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K letošnímu tenisovému šampionátu, který se hrál tradičně na antukových dvorcích v Ústí nad
Orlicí, se vyjádřila řada osobností. Tady jsou názory osmi zainteresovaných, mezi nimiž jsou
sponzoři, funkcionáři, hráči a hráčky.

Ing. Jan Lustyk, generální ředitel společnosti Rieter CZ Ústí nad Orlicí, zakladatel turnaje

„Tenisový Rieter Cup je pro společnost Rieter CZ tradiční akcí a současně nejvýznamější
sportovní akcí, kterou naše firma podporuje. Tenis a kultura, konkrétně mezinárodně proslulá
Kocianova houslová soutěž, mají pevné místo ve firemní sponzorské kultuře.

Letošní turnaj měl velmi dobrou úroveň, zejmén a díky dvouhře mužů. Ivo Minář byl hráčem
světové stovky a Davis cupovým reprezentantem. Jan Hernych byl též hráčem, který se delší
dobu pohyboval v první světové stovce. Škoda, že kvůli zranění nemohl nastoupit k semifinále.
Ženský pavouk byl slabší, ale to souvisí s tím, že v první světové dvoustovce se v současnostii
nachází kolem patnácti českých tenistek, které dávají přednost bojům o světové body na ATP
turnajích.

Dlouholetý ředitel turnaje Vladimír Vaněk má kolem sebe tým schopných lidí. Díky němu
probíhá bez problémů nejen samotný turnaj, ale také jeho doprovodné akce, na kterých se v
příjemné atmosféře schází zástupci sponzorů a partnerů turnaje. Abych pravdu řekl, letos mne
mrzela neúčast představitelů Českého tenisového svazu.“
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Petr Hájek, starosta města Ústí nad Orlicí
„Rieter Cup je v současnosti pro město Ústí nad Orlicí nevýznamnější sportovní akcí, tomu
odpovídá jeho podpora ze strany radnice. V minulosti přijela do Ústí nad Orlicí řada kvalitních
hráčů a hráček, kteří se později prosadili i na turnajích v zahraničí. Rieter Cup je velmi slušně
prezentován v médiích, zejména na internetu a v denním tisku. Škoda, že mu v letošním roce
nevěnovala pozornost veřejnoprávní Česká televize.

Je znát, že za turnajem stojí stabilizovaný tým. Organizace funguje, slavnostní ceremionál
ozdobila vynikajícím způsobem zpívaná česká státní hymna. Město má zájem na tom, aby
mistrovský Rieter Cup v Ústí nad Orlicí pokračoval. Budu o tom hovořit s generálním ředitelem
společnosti Rieter CZ Janem Lustykem a pořadatelem turnaje Vladimírem Vaňkem. Zeptám se
jich mimo jiné na to, v jakém směru by se mělo město případně polepšit. Nemyslím finančně,
protože peněz nemáme nazbyt.“

Mgr. Vladimír Vaněk, pořadatel a ředitel turnaje

„Od roku 1997 pracuji jako ředitel turnaje, letos jsem byl současně jeho pořadatelem.

Na první pohled to žádná dramatická změna nebyla. Podařilo se mi sestavit tým kvalitních
spolupracovníků, kterým tímto děkuji. Věřím, že turnaj dopadne dobře i po ekonomické stránce.
Není to jednoduchá práce, přesto se nám letos podařilo získat ke spolupráci kolem padesáti
sponzorů.

Na Rieter Cupu se hraje o 324 tisíc korun, přičemž vítěz mužské dvouhry bere 80 a nejlepší
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žena 60 tisíc korun. Pro někoho to mohou být malé peníze, já na podobné poznámky obvykle
reaguji větou, co by podobným výhrám řekli mistři České republiky v jiných sportech. Ti si totiž o
podobných penězích – myslím na úrovni domácího mistrovství - mohou nechat jen tiše zdátt,
většinou totiž bojují o medaile a diplomy. Když jsem o tom mluvil například s trenéry nejlepších
českých judistů a cyklistů, nevěřícně kroutili hlavami.

Můžeme přemýšlet o termínu turnaje, tady narážím na názor Ivo Mináře, který doporučuje jeho
přesun na začátek září. K zamyšlení jsou případné změny v doprovodném programu, který by
mohl být jednodušší.“

Petr Nevšímal, vrchní rozhodčí a delegát Českého tenisového svazu

„Z mého pohledu proběhl turnaj bez problémů. Mám na mysli jeho organizaci i chování hráčů a
hráček. Mužský pavouk byl pochopitelně silnější, na letošní Rieter Cup přijeli velmi kvalitní
hráči, Ivo Minář a Jan Hernych, šestý a sedmý hráč celostátního žebříčku.

Šampionát tradičně zpestřuje doprovodný program, letos měli hráči bowlingový turnaj a
zahradní party, další akce patřily sponzorům. Společný šampionát mužů a žen měl v Ústí nad
Orlicí tradičně velmi dobrou sportovní a organizační úroveň.“
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Ivo Minář, dvojnásobný mistr ČR 2012

„Byl to hezký týden, se vším všudy. Bylo nádherné počasí, navštívil jsem vedlejší koupaliště.
Líbila se mi zahradní party, skvělé jídlo a turnajová atmosféra. Hovořil jsem s ředitelem
turnajem panem Vańkem, kterého jsem se zeptal, zda neuvažuje o změně termínu. Nevím, ale
hodně tenistů hraje na začátku prázdnin ligové soutěže v Německu. Začátek září, druhý týden
US Open, by možná byl pro domácí šampionát výhodnější. Pokud by se organizátorům podařilo
alespoň trochu zvednout dotaci turnaje, určitě by na něj přijelo víc kvalitních tenistů.“

Jan Šátral, poražený finalista

„Když jsem viděl, kdo všechno se do Ústí nad Orlicí chystá, ani ve snu by mne nenapadlo, že
budu hrát finále. Prohrál jsem, přesto mám radost. Ivo byl lepší.“

Zuzana Skočdopolová, obhájila loňské prvenství
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„Soupeřka byla chvílemi lepší, ale myslím, že zápas nezvládla moc dobře takticky. V závěru mi
přálo štěstí, z obhajoby titulu mám pochopitelně velkou radost. Když budu zdravá, za rok se na
Rieter Cup vrátím a pokusit se vyrovnat rekord Ivety Gerlové, která tady vyhrála dvouhru
čtyřikrát.“

Petra Krejsová, poražená finalistka

„Prohrála jsem, ale jsem nadšená. Rieter Cup je jedním z nejlepších turnajů, byla tady skvělá
atmosféra!“
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