintonem začal 
v sedmi letech. Přivedla mě k němu má starší 
sestra Iva, která badminton do juniorského 
věku závodně hrála. Začátky byly určitě těžké, 
protože není lehké jako dítě hned začít pinkat 
do míčku, nějakou dobu to trvá. Už si na 
to moc nepamatuji, ale vím, že jsem byl ve 
skupině, kde jsme se všichni rychle učili, takže 
jsme se potom i rychle dostali na kurt, kde 
jsme hráli. 

Celou svou dosavadní kariéru 
působíte v Českém Krumlově.  
Jak jste tady spokojení? 
Tomáš: V Krumlově jsem spokojený moc. 
Máme tady skvělé tréninkové zázemí od 
haly, přes posilovnu a atletický ovál až po 
regeneraci, tedy fyzioterapii nebo plavecký 
bazén.
Jaromír: Taky je v blízkosti studium. 
Podmínek, které náš klub má, si moc vážíme. 
Naším trenérem je Radek Votava, který 
nejenom nám věnuje spoustu svého času 
a žije s námi naše sny a cíle.

Zúčastnil jste se souboje Čechy – 
Morava. Jaký to byl zážitek?
Tomáš: Akce se určitě vydařila a jsem moc 
rád, že jedno z utkání mohlo být právě u nás 
v Českém Krumlově, kde panovala super 
atmosféra!
Jaromír: Celkově to byla určitě skvělá 
příležitost více přiblížit náš sport veřejnosti 

      Tomáš Švejda  &  Jaromír Janáček

Foto: archiv
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M O C : 

1.490 Kč

M O C : 

1.090 Kč

M O C : 

1.290 Kč

M O C : 

1.290 Kč

M O C : 

1.890 Kč

M O C : 

1.490 Kč

TOP PRO 
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RACKET
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M O C : 

1.290 Kč

M O C : 

1.290 Kč



PEŘOVÉ MÍČE APEX 100, 200

PL ASTOVÉ MÍČE 
PRO TEC 5

BRÝLE OLIVER

SPORT SOCKS OLIVER

L AHEV OLIVER

POTÍTKA OLIVER

ČELENKA OLIVER

B A D M I N T O N  -  Ú S P Ě Š N Í  A K A D E M I C I

s q u a s h o v é  r a k e t y
S Q U A S H  C E N T E R  L I N E

M O C : 

559 Kč

M O C : 

269 Kč

M O C : 

699 Kč

M O C : 

890 Kč

M O C : 

99 Kč

M O C : 

249 Kč

M O C : 

89 Kč

M O C : 

89 Kč

RUČNÍK QUICK DRY
M O C : 

249 Kč



NEJSQUASHOVĚJŠÍ SQUASHOVÁ OBUV NA SQUASH

SÁLOVÁ OBUV OLIVER 

S Q  k o l e k c e  2 0 2 0

SX-7
Lehké, prodyšné a stabilní - to jsou hlavní 
znaky nejnovější obuvi z dílny Oliveru. 
Boty SX-7 jsou vybaveny pěnovým 
mezipodešvem technologie EVA, který 
v kombinaci s podrážkou SAT (shock 
absorbing tecnology) zaručí nejlepší 
komfort pro vaše nohy.

M O C : 

2.090 Kč

P -400
P-400 je univerzální bota vyrobená beze 
švů. Lehký, odolný a prodyšný materiál 
nabízí vynikající pohodlí a zajišťuje 
extrémně nízkou hmotnost.

M O C : 

1.990 Kč

X-900
X-900 přichází s nově vyvinutou gumovou 
podrážkou, která poskytuje nejlepší 
možnou odolnost proti otěru a skluzu. 
Zároveň má integrovaný tlumící systém, 
který zajišťuje maximální ochranu proti 
nárazu. Použité materiály vám zajistí 
stabilitu v extrémních situacích.

M O C : 

2.090 Kč

M O C : 

399 Kč

FLIP FLOP



k a t a l o g  s p o r t o v n í 
m ó d y  O L I V E R

Stylově na kurt s Oliverem
Funkční móda Oliver je určena pro všechny sportovce, kteří hledají pohodlné a stylové triko.
Trika jsou vyrobena z kvalitního polyesteru (M-COOL SYSTEM). Ten kombinuje vlastnosti syntetických vláken s ještě 
jemnějšími mikrovlákny. Materiál je příjemně lehký, prodyšný a rychleschnoucí.
Zachovává barvy i tvar, snadno se čistí a je odolný. MC COOL technologie si poradí s tím, jak regulovat tělesnou 
teplotu, a nadšeným sportovcům pomáhá díky komfortu při hře podávat co nejlepší výkony.

M O C : 

790 Kč

Sportovní pánská a dámská 
funkční trička s malým logem 
OLIVER na hrudníku jsou 
velmi příjemná na nošení, mají 
atraktivní barvy a slušivý střih,  
ideální pro sport i volný čas.

BILBAO 
POLO

PALMA POLO

BADMINTO T-SHIRT,  SQUASH T-SHIRT

MIKINY HOODED SWEAT

PALMA L ADY POLO

ARONA

BILBAO 
SHIRT

BILBAO 
POLO 
L ADY

M O C : 

1.390 Kč

M O C : 

450 Kč

FLIP FLOP



b a d m i n t o n o v é  r a k e t y
B A D M I N T O N  P R O F E S I O N A L  L I N E

OMEX 900
Při výrobě této rakety 
byla použita nejnovější 
technologie, tedy 
40T-HMP v kombinaci  
s EPLON K12. HMP (Hot 
melt process) je proces, 
který se používá  
k vytvoření struktury  
z přednasycených  
a vysoce roztavených 
karbonových vláken 
tak, aby měly velkou 
pevnost a zároveň nízkou 
váhu. Aerodynamicky 
optimalizovaná hlava 
zajišťuje rychlejší  
a dynamičtější hru. 

M O C : 

2.790 Kč

OMEX 700
Při výrobě této rakety 
byla použita nejnovější 
technologie, tedy 
40T-HMP v kombinaci  
s EPLON K12. HMP (Hot 
melt process) je proces, 
který se používá  
k vytvoření struktury
z přednasycených  
a vysoce roztavených 
karbonových vláken tak, 
aby měly velkou pevnost  
a zároveň nízkou váhu.
Aerodynamicky 
optimalizovaná hlava 
zajišťuje rychlejší
a dynamičtější hru. 

M O C : 

2.590 Kč

OMEX 600
Včetně materiálu 
40T-HMP a Eplon ™ 
+ K12 se v této raketě 
používají nejnovější 
technologie. HMP (Hot 
Melt Process) je proces 
výroby materiálu  
z předem impregnovaných 
a za horka vázaných 
uhlíkových vláken s velmi 
vysokou pevností při nízké 
hmotnosti. Aerodynamicky 
optimalizovaná hlava 
rámu poskytuje rychlejší  
a dynamičtější hru. Svým 
barevným provedením se 
bude líbit hlavně dívkám 
a ženám.

M O C : 

2.590 Kč

EPLON X 14
 Eplon 14 je raketa 
s extra tuhým shaftem 
pro maximální kontrolu 
míče, ale i přesto se může 
chlubit dynamikou – díky 
zvětšenému sweetspotu 
v kombinaci s vyvážením 
lehce do hlavy.

M O C : 

2.490 Kč

ORGANIC 5
Robustní, přesto lehký 
rám umožňuje 
dynamickou hru 
s optimální kontrolou 
míčku. 

M O C : 

1.990 Kč

EXTREME 75
Je velice lehká 
s úžasnou ovladatelností, 
hráči dává neuvěřitelný 
pocit síly a kontroly.

M O C : 

2.390 Kč

EXTREME 69  
POWER
Extrémně lehká raketa 
je nesmírně ovladatelná, 
snadno se s ní manipuluje 
a dává hráči neuvěřitelnou 
sílu, cit a kontrolu.

M O C : 

2.590 Kč EXTREME 69  
LIGHT
OLIVER BADMINTONOVÁ 
INOVACE 2019
Extreme Light 69 je ultralehká 
raketa s novou třídílnou 
konstrukcí, integrovaným
carbonovým gripem 
a protivibračním grip 
systémem. Extrémně dobrá 
manévrovatelnost
Extreme light 69 nabízí 
nejlepší podmínky pro
nejvyšší rychlost a mnohem 
více síly při hře. 

M O C : 

2.490 Kč
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b a d m i n t o n o v é  r a k e t y
B A D M I N T O N  C E L N T E R  L I N E

STREAM 600 
PLUS
Aerodynamicky 
optimalizovaná hlava 
zajišťuje rychlou  
a dynamickou hru. 

M O C : 

1.590 Kč

CENTRIC 80
Lehká raketa s technologii 
METACARBON™. 
S raketou lze dosáhnout 
nejvyšší rychlosti míče 
a vysokého výkonu 
i přes minimální úsilí.

M O C : 

1.690 Kč

PHANTOM X9
Lehká hlava rakety 
poskytuje vynikající 
herní vlastnosti 
a systém Metric Front 
Cap tlumí nežádoucí 
vibrace. 

M O C : 

1.290 Kč

SUPERBIRD S7
Tento všestranný 
rám zaujme snadnou 
manipulací. Flexibilní 
shaft přinese potřebnou 
sílu do úderu. 

M O C : 

1.190 Kč

DUAL TEC
Stabilní rám rakety 
se zvětšenou hlavou. 
Pružný shaft pro větší
razanci úderů.

M O C : 

1.190 Kč

MICROTEC 09
MICROTEC StringSystem
se zaměřuje na těsnější 
vyrovnání strun na sweet 
spote v horní třetině hlavy 
rakety a poskytuje větší 
přesnost při úderu.  

M O C : 

2.590 Kč

SUPRALIGHT 
S 5:2 SPEED
Kombinace tuhé shaftu 
a vyvážení do gripu 
zajišťuje vysokou přesnost 
a rychlou manévrovatelnost. 

M O C : 

1.590 Kč

XTRONE ONE
HIGH TENSION RÁM 
je vytvořen pro silnou 
a výkonnou hru, která 
vám pomůže provádět 
vaše smeče silně 
a přesněji.

M O C : 

2.890 Kč
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s q u a s h o v é  r a k e t y
S Q U A S H  P R O F E S I O N A L  L I N E

IMPACT 5 CL
Vysoce odolný rám. 
Rakety umožňuje 
vysokou přesnost 
a sílu úderu. 

M O C : 

1.990 Kč

INSTINKT 5 CL
Snadno ovladatelná 
raketa, pro hráče 
s rozmanitou horu. 

M O C : 

2.290 Kč

ORC-A 5 CL 
Vzhledem k vyvážení 
mírně do hlavy je ideální 
manévrovatelnou raketou 
pro výkonnou útočnou 
hru.

M O C : 

2.990 Kč

PURE FIVE 
Další pokračovatelka 
série PURE s číslem 5.
Jako obvykle rám nabízí 
enormní razanci úderů 
navzdory pozoruhodně 
nízké hmotnosti, což 
umožňuje snadnou 
manipulaci a rychlou 
i rozmanitou hru. 

M O C : 

2.690 Kč

PURE 4
Známá raketa PURE, 
nyní již čtvrtá v pořadí, 
dává švihu velkou 
akceleraci a tím zvyšuje 
rychlost míče. Díky 
velice lehké váze rámu 
zvládnete s raketou rychle 
manipulovat, umožní vám 
velmi variabilní hru.

M O C : 

2.690 Kč

CC TOP 5 CL
Snadná manipulace 
a působivá dynamika, 
ideální raketa pro 
ambiciózní útočné 
hráče.

M O C : 

1.790 Kč

INFL AMED 5 CL
Lehká raketa vyrobená
 z Nano-Eplon ™ 
s vložkou z Plastronu,
což má pozitivní vliv na 
ovládání míče. Umožňuje 
hru téměř bez vibrací.  

M O C : 

2.690 Kč
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XT 909 LITE
Výkonná a lehká 
raketa vyrobená 
z METACARBON ™ 
a EPLON ™ vhodná 
pro všechny typy 
hráčů. Nástupce 
nejprodávanejší 
rakety střední 
cenové kategorie 
XT-707 s vylepšeným 
materiálovým složením.

M O C : 

2.490 Kč

RACER 4
Ideální raketa pro 
začínající hráče. 
Vyvážená do hlavy 
pro větší dynamičnost, 
větší váha pro perfektní 
drive a extrémní 
pevnost modelu. 

M O C : 

1.490 Kč

ORC-A SUPRALIGHT 
Nejlehčí squashová raketa 
na trhu – OLIVER ORC-A 
SUPRALIGHT – zaujme 
nejen svou nízkou hmotností 
a komfortem, ale také 
neuvěřitelnou akcelerací 
(zrychlením) míče.

M O C : 

3.190 Kč

SUPRA 110 SLT
Raketa s longstring 
rámem, která se svou 
snadnou manipulací 
dokonale podporuje 
dynamickou útočnou 
hru při každém úderu. 
Nástupce SUPRA 110. 

M O C : 

2.390 Kč

DRAGON 3
Snadná manipulace 
přináší působivou 
dynamiku. Ideální 
pro ambiciózní 
útočící hráče. 

M O C : 

2.390 Kč

SUPRALIGHT 
SILVER
Rám rakety nabízí 
i přes pozoruhodně 
lehkou váhu nejen 
obrovskou rychlost 
míčku, ale i snadnou 
ovladatelnost 
pro různé styly hry.

M O C : 

2.490 Kč

COMPRESSOR T2
Charakteristické vlastnosti 
rakety jsou maximální výkon 
a vynikající ovládání míče, 
dosažené díky vyvážení 
lehce do gripu. Ideální 
pro všechny hráče.

M O C : 

2.790 Kč

XT 707
Kompaktní rám s mostíkem 
poskytuje úderu obrovskou 
sílu. Díky vyvážení a 
střední hmotnosti je XT 
707-Pro nejprodávanějším 
rámem ve střední cenové 
kategorii raket. 

M O C : 

1.790 Kč

s q u a s h o v é  r a k e t y
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Raketa No Design X je speciální  l imitovanou edicí 
k  10. výročí  zavedení  této v la jkové lodi  OLIVERu 
na trh. Už deset let  patř í  edice No Design  
k nejprodávanějším modelům raket OLIVER na 
českém a slovenském trhu. Během deseti  let 
s i  raketa našla příznivce mezi  profesionálními 
hráči  i  š irokou veřejnost í.  S raketou si  zahrál i 
s q u a s h o v ý  m i s t r  L u k á š  J e l í n e k  a  č e s k á 
mistryně Anna Serme. Slavnostní  desátá edice 
je navržena v černo z latém designu, kterým se 
raketa odl išuje od předchozích edic.

NO DESIGN X

CHAMPION EDITION



s q u a s h o v é  r a k e t y
S Q U A S H  C E N T E R  L I N E

APEX 300
APEX 300 je komfortní
raketa, která povolí
rozmanitou a  kontro-
lovanou hru v takové 
podobě, ve které jste ji 
ještě nezažili. Raketa je 
vhodná pro všestranné 
styly hry. S touto raketou 
hraje Marek Manik, jenž 
je pětinásobným mistrem
Slovenska. 

M O C : 

2.690 Kč

EDGE 2 -  PE
Navzdory pozoruhodně 
nízké hmotnosti tento 
nově vyvinutý rám nabízí 
nejen obrovské zrychlení 
míče, ale také snadnou 
manipulaci a všestranné 
možnosti hry.

M O C : 

2.790 Kč

EDGE 4 -  TE
Raketa s úzkým rámem 
zaujme svými herními 
vlastnostmi. Velmi vysoká 
tuhost rámu je potřebná 
pro hraní na nejvyšší 
úrovni proto, aby byla 
dosažena co možná 
nejvyšší přesnost a síla. 

M O C : 

2.590 Kč

EDGE 6 -  CE
V rámci spolupráce se 
Simonem Rösnerem 
(Top-Ten WRL) se 
společnosti OLIVER 
podařilo vyvinout rám, 
který díky dvojitému 
profilování poskytuje 
vyšší tuhost, která je 
na nejvyšší úrovni 
nezbytná pro přesnější
a silovější hru.

M O C : 

2.690 Kč

APEX 550
Novinka ze série APEX
Champion edition.
Ideální raketa pro útočné
hráče. Lehký konkávní
profil rámu garantuje sílu
a kontrolu i na vysoké
úrovni hry. 

M O C : 

2.890 Kč

APEX 900
Novinka ze série APEX
Champion edition. Extra
lehká raketa s long string
rámem a zvětšeným
sweetspotem zajistí
vysoké zrychlení míčku
po úderu. Ideální
alternativa pro všechny
hráče, kteří hledají
raketu pro dynamickou
a razantní hru. 

M O C : 

2.990 Kč

APEX 500
APEX 500 je také ideální
pro útočného hráče.
Má malou hmotnost
a konkávní zaoblení
rámu, což zaručuje sílu
a přesnost v nejvyšším
levelu hry. S touto raketou
hraje reprezentant ČR
David Zeman. 

M O C : 

2.790 Kč

APEX 700
Apex 700 je raketa
vyvážená do hlavy, což
z ní činí neskutečně
útočnou zbraň. Je
vybavena dynamikou,
rychlostí a kontrolou
míče. Tuto raketu 
používá Simon Rösner, 
desetinásobný mistr 
Německa. 

M O C : 

2.890 Kč
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