DEN1
Pinehill mistrovství České republiky juniorů 2020 si může odškrtnout první hrací den. První zápasy
sice začaly až v 9.30, ale již od brzkého rána vrcholily přípravy centra tak, aby vše mělo hladký, ničím
nerušený průběh. To se nakonec potvrdilo i na samotných kurtech, když prakticky, až na pár malých
výjimek, všechny zápasy startovaly na čas, a i proto jsme již ve 20:00 měli komplet hotovo. MČR juniorů
letos naštěstí nepostihlo mnoho omluvenek, a tak se až na tři nemoci a skreče odehrály všechny zápasy
tak, jak bylo naplánováno.
První den se celkově nesl v poklidném duchu, když sice na kurtech bylo k vidění mnoho
zajímavých bitev, ale oproti minulým ročníkům letos první hrací den nenabídl zas až tak moc překvapení.
Vlastně by se dalo říci, že jediným výrazným nečekaným výsledkem dne bylo vyřazení turnajové dvojky
v kategorii B19 Petra Nohela v zápase 1.kola proti Karímu Farragovi. Zápas nabídl plno skvělých výměn
špičkového juniorského squashe a také velmi vyrovnanou 1.sadu, ve které se nakonec až v tiebreaku
radoval Petr. Zbytek utkání však patřil Karímovi, a ten se tak mohl radovat z postupu do čtvrtfinále.
V něm po další obrovské bitvě udolal Kristiána Mráčka a v B19 je tak v semifinále. Když už jsme u Karíma,
tak je zapotřebí zmínit jeho pikantní rodinný duel v 1.kole B17 proti mladšímu bratru Farrídovi. Karím
v zápase potvrdil roli favorita a tak je v B17 před sobotním programem ve čtvrtfinále.
Tak jako každý rok, i letos si los pohrál s vybranou dvojicí, kterou určil pro zápasy 1.kola ve dvou
různých kategoriích. Letos si toto “štěstí“ vybraly Verča Vejrostová s Klárou Hamáčkovou. Nejdříve se
utkaly v úvodním kole G19, kde Verča poměrně s přehledem zvítězila 3/1 na sety, aby následně po
necelých čtyřech hodinách Klára Veronice porážku oplatila a vybojovala ve velké pětisetové bitvě výhru
3/2 na sety a postup do čtvrtfinále v kategorii G17. Menším překvapením je i prohra nasazené Zuzky
Outratové v 1.kole G15 na úkor domácí naděje Elly Pelikánové, která si tak na své konto připsala
překvapivou účast ve čtvrtfinále G15. O zřejmě nejlepší atmosféru dnešního dne se postarali hráči
Ostrava Squash Klubu, kteří v zápase své Jany Brodové proti domácí Elle Pelikánové vytvořili místy
ohlušující atmosféru, která na jednu stranu vyburcovala Janu ke skvělému výkonu a na stranu druhou
dostala Ellu pod obrovský tlak. Zápas nakonec v napínavé koncovce, a ke smutku skvěle podporujících
Ostraváků, vyhrála právě brněnská Ella. Zápasem dne dost možná byl souboj mezi Eliškou Jičínskou a
Terkou Širokou. Dvě favoritky na pódiová umístění v G19 se bohužel potkaly již ve čtvrtfinále, o to větší
bitva to ale byla. K vidění byl parádní, bojovný ženský squash, na jehož konci byla tou lepší druhá
nasazená, a i mírně favorizovaná, Eliška, která zvítězila ve čtyřech setech.
No a na co se těšit ve druhém dni? Dopoledne dohrají své čtvrtfinále věkové kategorie do 13ti a
17ti let, kde bude zřejmě největším tahákem zápas v G13 mezi nasazenou Barčou Komárkovou
s nenasazenou Nikol Štěpánovou a dále pak čtvrtfinálové bitvy v kategorii B13 a to zejména mezi Béďou
Benešem a Adamem Burgetem. Od 12.00 se pak rozjedou semifinálové bitvy ve všech kategoriích, které
každoročně slibují tu nejlepší podívanou a nejvyrovnanější zápasy. Za příklad můžeme uvést třeba
semifinále B11 mezi Jirkou Hartmannem a Mikulášem Dufkem, nebo tradiční bitvu dvou odvěkých rivalů
Davida Linharta a Vojty Martinovského v B15.
Další zajímavostí, která bude dnes k vidění, je squashová exhibice. Ta přijde na řadu zhruba v
17:15 hod. a věříme, že Vás pobaví a všem nabídne chvilku oddechu od turnajového šrumce. Zároveň s
exhibicí se kolem 17:15 hod. rozehraje i squashový turnaj pro doprovod, trenéry a rodiče. Tak pokud
máte zájem, neváhejte a přihlaste se :-) Po ukončení večerních semifinálových utkání a turnaje
doprovodů se pak, doufám, všichni sejdeme v restauraci By The Way. Tam proběhne vylosování
tomboly, na kterou si všichni můžete zakoupit některý ze zbývajících výherních lístků (je jich pouze
omezený počet 300) a také vyhlášení těch nejlepších hráčů z řad doprovodů, pro které máme také
připravené zajímavé ceny. Následovat snad bude menší večírek a posezení u dobrého pití! V neposlední
řadě pak také nezapomeňte ráno do 10:00 odevzdat své tipy do Tipovačky s Tecnifiberem o raketu
Tecnifiber Carboflex 125S a další ceny.

CO NÁS DNES ČEKÁ?
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čtvrtfinálové zápasy kategorií B13, G13, B17, G17
oběd: Kuřecí steak zapečený se šunkou a sýrem, brambory
exhibice aneb trocha oddechu pro všechny
squashový turnaj doprovodů
večeře: Hovězí chilli con carne, rýže
semifinálové zápasy všech kategorií
squashový “večírek“ v restauraci By The Way
Vylosování tomboly

STATISTIKY PRVNÍHO DNE
V pátek bylo na programu rovných 100 zápasů, z nichž se žádný neskrečoval. Celkově ze 100 odehraných
utkání bylo pět pětisetových a dvacet čtyřsetových. Zbylé zápasy se hrály jen na tři sety. Z toho plyne, že
celkem bylo odehráno 330 setů, což činí průměr 3,3 setu na zápas.

Bag area je nahoře
v 1. patře a je tam
SRANDA! Takže
všechny bagy odnést
pěkně nahoru!

Kontakt…tam BYL!
A kámoši jak hrom,
jsou Jurášci a Tom


Cenných
trenérských rad
bylo rozdáno
nezpočet!

Holubičky taky byly!
Na zápasy B19 a G19 byl už
dnes “plný dům“

ROZHOVORY
VIKTOR BYRTUS – juniorský mistr Evropy do 19 let a dlouhodobě náš nejlepší junior, kterému bude již
za týden 19 let, a tak se uzavře jeho bohatá juniorská kariéra. Proč chybí v Brně a jak se ohlíží za svou
juniorskou érou? Zjistíte právě zde:
První otázka je jasná. Jaký je důvod tvé neúčasti v Brně?
Má neúčast na MČRJ je z důvodu nemoci a také tím, že se více
soustředím na MČR dospělých. I proto jsem se tedy rozhodl
juniory raději vynechat, protože příští týdny jsou pro mě
důležité.
Za týden ti bude 19 let. To znamená, že už si juniory
nezahraješ. Jak hodnotíš svou juniorskou kariéru?
Myslím, že ji mohu hodnotit celkem pozitivně. Poslední dva
roky se už snažím přenastavit na dospělý squash, což není sranda. Juniory jsem si moc užil a už teďka mi
chybí! Všem juniorům: Hlavně si to užijte co nejvíce!
Co ti bude na juniorech chybět a co naopak ne?
Asi mi bude chybě ta relativní pohoda. Pořád je to hodně o srandě a o nějaké přípravě. Teprve teďka se
začíná lámat chleba. Chybět mi určitě nebude ten busy schedule (smích).
Jaké jsou tvé nejbližší cíle?
Chci vyhrát republiku mužů a na ME týmů pomoci týmu se udržet
v 1.divizi. Obojí jsou těžké ale podle mě zvládnutelné cíle. Zároveň chci
hrát turnaje PSA a tím si vylepšit místo na žebříčku.
A ty dlouhodobější?
Dlouhodobější cíle jsou jasné! V první řadě chci zůstat fit a zdravý. Chci
aby mě to bavilo a chci se stát nejlepším hráčem, co dokážu. Takové
přímé cíle, kam se dostat a tak, nemám. Jsem toho názoru, že když si
někdo za něčím jde, tak toho dosáhne i bez nastavení nějakých pozic
nebo cílů.
Nedávno jsi i se svým trenérem změnil klub. Jak hodnotíš nové prostředí?
Nové prostředí hodnotím více než pozitivně. Jsem ve všech směrech spokojený. Myslím si, že to byl
dobrý krok vpřed za tím, co chci. Přece jenom sportovní centrum je to nádherné a všechno co
potřebujeme, tam máme.
Předpokládám, že MČRJ budeš sledovat. Kdo podle tebe získá titul v B19 a kdo zbylé 2 medaile?
Za mě je favorit v B19 Marek Panáček. A kdo s ním bude ve finále? Hmm… řekl bych, že Petr Nohel, ale
kdo bude třetí a čtvrtý? To bude teprve zajímavé.

SÁRA VANĚRKOVÁ – osmiletá Sára je jednou z budoucích nadějí našeho juniorského squashe. Ten
hraje za 1.SQ Teplice a na MČRJ patří k těm vůbec nejmladším.
Jsi asi nejusměvavější holka na turnaji. Jak to, že máš pořád tak dobrou náladu?
Nevím (smích). Squash je sranda!
A proč tu nemáš svou velkou kámošku Romču Diwockovouu?
Romča bohužel onemocněla. Ale je tu Hanka Klimšová a Honza
Gerstdorf, tak s něma je taky sranda.
Jak se ti vlastně líbí tvé první MČRJ? Jaké máš cíle?
Zatím dobrý. Cíle žádný nemám, jen si to užít!
Jak dlouho hraješ squash a jak často trénuješ?
Jeden rok. Chodím 2krát týdně a někdy i 3krát.
Jaké máš ještě další koníčky mimo squash?
Dělám bastu! Co to je? To jsou roztleskávačky. Děláme tam
hvězdy, kotrmelce, tanečky a tak. Ale squash mě baví víc!
Čím bys chtěla být, až budeš velká?
Na to se mě ptali i ve škole a nevěděla jsem to (smích) A už víš? Jo, budu výtahářem po taťkovi :D
Na závěr mi ještě řekni, jak ti to jde ve škole?
Mám samé jedničky, takže dobrý!

MAREK PANÁČEK – Nasazená jednička v nejprestižnější
chlapecké kategorii do 19 let a zároveň velká naděje domácích
fans na zisk titulu pro pořádající klub Squash Viktoria Brno
Jak si se těšil na své již předposlední MČR juniorů?
Těšil jsem se hodně. Je to jeden z vrcholů sezony, na který
jsme se s trenérem připravovali. Přijel jsem si to maximálně
užít.
Cíl je předpokládám jasný?
Ano, cíl je vyhrát poprvé zlato v nejprestižnější kategorii B19.
Snad se to podaří.
Jaké to vlastně je, být na turnaji jedním z nejstarších? Už dáváš někdy mladším rady  ? Není to
příjemný pocit. Hraju české turnaje od 8 let, a když si uvědomím, že mi je už 17, tak je to fakt strašné. No
a rady? Samozřejmě, pokud někdo přijde pro radu, rád mu ji dám, ale zatím nikdo nepřišel (smích).
Co říkáš na neúčast Viktora Byrtuse?
Doopravdy mě zarazilo, když jsem viděl, že se odhlásil pár minut před uzávěrkou. Mrzí mě to. Pokud by
šlo vše podle plánu, tak jsem si s ním chtěl zahrát ve finále a pokusit se ho porazit.
Jaké máš cíle pro zbytek sezony?
Tak prvně chci vyhrát MČRJ B19. Dále bych chtěl zkusit vyhrát nějaký další turnaj ESF nejvyšší kategorie
Super Série. Hlavní cíl je však medaile z individuálního ME B19. Taky by bylo fajn se umístit v top 16 na
individuálním MS v B19 v Austrálii!
Na tréninky dojíždíš z Uherského Hradiště 3krát týdně do Brna. Jak to zvládáš kombinovat se školou?
Ve škole nemám žádný problém. Tento princip mi vyhovuje. Nutno podotknout, že pro to mám top
podmínky, protože mamka mě vozí, za což ji moc děkuji!
Na závěr mi řekni, jaké máš oblíbené squashisty a squashistky?
Momentálně je mým nejoblíbenějším hráčem Greg Gaultier a Mohamed El Shorbagy. Dříve to byl Nick
Matthew, kterého považuji za svůj vzor. U žen mám rád Raneem El Welily.

MARUŠKA ZELENKOVÁ A HONZA JAŠEK – dva letos nejmladší účastníci MČRJ 2020 mají shodně
sedm let a shodně také reprezentují Squash Moravskou Slavii Brno
Víte, že jste nejmladší účastníci MČRJ? Jaký to je?
M: Jo vím, je to fajn.
H: Jo taky vím. Je to divný, všechno prohrávám :D
Jak dlouho už hrajete squash a s kým trénujete?
M: Squash hraju už 3 roky. Trénuju na Morendě a
většinou s Danou Honkovou.
H: Squash hraju 2 roky a trénuju s Danou a Jardou
Kaletou.
Jak jste se těšili na své 1.mistrovství a jaký je váš cíl?
M: Moc! Chtěla bych skončit tak okolo 5.-6.místa.
H: Strašně hodně. Chtěl bych vyhrát třeba třetí místo,
ale už jsem prohrál první kolo, tak to asi nevyjde (smích).
Máte ještě nějaké další koníčky? A jak to jde ve škole?
M: Ještě dělám plavání. Škola mi jde dobře. Mám samé
jedničky!
H: Hraju florbal za Buldoky, ale už taky moc nehraju. Taky rád
hraju na tabletu. Škola dobrý, mám samé. Navíc dneska jsem
nešel, takže fakt dost dobrý! (smích)
Co vás na squashi nejvíc baví?
M: Všechno.
H: Taky všechno. Ale asi nejvíc ty zápasy!
Jaké máte squashové cíle do budoucna?
M: Chtěla bych jednou vyhrát nějaký turnaj.
H: Vyhrát mistrovství a být první na žebříčku.

