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HelenaVladyková 
ovládla European Masters

NOVĚ: Badminton
Lin Dan po páté mistrem světa
Legenda Taufik Hidayat končí             
2 zlata a 2 stříbra ze seniorského turnaje v Kalifornii
Pět otázek pro Lukáše Holuba

České překvapení na European Masters
Olympiáda 2020 bez squashe
Tajemství Heleny Vladykové
S Honzou Koukalem o squashpokeru
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Říjnové číslo časopisu Squashrevue přináší mimo jiné dvě 
důležité zprávy, které zahýbaly squashovým světem. Jako 
obvykle jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Kdo si chce 
přečíst jen tu dobrou, ať rovnou přeskočí do druhé části 
editorialu. Ta smutná novinka totiž nese název „Olympiáda 
2020“. Ano, je to tak. Squash nebyl nominován mezi olympijské 
sporty, jak mnozí z Vás jistě doufali. Místo férového raketového 
sportu budeme fandit tomu bojovníkovi, který udeří nejvíce 
a zahraje nejlepší divadlo. Wrestling v Buenos Aires porazil 
baseball, softball a bohužel i squash. Že já nešla dělat 
redaktorku do časopisu o wrestlingu :-). Máme vůbec nějaký? 

A teď už ta dobrá zpráva. Na konci srpna se oči squashových 
profesionálů, amatérů i fanoušků, upřely na jednotlivé zápasy 
Mistrovství Evropy ve squashi v kategorii Masters. Ačkoli 
propagace turnaje prostřednictvím České asociace squashe 
nebyla zrovna šťastná, jelikož se v rádiu a v tisku nic neobjevilo, 
ani facebookové stránky nepřinášely aktuální informace, tak se 
mistrovství povedlo. Nevídaná atmosféra, stovky propocených 
triček, pobíhající potomci hráčů, ticho, které by se dalo krájet. 
To vše bylo možné zaznamenat ve squashových centrech 
a hlavně v Top hotelu Praha, kde se na proskleném kurtu 
odehrála finálová utkání. O největší překvapení se postarala 
hráčka v kategorii 35+ Helena Vladyková, která skončila třetí. 
Squashrevue nenechalo nic náhodě a přináší Vám exkluzivní 
rozhovor s touto historicky první českou držitelkou medaile. 
A právě v duchu rozhovorů se nese celé podzimní číslo 
časopisu Squashrevue, které právě držíte v ruce. Proč právě 
interview? Důvodem je zcela jednoduše unikátnost. Pro tištěné 
periodikum je to jedna z věcí, prostřednictvím které může 
oslovit své čténáře. Průběh akcí, novinky, zajímavosti ze světa 
si můžete přečíst aktuálně na internetových zpravodajských 
serverech, ale různé informace o soukromí squashistů 
a squashistek, jejich pocity a tajnosti, jen tak někde nenajdete. 
Squashrevue Vám dále nabízí rozhovor s Janem Koukalem 
o 1. Mistrovství České republiky ve squashpokeru, s Luckou 
Fialovou o soustředění v Tatrách a s panem Sládečkem  
z České asociace squashe o Masters. I sekce badminton 
nabídne pár otázek, a to nadanému Lukášovi Holubovi.
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Na přelomu srpna a září se v Praze 
odehrál jeden z nejvýznamnějších 
zahraničních turnajů roku 2013 
– Mistrovství Evropy ve squashi 
v kategorii Masters. Do hlavního 
města se sjelo 491 hráčů, kteří se 
přihlásili do 16 kategorií z celkových 
17 podle věku (35 – 75). Českou 
republiku reprezentovalo 74 
squashistů a squashistek. 

Předchozí mistrovství Evropy se uskutečnilo 
před dvěma lety v Portu. Většina tehdejších 
vítězů přijela obhájit titul i do Prahy. Asi 
nejvíce očekávané byly zápasy nehrajícího 
kapitána francouzského seniorského 
týmu Renana Lavigne, který vedl velmi 
úspěšně svůj tým v loňské sezóně na ME 
týmů v Amsterdamu nebo na MS týmů 
ve francouzském Mulhouse. Obhájil vítěz 
minulého šampionátu titul i letos?

Uspořádání největšího turnaje v rámci 
Evropské federace squashe nejen co do 
počtu hráčů, ale také počtu míst, kde se 
šampionát hrál, není žádná sranda. Kromě 
ne příliš podařené propagace přišly i 
další těžkosti. „Největší problém je zajistit 
financování takovéto akce. Většina lidí si 
vůbec neuvědomuje, jaké náklady je nutné 
pokrýt. Zajistit ubytování, jídlo a dopravu pro 
500 účastníků je jedna část. Významnou 
položku tvoří technické zabezpečení. Jen pro 
představu: pronájem kongresového sálu na 
jeden den stojí zhruba 100 tisíc Kč, skleněný 
kurt a tribuny čtvrt miliónu atd.,“ uvedl ředitel 
turnaje a předseda České asociace squashe 
Pavel Sládeček. Další nepříjemností byla 
povodeň, která si vzala 12 kurtů. I s tím si 
muselo vedení poradit. Nic však nemění na 
tom, že se turnaj povedl.

První údery bylo možné zahlédnout už ve 
čtvrtek 29. srpna na 25 kurtech několika 
squashcenter rozmístěných většinou na 
Praze 4. Ty nejzajímavější zápasy se 
odehrály na skleněném kurtu v Top hotelu 
Praha. Atmosféra už od prvního dne byla 
neuvěřitelná. Do Squashareny ve Lhotce 
přišlo kromě hráčů několik fanoušků, 
příbuzných, miminek, dětí a v některých 
případech i vnoučat. Fandilo se o sto šest. 
A když dotyčný vyhrál, radovala se celá 
přítomná rodina. O organizační chod v centru 
se postarala mladá nadějná squashistka 
Tereza Svobodová, která během turnaje 
rozdávala úsměvy na všechny strany. 
A podobně vypadala atmosféra i v ostatních 
centrech. Celkem se odehrálo téměř 1400 
utkání. 

České překvapení

Letošní squashové mistrovství Evropy v 
kategorii Masters mělo dvě překvapení. České 
hráčky Vladyková a Gallatová se probojovaly 
až do semifinále, což se v celé historii tohoto 
turnaje ještě nestalo. Jejich cesta dále ale 
bohužel nevedla. V kategorii 35 – 40 let totiž 
získala zlato Němka Katja Leuschner a stříbro 
Hanna Rusila. V souboji o třetí místo vyhrála 
nad českou „kolegyní“ Helena Vladyková. 

VýSLEDKy ČESKýCH HRáČEK

Helena Vladyková 
Hanna Rusila 
9-11, 11-6, 11-7, 9-11, 11-13

Eva Gallatová  
Katja Leuschner 
6-11, 11-9, 3-11, 4-11

Helena Vladyková 
Eva Gallatová  
11-3, 10-12, 5-11, 11-5, 11-6

„Je dobré vidět naše hráče na stupních 
vítězů. U nás se squash nehraje tak dlouho 
jako v tradičních zemích, takže logicky vůbec 
nemáme hráče v nejstarších kategoriích. 
A v těch mladších je zejména v mužích těžká 
konkurence. Nicméně nebude dlouho trvat a 
třeba uvidíme na stupních vítězů M35+ Honzu 
Koukala J,“ věří ředitel turnaje Sládeček.

Renan Lavigne své fanoušky 
nezklamal

Nedělní finálové zápasy se odehrály na 
skleněném kurtu v Top hotelu Praha. Všemi 
očekávaný odpolední zápas skončil bez velkého 
překvapení. Nasazená jednička turnaje v kategorii 
35 Renan Lavigne porazila německého hráče 
Armina Hameena ve třech setech. Lavigne ve 
své kategorii vyhrál mistrovství Evropy v Portu, 
mistrovství světa v Birminghamu a do třetice se 
mu povedl získat titul i v Praze.
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Po finále čekala na hráče párty v Top hotelu 
v Japonské zahradě. A jak vypadala? To 
prozradil ředitel turnaje: „Čekal jsem, že po 
čtyřech dnech intenzivního squashe budou 
všichni masters do půlnoci v posteli. Takže když 
jsem pak viděl, co předváděli ve čtyři ráno na 
parketu na hudbu AC-DC, nevěřil jsem svým 
očím.“

S velkými turnaji v Praze se však neloučíme. 
Podle Sládečka se příští rok bude v lednu 
pořádat Czech Junior Open a pak bude 
následovat Czech Masters Open a ME 
juniorských družstev U15/U17. Na rok 2015 
Česká asociace squashe získala pořadatelství 
ME juniorů U19. „A samozřejmě pokukuju po 
nějakém mistrovství světa, protože organizační 
tým, který se nám podařilo dát dohromady, by 
bylo škoda nevyužít,“ prozradil.

Text: Petra Fabianová
Foto: Irena Vanišová, České asociace squashe

Česká republika
má bronzovou 
medaili z turnaje 
European Masters. 
Vyhrála ji 
Vladyková Squash na olympiádě 

v roce 2020 neuvidíme. 
V Tokiu se místo něj objeví wrestling

Wrestling (zápas) se po únorovém vyřazení vrací mezi letní olympijské sporty. Rozhodli o tom delegáti Mezinárodního výboru v Buenos Aires.  
V hlasování zvítězil s přehledem: z 95 možných hlasů získal 49. Zápas tak pokořil baseball se softballem (oba shodně 24 hlasů) a squash (22). 

Výsledky nejvíce lámou srdce všech profesionálních squashistů, kteří se marně pokoušeli v letech 2005, 2009 a i teď získat prostor v olympijském 
programu. Podle prezidenta Světové squashové federace a zároveň šéfa delegace Ramachandrana je squash globálním sportem, který hraje ve 
185 zemích několik miliónů lidí. Tento sport je na vzestupu v Jižní Americe, střední Evropě, Indii, Číně i dalších tradičních oblastech včetně USA. 
Objednávek na výrobu kurtů je tolik, jako nikdy nebylo. Přání Ramachandrana ani dalších příznivců squashe bohužel nebylo vyslyšeno. 

Mezinárodní olympijský výbor také rozhodl o místu konání letních olympijských her v roce 2020, kterým se stala japonská metropole Tokio. 
Porazila tak v prvním kole Madrid a ve druhém Istanbul.

Text: Petra Fabianová

V Í T Ě Z O V É  K AT E G O R I Í

M65 Chris Ansell 
M60 Nick Drysdale 
W55 Julie Field 
M55 Udo Kahl 
W50 Theresa Brousson 
M50 Fredrik Johnson 
W45 Andrea Santamaria 
M45 Peter Gunter 
W40 Simone Korell 
M40 Stephen Cooke 
W35 Hanna Rusila 
M35 Renan Lavigne 

Helena Vladyková si jde pro třetí místo

V kategorii M35 zvítězil Renan Lavigne. Na stupni vítězů s pohárem a Becherovkou Skupinová fotografie všech vítězů 

Skleněný kurt v Top Hotelu Praha
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Moje pětiletá dcera do toho ticha vždycky 
zakřičí: „Maminko do toho!“

Gratuluji ke krásnému třetímu místu na 
mistrovství Evropy v kategorii Masters. 
Jste s výsledkem spokojená?
Děkuji. Mým cílem bylo skončit na lepším než 
šestém místě, které jsem obsadila na minulém 
mistrovství Evropy v Portugalsku. Pokud by mi 
někdo před tímto ME řekl, že to bude bronz, 
asi bych tomu moc nevěřila, ale postupem 
času a s odehranými zápasy jsem si říkala, 
že by to vyjít mohlo. Po semifinále, kdy jsem 
v pátém setu prohrála 11:13, jsem spokojená 
samozřejmě nebyla, mohlo být české finále. 
Bylo potom těžké zkoncentrovat se na zápas 
o třetí místo. Ale to už je pryč. Teď už jsem 
samozřejmě ráda!

Pokud si dobře pamatuji, tak jste měla 
i matchball.
Asi jenom jeden…? Byl to po celou dobu 
hodně vyrovnaný zápas. 

Měla jste před závěrečným zápasem 
nějaký rituál? Popřípadě, zda s sebou 
nosíte věci, které Vám přinášejí štěstí?
Na talismany nevěřím. Občas s sebou beru 
dceru Vanessku. Na Mistrovství Evropy byla 
skoro na všech zápasech, ráda chodí na 
turnaje a fandí. Baví ji to, vždycky do toho 
ticha zakřičí: „Maminko do toho!“ A úplně 
nejradši si chodí pro medaile!

Kdo Vás na turnaji nejvíce potrápil? 
Předpokládám, že hráčka ze semifinále.
Ano, to byla finská hráčka Hanna Rusila. 
Předchozí zápasy pro mne nebyly extrémně 
obtížné, všechny jsem vyhrála jednoznačně 
3:0. Hrála jsem dobře, ale věděla jsem, že 
v semifinále se to bude lámat. 

Jaké jsou silné a slabé stránky Vaší hry?
Mojí silnou stránkou je určitě forehand, vcelku 
slušná fyzička, rychlá a agresivní hra - asi je 
znát, že hraju jen s klukama. Slabé stránky 
prozrazovat nebudu, dobré soupeřky si jich 
stejně dávno všimly.

Měla jste nějaký speciální tréninkový 
režim, který Vám pomohl dostat se na 
třetí příčku Masters?

Ano, během prázdnin jsem se snažila alespoň 
3x týdně trénovat a také jsem chodila 2x 
týdně běhat. Víc se bohužel kvůli ostatním 
povinnostem stihnout nedalo.

Jakými jinými sporty kompenzujete 
squashovou přípravu?
Bohužel nestíhám, jen občas chodím běhat. 
Rekreačně kolo, lyže. Ráda se potápím, je to 
hned po squashi můj druhý velký koníček, ale 
to neberu jako sport.

Jak jste se ke squashi vůbec dostala a co 
Vás k tomu vedlo?
Já jsem sportovala vždycky, už od dětství. 
Chodila jsem plavat a dělala jsem závodně 
atletiku. Po střední škole jsme založili firmu, 
kterou spoluvlastním dodnes a která mi zabírá 
hodně času. Potřebovala jsem najít sport, 
kde vydám v relativně krátkém čase hodně 
energie a kam si můžu i přes den odskočit 
z kanceláře. Squash mne časem zaujal 
natolik, že jsem někdy v roce 2000 byla na 
prvním turnaji a hraju dodnes.

Napadlo Vás někdy se squashem živit? Je 
to vůbec na téhle úrovni možné?
Nikdy jsem o tom neuvažovala, to bych 
musela mnohem víc trénovat. Začala jsem 
hrát hodně pozdě, ve věku kdy jsou ostatní už 
na vrcholu. Navíc mám rodinu a i jiné zájmy. 
Nechtěla bych squashi všechno podřizovat. 
Hraju pro radost ze hry a pohybu, baví mě, 
že je to rychlé, dynamické, musí se u toho 

R O Z H O V O R

přemýšlet. To, že mám slušné výsledky a dva 
tituly mistryně republiky Masters je jen bonus 
navíc. Když jsem byla malá, vždycky jsem 
chtěla hrát tenis – nepodařilo se. Asi i proto 
jsem zvolila squash. Raketové sporty se mi 
vždycky moc líbily.

Zmiňovala jste, že trénujete především 
s chlapama. To jsou Vaši kamarádi?
Trénuju s Petrem Musilem. Zrovna nedávno 
jsme se snažili dopátrat, jak dlouho vlastně 
spolu hrajeme. Odhadli jsme to na 8 let. 
Občas také hraju s Alešem Knotkem, 
Michalem Spěvákem.

Jak zvládáte skloubit hraní squashe 
s rodinou a prací?
Je to celkem honička, jsem hodně unavená, 
je to kolotoč. Ráno dcera do školky, potom 
trénink, firma, znovu do školky a „druhá 
směna“ večer doma. Hodně mi pomáhá můj 
přítel, patří mu můj dík. 

Plánujete dát dceru také na squash?
Učí se hrát tenis a chodí na gymnastiku. Zatím 
jí to baví, uvidíme, jak se to vyvine dál.

Jezdíte i na turnaje do zahraničí?
Pouze na Mistrovství Evropy Masters. 
Výjimkou jsou týmové soutěže, tam se 
zúčastním dle potřeby.

Věříte, že se squash dostane na 
olympiádu?
Já doufám, že jednou ano. Moc bych si to 
přála, je to výborný sport. Mrzí mě, že to teď 
opět nevyšlo.

Jak vnímáte postavení squashe mezi 
ostatními sporty? Myslíte si, že je na 
vzestupu?
Teď už ho hraje hodně lidí. Myslím, že squash 
je jako sport oblíbený. Když jsem začínala 
hrát, bylo pár kurtů. V současné době má 
spousta center slevy pro studenty. Je to 
celkově finančně dostupné, a to je dobře. 
A výborné je to, že si dva hráči na podobné 
úrovni opravdu zahrají.

Co Vás čeká v blízké době? Chystáte se 
na nějaký turnaj?

Helena Vladyková je spolumajitelkou 
realitní firmy, má pětiletou dceru 
a ráda cestuje. Těžko by někdo uvěřil, 
že je u toho možné hrát i squash 
a co víc – obsadit třetí příčku na 
mistrovství Evropy v kategorii 
Masters. Helena je jasným důkazem, 
že to jde. Hraje pro radost, na 
tréninky tolik času nemá, proto ji 
úspěch těší mnohem více. Nejen 
o squashi, ale i o žralocích a potápění 
se dočtete v následujících řádcích.

Helena Vladyková   
historicky první česká  

držitelka medaile 
z European Masters

Pokud nebudu opět cestovat po zahraničí, 
plánuju letos hrát turnaje a extraligu se 
strahovským týmem. Jako obvykle.

Jaké jsou vztahy mezi hráčkami ve Vaší 
kategorii? Vídáte se?
Vztahy hodnotím jako dobré. Pokud je tam 
rivalita, tak zdravá a pozitivní. Mimo kurty se 
moc nevídáme, hráčky v mém věku jsou na 
tom časově podobně, také mají rodiny a jiné 
povinnosti, musíme si stihnout všechno říct na 
turnaji.

Plánujete v červnu vyrazit na mistrovství 
světa, které bude v Hongkongu?
Zatím je to otevřené – ale ráda bych, pokud 
bude třeba i nějaká česká výprava, vidím to 
reálně. Zatím plánuji, že pojedeme a spojíme 
to s dovolenou někde v Asii. A také musí 
být pár měsíců předtím čas na trénink. 
Na mistrovství světa bude mnohem větší 
konkurence, tak aby potom ten výsledek stál 
za to. Také záleží, jak na tom budu zdravotně. 

Co máte za problém?
Mám sníženou imunitu, každý měsíc musím 
chodit na injekce. Člověk by po nich měl 
být alespoň 1-2 dny v klidu, odpočívat, 
nestresovat se a podobně, což se mi 
vzhledem k okolnostem někdy moc nedaří. To 
je další věc, která mě v tréninku kromě času 
hodně limituje, jsem velmi často nemocná. 
Kdybych neměla tenhle problém, budu hrát 
mnohem líp a vydržím větší tréninkovou 
zátěž, ale je to těžké. Člověk začíná pořád 
od začátku.

Vy pracujete v realitní firmě, že? 
Pracovala jste v tomto oboru celou dobu 
po škole?
Víceméně ano. Když mi bylo 22 let, tak jsme 
tuhle firmu založili a vlastníme ji dodnes.

Pořád Vás to baví?
Ano, stále mě to baví, jinak bych asi v tomhle 
oboru pracovat dlouho nemohla, je to celkem 
náročné. Já osobně se zabývám investicemi 
do nemovitostí, chce to cit, dobrý odhad 
a hodně zkušeností v realitním oboru.

Zmínila jste Vaše druhé hobby, kterým 
je cestování. Je nějaká země, kam byste 
chtěla nejvíc a nejvíce Vás láká?
My už jsme toho celkem dost procestovali, ale 
samozřejmě pořád zbývají lokality a země, 
které bychom rádi navštívili a procestovali. 
Rozhodně Galapágy, Austrálie, možná někdy 
Madagaskar, plánujeme projet Ameriku ze 
západního pobřeží na východ. Nevím, jestli se 
to všechno vůbec dá v jednom životě stihnout. 
Teď v lednu se pravděpodobně pojedeme 
potápět do Mozambiku. 

Evropa Vás neláká?
Já radši tu exotiku! :) Po evropském 
vnitrozemí moc necestujeme. Časem bych 
se ale ráda podívala do Dánska, Norska, 
Švédska. Není to však cestovní priorita. 
Jezdíme na loď - na katamarán, každý rok se 
vracíme na Kanárské ostrovy, tam je krásně, 
vyhovuje mi podnebí, teď v říjnu jedeme na 
Maltu, v listopadu na oblíbené Kanáry. 

Kde se Vám líbilo nejvíce?
Hodně se mi líbilo na Fidži, na Bali, krásné 
potápění. A také Srí Lanka, kde je nádherná 
příroda. Letos jsme byli ve Francouzské 
Polynésii. Objeli jsme Bora Bora na kole! :)

Stalo se Vám při potápění, že jste se 
ocitla v nebezpečné situaci?
Pár nepříjemných ponorů jsem zažila, naštěstí 
ne moc. „Zajímavý“ ponor byl na Fidži, kdy 
jsme byli na ponoru s krmením žraloků. Asi 
20 cm nad sebou jsem měla pětimetrového 
tygřího žraloka. To už jsem se trochu bála. 
Anebo letos v Polynésii, to se na nás ještě 
před ponorem žraloci připlavali podívat až 
k lodi. Do vody se mi tedy moc nechtělo.

Jak jste se naučila potápět?
Potápěčský kurz mám dlouho, ale v momentě, 
kdy jsem se seznámila se svým přítelem, který 
je bývalým instruktorem potápění, nabralo 
potápění a cestování na intenzitě. Všechny 
naše výlety organizuje a lokality se zajímavým 
potápěním vybírá sám. Teď zařizujeme 
mořské akvárium, abychom měli kousek 
moře i doma. Vanesska si do něj chce pořídit 
rybičku Nema :).

Text: Petra Fabianová
Foto: Adámo Kilián

Helena Vladyková 
doporučuje sq raketu 
OLIVER DRAGON PRO

Helena Vladyková s pohárem za třetí místo
Helena pózuje pro Squashrevue

S úsměvem se hraje nejlépe
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Pořadí  Jméno
 
1 Ramy Ashour
2. Gregory Gaultier
3. James Willstrop
4. Nick Matthew
5. Karim Darwish
6. Mohamed Elshorbagy
7. Peter Barker
8. Amr Shabana
9. Borja Golan
10. Tarek Momen

Čeští hráči:  71. Jan Koukal
 164. Ondřej Ertl
 176. Roman Švec

České hráčky: 42. Lucie Fialová
 45. Olga Ertlová
 132. Kristýna Alexová

P S A
Platné k 8/2013

Pořadí  Jméno

1 Martin Petr (1989)
2. Jelínek Lukáš (1988)
3. Švec Roman (1991)
4. Mekbib Daniel (1992)
5. Jadrníček Michal (1989)
6. Koukal Jan (1983)
7. Švec Martin (1994)
8. Ertl Ondřej (1987)
9. Stupka Jakub (1984)
10. Solnický Jakub (1994)

Č A S Q  m u ž i
Platné k 6/2013

W I S PA
Platné k 8/2013

Pořadí  Jméno
 
1 Nicol David
2. Laura Massaro
3. Raneem El Weleily
4. Alison Waters
5. Joelle King
6. Low Wee Wern
7. Jenny Duncalf
8. Madeline Perry
9. Natalie Grinham
10. Kasey Brown

Č A S Q  ž e n y
Platné k 6/2013

Pořadí  Jméno

1  Svobodová Tereza (1994)
2. Ertlová Olga (1986)
3. Klimundová Anna (1991)
4. Fialová Lucie (1988)
5. Pelešková Denisa (1993)
6. Alexová Kristýna (1996)
7. Holinková Karolína (1995)
8. Feřteková Eva (1985)
9. Kumstová Aneta (1992)
10. Vladyková Helena (1975)

Ž E B Ř Í Č K y

Kalendář akcí ČASQ
zveřejněné údaje k 27. 9. 2013

TERMÍN 
POŘÁDÁNÍ NÁZEV AKCE MÍSTO 

KONÁNÍ
04.10. - 06.10.13   J-ESF-GP Danish Junior Open Copenhagen, DK
04.10. - 06.10.13   J-ESF-JO Serbian Junior Open Belgrade, H
05.10. - 06.10.13  J-A Mistrovský turnaj juniorů A 02 Brno
05.10. - 06.10.13  S-T-CASq Školení trenerů - Casq level IV Praha
10.10. - 13.10.13 J-ESF-SS Nordic Junior Open Malmö, SW
12.10. - 12.10.13  X-A Mistrovský turnaj masters A 01 Praha 
12.10. - 12.10.13 M-B Mistrovský turnaj mužů B 02 Praha
12.10. - 13.10.13 J-B Mistrovský turnaj juniorů B 02 Opava
18.10. - 20.10.13  J-ESF-JO Hungarian Junior Open Budapest, H
19.10. - 20.10.13  W-L-123 1.liga zeny (kolo 1+2) dle rozpisu
19.10. - 20.10.13  M-L-123 1+2+3.liga muži (kolo 1+2) dle rozpisu
27.10. - 03.11.13 M-WSF-I Mens Worlds Championship Manchester, GB
26.10. - 26.10.13 M-C Mistrovský turnaj mužů C 02 Ostrava
26.10. - 26.10.13 M-C Mistrovský turnaj mužů C 02 Praha
26.10. - 27.10.13 W-A Mistrovský turnaj žen A 02 Praha
26.10. - 27.10.13 M-A Mistrovský turnaj mužů A 0 Praha
31.10. - 03.11.13 J-ESF-SS Belgian Junior Open Herentals, BG

TERMÍN 
POŘÁDÁNÍ NÁZEV AKCE MÍSTO 

KONÁNÍ
02.11. - 02.11.13 M-B Mistrovský turnaj mužů B 03 Praha
02.11. - 03.11.13 J-B Mistrovský turnaj juniorů B 03 Praha
08.11. - 10.11.13 J-ESF-JO Polish Junior Open Warsaw, PL
09.11. - 10.11.13 J-A Mistrovský turnaj juniorů A 03 Hradec Králové
16.11. - 16.11.13 M-C Mistrovský turnaj mužů C 03 Ostrava
16.11. - 16.11.13 M-C Mistrovský turnaj mužů C 03 Praha
16.11. - 17.11.13 W-A Mistrovský turnaj žen A 03 Brno
16.11. - 17.11.13 M-A Mistrovský turnaj mužů A 03 Brno
22.11. - 24.11.13 J-ESF-GP Irish Junior Open Belfast, IRL
23.11. - 23.11.13 W-L-EXT extraliga ženy (kolo 3+4) dle rozpisu
23.11. - 23.11.13 M-L-EXT extraliga muži (kolo 3+4) dle rozpisu
28.11. - 01.12.13 S-T-CASq Školení trenerů - Casq level III Praha, Ostrava
30.11. - 30.11.13 M-B Mistrovský turnaj mužů B 04 Poděbrady
30.11. - 01.12.13 J-B Mistrovský turnaj junioru B 04 Ostrava

TERMÍN 
POŘÁDÁNÍ NÁZEV AKCE MÍSTO 

KONÁNÍ
05.12. - 08.12.13 J-ESF-SS Swiss Junior Open Zurich, SUI
07.12. - 07.12.13 M-C Mistrovský turnaj mužů C 04 Olomouc
07.12. - 07.12.13 M-C Mistrovský turnaj mužů C 04 Praha
07.12. - 08.12.13 W-A Mistrovský turnaj žen A 04 Praha
07.12. - 08.12.13 M-A Mistrovský turnaj mužů A 04 Hradec Králové
14.12. - 15.12.13 W-L-123 1.liga ženy (kolo 3+4) Praha
14.12. - 15.12.13 M-L-123 1+2+3.liga muži (kolo 3+4) Brno
21.12. - 21.12.13 X-A Mistrovský turnaj masters A 02 Praha
21.12. - 22.12.13 J-TRE-INT International youth Series 

(U18 and U20) 
Scotland, Czech, England and Wales

Lilleshall, GB

21.12. - 22.12.13 J-A Mistrovský turnaj juniorů A 04 Praha

 Říjen 2013

Listopad 2013

Prosinec 2013

Ten, kdo umí správně blafovat 
a zároveň hrát výborně squash, 
se zúčastnil vůbec prvního 
mistrovství České republiky 
ve squashpokeru, které se 
uskutečnilo na konci srpna v Praze.

Turnaj měl 16 hráčů. Počáteční část, 
tedy squashová, se odehrála bez velkého 
překvapení. Do finále se v suchém triku 
probojoval několikanásobný mistr republiky 
Jan Koukal a jeho osobní trenér v sezóně 
2005/2006 Antonín Felfel. Nakonec vyhrál 
Kouki, ačkoli Antonín se nechtěl vzdát 
a bojoval až do vyčerpání sil, a to doslova. 
Poté následovala večerní pokerová část 
turnaje v casinu Ambassador. Podle 
konečného pořadí ve squashi dostali 
hráči určitý počet žetonů. Vítězem prvního 
mezinárodního mistrovství ČR se stal Aleš 
Karban, druhý skončil Daniel Frajt a bronz 
získal Jan Koukal. Každý dostal pohár 
a finanční odměnu. Na turnaj měla dorazit 
i světová pokerová hvězda Gus Hansen. Ten 
však nakonec nepřišel, protože se zdržel 
v Monte Carlu, kde hrál o trochu větší peníze. 
Pro hráče to bylo možná štěstí.

Olga Ertlová porazila 
18. hráčku světa 
na turnaji v Mexiku
Česká hráčka Olga Ertlová se v polovině září zúčastnila turnaje 
Abierto Mexicano 2013 v Mexiku. Hned v prvním kole narazila 
na nejvýše nasazenou hráčku turnaje. Byla jí Australanka Donna 
Urguhart, která je v současnosti 18. na světovém žebříčku. Česká 
reprezentantka se postarala o velké překvapení, když jedničku turnaje 
porazila, a to za půl hodiny a celkem s přehledem 11/1, 12/10 a 11/5. 
Ve čtvrtfinále už jí ale štěstí nepřálo a podlehla v 77 minutové bitvě 
osmé nasazené Tesni Evans 12/10, 3/11, 5/11, 11/9, 9/11.

O tom, jak vidí Jan Koukal pokračování ve 
squashi a zároveň v pokeru, se můžete dočíst
v následujícím rozhovoru.

V první řadě Vám chci pogratulovat 
k celkovému třetímu místu. Vyhrál jste 
zajímavý finanční obnos. 

Za co plánujete peníze utratit?
Děkuji, 3. místo je krásné, ale brousil jsem si 
zuby na titul, který by díky velmi kvalitnímu
obsazení pokerových hráčů velmi vysoké 
úrovně byl velmi cenný. Zase tak velký jackpot
jsem netrefil, takže se postupně asi utratí, ani 
nebudu vědět jak.

Kdo Vás na turnaji nejvíce potrápil?
Nejvíce mě trápil poker, na squashi to bylo 
relativně jednoduché a pod kontrolou, což se 
o pokeru díky své nevyzpytatelnosti říci nedá.

Jak dlouho hrajete poker a kam na něj 
nejčastěji chodíte?
S pokerem jsme s Tondou Felfelem 
začali před 5ti lety s partou kamarádů 
v jedné restauraci a teď v Praze nejčastěji 
v Ambassador casinu.

Jaký jste typ pokerového hráče? Hrajete 
spíše na riziko nebo vyčkáváte? A jak se 
případně liší Vaše pokerová hra od té 
squashové?

1. Mistrovství ČR 
ve squashpokeru
Koukal skončil třetí: „Někdy se snažím být 
agresivní, jindy líčím ‚pastičky‘.“

Snažím se být nevyzpytatelný, aby soupeři 
neměli ponětí, co bych mohl mít za karty. 
Někdy agresivně, někdy naopak líčím 
„pastičky“. Squash s pokerem má hodně 
společného, v obojím musí člověk být trpělivý 
a čekat na šance, které se pak snaží využít 
a chyby potrestat.

Umíte blafovat? A jak se Vám to dařilo 
během turnaje?
Blafování v arzenálu samozřejmě mám 
a několikrát mi to vyšlo.

O jakou maximální částku byste byl 
ochotný si zahrát poker?
Do žádných velkých akcí bych se nepouštěl, 
nejsem „gambler“ ;)), poker mám jako doplněk 
a zábavu.

Až skončíte někdy se squashem, dokázal 
byste si představit, že byste se věnoval 
pokeru a objížděl turnaje?
To si dokážu představit úplně krásně. Ještě 
chvíli určitě chci hrát squash, a co bude 
dál, se uvidí. Poker by byl velmi zajímavým 
a zábavným pokračováním.

Text: Petra Fabianová, Foto: Tomáš Stacha

CELKOVÉ POŘADÍ:

1. Aleš Karban 
2. Daniel Frajt 
3. Jan Koukal
4. Aleš Růžička
5. Vítek Pešta
6. Jaroslav Martinec
7. Petr Rakouš
8. Tomáš Pleticha

9. Martin Růžička
10. Jan Písecký
11. Antonín Felfel
12. Petr Konáš
13. Zbyněk Šír
14. Tomáš Trampota
15. Jakub Šimek
16. Vítek Berger

Squashová část

Trojice nejlepších 
(zleva Daniel Frajt, Aleš Karban, Jan Koukal) 

Jan Koukal přemýšlí nad taktikou, která mu nakonec 
vynesla třetí místo
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Náhody jsou někdy tuze zajímavé. 
Tvůrci ze Světové badmintonové 
federace zachytili Lee Chong Weia 
na promovideu pro mistrovství světa 
se zklamaně staženou grimasou 
obličeje. Jakoby tušili, co ho čeká. 
V závěrečném duelu 20. světového 
šampionátu v čínském Guangzhou 
se utkali 1. a 286. hráč světového 
žebříčku. 

Lee Chong Wei z Malajsie sice už pět let 
kraluje světovému žebříčku, ale zatím žádný 
velký šampionát nikdy nevyhrál. V říjnu 
mu bude jednatřicet a na stříbro už musí 
být alergický. Olympijské hry v Pekingu. 
Mistrovství světa v Londýně. Olympijské hry 
v Londýně. A teď srpnové mistrovství světa 
v čínském Guangzhou. A ve všech případech 
ho porazil jediný hráč.
 
Lin Dan je o rok mladší a přibližně o pět kilo 
zlata těžší. Mistrovství světa vyhrál navzdory 
tomu, že za posledních dvanáct měsíců hrál 
jediný turnaj. K účasti na mistrovství světa 
potřeboval divokou kartu. S její jistotou mohl 
drilovat v čínském kempu, soustředit se na 
jediný vrchol, neničit se na turnajích. Lin Dan 
nemohl nic ztratit – a získal pátý titul. Za stavu 
17:20 byl Lee nucen utkání skrečovat, což 
bolelo snad ještě více než zraněná noha. Lee 
dohrál utkání do stavu úplného vyčerpání 
organismu, ihned po duelu byl i za asistence 
Lin Dana naložen na nosítka a dopraven do 
péče lékařů.
 
Dán Jorgensen byl blizoučko k navázání na 
bronz svého krajana Gadeho před dvěma 
lety, dobře zahrál i Španěl Abian, trápení 
na velkých světových akcích znovu ukázal 
Němec Zwiebler, úřadující mistr Evropy.

V ženském singlu uspěla 
Thajka Ratchanok Intanon
 
Ve dvouhře žen dochází k výměně generací. 
Dvaadvacetiletou čínskou finalistku Li za 
pár let smetou její mladší krajanky, ale 
osmnáctiletá Thajka Ratchanok Intanon, 
která získala první zlato pro svou vlast 
v šestatřicetileté historii mistrovství, stejně 
stará Indka Sindhu, která vybojovala bronz, 
nebo dvacetiletá Španělka Marin, to je příslib 
budoucích velkých zápasů. 

Pokud Evropa někde výrazně ztrácí, potom 
právě v této disciplíně. Evropankám jakoby se 
nechtělo běhat. Skončila Dánka Baun. Němka 
Schenk je sice na druhém místě světového 
žebříčku, ale svou kariéru pomalu dohrává, 
navíc pro neshody s německým svazem se 
šampionátu nezúčastnila, Bulharka Nedělčeva 
má své nejlepší roky rovněž za sebou. 

Indonéská mužská dvojice vyhrála 
mistrovství bez ztráty setu
 
V párových disciplínách fascinovala suverenita 
páru Hendra Setiawan – Muhammad Ahsan. 
Vyhrát mistrovství bez ztráty setu, respekt! 
Takticky skvělý a téměř bezchybný Hendra 
a dravý útočník Muhammad, to byl od 
indonéských trenérů majstrštyk. Jediným 
drobným problémem je, že Setiawanovi je 
devětadvacet a jeho perspektiva směrem 
k olympijským hrám je nejistá.
 
Úžasný zápas přineslo finále smíšené čtyřhry, 
kde se dvojice Tontowi Ahmad a Liliyana 
Natsir probila k výhře i přes dva mečboly 
soupeře. Čínský pár Xu – Ma byl přitom 
blízko porážce už ve druhém kole, vytáhlá 
dánská dvojice Kolding – Juhl si musí ve dvou 
metrech drbat hlavu, proč ve druhém setu 
přepustili iniciativu zkoprnělé čínské dvojici 
a nedotáhli duel do vítězného konce.
 
Dánský – a evropský – badminton 
zachraňovala deblová chytrost. Mathias 
Boe a Carsten Mogensen vybojovali stříbro, 
Kamilla Rytter Juhl a Christinna Pedersen 
bronz.
 
Totální vyklizení pozic anglického badmintonu 
reprezentoval Chris Adcock. Předloni 
s Imogen Bankier stříbrný, letos ve 2. kole 
hluboko mezi poraženými. Těch 18 milionů 
liber – nepředstavitelných 540 milionů korun 
(!) – na období následujících čtyř let, které 
chce anglická federace investovat pouze do 
mladých hráčů a podpořit je v jejich vývoji, by 
mělo být vyváženo zlatem. Doslova.

Z českých hráčů se do druhého kola 
probojoval pouze Koukal
 
Český badminton měl na mistrovství světa 
pět hráčů. Polsko a Rakousko dva, Slovensko 
jednoho. Účast našich hráčů na čínském 
šampionátu nebyla automatická. Pro Jana 
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Jednatřicetiletý Taufik Hidayat se v červnu 2013 zúčastnil 
posledního turnaje své mezinárodní kariéry. V prvním kole 
Indonesia Open, které v minulosti šestkrát vyhrál, se utkal 
s Indem Sai Praneethem. Dvacetiletý nadaný mladík ho porazil 
15:21, 21:12 a 21:17. Taufik se se svými věrnými fanoušky 
rozloučil krátce před zahájením finálového zápasu. Se slzami 
v očích tak ukončil svou profesní kariéru.

Mistrovství světa: 
po páté vyhrál    
 Lin Dan. 
 Češi neuspěli

VýSLEDKy FINáLOVýCH ZáPASů 

20. MISTROVSTVÍ SVĚTA

Lin Dan (Čína) 
vs. Lee Chong Wei (Malajsie) 
16:21, 21:13 a 20:17 Lee vzdal

Ratchanok Intanon (Thajsko) 
vs. Li Xuerui (Čína) 
22:20, 18:21 a 21:14

Mohammad Ahsan, Hendra Setiawan (Indonésie) 
vs. Mathias Boe, Carsten Mogensen (Dánsko) 
21:13 a 23:21

Wang Xiaoli, yu yang (Čína) 
vs. Jang ye Na, Eom Hye Won (Korea) 
21:14, 18:21 a 21:8

Tontowi Ahmad, Liliyana Natsir (Indonésie) 
vs. Xu Chen, Ma Jin (Čína) 
21:13, 16:21 a 22:20

také opanoval s indonéským mužským 
družstvem Thomas Cup. Ve výčtu největších 
možných vítězství chybí vlastně jen dvě 
– hned třikrát prohrál spolu s indonéským 
týmem ve finále Sudirman Cupu a dvakrát 
neuspěl ve finálovém souboji na All England.
 
Poslední dva roky se Hidayat spíše staral 
o svou rodinu - spolu s manželkou Ami 
Gumelar, dcerou indonéského politika, 
někdejšího ministra dopravy a obrany, 
vychovávají dvě malé dcerky - a o svou 
badmintonovou akademii, a pomalu ztrácel 
pozice na světovém žebříčku, ještě v prosinci 
loňského roku se držel na 11. místě, aktuálně 
je až na 35. místě.

Ale respekt soupeřů, přízeň fanoušků a obdiv 
diváků Taufik Hidayat už nikdy neztratí. 
Díky, Taufiku, udělal jsi badminton ještě 
hezčím sportem! 

Text a foto: Petra Fabianová, webové stránky 
ČbaS, www.czechbadminton.cz

Světová legenda 
Taufik Hidayat 
ukončil svou 
kariéru. 
Chce se věnovat 
dětem a akademii

Taufik Hidayat, singlový superhrdina 
se zázračně rychlou smečí 
a nenapodobitelným backhandem, 
jako kdyby sestoupil ze světa sci-fi 
mezi normální smrtelníky.

Fröhlicha a pár Jakub Bitman – Alžběta 
Bášová, byl samotný postup velkou výhrou, 
Kristína Gavnholt bohužel nenavázala 
na skvělé výkony z loňského mistrovství 
Evropy nebo olympijských her, jediným 
postupujícím do druhého kola tak byl 
Petr Koukal. Na zápasy ale nastoupil se 
zraněním, protože si při posledním tréninku 
poranil koleno.

„Mrzelo mě, že nemohu zužitkovat a prodat 
dlouhou a velmi náročnou přípravu, ale 
chtěl jsem alespoň nastoupit. Člověk 
nikdy neví, třeba i soupeř mohl mít 
nějaký zdravotní problém. Byl jsem ale už 
dopředu rozhodnutý zápas vzdát, protože 
jsem věděl, že s Kashyapem nemám 
šanci pomýšlet na výhru, pokud nejsem 
stoprocentně zdravý. Chtěl jsem odehrát 
jen jednu nebo dvě výměny, ale člověk 
začne doufat a snít, nechce to vzdát 
a zkouší to stále znovu. Za stavu 5:14 jsem 
ale už rezignoval, nebylo by důstojné v tom 
trápení pokračovat,“ uvedl Koukal.
 
Za rok se mistrovství světa uskuteční 
v Kodani. A to je velká výzva nejen pro 
české hráče, ale i fanoušky. Kolik českých 
badmintonistů za rok v Dánsku uvidíme? 

Text a foto: webové stránky ČbaS, www.
czechbadminton.cz

Na facebookové stránce „Přiznání 
badmintonistů“ se v jednom přiznání říká 
„Mít pohyb jako Lee Chong Wei, finty jako 
Peter Gade, smeč jako Lin Dan a backhand 
jako Taufik Hidayat, to by se hned jinak 
hrálo!“ Ono by se ale hned jinak hrálo, 
i kdybyste měli pohyb, finty i smeč jen 
a pouze jako Taufik Hidayat.

Hidayat byl na vrcholu svých sil především 
v letech 2000 – 2005. Na začátku tohoto 
období si zahrál ve finále All England 
a v osmnácti letech se stal světovou 
jedničkou, v roce 2004 suverénně opanoval 
olympijské hry v Aténách a o rok později 
ve finále mistrovství světa rozprášil v 
semifinálovém boji unaveného Lin Dana 
15:3 a 15:7.
 
Mimochodem, právě spolu s Lin Danem je 
Hidayat držitel unikátní trojkoruny – nikdo 
jiný se ve dvouhře mužů nestal olympijským 
vítězem, mistrem světa a světovou 
jedničkou. Navíc je trojnásobným mistrem 
Asie, dvakrát vyhrál i Asijské hry, dvakrát Ta

ufi
k 

H
id

ay
at

Petr Koukal

Taufik Hidayat ukončil svou kariéru

Badmintonová legenda v akci
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Na seniorském turnaji Yonex OCBC Senior 
Internationals v Kalifornii se skvěle dařilo 
Zdeňku Musilovi a Tomaszi Mendrekovi, když 
získali dvě zlaté a dvě stříbrné medaile!
„Tomasz dlouho dopředu plánoval cestu do 
Kalifornie na turnaj s Adamem, a tak mne již 
v zimě oslovil, že bychom si mohli zahrát, protože 
jsme společný start někde „venku“ plánovali již 
několik let,“ popisuje přípravy na turnaj Zdeněk 
Musil.

„Mezinárodní mistrovství Kalifornie má již mnohaletou tradici 
a účastní se ho zejména hráči z USA a několika dalších zemí 
– letos mimo nás to byla Kanada, Indonésie, Indie a Taiwan. 
Oba nás s Tomaszem zaskočilo, že jsme byli nalosováni 
do dvou kategorií ve čtyřhře, přestože jsme se hlásili jen do 
jedné. Jak se ale na místě ukázalo, někteří nezdolní jedinci 
hráli jednu disciplínu i ve třech věkových kategoriích. To by 
mohlo někoho zmýlit, že je to pěkný pouťák, ale zase taková 
legrace to nebyla,“ vysvětluje Zdeněk Musil a vzápětí se 
smíchem dodává: „I když k pomyšlení na pouťák svádí, že 
jsem se i já dostal do finále singla.“
 
Tím se dostáváme k výsledkům. A jsou opravdu úctyhodné. 
Tomasz Mendrek a Zdeněk Musil vyřadili ve dvouhře 
nasazenou jedničku a dvojku a utkali se ve finále, které 
pro sebe získal Mendrek. Společně potom nejprve ve 
skupinovém systému udolali čtyři páry v kategorii nad 90 let, 
když dvojici Budy Sumarli – Joseph Tok přehráli po strhujícím 
průběhu i výsledku 24:22, 15:21 a 22:20. „Ale podruhé už 
jsme favority nezdolali a dva tituly z deblu tedy nemáme,“ 
stručně, spokojeně i unaveně zároveň komentoval výsledek 
posledního zápasu turnaje Zdeněk Musil, úspěšnou „odvetu“ 
americké dvojice ve finále kategorie nad 80 let. 

Text a foto: 
webové stránky ČbaS, 
www.czechbadminton.cz

B A D M I N T O N  2 0 1 3

Mendrek 
a Musil 
zazářili 
na seniorském 
turnaji 
v Kalifornii.
Dvakrát zlatí a dvakrát stříbrní VýSLEDKy FINáLOVýCH ZáPASů yONEX 

OCBC SENIOR INTERNATIONALS 

Finále dvouhry mužů v kategorii MS 45
Tomasz Mendrek vs. Zdeněk Musil 
21:8 a 21:12
 
Finále čtyřhry v kategorii MD 80
Tomasz Mendrek, Zdeněk Musil 
vs. Budy Sumarli, Joseph Tok (USA) 
20:22 a 15:21

V Praze se rozjel zajímavý projekt společných tréninků pro sportovce 
i nesportovce. Prague United je založený na myšlence, že trénovat je 
potřeba vždycky, ale nálada huntovat se je málokdy. Proto je lepší cvičit 
ve skupině, vzájemně se hecovat a posunout tak svůj výkon zase o kus 
dál. Příprava má různé formy - fyzička na squashovém kurtu, běžecké 
tréninky, schody, posilovna... Jen si vybrat! Vítáni jsou ale i úplní 
začátečníci, tréninky jsou sestaveny pro všechny úrovně a probíhají 
v přátelském duchu. S vybavením od Oliveru toho už hráč sice o mnoho 
víc nepotřebuje, ale fyzička se při hře hodí vždycky. Tak mrkněte na 
www.pragueunited.cz a vyzkoušejte je, můžeme to doporučit.

podporuje Prague United! 

w w w . p r a g u e u n i t e d . c z

Badmintonová naděje Lukáš Holub 
skončil na konečném republikovém 
žebříčku pro kategorii U17 v čele 
všech tří disciplín. Byl mistrem ČR 
ve čtyřhře mužů, vicemistrem ve 
smíšené čtyřhře a ve dvouhře mu 
patřilo krásné třetí místo. Pro novou 
sezónu 2013/2014 se řadí už do 
kategorie U19, kde na redukovaném 
žebříčku drží první místo v mixech. 
Na novou sezónu se těší, a když bude 
makat, tak ze starších soupeřů prý 
strach nemá.

Na konci května ses v hale Děkanka 
účastnil testovacího turnaje raket Oliver. 
Jak sis předváděčku užil a jací byli 
„soupeři“?
Předváděčku jsem si užil, byli fajn lidé 
a pohoda. 

B A D M I N T O N  2 0 1 3  -  P Ě T  O T á Z E K  P R O

Co tě v nejbližší době čeká (turnaje, 
zápasy) a na co se nejvíce těšíš?
25. srpna 2013 jsem se vrátil z reprezentač-
ního soustředění v Nymburku a můj první 
turnaj se bude konat v září v Mostě (GPA 
U19). Nejvíce se těším na MČR U19 v Orlové 
a také na MMČR juniorů, které se koná také 
v Orlové.

Mohl bys popsat jeden den z tvého 
soustředění?
19. srpna 2013 jsem odjel do Nymburka na 
juniorské reprezentační soustředění pod 
vedením dvou reprezentačních trenérů - 
Tomasze Mendreka a Markéty Osíčkové. 
Soustředění bylo celkem namáhavé. Každé 
ráno, kromě posledního, se začínalo během, 
který trval asi třicet minut. Následovala 
snídaně, hodinu a půl po snídani nás 
čekala tělocvična a trénování úderové 
jistoty a pohybu po kurtu. Po dopoledním 
tréninku, který většinou trval asi dvě a půl 
hodiny, se šlo na oběd. Po obědě byl opět 
trénink - odpolední, na kterém jsme měli 
možnost změřit své síly v zápasech (doba 

trvání tréninku přibližně dvě a půl hodiny). 
Po odpolední fázi následovala večeře 
a po večeři bazén nebo sauna, každý si 
mohl vybrat. Ještě bych rád dodal, že na 
závěr dopoledního i odpoledního tréninku 
jsme měli čas na různá kondiční cvičení, 
od stabilizačních cvičení po skákání přes 
švihadlo. Soustředění jsem si užil, bylo super.

Kdo je tvým idolem?
Mým největším idolem je moje mamka a také 
můj taťka. 

Určitě jsi slyšel o tom, že na Facebooku 
existuje tzv. „Přiznání badmintonistů“, co 
bys na tuto stránku připsal sám za sebe?
Ano o stránce Přiznání badmintonistů jsem 
slyšel a já sám se na její obsah občas 
podívám. Napsal bych toto: „Když mě naštve 
rozhodčí, nedělá mi problém se s ním 
pohádat.“ :-)

Text a foto: Petra Fabianová

PĚT OTÁZEK PRO
úspěšného reprezentanta 
juniorů v badmintonu 
Lukáše Holuba

Fenoménem letošního roku se na Facebooku určitě stala jednotlivá přiznání. Mají ho vysoké školy, Pražáci, tenisté a dokonce i Hitler. 
Badmintonisté na sebe nenechali dlouho čekat a také si vytvořili obdobnou stránku s názvem „Přiznání badmintonistů“. Od dubna se podařilo 
shromáždit celou řadu příspěvků. Často vtipné, veselé a občas také se sázkou, do které se například muselo zapojit minimálně 100 lidí (= „lajků“), 
aby se ji podařilo vyhrát. Na stránky je možné napsat i svá přiznání, a to anonymně. Několik nejlépe hodnocených statusů jsme pro vás otiskli také 
ve Squashrevue.
 
Jednou mi na domluvenou hru nedorazil spoluhráč, na sousedním kurtu na tom byla jedna slečna stejně.  
Největší výhra mého života, právě dnes slavíme třetí výročí.

Badmintonisty uznávám od té doby, kdy se se mnou jeden vsadil, že mě porazí s tubou od míčů a zápas i sázku vyhrál.

Když vedu na konci třísetového krváku a myšlenky mi zalétnou k úvahám nad vítězným gestem, je téměř jisté,  
že si ho za pár minut mohu ukazovat leda tak v šatně naštvaný po prohraném zápase.

Manželka nechce, aby se náš syn jmenoval Taufik.

Nesnáším, když někomu řeknu, že jsem badmintonista, a on se zeptá: „A kolikrát to přepinkneš?“.

Včera jsem si dal trénink v hale, dneska saunu. Proti včerejšku to bylo příjemné ochlazení.

Vždy, když pískám, přeji si, aby ten, kdo vyhrál první set, vyhrál i ten druhý a já měla klid.

Jednou jsem to napral na začátku zápasu do sítě a zařval „góóól“. Soupeř byl až do půlky setu slušně vykolejenej.

Pěkně mě sejří, že zatímco Lin Dan, Peter Gade nebo Lee Chong Wei si po kurtu jen tak chodí, já musím zatraceně rychle běhat.

Jako malej jsem si povodil Petra Koukala. Nevíte, jestli ještě hraje?

Text: Petra Fabianová

I badmintonisté na sebe občas 
něco prásknou, hlavně na Facebooku

Lukáš Holub 
doporučuje bdmt raketu 
OLIVER VISION GOLD

Tomasz Mendrek a Zdeněk Musil s trofejemi a medailemi 

Lukáš Holub pózuje pro Squashrevue
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Orc-a I
Váha: 105 g bez výpletu a gripu
Materiál: 100 % COPáNKOVý EPLON
Výplet: Sq-X9 12/11 
Vyvážení: na střed
Naprosto DOKONALÁ sq raketa  
vhodná pro všechny kategorie hráčů. 
Nejlehčí sq raketa na trhu,  
použitá nová technologie eplonu. 
    
Dop. MOC vč. DPH: 2.890Kč

Orc-a I I
Váha: 105 g bez výpletu a gripu
Materiál: 100 % COPáNKOVý EPLON
Výplet: Sq-X9 14/12
Vyvážení: na střed 
Nejlehčí sq raketa na trhu,  
použitá nová technologie eplonu.  
Naprosto DOKONALÁ sq raketa vhodná 
pro všechny kategorie hráčů. 

Dop. MOC vč. DPH: 2.990Kč

N e j l e h č í  r a k e t y 

n a  t r h u Orc-a SUPraLIGHT 
MODEL 2014
Váha: 105 g bez výpletu a gripu
Materiál: 100 % COPáNKOVý EPLON
Výplet: Sq-X9 14/12
Vyvážení: na střed 
Nejlehčí sq raketa na trhu,  
použitá nová technologie eplonu.  
Naprosto DOKONALÁ sq raketa vhodná 
pro všechny kategorie hráčů. 

„dokonalá lehkost, ovladatelnost, 
kontrola a útok“

Dop. MOC vč. DPH: 3.390Kč

NO DESIGN  MMXIV

ANNA KLIMUNDOVÁ 
(aktuálně 3. na žebříčku ČR) 

s q u a s h o v é  r a k e t yS Q  O L I V E R  O R C - A

„dokonale ovladatelná, pozoruhodně lehká“

LUKÁŠ JELÍNEK 
(aktuálně 2. na žebříčku ČR)

OLIVEr JE SQUaSH
SQUaSH JE OLIVEr

www.oliver-sport.cz/obchod

NO DESIGN 
MMXIV
MODEL 2014 – TEaM 
LIMITED EDITION
Váha: 110 g, 
Výplet: OLIVER 13/11 kg
Vyvážení: od gripu.
Raketa je vhodná pro turnajové 
a ligové hráče.

Dop. MOC vč. DPH: 3.890Kč

„Raketa mi výborně sedí, je lehce ovla-
datelná, lehká a přitom dravá, pomoh-
la mi k útočnější hře, mohu jen dopo-

ručit.“

 „…a žádný soupeř nemá šanci :) 
výborná raketa, která mi už mnohokrát 

pomohla zvítězit nad soupeřem, 
doporučuji pro její lehkost a útočnost, 

poskytuje mi maximální přesnost úderů 
a kontrolu nad míčkem.“



EDGE 2
Váha: 120 g bez výpletu a gripu
Materiál: Nano/Eplon
Výplet: OLIVER Sq-X9 13/11 kg
Vyvážení: na střed
Hlava rakety: předělená můstkem
Raketa je určená pro profesionální 
a turnajové hráče
 
Dop. MOC vč. DPH: 2.890Kč

X-TrON 2
Váha: 120 g bez výpletu a gripu
Materiál: Metacarbon
Výplet: OLIVER Sq-X9 13/11
Vyvážení: na střed
Hlava rakety: overhead
Raketa je určená pro profesionální 
a turnajové hráče
 
Dop. MOC vč. DPH: 2.490Kč

INSTINcT
Váha: 105 g bez výpletu a gripu
Materiál: Metacarbon/NanoEplon
Výplet: OLIVER Sq-X9 13/11
Vyvážení: do gripu
Hlava rakety: overhead
Raketa je určená pro všechny kategorie 
hráčů, zejména pro turnajové 
 
Dop. MOC vč. DPH: 2.190Kč

PaSSION
Váha: 115 g bez výpletu a gripu
Materiál: Metacarbon
Výplet: OLIVER Sq-X9 12/11
Vyvážení: lehce do hlavy
Hlava rakety: předělená můstkem
Raketa je určená pro všechny 
kategorie hráčů, zejména pro turnajové
 
Dop. MOC vč. DPH: 1.890Kč

rEFLEX
Váha: 120 g bez výpletu a gripu
Materiál: Metacarbon/HMG 
(High Modulus Grafit)
Výplet: OLIVER Sq-X9 12/10
Vyvážení: na střed
Hlava rakety: předělená můstkem
Raketa je určená pro všechny 
kategorie hráčů, zejména pro rekreační
 
Dop. MOC vč. DPH: 1.590Kč

s q u a s h o v é  r a k e t y b a d m i n t o n o v é  r a k e t y
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S Q U A S H

„útočná raketa, 
maximální 
výkon“

„všestranná 
raketa 
pro útočnou 
hru, 
maximálně 
ovladatelná“

„optimální 
pro útok 
a maximální 
výkon“

„lehká 
dynamická 
raketa, výborně 
„sedne“ do ruky“

„rychlá 
lehká 
dynamická 
raketa“ 

„přesnost, síla, 
útok a maximální 
kontrola 
nad míčkem...
tato raketa 
Vám přinese 
hru vysoké 
úrovně“

DELTa 3
Materiál: Nano-Eplon
Váha: 87 g
Vyvážení: na střed
Pružnost rámu: tuhý
Výplet: OLIVER MX 1/12 kg
Raketa je vhodná pro pokročilé 
a turnajové hráče.
 
Dop. MOC vč. DPH: 2.090Kč

MIcrOTEcH 06
Materiál: Nano-Eplon
Váha: 89 g
Vyvážení: na střed
Pružnost rámu: pružný
Výplet: OLIVER CORE 68/8 - 9 kg 
(černý)
Raketa je vhodná pro profesionální 
a turnajové hráče.
 
Dop. MOC vč. DPH: 2.290Kč

DELTa 2
Materiál: Nano-Eplon
Váha: 87 g
Vyvážení: lehce do gripu
Pružnost rámu: pružný
Výplet: OLIVER MX 1/12 kg
Raketa je vhodná pro pokročilé 
a turnajové hráče.
 
Dop. MOC vč. DPH: 2.190Kč

MIcrOTEcH 05
Materiál: Nano-Eplon
Váha: 87 g
Vyvážení: lehce do gripu
Pružnost rámu: tuhý
Výplet: OLIVER CORE 68/8 - 9 kg (bílý)
Raketa je vhodná pro profesionální a tur-
najové hráče.
 
Dop. MOC vč. DPH: 2.190Kč

EPLON X3
Materiál: Nano-Eplon
Váha: 85 g
Vyvážení: lehce do gripu
Pružnost rámu: tuhý
Výplet: OLIVER CORE 68/12 kg
Raketa je vhodná pro profesionální 
a turnajové hráče.
 
Dop. MOC vč. DPH: 1.890Kč

EPLON X9
Materiál: Nano-Eplon
Váha: 86 g
Vyvážení: na střed
Pružnost rámu: středně tuhý
Výplet: OLIVER CORE 68/12 kg
Raketa je vhodná pro všechny 
kategorie hráčů, zejm. pro turnajové.
 
Dop. MOC vč. DPH: 2.190Kč

EPLON X7
Materiál: Nano-Eplon
Váha: 85 g
Vyvážení: lehce do hlavy
Pružnost rámu: pružný
Výplet: OLIVER MX 1/12 kg
Raketa je vhodná pro všechny 
kategorie hráčů, zejm. pro turnajové.
 
Dop. MOC vč. DPH: 1.990Kč

„lehká,
rychlá a extra 
výkonná 
raketa; méně 
agresivní 
hráč“

„raketa přezdívaná 
„lehký netopýr“; 
lehká rychlá 
a dynamická raketa, 
která kombinuje sílu 
a rychlost; ideální pro 
všestranný styl hry“

„lehká 
rychlá a extra 
výkonná 
raketa; méně 
agresivní hráč“

„lehká rychlá 
a dynamická 
raketa pro 
dokonalou 
hru“

„lehká rychlá 
a snadno 
ovladatelná raketa; 
technicky zdatný 
agresivní hráč“

„lehká dravá 
raketa pro agresivní 
hráče s optimálním 
vyvážením; 
maximální 
kontrola při 
každém úderu“
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TECHNOLOGIE SÁLOVÉ 
OBUVI OLIVER CX série 
-  PRO DOKONALE  POHODLNOU HRU 

SAT (Shock Absorbing Technology)
Vynikající přilnavost podrážky s povrchem je zajiště-
na díky odolné a vysoce trvanlivé pryžové směsi DR-
C-X400 s flex zónami v přední části podrážky pro 
správný pohyb; podrážka je protiskluzová a nezane-
chává stopy. Splňuje veškeré požadavky kladené na 
pohyb, který je typický pro halové sporty, zejména vý-
pady, zvraty.

MEZIPODEŠEV
Slouží k odpružení a tlumí nárazy - zmenšuje riziko 
podvrtnutí kotníku.

SAT (Shock Absorbing Technology)
Integrovaný tlumící systém zajišťující tlumení nárazů 
(tlumící polštářek umístěný na patě).

HI Q-MESH 
Prodyšný systém je zajišťován lehkým a zároveň 
pevným svrškem obuvi s prodyšnou částí, která 
zajišťuje okamžitý odvod vlhkosti.

CROSS-STABILIZER  
„Folie“ vložená mezi podrážku a mezipodešev;  
zaručuje optimální stabilitu.

CX série 
SÁLOVÉ OBUVI OLIVER 
- CX 300, CX 500, CX 800

Velikosti: 36 – 47
• lehká sálová obuv s protiskluzovou podrážkou,
• zajišťuje maximální kontakt s povrchem, nezanechává stopy,
• tlumí nárazy a snižuje riziko podvrtnutí kotníku,
• je určena pro všechny sálové sporty  

(SqUASH, BADMINTON, ricochet, florbal…)
• materiál: syntetická kůže, extrémně lehká a pevná tkanina  

s dlouhou životností, odolná proti oděru,
• přizpůsobivý materiál chodidlu při pravidelném používání,
• vložena mezipodešev pro tlumení nárazů.

OLIVEr JE SQUaSH
SQUaSH JE OLIVEr

NEJSQUaSHOVĚJŠÍ 
SQUaSHOVÁ 
OBUV Na SQUaSH

 CX-800

 CX-500  CX-300

r a c k e t b a g y

GEarBaG
• lehká prostorná sportovní taška 
 ve dvou barevných kombinacích
• pro squash, tenis, badminton
• 1 hlavní prostor, 2 velké vnější kapsy, 
 2 samostatné kapsy např. na obuv 
 v přední a zadní části tašky, všechny 
 kapsy jsou na zip
• 2 postranní vnitřní síťované kapsy 
• držadlo do ruky, 2 pohodlné ramenní  

popruhy (lze nosit na zádech jako batoh)
Rozměry: 75 x 46 x 32 cm
Vnější materiál: PES D600 (velmi lehký materiál)
Barva: černo-červená, modro-oranžová, modro-zelená

THErMOBaG TOP PrO LINE
• lehká prostorná sportovní taška v šesti barevných kombinacích
• pro squash, tenis, badminton
• 1 hlavní prostor, 2 velké vnější kapsy, 2 samostatné kapsy např. na obuv 
 v přední a zadní části tašky, všechny kapsy jsou na zip
• 2 postranní vnitřní síťované kapsy 
• držadlo do ruky, 2 pohodlné ramenní popruhy (lze nosit na zádech jako batoh)
Rozměry: 79 x 23 x 34 cm
Vnější materiál: PES D600 (velmi lehký materiál)
Barva: černo-zlatá, fialová, modrá, zelená, červená, černá
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TrIPLEBaG 
– PROFES IONÁLNÍ  THERMOBAG
• lehký prostorný thermobag s tepelnou funkcí, 2 barevné kombinace
• vhodný pro squash, tenis, badminton
• 3 velké kapsy (1 s tepelnou funkcí), 
 2 boční kapsy na zip např. na obuv
• držadlo do ruky, 2 ramenní popruhy  

s nastavitelnou délkou (lze nosit na zádech jako batoh)
Rozměry: 75 x 24 x 33 cm
Vnější materiál: Polyester (PES) D600 (velmi lehký materiál)
Barva: černo-červená, černo-žlutá

DOUBLEBaG 
• sportovní racketbag vhodný pro squash, tenis, badminton
• 2 hlavní velké kapsy, 1 vnější kapsa  

a 1 samostatná kapsa na zip např. na obuv
• držadlo do ruky, 2 ramenní popruhy s nastavitelnou délkou  

(lze nosit na zádech jako batoh)
Rozměry: 75 x 24 x 33 cm
Vnější materiál: Polyester (PES) D600 (velmi lehký materiál)
Barva: černo-zelená
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EXKLUZIVNÍ PRODEJCE
ZNAČKY      

soubûÏnû probíhá

Bike Brno
Mezinárodní cyklistick˘ veletrh

Caravaning Brno
Mezinárodní v˘stava karavanÛ a
obytn˘ch 
automobilÛ

Dance Life Expo
Trade & Show Dance Event

Kontakt: Veletrhy Brno, a.s. | V˘stavi‰tû 1, CZ – 647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 781 | Fax: +420 541 153 068

E-mail: sport-life@bvv.cz | www.sport-life.cz

SPORTOVNÍ

veletrhy

pro kaÏdého

Brno–V˘stavi‰tû
www.sport-life.cz
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V polovině srpna jste měla soustředění v Tatrách. 
Jak to probíhalo a kdo byl vaší squashovou 
partnerkou?
V srpnu jsem využila nabídky Iva Korandy na společný 
trénink s několikanásobnou mistryní Slovenska Henrietou 
Lokšovou, která se připravovala na srpnové ME Masters 
v Praze. Bylo to pro mě příjemné zpestření letní přípravy 
na novou sezónu a ME jednotlivců, kterou jsem  letos 
absolvovala  výhradně v ČR, se svojí tréninkovou 
skupinou na Strahově, pod vedením Davida Tománka.  

Jak často se na takovém soustředění trénuje? 
Mohla byste popsat průběh dne?
Trénink byl dvoufázový, organizovaný Ivem Korandou.  
V dopolední fázi byly herní cvičení, odpolední fáze pak 
většinou zápasy.

Lucie 
Fialová 
na soustředění

Existuje něco, co nesmíte nebo naopak musíte jíst?
Během turnajů či přípravy dodržuji jistá pravidla ve stravě, abych se cítila dobře 
a měla dostatek energie, ale není nic, co bych vyloženě nemohla jíst. Ve stravě 
se řídím svým instinktem, jídlo všeobecně si užívám a ráda ochutnávám nové 
věci v zemích, které mám možnost navštívit. Minulý týden na Slovensku mi třeba 
mimořádně vyhládlo, asi vlivem horského vzduchu, a tak jsem ochutnala téměř 
vše, co bylo k dispozici.

Na jaký turnaj to byla příprava?
Celé léto včetně prodlouženého víkendu v Tatrách jsem se připravovala na 
nadcházející sezonu na světovém okruhu WSA a zejména na zářijové ME 
jednotlivců, kde budu obhajovat bronzovou medaili z minulého roku.   

Navštívila jste European Masters 2013? Měla jste tam svého favorita?
Na ME Masters jsem se byla podívat na pár zápasů, chtěla jsem vidět tréninkovou 
partnerku Henrietu.

Text: Petra Fabianová
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NEŽ VYRAZÍTE NA výlet nebo podzimní dovolenou, vyplatí se dobře ho naplánovat. Ušetříte si pak možné zklamání – a v horách to 
platí tím spíš. Pokud hledáte komfort, vlídné zázemí, kvalitní servis a nápaditý program, vyberte si hotel Horizont v Peci pod Sněž-
kou. Ne každý sice přišel na chuť architektonickému pojetí této budovy, to však nic nemění na jeho široké paletě služeb na čtyřhvěz-
dičkové úrovni. Vítaným překvapením hotelu je pak vlídný a profesionální personál a celkově velmi příjemné prostředí. Podařilo se 
zde totiž to, co by jednou mělo být standardem všude. Personál jeho práce baví, povětšinou jsou to milovníci Krkonoš – věřte, že 
je to při starosti o hosta opravdu znát. 

I ženy musí relaxovat...
Maminky malých dětí bývají tolik vytížené, že chvilek, kdy si mohou odpočinout bývá jako šafránu. I rodiny s dětmi ale najdou v ho-
telu Horizont klidné zázemí. Rozpustilé a zvídavé ratolesti se zabaví v dětském koutku nebo při aktivitách pod dohledem proško-
leného personálu hotelu a maminky mezitím mohou relaxovat způsobem, jaký je jim nejpříjemnější - ať už jde o cvičení, plavání 
nebo kvalitní masáže.

Nový trend – nechte si vymyslet dovolenou 
Hotel Horizont je unikátní také v nápaditosti služeb, které nabízí. Snaží se je neustále zlepšovat a rozšiřovat, jak nejlépe umí, při-
čemž si dává velmi záležet na tom, aby se sem jeho hosté rádi vraceli. Líbilo by se Vám obdržet ještě před Vaším rozhodnutím o za-
placení dovolené podrobný přehled možných aktivit a zážitku postavených přímo na míru Vašim potřebám? Pak stačí vyplnit jed-
noduchý formulář na webu, vyznačit Vaše plány, potřeby, věk a zájmy výletníků a během dvou pracovních dnů obdržíte zmiňovaný 
návrh aktivit. Služba se jmenuje celkem prozaicky: „Vymyslíme pro Vás“.

www.hotelhorizont.cz

KRKoNošE 
V HáVU 
PodzIMU  
Krkonoše se pomalu ukládají k podzimnímu 
klidu v náručí babího léta, presto nabízejí 
svým návštěvníkům nezapomenutelné zážitky  
a barevný kolorit nádherných hor. 

Pec pod Sněžkou se navíc stává místem vyhledá-
vaným pro svůj nekomerční charakter a osobitý 
původní ráz, který v Krkonoších začíná být vzácný. 

oBJEVTE SVŮJ HoRIZoNT…
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