Slovo úvodem Ing. Ivo Kaderka

Vážení sportovní přátelé,

rád vás vítám na jubilejním XX. ročníku Rieter Cupu, v jehož rámci se koná XVIII. Mistrovství
České republiky mužů a žen. Titulárním sponzorem turnaje je společnost Rieter CZ Ústí nad
Orlicí, která letos slaví důstojné jubileum – dvacet let od vstupu do koncernu Rieter. Byla to
právě tato společnost, která stála u základů Rieter Cupu a následně po dvou letech i
republikového šampionátu České republiky. Za svou cílevědomou snahu si zaslouží velké
uznání.

Vážím si skutečnosti, že nad Rieter Cupem 2014 převzal záštitu hejtman Pardubického kraje
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., oceňuji, že Rieter Cup podporuje, Pardubický kraj pak naše
republikové mistrovství zařadil mezi své nejvýznamnější sportovní podniky, do takzvané Tváře
kraje. A je symbolické, že mezi těmito akcemi je i Pardubická juniorka.

V
- uplynulých měsících jsem jednal s mnoha hejtmany našich krajů, jde mi o podporu tenisu
v jednotlivých oblastech a jsem rád, že v naprosté většině patří sport a tedy i náš tenis mezi
přední priority v krajských rozpočtech. Není třeba připománat, že sport není jen významným
celospolečenským hegemonem, ale i nezbytnou součástí životního stylu našich spoluobčanů a
péče o něj je nezbytná.

Mistrovství České republiky mužů a žen se bude letos hrát poosmnácté, za tu dobu prodělal
šampionát svůj vývoj, dal nespočet příležitostí nastupujícím talentům, stejně jako se na něm
prosadili tenisté a tenistky, kteří následně byli členy úspěšných týmových reprezentací. Na
druhé straně si však také přiznejme, že mnohdy překotná globalizace změnila názor českého
mládí na tituly mistrů země, ve které žijí, a je naší povinností usilovat o důslednější vnímání
pocitu národní hrdosti, v dohodami svazované Evropě posilovat přirozené češství. Aby mladí
nadějní tenisté vedle překotného sbírání bodů do žebříčku TE, ITF a následně ATP a WTA také
toužili po medaili z republikového šampionátu a vážili si ji. Až se nám bude tohle dařit, bude mít
i Rieter Cup a současně Mistrovství České republiky mužů a žen zasloužený a odpovídající
respekt.
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Rád bych poděkoval představitelům společnosti Rieter CZ, Pardubickému kraji, zastupitelům
města, organizátorům a všem obchodním partnerům za péči, kterou tomuto turnaji věnují. Přeji
vám všem dokonalý tenisový zážitek.

Ing. IVO KADERKA, CSc.
prezident ČTS
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