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E D I T O R I A LE D I T O R I A L

Milí racketloňáci, sportovci a sportovkyně,

toto podzimní číslo bychom mohli pracovně nazvat „najděte  
3 rozdíly“. Časopis přináší několik změn a ta první je hned  
na titulce. Už to není naše známé Squashrevue, ale  
Squash & Badminton Revue. Rozhodli jsme se beďas  
zahrnout do názvu časopisu, protože je již nedílnou součástí 
a obsah je stejné kvality jako ten ve squashové sekci. 

Letos se v revue věnujeme více českým než zahraničním 
hráčům. Na úvod se vám představí Daniel Mekbib, který z trůnu 
sesadil Jana Koukala. Jak se mu to povedlo a co všechno 
ho v nejbližší době čeká, se dočtete na straně 4. O největší 
překvapení tohoto roku se ale postarali naši junioři. Na mistrovství 
světa získali bronz! Obrovská gratulace! O jejich úspěchu 
a týmovém duchu pojednává hned následující strana. 

Už jste slyšeli o dvojici, která vládne nejenom egyptskému, 
ale i světovému squashi? Je nám ctí vám povědět příběh 
o manželském páru Ali Farah a Nour El Tayeb. Strana 8 je 
stranou lásky. Druhou změnou, kterou letošní revue přináší, je 
slovenská sekce. Fungujeme i u našich sousedů, tak se pojďme 
podívat, co se u nich děje a co všechno přinese nová sezóna. 

Badmintonovou část otevírá 20ti násobný mistr Slovenska 
Jaroslav Kozák. Jak tato legenda začínala a jak si v současnosti 
vede na veteránských turnajích, se dočtete v rozhovoru na 
stranách 10 – 11. V minulém čísle jsme mluvili o světovém 
šampionovi Viktoru Axelsonovi. Letos jsme vsadili na Jana Loudu. 
Protože kdo ví, třeba bude Viktora po letošním životním úspěchu 
následovat. Držíme palce!

Chýlíme se ke konci a mně nezbývá nic jiného, než napsat pár 
posledních řádek. S časopisem se jako šéfredaktorka loučím, 
i když mi po těch krásných 6ti letech v srdci pořád zůstane. Je 
ale čas posunout se dál a jít vstříc novým výzvám. Žezlo proto 
předávám sportovnímu redaktorovi Petrovi Sobolovi, který 
pochází ze squashové rodiny a má toho určitě hodně co říci. 
První ochutnávku máte už v tomto čísle. Ať se vám líbí a já děkuji 
za přízeň, kterou jste mi během těch několika sezón projevili .

Petra Fabianová

www.altisport.cz
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Na republikovém šampionátu jste 
dokázal téměř nemožné - sesadil jste 
z trůnu Jana Koukala. Věřil jste, že se 
to někdy může povést?
Věřil jsem si na něj, měl jsem hodně 
natrénováno a týden předtím se mi podařilo 
vyhrát turnaj v Torontu. Takže by se dalo říct, 
že jsem byl na vítězné vlně.

Koukal vládl osm let, vy jste ho porazil 
v semifinále. Máte na něj recept, díky 
kterému ho můžete porážet i nadále?
Myslím si, že když s ním hrajete, tak je to 
hodně o hlavě. Kouki je velice zkušený hráč 
a náš historicky nejlepší squashista, takže 
s ním nesmíte zbytečně chybovat, jinak 
nemáte moc šancí.

Máte první titul. Kolik byste jich chtěl 
získat? Věříte příští rok v obhajobu?
Číslo jsem si nestanovil, ale dokud na to budu 
výkonnostně a zdravotně mít, tak bych rád 
vyhrával. Na obhajobu se těším, bude to těžký 
úkol, ale beru to jako motivaci, která mě snad 
posune dále.

Už jste zmínil únorový triumf  
v Torontu, kde jste vybojoval první 
titul na okruhu PSA. Jak moc velký 
úspěch to pro vás byl?
Jednoznačně můj největší úspěch v kariéře. 
Byl to náročný turnaj, skoro všechny zápasy 
jsem hrál proti těžkým soupeřům. Byl jsem 
i velmi spokojen se svým výkonem, takže 
turnaj se mi povedl po všech stránkách.

Daniel Mekbib je aktuální českou squashovou jedničkou. Před sebou však má další cíle.

Jaké další mety máte před sebou? 
Kam byste se chtěl vyšplhat světovým 
žebříčkem?
Momentálně jsem na 119. místě na PSA, 
rád bych pronikl do první stovky, a kdybych 
na konci sezony byl v top 80, tak by to byla 
paráda. Na mistrovství Evropy týmů mužů 
bych se rád vrátil do první divize mezi 
nejlepších osm týmů Evropy.

Další metou mělo být mistrovství 
Evropy, na turnaj jste ale neodjel.  
Co se stalo?
Ve volném čase rád hrají basketbal, který je 
po squashi můj druhý nejoblíbenější sport. 
Bohužel jsem ale kamarádovi dopadl na nohu 
a zvrtl jsem si kotník. Šance na to, abych jel, 
byla, ale nebyl jsem stoprocentně squashově 
připravený, tak jsem radši přenechal místo 
Jakubovi Solnickému, který byl nachystaný.

Jaké jste si na turnaj dával ambice?
Chtěl jsem se dostat mezi osmičku 
nejlepších…

Máte etiopské kořeny. Je v této africké 
zemi squash populární?
Taťka z Etiopie pochází, ale Etiopii jsem zatím 
navštívil jen dvakrát a nikdy jsem tam žádný 
kurt neviděl. A když jsem se ptal, tak ani 
nevěděli, co to je. 

Jak vůbec vypadá váš squashový 
rok?
Sezona začíná v září a končí většinou 
v květnu nebo červnu, záleží podle turnajů 

PSA. Většinou hraji mezi 10 až 13 PSA 
turnaji, do toho mistrovství republiky mužů 
a mistrovství Evropy týmů mužů. Dále mám 
i pár českých turnajů a hodně ligových zápasu 
napříč Evropou. Je toho dost, moc volných 
víkendů mi nezbývá.

Co všechno vás čeká v nejbližších 
měsících?
Koncem září jsme s naším týmem Viktoria 
Sportprofit Brno hráli mistrovství Evropy klubů 
v Eindhovenu, kde jsme získali parádní bronz. 
30. září jsem odletěl na turnaj do Houstonu 
a pak budu hrát ještě v Torontu. Těmito turnaji 
za mořem mi oficiálně začne sezona.

Jak vidíte šance squashe na zařazení 
do olympijského programu? Myslíte, 
že si někdy zahrajete pod pěti kruhy?
Šance vidím velké, ale už jsem si zvykl na 
zklamání. Kdyby to nevyšlo, tak mě to bude 
mrzet, ale už jsem to zažil tolikrát, že bych to 
asi zvládl. Já doufám, že v roce 2024 v Paříži 
na olympiádě budu, pokud se tam totiž na 
tento termín nedostaneme, tak další pokusy 
už budou pravděpodobně bez mé účasti. 
 
Autor: Petr Sobol
Foto: Jan Netolička
        

Vyhrál premiérový turnaj 
kategorie PSA a krátce na 
to porazil Jana Koukala. 
Šestadvacetiletý Daniel 
Mekbib poprvé v kariéře 
ovládl squashové mistrovství 
republiky a věří, že nezůstane 
jen u jednoho titulu. Letos 
by se rád posunul světovým 
žebříčkem a pomalu už začíná 
hledět do budoucnosti. Za šest 
let by si totiž chtěl zahrát na 
olympijských hrách v Paříži.

Snad si zahraju na olympiádě, 
doufá Daniel Mekbib

Dostal tým za bronz nějakou  
speciální odměnu?
S odměnou je to trochu legrační. Naše 
předpisy ohledně odměn, na rozdíl od 
evropských mistrovství, dosud s úspěchem na 
světovém šampionátu vůbec nepočítaly, takže 
jsme je v tomto duchu museli dopracovat.

Co se tedy po šampionátu změnilo?
Je potřeba podotknout, že s účastí družstva 
na mistrovství světa jsme v rozpočtu vůbec 
nekalkulovali. Proto jsme mohli poté, co  
nás reprezentační trenéři přesvědčovali  
o smysluplnosti účasti na šampionátu, a po 
přepracování rozpočtu, uvolnit jenom část 
potřebné částky. Takže všichni si museli svou 

O bronzový úspěch se postaralo kvarteto ve 
složení Viktor Byrtus, Ondřej Vorlíček, Marek 
Panáček a Benjamin Bergel. Svěřenci trenéra 
Jana Mutiny až do semifinále neprohráli ani 
jeden zápas a poradili si s výběry Zimbabwe, 
Pákistánu, Švýcarska a Malajsie. Až poté 
jim vystavil stopku favorizovaný Egypt, který 
vyhrál 3:0. „Egypt je velmi silný tým. Vždyť 
jejich hráči získali první čtyři místa v soutěži 
jednotlivců,“ uvedl Mutina. Češi však nesložili 
zbraně předčasně. „Porazit se dá každý, je to 
sport, určitě jsme do toho zápasu nešli prohrát, 
ale oni byli lepší,“ uznal trenér českého výběru. 
„Na Egypťany jsme si věřili, ale ukázali nám, 
jak to je,“ dodal smířeně Viktor Byrtus, který 

Úspěch, který nemá 
obdoby. Čeští squashisté 
získali na červencovém 
juniorském mistrovství 
světa družstev v Indii 
bronzové medaile. 
Poprvé v historii!

patřil k tahounům českého týmu. „Znamená 
to pro mě hrozně moc. Je těžké popsat pocit, 
se kterým jsme z Indie odlétali. Je to zážitek 
na celý život,“ dodal spokojený talent českého 
squashe.
Obrovská euforie vypukla v českém táboru 
zejména po vítězném zápase s Malajsií, kterou 
Mutinův tým porazil 2:0 a věděl, že bude mít 
medaili. „Ten zápas jsem si neskutečně užil,“ 
vzpomíná Byrtus. „Poté už nás všichni začali 
pořádně vnímat. Všem došlo, že nejsme 
jen tak někdo,“ dodal. Základem úspěšného 
týmu byla skvělá parta. „Kluci se dokážou 
společně táhnout. Mají k sobě velmi blízko, 
jsou často spolu i ve volném čase, což vytvoří 

Výjimečná 
           generace. 

účast spolufinancovat, což z tohoto úhlu 
pohledu vypadá až neuvěřitelně. Nicméně 
takový obrovský úspěch, který naši hráči 
docílili, nás donutil opět přepracovat rozpočet 
a se značnými problémy se nám podařilo najít 
částku na jejich podporu v takové výši, že je 
účast na mistrovství světa nic nestála!

Věříte, že bronz juniorů pomůže  
k šíření popularity squashe?
Určitě souhlasím. Vždyť pozitivní příklady, ke 
kterým jistě patří velké úspěchy, k možnosti 
šíření rozhodně vedou.

Český tým se prezentoval skvělými 
výkony. Dá se na ně dále navazovat?

Věřím, že ano. I když musím říct, že takhle 
silné složení družstva jsme velmi dlouho 
neměli.

Rýsují se mezi mládeží nějací nástupci 
tohoto úspěšného týmu?
Nástupci se samozřejmě rýsují, jejich úspěchy 
můžeme sledovat na juniorské evropské 
scéně. Ale čeká je ještě mnoho práce, než 
se dostaví očekávané výsledky. Na nás 
funkcionářích je, abychom jim k tomu vytvořili 
co možná nejlepší podmínky!

Autor: Petr Sobol
Foto: Steve Cubbins

opravdu velmi dobrou a silnou týmovou 
atmosféru,“ vyzdvihl Mutina přednosti výji-
mečné squashové generace. „Podařilo se 
to, že se v  jedné věkové kategorii sešlo více 
špičkových hráčů a to vytvořilo velice silný tým.  
I v mladších kategoriích máme šikovné hráče, 
jen je otázka, jestli jich bude dost pro silný tým,“ 
uvedl Mutina. Bronz v Indii je dosavadním 
maximem jeho kariéry, dobře ale ví, že nejde 
usnout na vavřínech. „Znamená to obrovskou 
motivaci do další práce. Je vidět, že u nás jsme 
schopni vychovat špičkové juniorské hráče.  
A že jsme nedošli ještě dál? Taky jsme museli 
něco nechat mladším generacím, ať mají co 
vylepšovat,“ směje se Mutina.

Naši junioři 
mají 
světový 
bronz

Takto silné družstvo  
už jsme dlouho neměli,  
říká Tomáš Cvikl

Bronz českých squashistů velmi potěšil 
také předsedu České asociace squashe 
Tomáše Cvikla. Ten však přiznal, že na 
takový úspěch „zapomněly“ předpisy…

Na fotografii zleva Jan Mutina (trenér), Ondřej Vorlíček, Benjamin Bergel, Marek Panáček a Viktor Byrtus
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Na přelomu srpna a září se v rakouském 
Grazu odehrálo squashové mistrovství 
Evropy jednotlivců. Na šampionát odjeli  
i čtyři čeští reprezentanti, mužskou 
složku reprezentovali Martin Švec  
a Jakub Solnický, v ženském pavouku 
bojovaly Anna Serme a Olga Kolářová. 
Celé kvarteto sice přešlo nástrahami 
prvního kola, ve druhém ale všichni 
čtyři vypadli. Solnický nenašel recept na 
Jana Van Den Herrewegena z Belgie, 
Kolářová sice uhrála jeden vítězný set a 
dvakrát došla do tiebreaku, Lotyška Ineta 
Mackevica byla přesto nad její síly. Ještě 
těžší soupeře vyfasovali Švec a Serme. 
Oba totiž narazili na budoucí finalisty.

Švec nestačil na Angličana George 
Parkera. „Dostat se do čtvrtfinále by 
bylo samozřejmě skvělé, ale můj soupeř 
byl jednoduše lepší než já. I přes můj 
celkem solidní výkon mě jednoznačně 
přehrál,“ uznal Švec kvality Parkera, 
jehož až ve finále zastavil Borjan Golan 
ze Španělska. Angličan měl přitom ve 
čtvrtém setu matchabll, nakonec se 
ale po 82 minutách hry radoval z výhry 
Golan, jenž navázal na dva roky starý 
evropský titul z Prahy.

Anna Serme ve druhém kole dokonce 
narazila na budoucí evropskou 
šampionku. Angličanka Millie Tolimson 

totiž ve finále porazila 3:1 Coline Aumard 
z Francie a získala svůj první titul. „Millie 
je velmi solidní a zkušená hráčka, která 
umí své zbraně využít na sto procent. 
Je velmi těžké proti ní hrát, nemá 
nijak pestrou hru, ale svou přesností 
a inteligencí vás drží pod neustálým 
tlakem,” uvedla Serme na adresu 
evropské šampionky.

Vývoj turnaje svedl v jeho závěru všechny 
čtyři české hráče dohromady. Serme 
se s Kolářovou utkala o 11. místo, Švec 
a Solnický bojovali o konečný 13. flek. 
Jak Serme, tak Švec vyhráli své zápasy 
3:1. „Chtěl jsem být v top 10, takže moc 
spokojený nejsem. Ale byl to první turnaj 
po dlouhé a náročné přípravě, chtěl 
jsem se dostat do zápasového tempa 
a zápas od zápasu se zlepšovat, což 
se mi povedlo,” zhodnotil Švec, jenž z 
velké části doplatil na těžký los. Ten měla 
i Serme, které se nepovedlo vylepšit 
dosavadní maximum, čímž bylo šesté 
místo. „Ale když se vezme v potaz úroveň 
letošního mistrovství, není to tak hrozné. 
Zápasy, které jsem měla vyhrát, jsem 
vyhrála a do těch dvou prohraných jsem 
dala všechno. Odnáším si pár nových 
poznatků ohledně bodů, na kterých 
musím zapracovat. Výkony z tohoto 
mistrovství beru jako pozitivní start  
do nové sezony,” zhodnotila.

Ani jednoho z českých hráčů nepotěšilo, 
že poslední zápas museli sehrát proti 
svým krajanům. „My s Kubou jsme stejný 
ročník, takže spolu každou sezonu 
hrajeme spoustu utkání. Věřil jsem si na 
něho, ale bylo mi jasné, že to nebude 
vůbec jednoduché,“ přiznal Švec, který 
jedním dechem doplnil: „ale samozřejmě 
bych radši hrál s někým jiným než  
s Čechem.“ V podobném duchu hovořila 
i Serme. „Není zrovna příjemné hrát na 
takovéto akci proti Češce, je to navíc 
poprvé, co se mi to přihodilo.  
O to jsem ale radši, že se mi povedlo se 
na ten poslední zápas zkoncentrovat, 
namotivovat a vyhrát ho,” přiznala.

Úroveň šampionátu si všichni 
pochvalovali. Stejně tak zázemí, které 
bylo pro hráče připraveno. “Dvakrát jsem 
si dokonce zahrála na skleněném kurtu  
s online přenosem,” potěšilo Serme, která 
poukázala i na jednu zajímavost. „Jídlo 
bylo fajn, většinou i s vegetariánskou 
alternativou, za což jsem vděčná, protože 
mám s výběrem jídla na turnajích často 
problém,” uzavřela.

Autor: Petr Sobol 
Foto: Lennard Jessen

Čeští squashisté 
na mistrovství 
Evropy vypadli 
s budoucími 
finalisty

V sezoně 2017/18 byly rozděleny největší finanční prostředky v historii PSA World Tour. Hrálo se celkově o 6,4 milionů dolarů, což je o jedenáct 
procent více než v předešlém roce. Elitní squashová série v uplynulém ročníku expandovala do osmi nových zemí. „Věříme, že squash nikdy 
nebyl v lepší formě,“ prohlásil obchodní ředitel série Tommy Berden. Podle údajů, které zveřejnila Profesionální squashová asociace, si větší část 
z celkové prize money ukrojili muži. Ti si během roku vydělali celkově 3,82 milionů dolarů. „Squash v posledním desetiletí expanduje a my jsme 
velmi rádi, že se můžeme pochlubit těmito rekordními údaji,“ těší Berdena. Už v příští sezoně však padne další finanční milník. V únoru se totiž 
odehraje PSA World Championships v Chicagu a turnaj v USA bude první squashovou akcí, na které se bude hrát o milion dolarů. „Jsme proto 
přesvědčeni, že náš sport během následujícího ročníku ještě poroste,“ věří Berden.

Všichni fanoušci a čtenáři portálu psaworldtour.com mohli déle než měsíc volit nejlepšího squashistu a squashistku všech dob. V anketě se sešly 
tisíce hlasů, které určily dva vítěze – mezi muži vládl šestinásobný mistr světa a desetinásobný vítěz British Open Jahangir Khan z Pákistánu, 
ženám kralovala Nicol David. Squashistka z Malajsie je osminásobnou mistryní světa, pětkrát zvítězila na British Open a získala 81 PSA titulů. 
Medailové příčky mezi muži doplnili Ramy Ashour a Amr Shabana, mezi ženami byla druhá Heather McKay a třetí Susan Devoy.

Desátého září vypuklo v anglickém Birminghamu univerzitní squashové mistrovství světa, na kterém se představil i český tým. Ten svou pouť 
zahájil ve skupině proti Ugandě, kterou Češi porazili hladce 3:0. Do utkání zasáhl i Vojtěch Ryba, v dalším průběhu turnaje ale dostal přednost 
David Zeman. Ten společně s Jakubem Solnickým a Terezou Elznicovou zvládl i další duel skupiny proti Číně, kterou náš tým porazil 2:1. Český 
výběr skončil ve skupině druhý a v boji o postup do semifinále se postavil favorizované Francii. Jakub Solnický sice zvládl svůj zápas a porazil 
Edwina Claina, Zeman s Elznicovou ale prohráli a český tým se přesunul do skupiny o páté až osmé místo. V té nejprve porazil 2:1 Kanadu, na 
závěr si stejným poměrem poradil i s Jižní Afrikou a skončil na výborném pátém místě. Z titulu univerzitních šampionů se radovala domácí Velká 
Británie, druhá skončila Malajsie a bronz si odvezli hráči Hong Kongu.

Squash je na vzestupu. 
Muži i ženy loni získali rekordní odměny

Nejlepšími hráči všech dob  
byli zvoleni Khan a David

Češi skončili pátí na univerzitním šampionátu

Martin Švec skončil na mistrovství Evropy třináctý

Raketa roku zná své vítěze

RAKETA  
ROKU  
2017
V minulém vydání časopisu Squash Revue jsme pro všechny čtenáře vyhlásili soutěž o raketu roku. Přihlásili se do ní tři dodavatelé 
(Tecnifibre, Oliver a Salming) a do konečného hlasování se dostaly následující rakety: Tecnifibre SUPREM 135, Oliver NO DESIGN 
110, Salming Forza Pro, Technifibre CARBOFLEX 135 SB, Salming Canonne SLIM a Oliver Fuchsia. 

Do testování se zapojilo 124 čtenářů, dvacet závodních hráčů a deset trenérů. Jak to celé dopadlo? Jak mezi čtenáři, tak u trenérů se 
o výhru podělily rakety Oliver NO DESIGN 110 a Technifibre CARBOFLEX 135 SB, které zvítězila i mezi hráči. U trenérů se na dělenou 
první pozici dostala ještě raketa Salming Canonne SLIM. 

Výherci soutěže se stali Vladimír Suk z Prahy, Jan Slaný z Kolína a Petr Hanzlík z Brna. 
Velice děkujeme všem čtenářům za zapojení se do soutěže a vítězům gratulujeme.
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R O Z H O V O RS Q U A S H  -  S K  S E K C E

Pořadí  Jméno
 
 1.  Mohamed Elshorbagy
 2. Ali Farag
 3. Marwan Elshorbagy
 4. Tarek Momen
 5. Simon Rösner
 6. Miguel Ángel Rodríguez
 7. Gregory Gaultier
 8. Karim Abdel Gawad
 9. Ramy Ashour
10. Paul Coll

P S A
Platné k 27. 9. 2018

Pořadí  Jméno

 1. Daniel Mekbib
 2. Martin Švec
 3. Jakub Solnický
 4. Ondřej Uherka
 5. David Zeman
 6. Lukáš Jelínek
 7. Michal Jadrníček
 8. Jaroslav Čech
 9. Ondřej Ertl
10. Petr Martin

Č A S Q  m u ž i
Platné k 27. 9. 2018

W I S PA
Platné k 27. 9. 2018

Pořadí  Jméno
 
 1. Nour El Sherbini
 2. Raneem El Welily
 3. Nour El Tayeb
 4. Joelle King
 5. Camille Serme
 6. Nouran Gohar
 7. Laura Massaro
 8. Sarah-Jane Perry
 9. Nicol David
 10. Alison Waters 

Č A S Q  ž e n y
Platné k 27. 9. 2018

Pořadí  Jméno

 1. Olga Kolářová
 2. Anna Serme
 3. Tereza Svobodová
 4. Eva Feřteková
 5. Natálie Babjuková
 6. Michaela Čepová
 7. Tereza Elznicová
 8. Denisa Rohunová
 9. Zuzana Kubáňová
 10. Nikola Věříšová

Kalendář akcí ČASQ
Zveřejněné údaje k 1. 10. 2018

TERMÍN 
POŘÁDÁNÍ NÁZEV AKCE              MÍSTO KONÁNÍ

01.11. - 04.11.18 Belgian Junior Open 2018 (SS)
03.11. - 04.11.18 Junioři B Squash Especial, z.s.  
09.11. - 11.11.18 Belgian Masters 2018 (MO)
10.11. - 11.11.18 Muži A Squash Viktoria, z.s.  
10.11. - 11.11.18 Muži C SC Squash Třinec  
10.11. - 11.11.18 Muži C SK US Praha, z.s.  
10.11. - 11.11.18 Muži C TJ Slovácká Slavia  

Uherské Hradiště, z.s. 
10.11. - 11.11.18 Ženy A Squash Viktoria, z.s.  
16.11. - 18.11.18 Polish Junior Open 2018 (GP)
17.11. - 18.11.18 Extraliga muži
17.11. - 18.11.18 Extraliga ženy
23.11. - 25.11.18 Irish Junior Open 2018 (GP)
23.11. - 25.11.18 Dutch Masters 2018 (GP)
23.11. - 25.11.18 Dutch Masters 2018 (GP)
24.11. - 25.11.18 Junioři A Squash Viktoria, z.s. 
24.11. - 25.11.18 Muži B Spolek sportu Ostrava  
24.11. - 25.11.18 Muži B Squash klub Poděbrady, z.s.
24.11. - 25.11.18 Ženy B
27.11. - 03.12.17 Men´sWorld Team Championships

Prosinec 2018
01.12. - 02.12.18 1., 2., 3. liga muži
01.12. - 02.12.18 1. liga ženy
06.12. - 09.12.18 Swiss Junior Open 2018 (SS)
07.12. - 09.12.18 Welsh Masters Open 2018 (MO)
08.12. - 09.12.18 Muži A Squashclub Strahov z.s.
08.12. - 08.12.18 Muži C Ostrava SQUASH KLUB z.s. 

Listopad 2018

Ž E B Ř Í Č K Y

Jemu je 26 let, jí pětadvacet. Oba se narodili v hlavním městě Egypta Káhiře. On je druhým nejlepším hráčem planety, ona 
světovou trojkou. A společně tvoří slavný squashový manželský pár, který se před rokem nesmazatelně zapsal do historie tohoto 
sportu. Ve stejný den totiž ovládli finále říjnového US Open ve Philadelphii. To se dosud na tak prestižním turnaji žádnému jinému 
manželskému pár nepovedlo!

Ali Farah byl ve složitější situaci. Jeho žena totiž hrála finále jako první. Tu podívanou si nemohl nechat ujít, zároveň se ale  
musel připravit na svou bitvu. „Díky bohu, že to budu mít za sebou dřív a budu mu moct v klidu fandit,“ citoval portál squashpage.net  
Nour El Tayeb, která své finále nad krajankou Raneem El Weleily vyhrála 3:2. Její manžel, jenž svou partnerku bouřlivě 
podporoval, byl ještě přesvědčivější a Mohameda El Shorbagyho porazil dokonce 3:0. „Když jsem skončila, chtěla jsem se dívat 
na něj, byla jsem tak nervózní,“ prozradila Nour, které rychle došlo, co právě dokázali. „Je to sen. Každý den vidím, jak tvrdě dře, 
je proto velmi speciální, když jsme oba naší první výhry na World Series dosáhli společně,“ říkala spokojená El Tayeb. Slova 
nadšení neskrýval ani Ali. „Lepší týden jsme si nemohli přát. Doufám, že je to první z mnoha společných vítězství,“ vyhlížel do 
budoucnosti Farah, který byl od té doby pětkrát ve finále. Radoval se však z jediného titulu, čtyři další finálové bitvy totiž prohrál. 
Jeho životní partnerka se dostala do finále na letošním J.P Morgan Tournament of Champions a následném Windy City Open. 
V prvním případě prohrála, podruhé už ale brala titul. Na obou turnajích startoval i Farah, ten ale pokaždé dohrál v semifinále.  
Na další společný finálový triumf tak tato dvojice ještě čeká, i tak se ale zůstávají jedním z nejslavnějších manželských 
sportovních párů všech dob. 

Autor: Petr Sobol

Ali Farah a Nour El Tayeb. 
Kam došli po loňském US Open?

V nákupnom centre 
Bory Mall sa zrodili 
noví squashoví Majstri 
Slovenska pre rok 2018!

Čo nám  
prinesie nová 
sezóna 18/19  
na Slovensku?
Prvý turnaj kategórie A v tejto sezóne sa 
odohral 15.-16. septembra. Na rozdiel od 
minulého roka sa ho nezúčastnil žiadny 
zahraničný hráč, úvodný turnaj mal napriek 
tomu vysokú úroveň. Dejiskom bolo tak ako 
minulý rok squashcentrum na Pionierskej 
a kým vlani sa z víťazstva tešil úradujúci 
majster Českej republiky a hráč Hlohovca 
Daniel Mekbib, tentokrát si víťazstvo pripísal 
Tomáš Tóth z bratislavského tímu IMET A, 
ktorý sa pomerne jednoznačne dokázal po 
letnej pauze presadiť v tradičnej konkurencii 
Marek Maník, Miroslav Celler a Martin 
Hrnčirík. Či sa špičkoví českí hráči budú 
z&uacut e;častňovať slovenských turnajov aj 
v tomto roč ní ;ku je ťažké odhadovať. Jedno 
je však isté, že o zahraničných hráčov nebude 
núdza vo vynovenom formáte extraligovej 
súťaži družstiev.

14.-17. marca sa v nákupnom centre Bory 
Mall a v Imet Squash Centre uskutočnili 
CDESK Majstrovstvá Slovenska v squashi. 
Okoloidúci ľudia alebo náhodní nadšenci tohto 
športu mohli vidieť tie najzaujímavejšie súboje 
predovšetkým na atraktívnom sklenenom kurte 
v priestrannom nákupnom centre Bory Mall.
Semifinálové dvojice boli zhodou náhod 
rovnaké ako minulý rok. Miroslav Celler sa 
stretol s obhajcom titulu Tomášom Tóthom  
a Matej Hrnčiřík opäť narazil na 5-násobného 
majstra Slovenska Mareka Manika. V prvom 
zápase svoju pohodu na rakete preukázal 
Miroslav Celler, ktorý porazil Tomáša Tótha 
3:0. Bolo tak jasné, že Slovensko bude mať 
nového, respektíve staronového šampióna.  
O to zaujímavejší súboj sa odohral neskôr, 
kedy Matej Hrnčiřík aj tento rok zohral  
s Marekom Manikom dlhú päťsetovú drámu. 
Jedna zbytočná chyba a nečakané skvelo 
zahrané podanie Mareka Manika spôsobili, 
že Hnčiiříkov premiérový titul sa zatiaľ 
nekonal, aj keď je to pravdepodobne len 
otázka času. Naopak, Marek Manik postúpil 
už do svojho dvanásteho finále na národných 
majstrovstvách.
V sobotu sa na sklenenom kurte v Bory Mall 
objavili aj ženské zápasy, kedy v boji o tretie 
miesto zvíťazila Lucia Eckerová. Ženské finále 

Najvyššia 
tímová súťaž 
s výraznými 
zmenami
Nasledujúca sezóna 2018/2019 bude tou,  
v ktorej sa vôbec po prvýkrát objavia 
trojčlenné mužstvá. Jednou zo základných 
podmienok k zavedeniu tohto hlavného 
pravidla o troch hráčoch bola vidina 
zatraktívnenia tejto súťaže nielen  
z pohľadu hráčov, ale i divákov. S pomerne 
jednoznačným bodovým odskokom od 
ostatných družstiev základnú časť minulú 
sezonu ovládol tím IMET A, ktorý toto ťaženie 
pretavil do úspešného konca aj vo FinalFour, 
kde sa v poslednom zápase stretol  
s 1. Slovenským squashových klubom. 

,,Squash na 
školy“ už aj  
na Slovensku  
a podpora tých 
najmladších 
hráčov
Posledným bodom, ktorý treba spomenúť je 
aj podporenie juniorských kategórií a celkové 
zvýšenie záujmu o rozšírenie squashu medzi 
tých najmenších. Spoločnosť IRJ Company  
v spolupráci so SSQA zaobstarala nafukovací 
kurt, ktorý by mal pomôcť počas náboru novej 
mládeže pre tento raketový šport. Jednotlivý 
hráči už absolvovali viacero podujatí, na 
ktorých sa objavilo veľké množstvo detí  
a stretli sa s veľmi pozitívnymi reakciami.
Počas tohto roka bude určite zaujímavé 
sledovať aj výsledky mladých slovenských 
hráčov, ktorí môžu uspieť predovšetkým  
v zahraničí. Reč je napríklad o Elle Gálovej 
alebo Kláre Kohlerovej. V chlapčenskej časti 
bude zasa dôležité sledovať progres hráčov 
ako napríklad Max Gál alebo SeanGarcia. 

Autor článku – Lukáš Tužinčin

bolo atraktívne predovšetkým z toho dôvodu, 
že sa na kurte stretli dve juniorské hráčky. Ella 
Gálová a Klára Köhlerová odohrali päťsetový 
zápas, v ktorom za úspešnejší koniec ťahala 
práve hráčka tímu TAP Hlohovec Klára 
Köhlerová.
V mužskom zápase o tretie miesto bol 
úspešnejší obhajca titulu z roku 2017 Tomáš 
Tóth, ktorý mladého Matej Hrnčiříka porazil 
3:0. Vrcholom večera sa však stalo mužské 
finále. Marek Manik síce urputne vzdoroval 

po náročnom semifinále, no aj napriek tomu 
nedokázal poraziť skvele pripraveného 
Miroslava Cellera. Ten si pripísal na svoje 
konto už tretí titul majstra Slovenska. 
Zaujímavosťou je, že Miroslav Celler na 
tomto sklenenom kurte ešte za svoju kariéru 
neprehral a drží na ňom skvelú bilanciu  
15 výhier a okrem toho celým šampionátom 
prešiel bez straty setu. Otázkou zostáva, či 
dokáže túto bilanciu vylepšiť aj budúci rok?



SQUASH10 SQUASH 11R E V U E R E V U E

Bedmintonu sa venujete celý váš 
život, najprv ako mimoriadne úspešný 
hráč, teraz ako nemenej dobrý tréner. 
Ako ste sa k nemu dostali? Čím si vás 
získal?
V lete roku 1959 doniesol bedminton do 
Košíc môj kamarát Štefan Magyar a okamžite 
sme začali hrať tento, v našich zemepisných 
šírkach dovtedy neznámy, šport na dvore 
Havlíčkovej ulice. Natiahli sme si sieť, 
upravili ihrisko a hrávali sme až do neskorých 
nočných hodín. S bedmintonom som teda 
začal v šestnástich (predtým som sa venoval 
hádzanej, atletike, basketbalu a stolnému 
tenisu), získal si ma rýchlosťou, obratnosťou  
a vytrvalosťou.

Ste historicky najúspešnejším 
hráčom na majstrovstvách Slovenska 
v kategórii dospelých (20 zlatých 
medailí). Medzi rokmi 1967 a 1974 
ste boli jediným Slovákom, ktorému 
sa podarilo dostať do federálnej 
reprezentácie. Napriek tomu ste 
federálny titul v dvojhre nikdy 
nezískali.Boli českí hráči o toľko  
lepší už vtedy?

Bedminton som hral pre ľudí, 
hovorí 20-násobný majster Slovenska Kozák 

Áno, vo federálnej lige som vyhral 119 
zápasov, čím sa radím medzi päť najlepších 
hráčov histórie. Federálny titul som nezískal 
aj z dôvodu pracovných povinností (učil som 
telesnú výchovu na základnej škole, kde som 
vyhľadával talenty aj pre iné športy, mojimi 
rukami okrem iných prešli Jaroslav Priščák-
atletika, Juraj Žuffa-basket, Ondrej Gerenda–
plávanie, atď.), nedostatku priestorov na 
tréning v danej dobe (v Košiciach bolo menej 
ako desať telocviční), nedostatku kvalitných 
sparingpartnerov a absencie materiálneho 
zabezpečenia (košíky a rakety). Českí hráči 
zásluhou kvalitných trénerov a tréningových 
partnerov boli v dvojhre jednoznačne lepší. 
Moja medailová zbierka však mohla byť ešte 
väčšia, pretože často som hral pre ľudí  
a radosť z hry a vždy som vo štvorhre hral  
s rebríčkovo slabšími hráčmi ako moji 
protivníci.

Ako sa zmenil bedminton za 
posledné polstoročie? Ako sa 
zmenili podmienky na bedminton na 
Slovensku a v Česku v porovnaní  
s vašou érou?
Podmienky na bedminton po revolúcii 
1989 sa výrazne zlepšili aj na Slovensku 
ako aj v Česku. Nie sú žiadne problémy 
s materiálovým vybavením, tréningovými 
halami. Časté zmeny pravidiel viedli k tomu, 

B A D M I N T O N  -  R O Z H O V O R B A D M I N T O N

že bedminton sa stal rýchlejší, útočnejší  
a premyslenejší. Už sa nehrá na straty, taktiež 
sa zmenil systém bodovania. Očakávam, že 
ďalšie zmeny sú len otázkou času. Dôvodom 
bude snaha o zvýšenie popularity televíznych 
prenosov z bedmintonových turnajov.

Momentálne dominujú predovšetkým 
hráči z východnej Ázie. Bolo to tak aj 
počas vašej aktívnej hráčskej kariéry? 
Čím sa odlišujú od zvyšku sveta? 
Prečo je Dánskou jedinou európskou 
konkurencieschopnou krajinou?
Ázijskí hráči sú schopní trénovať tvrdšie 
a intenzívnejšie ako tí európski. K lepším 
výsledkom im nahrávajú aj genetické 
predispozície na rýchlosť a obratnosť. 
Nedostatky u nich môžu nastať, keď nie sú 
dostatočne kondične pripravení. V roku 1968 
som v Prahe hral s On-Chong-Hau (vtedajší 
piaty hráč na svete). Napriek nedoliečenému 
zraneniu členka vyhral celý turnaj. V Dánsku 
je bedminton šport číslo 1, má vynikajúce 
zázemie, na základných školách sa 
učí od prvých ročníkov. Štát vynakladá 
dostatok prostriedkov na podporu národnej 
reprezentácie.

Aj vďaka vašej dlhoročnej trénerskej 
práci sú Košice „Mekkou“ 

slovenského bedmintonu. Aká je však 
situácia v bedmintone na Slovensku? 
V poslednom období rastie záujem 
o tento raketový šport. Čím si to 
vysvetľujete?
Štát venuje obrovskú pozornosť bedmintonu 
(za rok 2018 prispel sumou takmer 200-tisíc 
eur). Len pre porovnanie, počas socializmu 
sme dostávali 30-tisíc KČS. I napriek tomu 
sme mali vzhľadom na tento smiešny rozpočet 
pomerne slušné výsledky. Bedminton sa 
stal jedným z najrozšírenejších rekreačných 
športov medzi pracujúcimi a mládežou. 
Stavajú sa bedmintonové haly vo väčších 
i menších mestách a počet záujemcov 
o tento olympijský štát neustále rastie. 
Napríklad v Trenčíne je sedemnásť kurtov 
v rámci jedného centra. V Košiciach je šesť 
bedmintonových hál so štyrmi kurtami, 
kde mátevo večerných hodinách problém 
s nájdením voľného kurtu. Pravidelná 
starostlivosť bedmintonových odborníkov 
o mládež v našej metropole zákonite plodí 
aj dobré výsledky na medzinárodnej scéne. 
Výsledkom toho sú medailové umiestnenia 
na medzinárodných majstrovstvách krajín 
v mládežníckych kategóriách. Kolektív 
Lokomotívy Košice v tomto roku skončil na 
5.-8. mieste v Pohári európskych majstrov 
a o postup do semifinále prehral najtesnejším 
rozdielom 3:2, pričom v tíme sme nemali 
ani jedného cudzinca. Verím, že moji žiaci 
a bývalí hráči sú zárukou, že bedminton 
v Košiciach bude na vysokej medzinárodnej 
úrovni aj v budúcnosti.

Na ktorých českých funkcionárov 
máte dobré spomienky? Ktorí pomohli 
pri rozvoji slovenského bedmintonu?
V 60. rokoch, keď sme začínali, nám najviac 
pomáhal Stanislav Kopal z Brna, Jozef Beneš 
a Naďa Benešová z Prahy. V 70. a 80. rokoch 
Milan Kabátnik, Peter Srbek, Alojz Patek, 
ZdeněkKorešník, Mojmír Máder, Bohumil 
Duffek, PetrLacina, Alena Poboráková 
a mnoho ďalších priateľov bedmintonu, ktorým 
sa košickí bedmintonisti môžu poďakovať za 
získané poznatky v tomto športe. 

Napriek tomu, že ste pred pár dňami 
dovŕšili 75 rokov, stále zbierate 
svetové úspechy vo veteránskych 
kategóriách. Ktorý si najviac ceníte? 
Nie vždy sa mi darilo podľa mojich predstáv. 
Zdravotný stav mi často nedovolil dosiahnuť 
výsledky, na ktoré som reálne mal. Najviac 
si cením tri pódiové umiestnenia na turnaji 
AllEngland v kategórii veteránov v Londýne, 
kde som bol vo štvorhre trikrát na treťom, 
respektíve štvrtom mieste. Veľmi si taktiež 
vážim víťazstvá a medailové umiestnenia na 
turnajoch v AquiTerme v Taliansku, kedy som 
ako 60-ročný dokázal zdolať aj 40-ročných 
hráčov. Okrem toho, 14 zlatých medailí 
z majstrovstiev Slovenska je samozrejme 
taktiež obrovským úspechom. 

Text: Tomáš Kolár
Foto: archív Jaroslav Kozák

S nemeckými reprezentantmi Beintvoglom  
a Svobodom na turnaji O pohár Meteoru 

Praha v 70. rokoch.

Jaroslav Kozák je 
žijúcou legendou 
československého, 
respektíve slovenského 
bedmintonu. Má za 
sebou mimoriadne 
úspešnú hráčsku, ale 
aj trénerskú kariéru, 
v ktorej ešte stále 
napriek nedávnej 
oslave 75. narodenín 
pokračuje. S ocenením od svetovej bedmintonovej federácie IBF  

v roku 1999 za prínos k rozvoju svetového bedmintonu.
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Dwicahyo - Indonésan, který hraje za 
Ázerbájdžán. Český talent se soupeře 
nezalekl a své premiérové finále přetavil 
v první triumf. Stačilo mu na něj 38 
minut, během nichž vyhrál 21:14 
a 21:18. „Tento skvělý úspěch pro mě 
znamená strašně moc. Je to odměna za 
perfektní práci naší plzeňské skupinky, 
a také je to motivace do další práce,“ 
radoval se Louda. „Hodně mi to přidalo 
na sebevědomí, dokázal jsem si, že 
takové turnaje můžu nyní i vyhrávat,“ 
dodal spokojeně badmintonista, který je 
úřadujícím mistrem republiky.
Na Ukrajinu přitom neodjížděl s tím, 
že dojde až na vrchol. „Na turnaj jsem 
opravdu s takovým cílem nejel. Doufal 
jsem, že dokážu vyhrát dvě kola a potom 
se uvidí,“ prozradil. Ale jak se říká, s 
jídlem roste chuť. „S každým dalším 
zápasem jsem se cítil silnější 
a sebevědomější a samozřejmě jsem 
měl obrovskou touhu vyhrát,“ netajil hráč 
USK Plzeň.
Velkou radost z Loudova úspěchu měl 
pochopitelně i jeho trenér a manažer 
Josef Rubáš. „Honza do Charkova 
odlétal v životní formě. Na svůj věk 
perfektně vyladěný mezi rychlost 
a trpělivost, kondičně i mentálně 

připravený. První dva zápasy trochu 
pošetřil a pak se rozjel. Dokázal tu 
skvělou formu prodat, což je velmi 
důležité,“ pochválil svého svěřence.
Louda do turnaje vstupoval coby česká 
trojka a nacházel se na 158. místě 
světového žebříčku. Rázem je z něj ale 
jeden z adeptů na účast na olympijských 
hrách, které se za necelé dva roky 
uskuteční v Tokiu. Teď si ale užívá životní 
úspěch. „Je to pocit, který jsem předtím 
ještě nezažil. Dokázal jsem něco, o čem 
jsem snad ani nesnil,“ říká. Euforii 
neskrýval ani trenér Rubáš. „Mám z něj 
obrovskou radost, ukazuje se, že jdeme 
po správné cestě rychlosti a techniky. 
Honza už si začíná uvědomovat, o čem 
ten sport je, a je to znát. Pořád má 
velké rezervy, což je dobře, budeme dál 
makat,“ burcuje Loudův kouč. 
Devatenáctiletý badmintonista udělal 
důležitý krok k evropské elitě. Sám ale 
moc dobře ví, že ho čeká ještě spousta 
tvrdé práce. „Rozhodně teď nečekám, 
že budu vše vyhrávat. Cesta k evropské 
špičce je pořád dost daleká,“ uvědomuje si.

Autor: Petr Sobol
Foto: Archiv Jana Loudy

Na takový výsledek jsme čekali. Jan 
Louda na začátku září triumfoval na 
Kharkov International, který spadá do 
kategorie International Challenge, 
a postaral se o jeden z největších 
úspěchů českého badmintonu. Zároveň 
se zařadil po bok hvězd evropského 
formátu.
Loudovi bylo v dubnu teprve 19 
let. Ne náhodou byl jeho úspěch 
přirovnán k dřívějším počinům Viktora 
Axelsena, který vyhrál Spain Open jako 
sedmnáctiletý, či k úspěchu Anderse 
Antonsene, jenž v osmnácti letech ovládl 
Belgian International. Oba hráči teď patří 
mezi užší světovou špičku.
První dvě kola turnaje Louda zvládl 
s přehledem, ve třetím zápase pokořil 
turnajovou trojku Emreho Lalemu z 
Turecka a v sobotním dvojboji vyřídil dva 
domácí Ukrajince. Ve čtvrtfinále si poradil 
s Kyrylo Leonovem a v semifinále porazil 
i turnajovou jedničku Artema Pochtareva. 
„Ten zápas pro mě byl klíčový. Sám sobě 
jsem si totiž dokázal, že takové hráče 
můžu porážet. Nyní se proto jak fyzicky, 
tak psychicky cítím velmi dobře,“ uvedl 
po turnaji Louda. 
Zbývalo pokořit poslední překážku, ve 
finále se Loudovi postavil Ade Risky 

Jan Louda se přiblížil k evropské špičce
Životní výsledek.

Most se stal už počtrnácté hostitelem 
prestižního mezinárodního soustředění 
Victor International Super Stars Camp. Ten 
letos přivítal skoro stovku hráčů, trenérů 
a funkcionářů ze všech koutů republiky 
i z deseti zahraničních zemí. Nováčkem 
se stala například Lucy Fox z Irska, která 
by měla startovat na mistrovství Evropy 
sedmnáctiletých. „Lucy hodnotila soustředění 
velmi pozitivně, stejně jako badmintonisté  
z Malty, Lotyšska či Itálie. Mnozí z nich 
dokonce říkali, že to bylo nejlepší soustředění, 
kterého se kdy zúčastnili,“ potěšilo 
organizátora kempu Lukáše Kroce, předsedu 
klubu Super Stars Most.
Čtyři tréninkové skupiny trénovaly pod 
vedením zkušeného a velmi kvalitního 
trenérského týmu. Jeho součástí byl i kouč 

Na přelomu července a srpna se v čínském 
Nanjingu odehrál badmintonový světový 
šampionát, jehož hlavní hvězdou se stala 
Carolina Marin. Španělská hráčka se 
postarala o ojedinělý historický zápis a stala 
se první ženou, která v singlu získala tři tituly 
světové šampionky. „Je to opravdu speciální 
chvíle,“ prohlásila spokojená pětadvacetiletá 
Španělka, která získala světové tituly už  
v letech 2014 a 2015. K tomu poslednímu 
došla po finálové výhře nad indickou 
soupeřkou a světovou trojkou P. V. Sindhu,  
se kterou si tak zopakovala finálovou bitvu  
z olympijského turnaje v Riu de Janeiru.  
I tehdy se radovala Marin, Sindhu však nyní 
věřila v úspěšný reparát. „Už jsme proti sobě 
hrály hodněkrát, znám její hru. Doufám, že 
vybojuju zlato,“ hlásila před letošní bitvou.  
V Číně ale opět zvítězila Španělka, která 
vyhrála 21:19 a 21:10. Zklamaná Sindhu tak 
skončila, stejně jako před rokem v Glasgow, 
těsně pod nejvyšším stupínkem. Velkým 
překvapením turnaje byl výkon domácí Tai 
Tzu Ying, která dohrála už ve čtvrtfinále. 
Šampionka Marin se na šampionátu stala 
zároveň jediným medailistou z Evropy. 
Nehodlá však polevit a věří v další úspěchy. 
„Já, Carolina Marin, se vrátím a budu bojovat 
o další cíle,“ vyhlásila odhodlaně po turnaji.

Autor: Petr Sobol,
Foto:  Czechbadminton.cz 
 Badminton Europe / Mark Phelan 

Mezinárodní 
kemp v Mostě 
přilákal  
i trenérská esa

Historický zápis trojnásobné  
šampionky Caroliny Marin 

indického národního týmu Sudhakar Reddy 
Gujjula, jehož tréninky zaměřené na kondici 
měly velmi intenzivní tempo. Na techniku  
a taktiku se zaměřil Ital Csaba Hamza, jenž 
spolupracoval s mistryní světa Carolinou 
Marin a před kempem v Mostě připravoval 
německý tým na světový šampionát. Mladším 
hráčům a hráčkám se věnovala Italka Erika 
Stich a atletické tréninky vedli Patrick Cassar 
a Rodney Abela z Badminton Academy Malta. 
„Kvalitní trenérský tým je zárukou kvalitních 
výsledků a na tom si zakládáme,“ zdůraznil 
Kroc.

Kemp, který se stal vyhlášenou akcí napříč 
celou Evropou, letos proběhl v termínu od 
18. do 25. srpna a nabídl osm dní intenzivní 
tréninkové práce. „Hráči trénovali třikrát  

denně, dva tréninky byly badmintonové  
a jeden specializovaný kondiční. Program 
byl obohacen také o schwinn cycling, cross 
fit nebo velmi intenzivní cvičení pro zapojení 
celého těla pod názvem fitbox,“ doplnil Kroc. 
Pořadatelé však neusínají na vavřínech a už 
přemýšlí o jubilejním 15. ročníku. „Máme hned 
několik novinek, jednou velkou změnou bude 
registrace online, která započne již na podzim 
tohoto roku. Zúčastnit by se tentokrát  
měli i hráči z dalších zajímavých zemí 
a soustředění by se mělo ještě rozrůst,“ 
uzavřel Kroc. Příští kemp proběhne  
od 17. do 24.8. 2019.
     
  Autor: Petr Sobol 

Foto: Lukáš Kroc

Jan Louda se postaral 
o historický úspěch 
českého badmintonu

14. ročník mezinárodního kempu v Mostě vedli špičkoví světoví trenéři

Carolina Marin slaví. Stala se trojnásobnou světovou šampionkou
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DUFFLE
BAG

LEISUREBAG

TRIPLE  
BAG 

XL

Racketbag Top Pro Line
Sportovní bag OLIVER THERMOBAG TOP-PRO patří 
svým ideálním rozměrem, propracovaným uspořádáním 
a moderním designem k nejoblíbenějším. Praktický bag 
v mnoha barevných variacích vás bude doprovázet na 
kurt, na trénink, na turnaj nebo na cestách. Racketbag 
je vhodný pro všechny raketové sporty. V nové sezóně 
v nových barvách.

DUFFLE BAG
Lehká sportovní taška s velkým prostorem pro vaše 
sportovní vybavení a rakety. Perfektní společník do 
sportovní haly, na kurty, nebo do posilovny.

Racketbag Top Pro Line
Sportovní thermobag OLIVER TRIPLEBAG je vhodný 
pro všechny raketové sporty. Jeho předností je kapsa 
s termofunkcí, tedy se schopností chránit obsah tašky 
před vlivem extrémních teplot. Především chrání 
squashové a badmintonové rakety před nízkými/
vysokými teplotami, které zvyšují křehkost grafitového 
rámu. Bag je ideální pro všechny sportovní nadšence. 
V nové sezóně v nových barvách.

LEISUREBAG
Středně velký prostorný bag OLIVER LEISUREBAG 
nabízí mnoho prostoru pro všechny sportovní aktivity.

M O C : 

 890 Kč

M O C : 

1.890 Kč

M O C : 

1.290 Kč

M O C : 

1.290 Kč

RACKETBAG  
TOP PRO LINE



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

NEJSQUASHOVĚJŠÍ 
SQUASHOVÁ 

OBUV NA 
SQUASH

Velikosti: 36 – 47
Není obuv jako obuv, a to platí 
ve sportu 2x tolik.Kvalitní sálová 
obuv je nedílnou a důležitou 
součástí vybavení každého 
sportovce. Žádný hráč by proto 
její výběr neměl podcenit. 
Technologie obuvi OLIVER 
myslí i na ty nejnáročnější 
požadavky sportovců a je 
propracována do posledního 
detailu. Splňuje všechno, co 
kvalitní boty potřebují – sálová 
obuv OLIVER je odolná, 
trvanlivá, stabilní, prodyšná, 
lehká, přizpůsobivá chodidlu, 
tlumí nárazy, podrážka výborně 
přilne k povrchu a neznačkuje, 
zároveň zajišťuje mimořádný 
komfort. Je vhodná pro všechny 
indoor aktivity.

SÁLOVÁ OBUV OLIVER 

NO DESIGN

Jde o limitovanou kolekci k velmi populárním 
raketám. Funkční tričko, které zdobí žlutý nápis 
NO DESIGN. Ideální pro sport či volný čas.

S Q  k o l e k c e

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 pomáhá nadšeným 

sportovcům podávat díky komfortu 

při hře co nejlepší výkony.

M O C : 

899 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 nebo volný čas.

Výkonná, kompaktní halová obuv, vzdušná  
a protismyková na všech halových podlahách, 
vhodná na squash i badminton.

M O C : 

790 Kč
SAO PAULO POLO 

M O C : 

790 Kč
RIO POLO

S
A

T
 8

0

M O C : 

1.790 Kč

CX PRO 10

X-  600

Lehké a stabilní, kompaktní a prodyšné - 
tak se dají charakterizovat boty z německé 
dílny. Největší důraz u této sálové boty  
je však kladen na pohodlnost hráče.  
Ta je zabezpečena EVA technologií  
mezipodešvu, který perfektně tlumí 
nárazy a odpružuje nohu. Kvalitní 
podrážka s technologií SAT (shock 
absorbing system - tlumící polštářek 
v patě a špičce) dodá vaši noze 
abolutní komfort. 

Sálová obuv OLIVER X-600 vám  
poskytne vše, co potřebujete na 
squashovém hřišti nebo v badmintonové 
hale. Použité materiály vám zajistí stabilitu, 
kterou potřebujete v extrémních situacích. 
Jedinečný profil speciálně vyvinutý pro tyto 
dynamické sporty vás udělá rychlým  
a obratným.

M O C : 

1.990 Kč

M O C : 

1.890 Kč
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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

MICROTEC 08
Perfektní kombinace moderní a osvědčené tech-
nologie. Microtech string-systém – sweet spot 
rakety je umístěn do horní třetiny hlavy  
a umožňuje tak zvýšenou kontrolu úderu. 
CUBE technologie dává rámu nezbytnou 
pevnost a víc vlastní dynamiky.

M O C : 

2.790 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. 

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.

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, 5. hráč ve 
světovém řebŕíčku a 10ti 
násobný mistr Německa.

DRAGON TOUR I I
Zaoblená hlava rakety má 
zvětšený sweetspot. Lehce 
ovladatelná a působivá 
dynamika je idealní pro 
všechny ambiciózní útočné 
hráče.

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.

DRAGON XL 
Long string rám, který 
umožňuje dynamickou  
hru díky snadné 
manipulaci.  
Ideální pro silovou 
útočnou hru.

APEX 300
APEX 300 je komfortní 
raketa, která povolí 
rozmanitou a kontrolovanou 
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.

FUCHSIA
Tato raketa je snadno 
ovladatelná, umožňuje 
rychlou a dynamickou hru. 
Již po prvním úderu v ní 
naleznete velkou inspiraci. 
Vhodná především 
pro ženy.

M O C : 

2.990 Kč

M O C : 

2.890 Kč

M O C : 

2.890 Kč

M O C : 

2.390 Kč

M O C : 

2.790 Kč

M O C : 

1.590 Kč

M O C : 

2.690 Kč

M O C : 

2.690 Kč

B D M T  K O L E K C E  2 0 1 9 

S Q U A S H
s q u a s h o v é  r a k e t y

S Q  K O L E K C E  2 0 1 9

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

EPLON X14
Novinkou v sérii EPLON pro
nadcházející sezónu je raketa
EPLON X14. Pro tyto rakety je
typická zúžená hlava, která má díky 
technologii NANOEPLON 
zvětšený sweetspot a perfektní
aerodynamické vlastnosti. Tato
raketa díky svým specifickým
vlastnostem padne do ruky každému
a hráč bude mít už po pár úderech 
pocit naprosto pohodlné hry. Eplon
14 je raketa s extra tuhým shaftem
pro maximální kontrolu míče, ale
i přesto se může chlubit dynamikou, 
kterou zajišťuje zvětšený sweetspot  
v kombinaci s vyvážením
lehce do hlavy.

SUPRALIGHT 
S4.2 SPEED
V řadě již druhá 
superlightka se také 
vyznačuje velmi
lehkou váhou, která
je docílena především
díky úzkému profilu 
rámu. Raketa je 
vhodná pro rychlou  
a dynamickou hru.

E-MAX C8
Stabilní rám rakety, 
formovaná větší hlava. 
Ideální raketa pro 
začínající hráče.

M O C : 

2.390 Kč

M O C : 

1.790 Kč
M O C : 

 690 Kč



LITE

www.salming.com

OFICIÁLNÍ PRODEJCI SALMING SQUASH
SQUASH ARÉNA
Cholupická 431/24

PRAHA 4

SQUASH CENTRUM STRAHOV
Vaníèkova 2b

PRAHA 6

SQUASH CENTRUM EVROPSKÁ
José Martího 31

PRAHA 6

JEREMI SPORT
Jeremiášova 2

PRAHA 13

CENTRUM VIKTORIA
Vodaøská 2

BRNO

SPORTOBCHOD.CZ
Køenová 26

BRNO

SQUASH CENTRUM OSTRAVA
26. øíjna 2663/150

OSTRAVA www.festivallife.cz

9.–11. 11. 2018



www.hotelhorizont.cz

Pobyt u nás pozitivně naladí celou vaši rodinu. 
Pohoda, služby a zážitky vás nabijí energií. 
Sezóna u nás nikdy nekončí. 

Neseďte za pecí, přijeďte do Pece 

a zapomeňte na každodenní starosti.

OBJEVTE SVŮJ HORIZONT...

SQUASH_A4_9|15_REPRO.indd   1 9/24/15   3:44 AM

APEX 300 

Marek Manik, 
pětinásobný mistr Slovenska, 

dvanáctinásobný finalista  
slovenského mistrovství

APEX 500 
David Zeman, 

český reprezentant

APEX 700 
Simon Rösner, 

desetinásobný mistr Německa, 5. hráč světa, 
vítěz Turnaje šampionů 2018

CHAMPION EDITION
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R E -www.ol iver -sport.cz

w w w . o l i v e r - s p o r t . c z
Nominujte, testujte, hlasujte a vyhrajte!!! Více informací na: http://raketa-roku.webnode.cz/

Která raketa  
se stane nejlepší?

RAKETA ROKU 
2018


