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SQUASH
z d a r m a

 Raneem 
El Welily  
 je novou
  squashovou
   královnou

Od nové sezóny jsou čeští 
squashisté za své výkony placeni

Devítiletá éra Nicol David 
jako hráčky číslo 1 skončila

Olympiáda v Tokiu 2020 
bude bez squashe

Anna Klimundová se vydala za 
studiem a squashem do Francie

Badminton
Jak se líbí Lukášovi Holubovi v kategorii dospělých?
Asii už odzvonilo. Na vrchol se dere Španělka Carolina Marín
Prague Open bez českých vítězů
S Petrem Koukalem nejenom o badmintonu
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Milí sportovci, milé sportovkyně,

po menší pauze, již Squashrevue využilo k tomu, aby bylo 
ještě lepší, jsme opět zpátky. Hned na prvních stránkách vás 
seznámíme s revoluční novinkou, kterou připravila Česká 
asociace squashe. Squash od nové sezóny nepatří mezi sporty 
bez finančního ohodnocení. Profesionální hráči mají možnost 
bojovat o nemalé peníze. A většina tuto změnu kvituje. O tom 
a dalších plánech asociace vás seznámí její současný předseda 
Tomáš Cvikl. Kdo ví, jestli se těmito novinkami nesnaží trochu 
smést pod povrch spor, který právě probíhá mezi původním 
a novým vedením asociace. Bohužel se nemohly domluvit 
sportovně, a tak celý problém musí řešit soud.  

Nejskloňovanějším jménem letošního září a možná nejenom 
září je Raneem El Welily. A víte proč? Stala se totiž světovou 
jedničkou a ukončila tak devítileté panování Nicol David, které 
tak zůstaly jen oči pro pláč. Redakce Squashrevue požádala 
novou královnu o rozhovor a měla štěstí. Raneem si našla 
čas pro české raketové nadšence a rozhodla se podělit o své 
zážitky provázející ji při cestě na trůn. 

Jak si naopak vedou české hráčky? Před začátkem sezóny 
jsme se museli rozloučit se dvěma z nich. Profesionální dráhu 
opustila Olga Ertlová, teď již Kolářová, když porodila dcerku 
Nelu. Na straně 9 uvidíte fotografii malé budoucí squashové 
naděje. Zároveň zde naleznete i článek o Anně Klimundové, 
která před studiem v ČR, dala přednost pařížské Sorbonně. 
U squashe ale v zahraničí zůstala. Dále vám Squashrevue 
přináší přehled výsledků z mezinárodního turnaje Prague Open 
a také smutnou zprávu o nezahrnutí squashe mezi olympijské 
sporty.

Nejenom squashový svět, ale i ten badmintonový je 
přeplněn horkými novinkami, které s vámi chceme sdílet. Ty 
nejzajímavější se v poslední době objevují zejména u žen. Bylo 
nepsaným pravidlem, že si zlato z turnajů odváželi zejména 
Číňanky. Zdá se, že tento čas už je ale dávno pasé, protože 
na vrchol se dere nadějná Španělka Carolina Marín. Uvidíme, 
kam až ji její divoká nátura dovolí zajít. Aby bylo rovnoprávnosti 
za dost, otáčíme pozornost na pány, a proto strany 12 a 13 
nabízejí exkluzivní rozhovor s osminásobným mistrem ČR 
Petrem Koukalem, který mimo jiné prozradil, jak se připravuje 
na olympiádu a co plánuje do budoucna. Nenechte se rušit a při 
čtení přejeme příjemnou zábavu.

Petra Fabianová
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„Poprvé po 23 letech máme pravidelnou 
měsíční finanční podporu pro profesionální 
hráče. Petr Martin, Martin Štěpán, Lukáš 
Jelínek, všichni, kteří byli za Koukalem, 
v podstatě přestali hrát squash, protože spíše 
finančně ztráceli, než získávali. Demotivující 
to bylo i pro ženy. Kdyby jim rodiče neplatili 
cestování, neměli bychom tu vůbec žádné 
závodní hráčky. Což byla hrubá chyba svazu. 
To samé u juniorů. Nějaký systém tam byl, 
ale nebylo to pravidelné,“ popisuje situaci 
předseda ČASQ Tomáš Cvikl. 

Asociace zvolila mechanismus, kdy nejlepší 
hráči na žebříčku dostanou každý měsíc 
finanční odměnu. Jejím cílem je motivovat 
squashisty k lepším výsledkům, a aby jezdili 
na všechny turnaje. V opačném případě 
by nedosáhli tolika bodů a neměli dobré 
umístění. „První hráč na žebříčku obdrží 
tuším 12 tisíc korun a tam se těžko dostane, 
pokud turnaj nevyhraje. Je to motivace, za 
kterou stojí za to pracovat. Potom je to 8 tisíc, 
6 tisíc, 4 tisíce, 2 tisíce a jeden,“ říká Cvikl. 

Když k tomu přičteme ještě prize money 
za vítězné turnajové klání, což může být 
například až 8 tisíc korun, přijde si hráč ve 
výsledku na relativně dobré peníze. Finančně 
ohodnocených je šest nejlepších mužů a pět 
nejlepších žen, peníze mají stejné a žebříček 
vzniká z výsledků předchozího měsíce. 
Podobné částky dostávají také junioři, ale až 
od kategorie 15 let.

Takováto motivace však není zadarmo. Aby 
hráč měl každý měsíc nějaký obnos na účtu, 
musí splnit několik podmínek. Předseda 
asociace Tomáš Cvikl vyjmenovává například 
tyto: „Rozhodně platí reprezentační povinnost, 
loga na tričku, zdravotní kontroly, testy, 
squashisté se musí účastnit nějakých setkání 
atd.“ Když jsou placení hráči, vyvstává také 
otázka, co s trenéry. „Nějakým způsobem 
jsme začali podporovat i je. Ještě se to ale 
bude vyvíjet. Deset vybraných trenérů bude 
měsíčně dostávat 5 tisíc korun. Není možné, 
abychom měli trenéry, kteří trénují léta a nic 
nedostávali. Stejná věc je i u rozhodčích. 

Nebyla s nimi žádná systematická práce, a to 
chceme změnit. Jsou to strašné nedostatky 
vnitřního rozvoje svazu,“ přiznal Cvikl.

Financování hráčů však není jedinou změnou, 
s kterou nové vedení asociace přišlo. Další 
zajímavostí je reorganizace systému turnajů. 
Platilo, že na nejvyšším áčkovém turnaji se 
vše odehrálo za jeden den. Muži, kteří se 
dostanou do finále, musí zvládnout až pět 
zápasů, což je v jednom dni velmi náročné. 
To je ale teď minulostí. Podle Cvikla na to 
v České republice není nikdo trénovaný: 
„Hráči, kteří se dostanou do druhého dne, 
budou mít hrazený hotel, nebo dostanou 
příspěvek na ubytování. Zůstávají tedy déle, 
odpočinou si.“ 

Od začátku letošní sezóny si mohou profesionální squashisté přijít na nemalé 
peníze. Nejedná se však o jednorázový příspěvek za dobře odvedený zápas, 
ale o pravidelný příjem. Tuto novinku představilo současné vedení v čele 
s předsedou České squashové asociace Tomášem Cviklem (46). Jeho zájmem 
je povznést Českou republiku na úroveň ostatních západních států. Nicméně 
vše je teprve v začátcích, a tak se bude podle něj celý systém v průběhu času 
a na základě zpětných vazeb určitě ještě několikrát modifikovat. Tato unikátní 
změna je koncipovaná také na trenéry a rozhodčí. 

Revoluční 
novinka 
ve squashi. 
Hráči dostávají 
pravidelný 
finanční 
příjem
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český squashový svět 
se teď otřásá v základech. 
Předseda čaSq Tomáš 
Cvikl se na jedné straně 
snaží squash jako sport 
posunout dál finančními 
odměnami pro hráče 
a prodloužením doby 
áčkových turnajů, na 
druhé straně se soudí 
s bývalým vedením 
asociace v čele s Pavlem 
Sládečkem. Jak se na to 
všechno tváří samotní 
hráči?

1. Jak vnímáte spor mezi 
původním vedením asociace 
(pan Sedláček) a novým 
vedením (pan Cvikl)? Má 
to na Vás nějaký vliv nebo 
se Vás to v podstatě 
netýká?

2.  Česká squashová 
asociace připravila na novou 
sezónu revoluční novinku, 
a to, že bude finančně 
podporovat profesionální 
hráče. Nejlepších pět na 
žebříčku dostane každý 
měsíc na účet odměnu. 
Co tomu říkáte? Je to pro 
Vás motivace?

3. Mělo by dojít také 
k prodloužení áčkových 
turnajů. Od nové sezóny 
už netrvají pouhý den, 
ale dva. Je to pro Vás 
pozitivní zpráva nebo 
spíše negativní? 

ankeTa s profi squashisty: 
Jak hodnotí revoluční změny? Je pro ně finanční odměna motivací?

na předchozích řádcích jsme vám 
představili inovace, které odstartovalo 
nové vedení squashové asociace. 
Celé to má ale jednu vadu na kráse. 
a tím je spor mezi současným (Tomáš 
Cvikl) a původním vedením (Pavel 
Sládeček). První strana tvrdí, že byla 
zvolena právem, podle druhé se jednalo 
o nelegální převzetí svazu. mimo jiné 
se také řeší otázka, zda bývalé vedení 
má povinnost předat důležité materiály 
jako je například účetnictví. kde je ale 
pravda? o tom rozhodne soud. až tam 
se dostala squashová rozepře. Redakci 
Squashrevue nepřísluší daný spor 
nikterak hodnotit a ani se v něm nechce 
jakkoli angažovat, proto vás o výsledku 
soudu bude informovat v dalších 
číslech časopisu a samozřejmě přinese 
i vyjádření všech zapojených aktérů.

TomÁš Cvikl 

Tomáš Cvikl začínal jako trenér tenisu 
v zahraničí. Jeden z jeho klientů 
odstartoval provoz squashcentra, pozval 
ho na otevření a v tom byl zlomový bod 
jeho života. Členem ČASQ je od roku
1993. Jejím předsedou se stal v roce 1995 
a zůstal jím pět let. Působil také jako 
hráč, trenér, manažer reprezentace 
a organizátor turnajů a mistrovství ČR.

Pavel SlÁdeček

Pavel Sládeček se věnuje hlavně výchově 
hráčů squashe, a to od roku 1998. Mimo to 
působí také jako lektor s oprávněním školit 
mezinárodní třídy v systému WSF (World 
Squash Federation). Pavel Sládeček je 
členem několika odborných komisí ESF 
a od roku 2014 je VicePresidentem ESF. 
Předsedou ČASQ byl do října 2014

vS.

 
 luCie FialovÁ (1. místo v žebříčku)
1.  Spory mezi původním a stávajícím vedením ČASQ nesleduji, moje role v českém squashi je  
 zatím pouze hráčská.
2. Finanční ohodnocení nejlepších hráčů na českém žebříčku je samozřejmě příjemné.  
 Jsem však především ráda za to, že po mnoha letech se vedení ČASQ rozhodlo takto hráče  
 podporovat.
3. S prodloužením domácích turnajů souhlasím, mělo by to vést ke zkvalitnění zápasů a tudíž 

  celkové úrovni turnajů.

 TeReZa SvobodovÁ  (3. místo v žebříčku)
1.  Spor mezi starým vedením a novým vedením se mne zásadně nedotýká, jen mě mrzí, že se 
 lidi nedokážou buď s něčím smířit, nebo se dohodnout tak, aby to mělo co největší prospěch 
 pro český squash.
2.  Ano, mohu říci, že je to určitá motivace nejen pro mne, ale také pro spoustu jiných hráčů.  
 Ale na druhou stranu, sport se přeci jen kvůli penězům nedělá, je to o něčem jiném. 
3.  Nějak zásadně mi to vadit nebude, přeci jen, když se hrají dost vyrovnané zápasy, je příjemné 

  si nějaké ty síly nechat na druhý den. Určitě je to atraktivnější i na koukání pro druhé, než když 
  se zápasy skrečují pro únavu.

 daniel mekbib  (1. místo v žebříčku)
1. Spor mezi bývalým a novým vedením se mě jako člena české asociace samozřejmě týká,  
 ale snažím se co nejvíce ho nevnímat a soustředit se na výkony, protože jako hráč se zajímám 
 o squash, ne o politiku kolem něj.
2.  Beru to jako pozitivní signál od asociace, že nás podporuje ve squashovém růstu a chce,  
 abychom byli co nejlepší, takže to velice oceňuji a beru to jako velkou motivaci.
3.  Určitě pozitivní zpráva, aspoň nemám tolik zápasů v jeden den a můžu podat maximální výkon.

 

 maRTin šveC  (4. místo v žebříčku)
1.  Bohužel naprosto nechápu jednání některých lidí, ale asi není na mně, abych se k tomu 
 jako hráč vyjadřoval nebo to hodnotil. Po sportovní stránce to na mě vliv nemá, ale co se týče 
 atmosféry ve squashovém prostředí, je to bohužel trochu horší. 
2.  Tato novinka mě i ostatní nejlepší české hráče určitě motivuje. Stačí se podívat na první  
 2 turnaje sezóny, kde ze špičky nechyběl v podstatě vůbec nikdo, což v minulosti rozhodně 
 nebývalo zvykem. Myslím, že by to mohlo posunout úroveň mužského/ženského squashe v ČR. 

 3.  Toto je také určitě velmi pozitivní krok. Neznám žádnou zemi kromě Česka a Slovenska, kde  
  by se pořádaly turnaje nejvyšší kategorie pouze na tak krátkou dobu. Odehrát 4 - 5 zápasů za 
  jeden den na nejvyšší úrovni prostě není možné, takže za to jsem opravdu rád.

 Text: Petra Fabianová
 Foto: Petra Fabianová, Irena Vanišová - SquashPage.net
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Egypťanka z Alexandrie Raneem El Welily (26) ukončila devítiletou éru 
kralování malajské hráčky Nicol David. S novým žebříčkem se to potvrdilo 
1. září 2015 a Raneem je první egyptskou hráčkou, která se stala světovou 
jedničkou. V minulé sezóně si podmanila několik důležitých turnajů, jako je 
například Windy City Open v Chicagu, kde porazila Nicol s výsledkem 3:1, 
nebo Alexandria International Open v Egyptě. Na následujících řádcích se 
můžete dočíst, co na sebe prozradila současná squashová královna.

        Raneem
   El Welily je
 novou světovou
     jedničkou. 
Z trůnu sesadila 
  Nicol David
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Raneem El Welily a Nicol David.

na začátku září jste se stala světovou 
jedničkou, když jste v žebříčku přeskočila 
tehdejší nejlepší hráčku světa nicol david. 
Jak jste se cítila? věřila jste si, že to 
dokážete?
Nevěřila jsem tomu, dokud jsem neviděla nový 
žebříček. Ačkoli to někteří lidé předpovídali, 
pořád jsem čekala na to, až to uvidím na 
vlastní oči. Cítila jsem se velmi šťastná. Je 
sice pravdou, že výsledková mezera mezi 
námi je tenká, přesto přeskočit Nicol je pro mě 
obrovský úspěch.

Jaký je váš cíl teď?
Udržet se jako světová jednička, co nejdéle to 
půjde. A ráda bych se pokusila vyhrát světový 
šampionát.

Změnilo se něco poté, co jste se objevila 
jako první na žebříčku?
Ne, nic se nezměnilo. Jenom na sebe vyvíjím 
větší tlak a motivuji sama sebe více trénovat.

Jak vypadá hra proti nicol david? Cítíte se 
například více ve stresu, když s ní hrajete?
Hrát proti Nicol není opravdu lehké. Je 
legendou. Někdy jsem šla na kurt s vědomím, 
že zápas prohraji, i když jsme ještě nezačaly 
hrát. Ona je velmi rychlá a silná, jak psychicky, 
tak fyzicky. Takže je to těžké. Ve stresu 
nejsem, jelikož nemám, co ztratit. Vím, že 
udělám vše proto, abych dostala alespoň 
šanci. 

Prvním na mužském žebříčku je mohamed 
elshorbagy, který pochází z egypta stejně 
jako vy. Je to náhoda, nebo je egypt prostě 
země stvořená pro squash? 
Ano, myslím, že jste to trefila. Poprvé máme 
jak mužskou, tak ženskou dominanci na 
žebříčcích. Pět hráčů z TOP 10 v obou 
kategoriích je z Egypta. Máme šampiony, jako 
je Shabana, Darwish, Ramy a mnoho dalších, 
kteří nám pomohli překonat psychickou 
bariéru dosáhnout vysokých cílů. Jednoduše 
řečeno - vyšlapali nám cestičku.

Jak jste vlastně začala se squashem?
Můj bratr se dal kdysi dávno na squash 
a já jsem se na něj chodila dívat. Jednoho 
dne mi jeho trenér řekl, ať jdu také na kurt 
a vyzkouším si to. V tu chvíli jsem se do toho 
sportu zamilovala. Trenér říkal, že mám talent. 
Je snazší s nějakým sportem začít, pokud se 
na něj nejprve díváte. Byla jsem si potom více 
jistá v úderech.

Pořád si lámu hlavu nad tím, proč si 
squash nezískal velkou popularitu. 
minimálně v české republice se o něm 
téměř vůbec nepíše. Je podle vás něco, co 
by pomohlo změnit danou situaci?
V tomto s Vámi moc nesouhlasím. Věřím, 
že squash je značně oblíbený a viditelný. 
Samozřejmě to není to samé jako tenis nebo 
fotbal, ale squash hraje 20 milionů lidí ve více, 
než 180 zemích. Stává se populárnější.

během vaší squashové kariéry jste 
navštívila mnoho míst. kde se vám
líbilo nejvíce?
Určitě mám ráda New York, Mexico 
a Španělsko.

Jakou věc uděláte jako první, když 
vyhrajete nějaký turnaj?
Vždy si dám malou přestávku. Vzít si nějaký 
čas volno je tak obohacující. 

Je něco, co nemáte na squashi ráda?
Sprinty a stínování (smích).

kdybyste mohla jít na večeři s jakýmkoli 
sportovcem, koho byste si vybrala?
V tom mám jasno – svého manžela squashistu 
Tareka Momena.

Co děláte po večerech během turnaje? 
máte čas na prohlídku města nebo dokonce 
na nějakou party?
Moc času opravdu není. A pokud se nějaký 
najde, jsem ráda, že si mohu prohlédnout 
alespoň ty památky. Nejvíce mě ale těší, 
když si zajdu na nějakou pěknou večeři.

Text: Petra Fabianová
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Klimundová opouští vlast  
a míří za studiem na Sorbonnu
Ve squashové branži není tolik lidí, kteří by se profesionálně věnovali dvěma různým oblastem. Nadějné Aničce Klimundové (24) se to však 
podařilo. Squash a kytara se pro ni stala nerozlučná dvojice a vydobyla si v nich mnoho úspěchů. V prvé řadě je to osm juniorských titulů ve 
squashi nebo doprovod houslového virtuosa Václava Hudečka. Teď k tomu přidává další unikum, a tím je studium na prestižní pařížské univerzitě 
Sorbonna. S francouzštinou squashistka nebude mít problém, protože se jí intenzivně věnovala celý rok po absolvování konzervatoře už v ČR 
a složila z ní i mezinárodní jazykovou zkoušku. Následné studium na Pedagogické fakultě UK, kde si vybrala obory francouzština a angličtina, 
ji ale neuspokojilo, protože paradoxně více zapomínala, než se naučila. „S přítelem jsme tedy začali uvažovat o různých možnostech, co dál 
a Francie byla jednou z nich. Po mém přijetí na Sorbonnu jsme měli jasno,“ prozradila Anička Klimundová. S partnerem, který je francouzské 
národnosti a jehož sestra patří ke světové squashové špičce, se seznámila na juniorských turnajích. „Stále se spolu bavíme hlavně v angličtině, 
i když teď pozvolna přecházíme na francouzštinu. Je pravda, že ze začátku tam občas jazyková bariéra byla, ale nějaké nedorozumění se stane 
už jen málokdy,“ dodává Klimundová. Squash je ve Francii velmi populární a země je v tomto sportu úspěšná. V současném roce na mistrovství 
Evropy družstev byli Francouzi první a Francouzky obdržely druhé místo, když nestačily pouze na Anglii. A jak to vidí se squashovou dráhou ve 
Francii česká squashistka? „Podmínky k tréninku jsou tady výborné. Klub, ve kterém trénuji, je centrem ženského squashe ve Francii a vede ho 
trenér francouzského reprezentačního týmu, se kterým jsem už delší dobu v kontaktu.“ Hru na kytaru nezanedbá, i když přiznává, že squash 
a studium ji zaberou hodně času. Ráda by totiž zůstala na celé bakalářské studium. A co bude potom, je ještě daleko. „Výuka začala 21. září. 
Zatím jsou mé dojmy velmi pozitivní. Samozřejmě jsem ale trochu nervózní, jak to všechno bude fungovat a jak to budu zvládat,“ připouští 
Klimundová. Redakce časopisu Squashrevue jí drží palce a přeje mnoho úspěchů!

Prague Open 2015 bez české medaile. 
Koukal vypadl v semifinále
Titul z Prague open získala ve finálovém zápase nizozemská hráčka Natalie Grinham, která zdolala Deon Saffery z Walesu 3/1. Zajímavé je to, 
že se Natálie na kurty vrátila po narození už druhého syna. Forma ji ale očividně nechybí. Jde o bývalou světovou dvojku a trojnásobnou finalistku 
mistrovství světa. V mužské kategorii si domů zlato odvezl Mark Fuller. Angličan potřeboval k výhře nad Skotem Dougiem Kempsellem 5 setů a 92 
minut. Dřina se vyplatila! Fuller tak v Praze získal svůj první PSA titul při pátém finále kariéry. Z českých hráčů se turnaje zúčastnil druhý nasazený 
Jan Koukal, který se dostal až do semifinále, kde bohužel nestačil na Skota Dougieho Kempsella. Podlehl mu po třech vyrovnaných setech. 
V hlavní soutěži se představilo několik dalších domácích hráčů, a to například Martin Švec nebo Daniel Mekbib, jehož vyřadil právě Jan Koukal. 
Ženská složka byla oslabena o Lucku Fialovou, která se zotavovala z nemoci. V hlavní soutěži tak ČR zastupovala pouze Anna Klimundová. 
V prvním kole ji ale vyřadila Angličanka Victoria Temple – Murray.

Finálové výsledky:
Natalie Grinham (Nizozemí) - Deon Saffery (Wales) 14/16 11/8 12/10 11/5 (36 min.)
Mark Fuller (Anglie) vs. Dougie Kempsell (Skotsko) 11/9 7/11 8/11 11/7 11/9 (92 min.)

K R á T C E . . .

Olympiáda v Tokiu 2020 bude bez squashe. 
Přednost dostal baseball
Organizační výbor olympijských her v Tokiu oznámil jména pěti sportů, které by rád viděl na programu her za pět let. Squash se mezi vybrané 
bohužel nedostal. Stejně tak bowling, inline bruslení, nebo bojové umění wu-šu. Větší štěstí měly naopak baseball/softball, karate, sportovní 
lezení, skateboarding a surfing. Tyto nové sporty budou potvrzeny až na zasedání Mezinárodního olympijského výboru v srpnu 2016. Celý 
squashový svět byl smutnou zprávou doslova šokován. Na sociálních sítích se objevila vyjádření mnoha špičkových hráčů. Světová jednička 
Mohamed Elshorbagy reagoval například na Twitteru: „Nemám slov popsat, jak velké je to zklamání.“ Bývalá mistryně světa Rachael Grinham 
měla k tomuto tématu také, co říci: „Splnili jsme všechny podmínky, aby se squash jako sport mohl zařadit na olympiádu. Zaslouží si to. Je 
frustrující se neustále ptát, jak je to možné, že squash není součástí, když to opravdu nemá žádný legitimní důvod.“ Oficiální stanovisko Světové 
federace squashe podle webu “Squash Mad“, jehož cílem je pomoci dostat squash na olympiádu, říká, že „budeme pokračovat v boji“, ale prohrát 
v hlasování s aktivitami jako skateboarding nebo sportovní lezení je pro squashovou rodinu po celém světě bolestné a ponižující.
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Pořadí  Jméno
 
 1. mohamed elshorbagy
 2. Nick Matthew
 3. Gregory Gaultier
 4. Ramy Ashour
 5. Miguel Angel Rodriguez
 6. Simon Rösner
 7. Omar Mosaad
 8. Tarek Momen
 9. Mathieu Castagnet
10. Marwan Elshorbagy

P S A
Platné k 10/2015

Pořadí  Jméno

 1. daniel mekbib
 2. Jan Koukal
 3. Petr Martin
 4. Martin Švec
 5. Jakub Solnický
 6. Petr Zatřepálek
 7. Michal Jadrníček
 8. Ondřej Pavelka
 9. Ondřej Ertl
10. Petr Veselý

č a S q  m u ž i
Platné k 10/2015

W i S Pa
Platné k 10/2015

Pořadí  Jméno
 
 1. Raneem el Welily
 2. Nicol David
 3. Laura Massaro
 4. Camille Serme
 5. Alison Waters
 6. Omneya Abdel Kawy
 7. Nour El Sherbini
 8. Nour El Tayeb
 9. Nouran Gohar
 10. Annie Au

č a S q  ž e n y
Platné k 10/2015

Pořadí  Jméno

 1. lucie Fialová
 2. Zuzana Kubáňová
 3. Tereza Svobodová
 4. Eva Feřteková
 5. Anna Klimundová
 6. Veronika Gaultier
 7. Kristýna Alexová
 8. Michaela Hájková
 9. Marika Doubravová
10. Denisa Linhartová

Ž E B ř í Č K Y

kalendář akcí čaSq
zveřejněné údaje k 15. 10. 2015

TeRmín 
PoŘÁdÁní nÁZev akCe              míSTo 

konÁní
05.11. - 08.11.15 Belgian Junior Open (SS)  
05.11. - 08.11.15 Školení trenérů III. třída  
07.11. - 08.11.15 junioři B Squashclub 

Strahov 
07.11. - 07.11.15 masters SK HAMR, o.s. 
13.11. - 15.11.15 Polish Junior Open (JO)  
14.11. - 14.11.15 muži B SK Prague United 
21.11. - 22.11.15 muži A Squashclub 

Strahov 
21.11. - 21.11.15 muži C Squash centrum 

club HK 
21.11. - 21.11.15 muži C Squash Klub 

Krnov z.s. 
21.11. - 21.11.15 muži C TJ Slovácká

Slavia
21.11. - 22.11.15 ženy A Squashový klub 

mládeže Olomouc 
27.11. - 29.11.15 Irish Junior Open (GP)  
27.11. - 29.11.15 Dutch Open Masters  
28.11. - 29.11.15 extraliga M  
28.11. - 29.11.15 extraliga Ž  
28.11. - 29.11.15 junioři A Squash Klub 

Slovan Brno 

TeRmín 
PoŘÁdÁní nÁZev akCe              míSTo 

konÁní
03.12. - 06.12.15 Swiss Junior Open (SS)  
05.12. - 06.12.15 muži A Saxon Valmez 
05.12. - 05.12.15 muži C OSTRAVA 

SQUASH KLUB 
05.12. - 05.12.15 muži C SK PRO - 6 
05.12. - 05.12.15 muži C Squash Moravská 

Slavia Brno z.s. 
05.12. - 06.12.15 ženy A SK 

SQUASHSPORT 
12.12. - 13.12.15 1.-3. liga M  
12.12. - 13.12.15 1. liga Ž  
12.12. - 18.12.15 Men´s World Team Championships  
14.12. - 18.12.15 Women´s World Championships  
19.12. - 20.12.15 junioři A Squashclub 

Strahov 
19.12. - 19.12.15 muži B Squash Moravská 

Slavia Brno z.s. 
19.12. - 19.12.15 masters  
19.12. - 19.12.15 ženy B Squash Sport 

Club Čimice 

TeRmín 
PoŘÁdÁní nÁZev akCe              míSTo 

konÁní
02.01. - 06.01.16 British Junior Open (SS)  
08.01. - 10.01.16 Scottish Junior Open (GP)  
09.01. - 10.01.16 junioři A Squash Klub 

Slovan Brno 
09.01. - 10.01.16 Školení trenérů IV. třída  
09.01. - 09.01.16 masters SK HAMR, o.s. 
15.01. - 17.01.16 Czech Junior Open (SS)  
16.01. - 17.01.16 muži A Squashová 

akademie, z.s. 
16.01. - 16.01.16 muži C SK 

SQUASHSPORT 
16.01. - 16.01.16 muži C Squashový klub 

mládeže Olomouc 
16.01. - 17.01.16 ženy A Squash Sport 

Club Čimice 

listopad 2015

Prosinec 2015

leden 2016
Olga Kolářová (Ertlová) porodila v první polovině července dceru 
Nelu (3,5 kg, 45 cm). Na roli matky si zvykla velmi rychle: „Je to 
samozřejmě úplně nová zkušenost, ale opravdu krásná. Největší 
změna je, že je na mně někdo naprosto závislý a jsme spolu 24 
hodin denně.“ O tom, jaký sport dceru naučí, má Olga jasno. 
Konečný výběr ale ponechá raději na ní. Ačkoli jsou to jen tři 
měsíce od porodu, snaží se udržet ve formě, a tak ji pár šťastlivců 
může potkat na kurtě. „Skloubit to s péčí o dítě je někdy docela 
oříšek, a tak teď vedle domlouvání tréninků, musím řešit i nějakou 
tetu, která se mezitím půjde projít s kočárkem.“ K profesionální 
dráze se ale nevrátí. Sportovní kariéře už obětovala dost času 
a úsilí. Byla to doba, která ji obohatila v mnoha směrech. „Vždycky 
jsem věděla, že bych se chtěla věnovat i jiným věcem a pracovat 
v oboru, který jsem studovala,“ prozradila Kolářová. Před 
odchodem na mateřskou dovolenou působila squashistka jako 
advokátní koncipientka. Po letech hraní a cestování to byl pro ni 
trochu šok, ale bavilo jí to a plánuje se k této práci vrátit. 

Mateřskou dovolenou si 
užívám, říká několikanásobná 
mistryně ČR Olga Kolářová
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PRo TeC 5 nylon
Prvotřídní nylonové míče, které jsou charakterizované super letovými vlastnostmi. Dostupné ve více barvách, rychlostech a různých baleních.

oliveR PRO TEC NYLON
HIGH QUALITY BADMINTON NYLON SHUTTLES

Charakteristika
Materiál: Korek-Nylon 
Rychlosti: Zelené – pomalé, Modré – střední, Červené - rychlé 
Balení: 6ks/dóza; 3ks/dóza 
Barva: Žlutá, bílá

Prostě jsou to už chlapi 
a jsou technicky jinde,  
říká Lukáš Holub 
o kategorii dospělých
V květnu se devatenáctiletý Lukáš Holub na turnaji v Podolí u Brna rozloučil s juniorským 
badmintonem. A úspěšně. Získal dvě zlaté medaile. Ročníkům 96 ale už odzvonilo, a tak 
si i Lukáš musí zvyknout na mnohem těžší kategorii zkušených dospělých. Do přípravy na 
novou sezónu však nevstoupil zrovna šťastně. Na začátku prázdnin si při špatném došlapu 
natrhl vazy v kotníku a byl dva měsíce bez tréninků. 

„Mám ortézu, ale kotník drží (musím zaklepat). První republikový turnaj GBP dospělých byl 
na začátku října v Hradci a mně se i po zranění podařilo se svým parťákem ze stejného 
oddílu dostat až do finále. Sice jsme prohráli, ale i tak je to pro nás úspěch skončit na turnaji 
v kategorii dospělých se stříbrem v ruce,“ popisuje Lukáš Holub, který se v singlech dostal 
do čtvrtfinále. 

Oproti juniorským turnajům vidí ale obrovský rozdíl: „Prostě jsou to už chlapi a jsou 
technicky někde úplně jinde s přesností úderů. Je těžké je dostat pod tlak.“ Svou formu ale 
hodlá Lukáš zlepšit a má v plánu doslova tvrdě dřít. Na konci měsíce ho čeká další turnaj 
dospělých v Ostravě, přejeme mu hodně úspěchů a hlavně, aby držel kotník.

Text: Petra Fabianová
Lukáš Holub na turnaji Varcolor Polish International 2015
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Prague Badminton Open 
si podmanili Kirsty Gilmour 
a Marc Zwiebler 
Na konci letošního září se uskutečnilo mezinárodní mistrovství České republiky. Perfektně 
nasvícený centrální kurt v pražské hale Královka hostil finálové zápasy turnaje Prague 
Badminton Open, který v porovnání s předešlými ročníky zapůsobil dobře vybranou halou, 
skvělou organizací, zajištěním přímého přenosu do TV a exhibičním zápasem.
 
Jako první zahájily svůj finálový duel ženy ve dvouhře. Bulharka Linda Zechiri byla 
jednoznačně největší bojovnicí turnaje, ale na svou finálovou soupeřku nestačila. 
Zvítězila tak Skotka Kirsty Gilmour a navázala na svá vítězství z let 2012 a 2013.
 
V následné ženské čtyřhře ukázala Němka Birgit Michels svou deblovou extratřídu a spolu se svou 
o badmintonovou generaci mladší spoluhráčkou Isabel Herttrich porazily francouzské překvapení 
turnaje, nenasazený pár Batomene – Lefel. 
 
Ve finále dvouhry mužů stál na jedné straně 14. hráč světa a mistr Evropy z roku 2012 Marc Zwiebler 
z Německa, proti němu až 170. singlista světového žebříčku Zvonimir Durkinjak z Chorvatska. Pro 
posledně jmenovaného neskončil zápas šťastně. Loňský titul totiž obhájil Zwiebler.
 
Ve čtyřhře mužů získali Adam Cwalina a Przemyslaw Wacha už třetí titul na českém mezinárodním 
mistrovství v řadě, ten letošní vybojovali ve třech třísetových zápasech. Ve finále zdolali indický pár 
Manu Attri – Summeth Reddy.
 
Posledním zápasem turnaje bylo finále smíšené čtyřhry. Ať herní styl ruské blondýny Niny Vislovy 
vypadá jakkoliv zvláštně, nese výsledky. Ve finálovém utkání zvítězila spolu se svým partnerem 
Vitalijem Durkinem nad prvním nasazeným německým párem Fuchs – Michels.

česká účast
O postup do čtvrtfinále si zahráli pouze Milan Ludík a Kristína Gavnholt. Mužský zápas pro českou 
stranu nedopadl dobře, naopak radostí skákala Kristína, když měla jen krůček k semifinále. Bohužel 
ale na medaili nedosáhla. Proti byla trpělivě hrající Skotka Kristy Gilmour. V duelu Kristi vs. Kirsty 
dokázala otočit stav 0:1 na sety a naší singlovou jedničku vyřadila. Všichni ostatní naši hráči dohráli 
hned v úvodním zápase hlavní soutěže.

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

výsledky finálových zápasů 
Prague badminton open 2015
 
Kirsty Gilmour (Skotsko) 
vs. Linda Zechiri (Bulharsko) 
21:16 a 21:14
 
Marc Zwiebler (Německo) 
vs. Zvonimir Durkinjak 
(Chorvatsko) 
26:24 a 21:11

Adam Cwalina, Przemyslaw 
Wacha (Polsko) vs. Manu Attri, 
Summeth Reddy (Indie) 
19:21, 22:20 a 21:14
 
Isabel Herttich, Birgit Michels 
(Německo) vs. Marie Batomene, 
Emilie Lefel (Francie) 
21:13 a 21:9
 
Vitalij Durkin, Nina Vislova (Rusko) 
vs. Michael Fuchs, Birgit Michels 
(Německo) 
21:18 a 21:19

Novou tváří světového 
badmintonu je Carolina Marín
Jen málo evropanek dokázalo čelit asijské, zejména čínské přesile. číňanky se zdály 
být nepřemožitelné, v letech 2000 – 2012 sebraly všechny zlaté medaile z mistrovství 
světa a olympijských her. Rozesmáté tváře čínských vítězek zahalených do rudé vlajky 
a se zlatou medailí na krku, to byl obvyklý obrázek po finálovém zápase. v posledních 
dvou letech ale vítězí španělská kometa Carolina marín (22). mistrovství evropy 2014, 
mistrovství světa 2014, all england 2015, světová jednička a mistrovství světa 2015. 
Za poslední dobu nikdo jiný ve světovém badmintonu nedokázal víc.
 
Rodačka ze španělské Huelvy změnila také herní tvář badmintonu. Dvanáct let vládly Číňanky se strojově přesnou hrou, navíc své soupeřky ničily 
úžasnou fyzickou připraveností. Nicméně Wang Shixian a Wang Yihan už jsou viditelně opotřebované tvrdým tréninkovým drilem a dlouhými lety 
ve světové špičce.
 
Trenér Fernando Rivas využil toho, že Marín je téměř dokonalý singlový somatotyp (172cm, 65kg) se skvělou obratnostní a rychlostními dispozice-
mi. Namísto dlouhých, unavujících výměn se zajištěnou defenzivou přišla Marín s hrou plnou ofenzivních nápadů, namísto dlouhodobé vytrvalosti 
převládá v základní kondiční složce „rychlostní vytrvalost“. Nespornou výhodou je také to, že hraje levou rukou. Do hry rovněž zapracovala něko-
lik prvků typických spíše pro mužskou dvouhru – backhendové podání, ostré úderové křivky, a tak ze zadní části kurtu s následným ukončením na 
síti. K tomu přidala úžasnou bojovnost, hlasité pokřiky, správně zvládnuté herní rituály a psychickou odolnost. Číňanky zatím s odpovědí na novou 
hru váhají, stejně jako další asijské hráčky, které stále spoléhají zejména na unavující strojovou rutinu. 
 
Text a foto: Petra Fabianová, webové stránky ČbaS, www.czechbadminton.cz

B A D M I N T O N
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Petr Koukal, osminásobný mistr České republiky v badmintonu 
a vlajkonoš české výpravy na olympiádě v Londýně, se v roce 2010 léčil 
ze závažného onemocnění rakoviny varlat. Po překonání nemoci Koukal 
založil Nadační fond na projekt léčby neplodnosti pro muže a odstartoval 
tak osvětovou kampaň. Badmintonu se ale nepřestal věnovat, ba naopak. 
Ze svých dalekých cest za turnaji si přivezl spoustu zážitků, o kterých 
informuje fanoušky na oficiálních stránkách. Jde vlastně o takový malý 
virtuální deník.

„Vydržet s hráči 
světové top20 tři sety 
je fyzicky nesmírně 
náročné, každá 
výměna je jako sprint 
na 400m.“

vašimi vzory jsou Roger Federer a emil 
Zátopek. Proč jste si vybral zrovna tyto 
sportovce? máte rád tenis?

Roger Federer se mi vždy líbil tím, že 
v nejtěžších momentech dokázal vytáhnout 
ty nejlepší údery a bez mrknutí oka změnit 
jedním úderem celý vývoj zápasu. Emil je můj 
vzor především pro tréninkovou píli a vůli. 
Jeho příběh mě velmi oslovil také tím, jak 
dokázal proslavit Českou Republiku po celém 
světě. Když jsem asi v 16-ti letech vycestoval 
na druhou stranu zeměkoule do Peru, nestačil 
jsem se divit, když se mě tamní lidé ptali, 
jestli znám toho slavného československého 
běžce Zátopka. A jeho odkaz mě pronásleduje 
prakticky všude až dodnes… Například 
v Belgii jsem objevil běžecký časopis, který 
se jmenuje ZATOPEK! Velká čest a respekt 
tomuto úžasnému člověku!

Jak vypadá klasický den badmintonisty 
Petra koukala?

7:30 budík a malá snídaně, 8:30 - 11:15 
badmintonový trénink, 12-14 oběd a různé 
schůzky s přáteli, sponzory a partnery, 
případně práce okolo mého nadačního fondu 
či mého předsednictví v Komisi sportovců 
ČOV, 14:30 - 16:30 kondiční nebo znovu 
badmintonový trénink (podle toho jaká je část 
sezóny), 17-19 fyzio/masáž/plavání/sauna/
kryocentrum, 19:30 večeře, 20-22 emaily, 
rozhovory, letenky, hotely, projekty a další 
pracovní povinnosti, 23:00 spánek. 

několikrát jste vyhrál mistrovství čR, 
dokonce i letos v karviné. Co vás dělá 
„neporazitelným“ na tomto šampionátu?

Věřím, že je to především fakt, že se 
badmintonu věnuji o poznání více 
a profesionálněji, než všichni ostatní hráči.

na svých oficiálních stránkách píšete 
něco jako blog. čtenáři si zde mohou 
přečíst vaše zážitky z turnajů. baví vás 

Jak byste zhodnotil turnaj Prague 
badminton open 2015, který se před 
nedávnem uskutečnil?
 
Velmi pozitivně co do kvality přípravy, 
organizace a turnaje jako takového. Bohužel 
velmi negativní dojem ve mně zanechala moje 
předvedená hra, kdy jsem nezvládl už zápas 
v 1.kole proti Dánovi Perssonovi a s turnajem 
jsem se musel rozloučit takto brzy. 

 
věříte, že se kvalifikujete na olympiádu 
v Rio de Janeiru? Jak se připravujete?
 
Stále věřím. Kvalifikace je ještě dlouhá 
a i když se zatím nevyvíjí úplně podle mých 
představ, doufám, že to nakonec dopadne 
dobře. Bohužel se již nemůžu připravovat 
se svým holandským trenérem Dicky 
Palyamou, kterého jsem z finančních důvodů 
už v ČR nedokázal udržet, a musím se proto 
připravovat především mezi turnaji v zahraničí. 
Je to velká škoda a také z toho pramení horší 
výsledky posledních měsíců. 
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Koukal na Evropských hrách v Baku. Petr Koukal na MČR v mostě 2013.

psaní? Chtěl byste se tomu po skončení 
badmintonové kariéry věnovat? Třeba 
napsat nějakou autobiografii? 

Abych se přiznal, příliš mě to nebaví. 
Beru to spíše jako slušnost k fanouškům 
a přátelům, kteří mi drží palce a sledují mě. 
A také se těším, že jednou, až budu mít 
třeba své děti nebo vnoučata, tyto články 
si rád přečtu a zavzpomínám. Je to vlastně 
takový můj deníček, který si vedu už asi 8 
let. Autobiografii bych jednou napsal rád, ale 
určitě bych ji nepsal sám, na to se necítím.

na mistrovství světa v kodani jste minulý 
rok sehrál vyrovnanou partii se světovou 
šestkou Wangem Zhengmingem. 
Co chybělo k vítězství?

Chybělo poměrně málo, měl jsem lépe sehrát 
1. set a vyhrát ho. Věřím, že potom bych to už 
nepustil a zvítězil na dva sety. Vydržet s hráči 
světové top20 tři sety je fyzicky nesmírně 
náročné, protože oni prostě neudělají chybu 
a člověk si musí každý bod doslova vydřít 
a mám vždy pocit, že každá výměna je jako 
sprint na 400m… Především mi ale chybí 
“vyhranost” proti takto kvalitním soupeřům, 
bohužel se s nimi neutkávám tak často, jak 
bych potřeboval. A hlavně mi schází alespoň 
podobně kvalitní sparing partneři, kteří by mi 
dokázali podobné herní situace a především 
kvalitu a rychlost na tréninku nasimulovat.

Jaký vliv na vás mají fanoušci? dodává 
vám jejich řvoucí „Petr koukal!!!!!“ energii 
a sílu bojovat dále?

Výrazně mi to pomáhá a také proto hraji velmi 
rád turnaj Czech Open. Na druhou stranu 
mi ale nevadí ani zápasy, kdy hraji proti celé 
hale. Stalo se mi to jednou v Indonésii, kde 
jsem hrál proti jejich slavnému hráči, a 6 tisíc 
lidí bylo proti mně. Nakonec jsem vyhrál ve 
třech setech a dodnes je to jeden z mých 
nejlepších badmintonových zážitků. 

 
Před čtyřmi lety jste si prošel těžkou 
nemocí a úspěšně jste nad ní zvítězil.
Co byste poradil sportovcům, kteří jsou v 
podobné situaci a rádi by se zase vrátili ke 

svému sportu stejně tak, jako vy?

Nikdy nepřestat věřit, že to dokážete. Nelitovat 
se a necítit křivdu ani jiné pocity, které si hlava 
ráda vytváří. Místo toho sebrat odvahu, vzít 
život pevně do svých rukou a porvat se o co 
nejlepší výsledek. Na sportovišti, ve vztahu, 
v práci… prostě všude a za každých okolností! 
:-) 

Po olympiádě plánujete se svou 
badmintonovou kariérou skončit. Proč jste 
se tak rozhodl a čemu se chcete věnovat?

Je čas posunout se zase o kousek dál, čelit 
novým výzvám a zažívat nová dobrodružství. 
Badmintonový život byl krásný, ale v mnoha 
ohledech opravdu nelehký a po patnácti 
letech na vrcholové úrovni cítím, že už je na 
čase skončit. Těším se, až dám odpočinout 
unavenému tělu a ještě víc se těším, že 
se budu moci začít naplno věnovat svým 
projektům, na kterých již pár let pracuji. 
Největším z nich je můj nadační fond a jeho 
projekt STK PRO CHLAPY. Věřím, že se 
stane synonymem pro téma mužského zdraví 
ve společnosti.

mohl byste se podělit se čtenáři 
Squashrevue s nejkurióznější historkou 
vašeho cestování?

Je jich hodně za ty roky, některé snad lepší ani 
nezmiňovat :-). Z těch ostatních těžko vybrat 
tu nejlepší… Jednou mi při spánku v letadle 
hodinu kapalo do klína kojenecké mléko ze 
zavazadla uloženého nade mnou a zjistil 
jsem to až po přistání. Nebo jsem se jednou 
chtěl v Singapuru ubytovat v levnějším hotelu 
místo drahého oficiálního, tak jsem si našel 
ten nejlevnější blízko haly a po příjezdu jsem 
zjistil, že je to hodinový hotel a navíc v jediné 
ulici v celém Singapuru, kde je povolená 
prostituce… A nevyhýbají se mi bohužel ani 
ty nepříjemnější - zemětřesení v Guatemale, 
přepadení v Indonésii, krádež věcí z hotelu ve 
Francii… člověk by nevěřil, co všechno se mu 
může na cestách stát.

Text: Petra Fabianová
Foto: Archiv Petra Koukala, 
www.petrkoukal.com

Petr Koukal propaguje svůj nadační fond a projekt STK PRO CHLAPY.
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APEX 200  

-  Prvotřídní péřové závodní míče
-  Schválené německou Bundesligou
-  Oficiální míček mnoha klubů

Materiál:  přírodní peří
Rychlost:  76, 77
Balení:  12 ks / dóza

CENA OD

APEX 100  

-  Nejprodávanější míče v Německu, 
 velice oblíbené ve Francii
- Schválené pro všechny soutěže

Materiál:  přírodní peří
Rychlost:  76, 77
Balení:  12 ks / dóza

CENA OD

505 Kč

465 Kč

OLIVER Je badminTon
badminTon Je OLIVER

oliveR aPeX
FEATHER BALLS
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OLIVER JE SQUASH
SQUASH JE OLIVER
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OTEVÍRÁmE
V LISTOPAdU 2015

AKCE LISTOPAd

VYPLETENÍ RAKETY 

POUZE ZA CENU 

VýPLETU!

NOVÁ ZNAčKOVÁ 
PROdEJNA OLIVER 
Sportovní centrum JEREMI, 
Jeremiášova 2, Praha 155 00

BADMINTON I SQUASH 
60m2 I OTEVřENO DENNĚ 
SERVIS RAKET I FITNESS 
ELEKTRONICKÝ STROJ
OLIVER I SALMING 
PUMA I RUNNING
MíČE I BAGY
TENIS I RAKETY 
OBUV I TEXTIL
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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...
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ICQ 110 PRO
Perfektně vyvážená 
raketa s větší 
dynamikou. Díky
vynikajícím herním 
schopnostem se stala 
velmi oblíbenou. 
Raketa je doporučována.

S
Q

U
A

S
H

COmPRESSOR 
Z1.0
Oblíbená raketa 
Compressor má také 
pokračovatele, 
a tak můžete do 
sezóny vstoupit se 
svoji oblíbenou raketou 
v novém kabátě. 
Compressor Z1.0 má 
dvousystémový rám: 
konkávní zahnutí zvětšuje 
sweetspot rakety a 
konvexní zajišťuje její 
stabilitu. Pod názvem 
Compressor Z1.0 se 
nachází rám vyvážený 
lehce do gripu s největší 
silou úderu, ale také 
excelentní kontrolou 
míče. Vhodná pro 
všechny ambiciózní 
turnajové hráče.

ORC-A I I I
Sestřička do rodiny 
ORC-A! Tentokrát v bílém 
kabátě s modrými 
vzorky. Nová Orca nabízí 
vše na co jsme zvyklí 
u předchozí kolekce raket 
ORC-A - lehkost, hravost 
a perfektní akcelerace 
míče. Již typický je také 
vlnkovaný design rámu, 
který lépe rozloží vibrace 
a ochrání tak Vaši paži. 
Lehké vyvážení do hlavy 
a nízká váha udělá z Vaší 
rakety skvěle ovladatelný 
nástroj pro dokonalou hru.

PURE 3
Raketa PURE nikdy 
neomrzí, a proto ji 
nalezneme i v nové 
kolekci - tentokrát  
s pořadovým číslem  
3. PURE 3 je jedna  
z nejlehčích raket na trhu 
a i přes jejích 105 gramů 
Vás velice mile překvapí 
svoji razancí a tím, jak 
skvěle zrychlí míček. Tato 
lehce ovladatelná raketa 
má optimální stabilitu pro 
útočnou hru.

X-TENSA 140
Máme tu druhou X-Tensu, 
tentokrát 140tku. Slzovité 
tvarování hlavy je typické 
pro rakety Oliver, kdy díky 
systému dlouhých strun 
je dosaženo maximálního 
zvětšení sweetspotu. Tato 
raketa promine chyby 
a také dostatečně pohltí 
zpětné vibrace. Ocení ji 
zejména hráči, kteří rádi 
drží svého soupeře pod 
tlakem!

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 5

dRAGON POWER
Perfektně tvarovaná 
raketa, která díky 
svému zaoblení 
získává větší sweetspot, 
výborně ovladatelná 
a zároveň dynamická. 
Ocení ji útoční hráči.

FUSION mP X5
Raketa plných tvarů, 
která je určena pro 
silovější hráče, je velmi 
odolná a vyvážená lehce 
do hlavy, aby 
podpořila správné 
údery a celkově 
zjednodušila hru. 
Je tedy vhodná 
pro dynamickou 
a útočnou hru hráčů.

FUSION mP X3
Dynamická raketa, velmi 
odolná díky své zesílené 
konstrukci rámu. Ocení ji 
především začínající 
hráči, kteří mají malé 
nedostatky ve švihu.

m o C : 

2.490 Kč

m o C : 

1.590 Kč

m o C : 

1.590 Kč

m o C : 

2.490 Kč

m o C : 

2.690 Kč

m o C : 

2.990 Kč

m o C : 

2.590 Kč
m o C : 

2.290 Kč
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dELTA 5
Model Delta 5 je 
nejnovějším přírustkem 
do profesionální řady 
raket Oliver. Tak jako 
u předchozích DELT zde 
máme kombinaci nové 
technologie „Delta“ rámu 
s velmi osvědčenou 
Nano-Eplonovou 
technologií. Deltě 5 
nechybí vysoká pevnost, 
snadná ovladatelnost 
a jistota v ruce při každém 
úderu.

EPLON X10
Druhou novinkou v sérii
EPLON pro nadcházející
sezónu je raketa EPLON
X10. Tento typ se zúženou 
hlavou, která má díky 
technologii NANOEPLON 
zvětšený sweetspot 
a perfektní aerodynamické 
vlastnosti, padne do ruky 
každému a ihned
po pár úderech budete mít
pocit naprosto pohodlné
hry. Eplon 10 je raketa
s tuhým shaftem pro
maximální kontrolu míče,
ale i přesto se může
chlubit dynamikou, 
a to pro výše popsaný 
zvětšený sweetspot 
v kombinaci s vyvážením 
lehce do hlavy.

ENTREX 90
Tato raketa je idealní 
volba pro hráče, kteří 
rádi hrají rychle, tvrdě 
ale zároveň chtějí, co 
nejpreciznější údery. Při 
delších výměnách oceníte 
měkké průchodky, jež 
absorbují vibrace. Raketa 
je rychlá a přesná

GRAVIT Y
Velmi lehká a ovladatelná 
raketa, kterou si rychle 
oblíbí všichni hráči. 
Flexibilní v shaftu a lehké 
vyvažení do hlavy - to vše 
zajišťuje více síly. Easy 
to play!

ENTREX 60
Naprostá novinka Oliver 
- AERO konstrukce, 
perfektní zaoblení. Díky 
této konstrukci raketa 
nabízí skvělou rychlost 
ale zároveň přesnost. 
Měkké průchodky 
absorbují vibrace 
a oceníte to hlavně při 
delších výměnách. Tato 
raketa je idealní volba 
pro hráče, kteří rádi hrají 
rychle, tvrdě ale zároveň 
chtějí co nejpreciznější 
údery.

EXTREmE 79
Díky velké popularitě 
raket extreme 75 
máme pro nadcházející 
sezónu sestru v podobě 
EXTREME 79. Tak jako 
předchozí raketa se 
vyznačuje příznačně 
malou váhou. Rám má 
integrovaný karbonový 
shaft. Je velice 
ovladatelná, enormně 
přesná a propůjčuje 
hráči pocit síly, pohodlí 
a kontroly.

EPLON X9.1
Velice oblíbené rakety 
EPLON se rozrostly 
na novou sezónu hned 
o dva modely. Eplon 9.1 
je jedním z nich. Opět 
se opakuje osvědčená 
NANOEPLONOVá 
technologie, která dokáže 
zvětšit sweetspot rakety 
a zároveň si drží sílu 
úderu bez žádného 
navýšení váhy rámu. 
Úzký, aerodynamický 
rám Vám zajistí 
jistotu každého švihu. 
Perfektní kombinace síly 
a aerodynamiky!

SPIdER
Lehká špičková raketa 
v metakarbonovém 
provedení. Velmi snadno 
ovladatelná a nejlepší 
možné odpružení je 
zajištěno Front-CAP 
systémem. Hráč získá 
pocit dokonalého úderu 
za malého úsilí.

B D M T

m o C : 

2.790 Kč

m o C : 

2.390 Kč

m o C : 

2.590 Kč

m o C : 

 990 Kč

m o C : 

 970 Kč

m o C : 

2.390 Kč

m o C : 

2.490 Kč

m o C : 

2.390 Kč
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Stylově na kurt 
     s Oliverem

FUNKčNÍ módA 
OLIVER 
je určena pro všechny 
nadšené sportovce, hledající 
pohodlné triko, ve kterém se 
budou cítit velmi pohodlně. 
Trika jsou vyrobeny 
z kvalitního polyesteru 
(MC-COOL SYSTEM).
Ten kombinuje vlastnosti 
syntetických vláken s ještě 
jemnějšími mikrovlákny. 
Materiál je příjemně lehký, 
prodyšný a rychloschnoucí. 
Zachovává barvy i tvar, 
snadno se čistí a je odolný.

dop. moC vč. dPH: 590 kč

mC-Cool 
Technologie
Reguluje tělesnou 
teplotu

 
Polyester
Kombinace jemných 
syntetických vláken, 
která zahrnuje veškeré 
přednosti mikrovláken.

• Lehké a odolné
• prodyšné
• rychloschnoucí
• zachovávající barvu 
• idealní pro všechny
 sporty
• easy-care

mEXICO POLO
100% polyester
Barva – černo/červená

SALVAdOR POLO
100% polyester
Barva – černá

PANAmA POLO
100% polyester
Barva – bílá/tmavě modrá

RIO POLO
100% polyester
Barva – modrá



 CX-800

 CX-500

 CX-300
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NEJSQUASHOVĚJŠÍ 
SQUASHOVÁ 
OBUV NA 
SQUASH NOVINKA 2015

SÁlovÁ 
obuv 
oliveR 
CX 900

OLIV
ER JE SQUASH

SQUASH JE O
LIV

ER

TECHNOLOGIE SÁLOVÉ 
OBUVI OLIVER CX série 
-  PRO DOKONALE  POHODLNOU HRU 

SaT (Shock absorbing Technology)
Vynikající přilnavost podrážky s povrchem je zajištěna 
díky odolné a vysoce trvanlivé pryžové směsi  
DRC-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  
výpady, 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.

m o C : 

1.990 Kč

velikosti: 36 – 47
Nejnovější model z naší obuvnické dílny - sálová obuv OLIVER 
CX 900 - splňuje veškeré požadavky náročného hráče - boty
zajišťují pevné a bezpečné držení nohy, účinně eliminují 
nárazové šoky při dopadu, jsou předurčené k prudkým 
a častým změnám pohybu, zvládají rychlé starty s následným 
brzděním, výskoky a dopady; podrážka je protiskluzová, 
dokonale přilne s povrchem a neznačkuje. Obuv CX 900 
v krásné modro-žluté kombinaci s vysokým herním komfortem 
je vhodná pro všechny indoor aktivity!


