První mistrovský Rieter Cup se hrál od července do září 1997
Pátek, 27 Červen 2014 09:41

Největší zásluhu na tom, že se na tenisovém Rieter Cupu dlouhých osmnáct let hraje o tituly
mistrů České republiky, má bezesporu generální ředitel společnosti Rieter CZ Ústí nad Orlicí
ing. Jan Lustyk.

Vzpomenete si občas, jak vlastně Rieter Cup v roce 1995 přišel na svět?

„Po úspěšné privatizaci jsme přemýšleli o tom, jak firmu propagovat. Jak přesvědčit veřejnost,
že firma existuje a funguje. A současně tím odpovědět na různé spekulace o jejím údajném
konci. S nápadem uspořádat tenisový turnaj za mnou tehdy přišel tenisový trenér mládeže
Roman Cindr. Souhlasil jsem, ovšem pod podmínkou, že turnaj bude nejen sportovní, ale také
společenskou událostí. V r
- oce 1995, kdy koncern Rieter slavil 200. výročí své existence, přesněji v srpnu se
uskutečnil první ročník Rieter Cupu, tehdy to byl turnaj áčkové kategorie. Součástí turnaje byl
přátelský fotbalový zápas našeho firemního mužstva s XI. východočeských novinářů, jejíž dres
obléklo několik známých sportovních osobností. Na tento zápas, na který se v Ústí nad Orlicí
přišlo podívat několik stovek diváků, mám docela příjemné vzpomínky. Naposledy jsem oblékl
fotbalový dres, podařilo se mi vstřelit gól z pokutového kopu, branku soupeře hájil hokejový
útočník Ladislav Lubina. Podtext prvního ročníku a jeho doprovodných akcí byl jasný: zviditelnit
firmu v regionu a dát ji dárek k 200. výročí existence.“

V následujícím roce se hrál Rieter Cup jako turnaj kategoie A s hvězdičkou, v roce 1997
odstartovala jeho mistrovská éra.

„Ano. Tehdejší vedení Českého tenisového svazu nám nabídlo, abychom uspořádali domácí
tenisový šampionát v kategorii mužů a žen. Převzali jsme štafetu od Poděbrad a nikoho z nás
tehdy nenapadlo, že budeme mistrovství pořádat tak dlouho. V roce 1997 se naplno rozběhla
spolupráce s mým dlouholetým kamarádem Vladimírem Vaňkem, který je ředitelem a v
posledních letech i pořadatelem tenisového Rieter Cupu.“
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Hodně zajímavý byl hned první ročník Rieter Cupu, který postihly ničivé povodně.

„Byl to určitě nejdelší turnaj v historii českého tenisu. Finálové utkání mezi zkušených
Jaroslavem Bulantem a mladíkem Radkem Štěpánkem bylo rozehráno v červenci a dohráno v
září. V souboji generací se tehdy nakonec z mistrovského titulu radoval jihlavský Bulant.“

V Ústí nad Orlicí nastartoval svoji skvělou kariéru nejen Radek Štěpánek, ale na Rieter
Cupu se v průběhu let představili další výborní hráči a hráčky.

„Hrály tady tenistky Gerši, Martincová, Kroupová, Vašková, všechny se ve své době dokázaly
prosadit doma i v zahraničí. Z hráčů musím vzpomenout Vacka, Hernycha, Mináře, Hájka,
Rosola a pochopitelně Štěpánka.“

Jaká byla a je základní koncepce pořadatele turnaje?

„Od začátku říkáme, že chceme dělat turnaj pro mladou nastupující tenisovou generaci.
Většinou začínající tenisté a tenistky získávají na domácím mistrovství cenné zkušenosti, ti
úspěšnější si mohou na Rieter Cupu vydělat slušné peníze, které mohou investovat do svého
dalšího tenisového rozvoje.“

O kolik peněz se bude hrát letos? Je reálné, aby měl Rieter Cup takovou dotaci jako
například v roce 2006?

„Finanční dotace jubilejního XX. ročníku činí, stejně jako v loňském roce, 272 000 korun.

Jenom připomenu, že v roce 1995 se hrálo při Rieter Cupu o 66 tisíc korun a ve výše uvedeném
roce 2006 to bylo z dnešního pohledu tak trochu neuvěřitelných 658 tisíc korun. Vysoko
nastavenou laťku se nám dařilo držet do roku 2008 (650 tisíc korun), po celosvětové
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ekonomické krizi jsme museli dotaci snížit. Tvrdím, že na úrovní českého mistrovství se u nás
stále hraje o relativně velmi slušné peníze.“

Těší vás, že mnozí z hráčů a hráček se na Rieter Cup vraceli a vracejí?

„Samozřejmě, z toho mám radost. Jsem přesvědčený, že to nedělají zdaleka jen kvůli penězům,
které na turnaji mohou vyhrát. Snažíme se k nim chovat slušně, zajišťovali jsme jim ubytování, v
posledních letech alespoň stravování, i pro hráče a hráčky pořádáme společenské akce.“

Zmínil jste společenskou stránku Rieter Cupu, jakou podobu bude mít jeho letošní
ročník?

„Neformálním začátkem Rieter Cupu 2014 bude turnaj pro sponzory a zaměstnance firmy
Rieter CZ, který proběhne v sobotu 28. června. O den později, v neděli 29. června navečer,
zahájíme turnaj v reprezentativních prostorách Hernychovy vily. Party pro hráče a naše
reklamní partnery se letos uskuteční v úterý 1. července, připravuje ji hotel Uno. Bezprostředně
po skončení šampionátu, v pátek 4. července, dojde na přijetí u starosty města Petra Hájka.“

Jak vidíte budoucnost Rieter Cupu?

„Společnost Rieter CZ Ústí nad Orlicí nadále počítá s podporou sportu a kultury ve městě. Když
dojde k příslušným dohodám, zůstaneme u tenisu. Osobně si umím představit, že se vydáme
trochu jinou cestou.“
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