Ohlédnutí za Rieter Cupem 2014 s ředitelem turnaje Vladimírem Vaňkem
Pondělí, 07 Červenec 2014 20:22

Uteklo to jako voda. Je téměř k neuvěření, že tenisový Rieter Cup letos oslavil krásné 20.
narozeniny. Jeho první ročník se hrál v roce 1995, tehdy a ještě o rok později jako turnaj áčkové
kategorie. Mistrovská kapitola turnaje se začala psát v roce 1997, kdy se v Ústí nad Orlicí
poprvé bojovalo o mistrovské tituly v kategoriích mužů a žen. Ředitelem všech osmnácti
domácích šampionátů byl Vladimír VANĚK.

Jak hodnotíte sportovní úroveň jubilejního XX. Rieter Cupu?

„Soutěž mužů měla slušnou úroveň a to i přesto, že se na poslední chvíli odhlásili kvalitní
tenisté z první desítky českého žebříčku, loňský vítěz Mertl, dále Hernych, Pospíšil a Minář.
Podle mého nejlepší tenis byl k vidění v obou semifinálových zápasech, v nichž se střetli
Jebavý s Blechou a Šafránek se Süčem. Očekával jsem, že finálový souboj Jebavého a
Šafránka bude vyrovnanější, ale Jebavý předvedl výborný výkon a od začátku měl jasně
navrch. Tradičně slabší byl ženský pavouk, to platilo i v předchozích letech. Popáté se z
mistrovského titulu radovala pardubická hráčka Zuzana Skočdopolová, kterou sice trápí bolavá
kolena, ale na mladší konkurentky stále stačí. Klobouk dolů.“

Fungovalo všechno také po organizační stránce?

„V zásadě ano. Zlobí nás stav tribuny, který je velmi špatný. Po prvních dvou hracích dnech

se zhoršila kvalita kurtů. Nejvíc starostí nám tradičně způsobilo počasí, kvůli dešti a přeháňkám
jsme hned v první den odehráli pouze 19 ze 46 zápasů. Časovou ztrátu jsme postupně
doháněli, což ovlivnilo zejména program čtvrtého hracího dne. Hodně napilno měl především
Roman Jebavý, který během několika hodin odehrál nejprve semifinálový zápas ve dvouhře a
poté ještě semifinálový a finálový zápas ve čtyřhře.“

Rieter Cup je sportovní, ale také společenskou událostí. Pro hráče, hráčky a sponzory je
určen doprovodný program. Jaký byl ten letošní?
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„V předvečer slavnostního zahájení Rieter Cupu 2014 jsme uspořádali tenisový turnaj pro
sponzory a zaměstnance společnosti Rieter CZ, do kterého se přihlásilo dvanáct zájemců.
Vítězem turnaje se stal Daniel Král, co je důležitější, byl to krok správným směrem. Účastníky
tohoto turnaje jsme pozvali na zahájení, které proběhlo v Hernychově vile. Především pro hráče
a hráčky jsme uspořádali party, která se konala v prostorách hotelu Uno. Party se zúčastnilo
130 osob, hvězdou tohoto večera byl dobře známý bavič a imitátor Zdeněk Izer. Tečkou za
letošním Rieter Cupem bylo přijetí účastníků u starosty města Petra Hájka. Myslím, že letošní
Rieter Cup přispěl svým dílem k oslavám dvaceti let, které uplynuly od privatizace bývalého
Elitexu, který byl předchůdcem dnešní úspěšné společnosti Rieter CZ.“

V tenisových kuloárech se mluví o různé budoucnosti Rieter Cupu. Víte v tuto chvíli,
jaká bude?

„To je otazník, nabízí se více možností. Můžeme pokračovat v pořádání domácího tenisového
mistrovství a pokusit se přilákat na něj kvalitnější hráče a hráčky, nebo se můžeme vydat trochu
jinou cestou. Nabízí se uspořádání mezinárodního turnaje kategorie ITF futures s dotací deseti
nebo patnácti tisíc dolarů. Háček je v tom, že takové turnaje musí proběhnout tři, resp. dva v
řadě za sebou, což by znamenalo nalézt k sobě ještě dva nebo alespoň jednoho pořadatele.
Uvidíme, zatím je všechno ve stádiu úvah. Faktem je, že v takovém případě bychom žádné
hráče přemlouvat nemuseli, v podstatě by se nám hlasili sami. Jisté je, že důležitá bude
ekonomická stránka věci. Věřím, že v září budeme chytřejší.“
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