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Úterý, 20 Listopad 2012 17:41

Stojí za připomenutí, že ve čtyřčlenném českém týmu, který vyhrál jubilejní 100. finále Davisova
poháru, byli hned tři tenisté, kteří v minulosti startovali na Rieter Cupu v Ústí nad Orlicí.

Radek Štěpánek: finalista šampionátu v roce 1997, který tehdy jako 19letý prohrál se
zkušeným Bulantem. Finálový zápas, původně rozehraný začátkem července, se kvůli
povodním dohrával až v polovině září...

Lukáš Rosol: vítěz Rieter Cupu 2007 a 2011. Letos senzačně porazil ve Wimbledonu Španěla
Nadala a v Ústí nad Orlicí se ujalo heslo:
"Kdo chce porazit Nadala, musí vyhrát
Rieter Cup"

Ivo Minář: vítěz Rieter Cupu 2012.
Ve výborném světle se letos předvedly také české tenistky, které obhájily prvenství ve Fed
Cupu. Platnými členkami týmu byly dvě tenistky, které rovněž startovaly na Rieter Cupu.

Petra Kvitová: finalistka Rieter Cupu z roku 2006, tehdy se jako teprve 16letá překvapivě
probojovala až do finále, kde prohrála se zkušenou Gerlovou.
Lucie Hradecká: vítězka Rieter Cupu z roku 2005.

Na skvělé úspěchy českých tenistů a tenistek jsou právem pyšní také dva hlavní organizátoři
tenisového mistrovství České republiky, které se nepřetržitě od roku 1997 hraje v Ústí nad
Orlicí.

Ing. Jan Lustyk, generální ředitel společnosti Rieter CZ a zakladatel turnaje:
"Český tenis zažívá fantastický rok. Ženy obhájily prvenství ve Fed Cupu, což byla zásluha také
Petry Kvitové a Lucie Hradecké, které jsme v Ústí nad Orlicí před pár lety rovněž viděli. Muži
vyhráli Davis Cup a navázali na 32 let starý úspěch svých slavných předchůdců (Lendla,
Šmída, Kodeše a Složila). Jsem rád, že na slavné salátové míse budou navždy vyryta jména
tenistů, kteří si zahráli Rieter Cup. Každý ví, že na vítězství ČR mají největší zásluhu Tomáš
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Berdych a Radek Štěpánek, nicméně platnými a důležitými členy týmu byli také Lukáš Rosol a
Ivo Minář, kteří ovládli domácí mistrovství v posledních dvou letech. Upřimně jim gratuluji!"

Mgr. Vladimír Vaněk, pořadatel a ředitel Rieter Cupu:
"Jsem hrdý na skutečnost, že se na našem turnaji představili tři tenisté, kteří o pár let později
vyhráli jubilejní 100. finále slavného Davisova poháru. Je to skvělá vizitka pro nás všechny. Pro
titulárního sponzora, společnost Rieter CZ, pro město Ústí nad Orlicí, pro pořadatele a
pochopitelně také pro místní tenisový klub. Rieter Cup, nad nímž někteří rádoby odborníci vždy
tak trochu ohrnovali nos, prokázal svoji životaschopnost. Vždy jsme říkali, že je to v první řadě
turnaj pro nastupující tenisovou generaci. Pozdější úspěchy Kvitové, Hradecké, Štěpánka a
Rosola to potvrzují. Vím, že to příliš reálné není, ale budu šťastný, když se některý z úspěšných
tenistů ještě jednou do Ústí nad Orlicí v budoucnu vrátí."
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