2.DEN
Druhý hrací den nabídl víc překvapivých výsledků než ten první a k vidění bylo také několik doopravdy
velkých bitev s naprosto skvělou kulisou. Jak jsem předeslal včera, o první překvapivé výsledky se v G13 a
v B13 hned ráno postarali Nikol Štěpánová a Adam Burget, kteří i přes horší nasazení v turnaji dokázali svou
kvalitu na kurtu a postoupili přes výše nasazené soupeře do semifinále svých kategorií. V ranní sekci zápasů se
pak o přímo epický boj a velký obrat postaral Mojmír Zálešák, který utekl v zápase s Radimem Jurášek
hrobníkovi z lopaty a dokázal utkání z odvráceného matchballu za stavu 0/2 na sety otočit ve svůj prospěch a
Radima nakonec po skoro hodině hry udolat v pětisetovém utkání.
Semifinálovou část turnaje načaly boje v kategoriích U11. Velká bitva se očekávala v zápase Mikuláše
Dufka s Jirkou Hartmannem. Mikuláš však vstoupil do zápasu dost rozpačitě, čehož Jirka dokázal využít k
dvousetovému vedení, jež si následně pohlídal. V G11, stejně jako v G15, jsme se překvapení ani těsných
utkání nedočkali, a tak se všichni těšili na bitvu odvěkých rivalů Vojty Martinovského a Davida Linharta.
Vyrovnanost obou juniorů se potvrdila i na kurtu a k vidění tak byl velmi pěkný, plynulý a bojovný zápas, ve
kterém nakonec Vojta na pokraji svých sil uspěl v těsné koncovce 5.setu. Vojta tak slavil postup do finále B15,
kde se utká s turnajovou jedničkou Martinem Štěpánem. S tím se tak trochu kuriózně potká i ve finále
kategorie B13. Po dvou letech se tak těmto dvěma podařilo opět dostat do finále obou svých kategorií, což je
na jednu stranu unikát, na druhou stranu škoda, že v B15 nám chybí konkurenceschopní hráči, kteří by tyto
dva „mlaďochy“ aspoň trochu potrápili. V nejstarší kategorii dívek proběhla semifinále dle očekávání a zítra se
tak ve finále představí Tamara Holzbauerová s Eliškou Jičínskou. Zato chlapecké semifinále nabídlo parádní
podívanou se skvělou kulisou a hodně napínavou koncovkou 4.setu, ve které se tak trochu proti očekávání
lépe předvedl famózně hrající Luboš Walter, který si na své konto připsal velký “upset“, když nakonec udolal
Karíma Farraga! Dalším velmi pěkným zápasem s překvapivou vítězkou a velkým obratem bylo semifinále G13,
kde se Anetka Sezemská sice ujala vedení 2/0 na sety proti Nikol Štěpánové, ovšem Niki se nevzdala,
zabojovala a po skvělém výkonu se ji podařilo utkání zvrátit ve svůj
prospěch a zajistit tak jistotu mistrovského titulu pro Squash Moravskou
Slavii Brno, neboť se ve finále utká s Kájou Šrámkovou, která si hladce
poradila s Ellou Pelikánovou. Ze zbylých semifinálových bitev ještě stojí
za zmínku zápas Franty Procházky a Karla Matouška v B17. Po
vyrovnaných prvních dvou setech se na koně nakonec dostal Franta a
zvítězil 3/1 na sety. Zajímavostí také je, že ve dvou finálových utkáních se
zítra mimo Vojty a Martina představí ještě Riana Alexová (G15 a G17) a
Tamara Holzbauerová (G17 a G19). Právě finálový zápas G17 by také
mohl být velkým tahákem nedělního programu.
Pěkným vyvrcholením celého dne pak bylo poslední utkání dne,
ve kterém se utkali domácí Michal Jurášek a ostravský Matyáš Hrubý.
Zápas měl plný dům a doprovázela jej parádní a hlavně ulehčená
atmosféra, kterou si museli oba borci užít. Šťastnější nakonec byl
k radosti většiny přítomných členů SC Fajne právě Matyáš.
O zajímavé zpestření se také postaral exhibiční zápas, který snad
pobavil, a o který se postarali reprezentační trenér Jan Břeň, dále pak
bratři Honza a Vojta Rybové a také brněnský kondiční trenér Tomáš
Breicetl. Svůj turnaj také odehrál doprovod hráčů, ve kterém se vítězství
nakonec dočkal domácí Robert Alexa, který v konkurenci 8 účastníků
nenašel přemožitele. Turnaj provázela super uvolněná atmosféra a všichni snad byli spokojeni. Večer byla
vylosována tombola, jejíž hlavní cenu si vytáhl Michal Jurášek a teď už nezbývá než se jen těšit na finálový den,
který rozhodne o nových deseti juniorských mistrech ČR pro rok 2020!

ROZHOVORY
MARTIN ŠTĚPÁN A VOJTA MARTINOVSKÝ – dva srandisti, kamarádi a hlavně velcí soupeři, kteří si to
dneska rozdají ne o jeden, ale hned o dva tituly. Finále B13 a B15 má totiž totožné obsazení. Ještě napíšu, že
samotný rozhovor byl fakt velká sranda a kluci se hodně bavili 
Zítra spolu hrajete hned dvě finále. Hrajete spolu prakticky na každém turnaji. Baví vás to spolu ještě?
M: Ano, baví. Každej zápas s Vojtou je jiný. Vždycky se
zasměju. Ale je pravda, že je touž furt dokola a bylo super
mít víc vyrovnanějších soupeřů v našich kategoriích.
V: Jo, s Martinem mě baví hrát. Vždy je sranda.
Jaké to vlastně je, hrát spolu dvě velká finále během
jednoho dne?
V: Je to divný, ale obě budu hrát na 100%.
M: Divný to určitě je, taky hraju na plno!
Kolikrát už jste spolu hráli a jakou máte bilanci?
V: Mockrát. To se ani nedá spočítat. V: vyhrál jsem čtyřikrát
M: Jo, a kdy prosím tě? Podle mě teda jen dvakrát! (oba se ještě asi 5 minut dohadují, kolikrát, že Vojta vyhrál)
Jaké má Martin slabiny?
M: No tak to jsu zvědavej, povídej. V: Voleje to určitě nejsou, ale když má míč na stěně, tak mu to nejde. M: To
přece nejde každýmu (smích) V: Ajo, to je vlastně pravda M: Své slabiny určitě říkat nebudu.
Jaké jsou Vojtovy silné stránky?
V: Proč tuto otázku nemám já …tu bych věděl, jak odpovědět (smích) M: Tak určitě když je na voleji a má
čas. V: Taky mám dobrou lajnu zepředu M: Tak to ti teď budu pořád chodit na lajny (smích)
Jaké máte cíle pro zbytek sezony?
M: pokusit se vyhrát nějaký ESF turnaj, což bude těžký, protože teď přestupuju do vyšší kategorie B15. A pak
uhrát dobré výsledky na turnajích dospělých
V: Vyhrát alespoň jeden mezinárodní turnaj. A zítra vyhrát aspoň jedno finále.
M: Ještě máme společný -> pokusit se uhrát co nejlepší výsledek na ME týmů U15 V: Jo, zkusit finále! M: ale
jsou tam francouzi V: a vlastně taky španělé (opět následuje debata, kolikátí, že teda budou  )
Ještě mi popište, jak vypadá váš běžnej den?
V: Snídaně, škola, oběd, domů, úkoly, trénink, večeře, spánek
M: Dopoledne být ve škole a soustředit se (Vojta se směje), odpoledne tréninky a večer odpočinek a učení
Poslední otázka. Co holky?
V: začne se smát…jeho se zeptej :D
M: Já nic, já mám squash (výbuch smíchu všech)

VLASTIMIL ZEMAN – rodič a jeden z účastníků squashového turnaje pro doprovod!
Jak jsi dopadl a jaké jsou pocit z turnaje pro doprovod?
Skončil jsem třetí. Byla přátelská atmosféra, takže vše
super.
Co by si řekl ke konkurenci a úrovni turnaje? Úroveň je
velmi vysoká. Z osmi účastníků mohlo být všech osm na
bedně. O to víc si vážím třetího místa.
Jaké je to hrát proti trenérům/rodičům jiných, když za
chvíli už zase můžete být rivaly, ale tentokrát za
kurtem? Jsme zvyklí, takže pohoda.
Jak si na turnaji vede tvoje dcera Markéta, která hraje v G19? Asi podle předpokladů. Tam, kde byla favorit,
vyhrála, a tam kde ne, tak prohrála. Ale myslím, že si MČR užila.
Co je podle Tebe ve vztahu rodič a hráč to nejdůležitější? No (přemýšlí),
nějakým způsobem dokázat nepřenést své vlastní ambice na své dítě.
Jak zatím hodnotíš průběh turnaje? Výborně! MČR je podle mě výborně
organizované. Vše to odsýpá, takže spokojenost!
Jak se teď vede tvému synu Davidovi, který je v top 5 českého mužského
žebříčku, a jaké má další cíle? Myslím, že se mu vede stále dobře. Cíle
přesně neznám, ale mám pořád pocit, že se posouvá dopředu.

Po téměř 13 letech je toto tvoje poslední MČR juniorů v pozici rodiče. Na co budeš vzpomínat a co ti bude
naopak chybět? Vzpomínat budu určitě na společnej čas s dětma a dalšíma rodičema. Chybět asi ta atmosféra
a nervozita ze zápasů. Ale snažím se jezdit dál podporovat Davida a uvidíme, jestli bude pokračovat v ženách i
Markéta.

RIANA ALEXOVÁ – aktuální evropská jednička v kategorii G15 a i jasná favoritka této kategorie by ráda
svou pozici potvrdila nejen ziskem titulu v G15, ale věří, že i v G17 by se mohla radovat.
Jsi jednou z největších domácích nadějí na zisk mistrovského
titulu. S čím jsi do MČRJ vstupovala?
Určitě dosáhnout co nejlepších výsledků, což je účast ve dvou
finálových utkaních a zisk alespoň jednoho titulu.
Ta finále se ti nakonec povedla! V jednom budeš favoritka,
v tom druhém spíš outsider. Jak to vidíš ty?
Určitě mě zajímá spíše finále G15, které je pro mě hlavní, ale
samozřejmě chci s Tamarou předvést co nejlepší výkon.
Jak proběhla tvá příprava na MČRJ?
Bohužel jsem byla hned po Czechu nemocná, ale teď jsem už
týden trénovala, tak snad jsem ready.
Na co jsi se na MČRJ nejvíc těšila?
Na jídlo (smích). A na dobré zápasy samozřejmě.
Jak se ti daří skloubit školu se squashem?
Daří. Zatím jsem ráda, že to jde, i když je to někdy náročné.
Jaké jsou tvé koníčky mimo squash?
Lyžování. Pak taky sleduju hokej – fandím Kometě. Určitě taky spánek a tancování.
A co tvá láska k jídlu? Pořád je?
Si piš, že jo  Nejradši mám tatarák a sushi!

TOMÁŠ FOŘTER – aktuálně nejlepší český rozhodčí a držitel nejvyšší
rozhodcovské licence WSF, který pravidelně píská na největších PSA turnajích.
Naposled třeba na Turnaji mistrů v New Yorku.
Jak se ti zatím líbí průběh MČRJ?
Moc. Ale zatím nebyly úplně dramatické zápasy, tak doufám, že se to zítra změní.
Co říkáš na chování našich juniorů na kurtech?
Asi jen dvakrát jsem musel udělat tytyty, takže docela dobrý. Často se mi ale nelíbí
nefér rozehrávky. Pinkají si moc dlouho. Měli by odehrát tři údery a pinknout na
druhou stranu soupeři.
Před deseti lety jsi byl juniorský repre trenér, kde si prakticky celou dobu vedl
Dana Mekbiba, Romana Švece, Annu Serme a třeba Ondru Uherku. Dokázal bys
srovnat úroveň?
Těch nejlepších? Podle výsledků je asi lepší ta dnešní. Viki je mistrem Evropy a
pravidelně vozíme medaile z ME U19, což je super.
Jak si se dostal k pískání? Nejdřív jsem pískal jen na českých turnajích a pak mě
oslovil Jirka Pajer, ať jedu na ME týmů. Tehdy každá repre musela přivést i
rozhodčího. No a protože mě lákalo vidět top hráče na živo, tak jsem jel!
Býváš na PSA nervózní, když pískáš? Koho třeba pískáš rád a koho naopak ne?
Myslím, že na velkých turnajích je malá nervozita v pořádku. Člověk je aspoň víc ve střehu. Obecně radši
pískám hráče, kteří chtějí hrát plynule a zbytečně nepřerušují hru. Příkladem toho jsou i světové jedničky Ali
Farag a Raneem El Welily.
Co je podle tebe důležité, aby ses stal dobrým rozhodčím?
Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Asi ten cit pro hru. Trocha nějaké herní zkušenosti taky neuškodí!.
Na jakých turnajích tě teď uvidíme?
Budu pískat v Curychu na Grasshopper Cupu a pak na ME týmů dospělých v Eindhovenu.
Co považuješ za svůj největší rozhodcovský úspěch?
Asi celkově, že jsem se dostal na tu úroveň, že mohu pískat ty nejlepší turnaje.

PROGRAM ZÁVĚREČNÉHO DNE MČR JUNIORŮ 2015 V BRNĚ
9.00 – 16.00
9.00
9.40
10.20
11.00
12.00 – 15.00
11.20
11.40
12.20
13.00
14.00
15.00
Cca 16.00

finálové zápasy a zápasy o umístění
finále kategorie G13 Karolína Šrámková (1/1) – Nikol Štěpánová (9/16)
finále kategorie B13 Martin Štěpán (1/1) – Vojtěch Martinovský (2/2)
finále kategorie G17 Tamara Holzbauerová (1/1) – Riana Alexová (2/2)
finále kategorie B17 Karím Farrag (1/1) – František Procházka (2/2)
oběd - hráči
Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše
finále kategorie G11 Denisa Otáhalová (1/1) – Anna Zelenková (2/2)
finále kategorie B11 Adam Burget (1/1) – Jiří Hartmann (3/4)
finále kategorie G15 Riana Alexová(1/1) – Karolína Šrámková (2/2)
finále kategorie B15 Martin Štěpán (1/1) – Vojtěch Martinovský (2/2)
finále kategorie G19 Tamara Holzbauerová (1/1) - Eliška Jičínská (2/2)
finále kategorie B19 Marek Panáček (1/1) – Luboš Walter (5/6)
slavnostní vyhlášení vítězů

STATISTIKY 2.DNE - V sobotu bylo na programu celkem 98 zápasů, z nichž byly tři skrečovány. Celkově
tedy z 95 odehraných utkání, z nich bylo 11 pětisetových a 14 čtyřsetových. Zbylé zápasy se hrály jen na tři
sety. Z toho plyne, že celkem bylo odehráno 335 setů (to je o 5 více než včera, i když se včera hrálo o pět
utkání více), což činí průměr 3,57 setu na zápas.
Na tombole bylo natřískáno

Létající Jana
Břeňová

Michal Jurášek
vyhrál hlavní
cenu v tombole

Exhibice byl snad
zábavná. Díky všem
aktérům :-)

