Juta cup okrášlil úspěch domácí Knutsonové,
s dětmi si na kurtu zahrál i Karel Nováček
Třináctý ročník velmi dobře obsazeného turnaje mužů vyhrál Michal Franěk z Olympu Praha, jenž ve finále zdolal Daniela Knoflíčka
.. na slovíčko s Jiřím Hlavatým

„Juta cup bereme především
jako pomoc našemu městu“

TOMÁŠ OTRADOVSKÝ

Dvůr Králové – Tenisové
dvorce v areálu Hrubá luka
hostily o víkendu již 13. ročník populárního a velice dobře obsazeného turnaje Juta
cup. Do zápolení o jeho poháry
se zapojilo 48 mužů a 51 žen a
čtyřdenní klání mohlo směle
začít.

Dvůr Králové – Takřka celé
sportovní klání sledoval v
areálu zdejších tenisových
kurtů JIŘÍ HLAVATÝ – majitel společnosti Juta a. s., generálního partnera turnaje.
Po skončení finálových bojů
si mohl úroveň jen pochvalovat a pro Krkonošský deník odpověděl na otázky týkající se kvality turnaje,
hosta Karla Nováčka, finálové účasti domácí hráčky,
ale i využití jím vyráběných
umělých trávníků.

Problémy působily
noční bouřky
Úvodní dny patřily zahajovacím vyřazovacím bojům a nutno říci, že na sportovce bylo
připraveno doslova tropické
počasí. Neplechu na kurtech
navíc způsobila noční bouře,
zásluhou pořadatelů se ale
turnaj odehrál bez větších
problémů. Zápasy přinesly
často velice vyrovnané bitvy,
mezi nimiž vzbudil největší
pozornost čtyři a půl hodiny (!)
trvající duel mezi Mikšovskou a Závodskou (7:6, 2:6, 7:5).
Více než tři hodiny zase strávili na kurtu Rola s Votíkem,
kteří sehráli nejdelší utkání
mužského singlu.
Vítězem v hlavní kategorii
mužů se stal po zásluze nejvýše nasazený Michal Franěk
(na snímku s finalistou Danielem Knoflíčkem a generálním
ředitelem společnosti Juta, a. s.
Jiřím Hlavatým – pozn. aut.),
jenž přešel přes Homolu, Já-

BÝVALÁ SVĚTOVÁ OSMIČKA Karel Nováček (vlevo) provedl v nedělním dni po kurtu řadu dětí, kterým
nechyběla profesionální rozcvička i samotná hra proti slavnému tenistovi. Foto: Václav Bartoška
nošíka, Kameníka (5) i Michálka a ve finále porazil
Knoflíčka (TK Agrofert Prostějov). Překvapení k potěše
slušně zaplněného areálu přišlo v ženském pavouku, kde se
až do finále probojovala domácí Gabriela Knutsonová,
která nakonec v dramatickém
boji podlehla vítězce z roku
2005 Pavle Šmídové z TP Pernštýn 1897 Pardubice 4:6, 5:7.

Nováček s Devotym
bavili hlavně děti
Nedělní odpoledne patřilo v
tenisovém areálu vzácným
hostům. V roli patrona turnaje dorazil stejně jako v předchozích letech bývalý český
reprezentant Karel Nováček,
jenž dříve dělal radost sportovní veřejnosti nejen v Davis
cupu, ale i na turnajích ATP. V
roce 1991 byl navíc na žebříčku osmým nejlepším hráčem
světa. Spolu s ním do Dvora
Králové dorazil i Theodor Devoty, odchovanec zdejšího oddílu a dnes již trenér daviscupového reprezentanta Radka

Výsledky 13. ročníku Juta cup
MUŽI
Dvouhra – čtvrtfinále:
Franěk – Kameník 6:1, 6:4,
Michálek – Čepek 6:0, 6:1, Línek – Jedlička 7:5, 4:6, 6:3,
Knoflíček – Řezníček 6:0, 6:0.
Semifinále: Franěk – Michálek 6:4, 6:1, Knoflíček – Línek 7:5, 6:1. Finále: Franěk –
Knoflíček 6:3, 6:3.
Čtyřhra – semifinále: Línek, Pultr – Kameník, Vojtěchovský 6:1, 6:4, Michálek,
Jiřička – Kratochvíl, Řezníček 6:3, 7:6. Finále: Michálek, Jiřička – Línek, Pultr 3:6,
6:4, 1:0 (4).
Štěpánka. Nováček s Devotym
nejprve na centrálním dvorci
publiku předvedli exhibiční
utkání a poté se již věnovali
dětem. Ukázkový trénink neměl chybu a na naděje královédvorského tenisu čekal po
poctivé rozcvičce a tréninku i
modelový zápas s legendou
českého tenisu.

ŽENY
Dvouhra – čtvrtfinále:
Šmídová – Paterová 6:1, 6:1, Suková – Hynková 6:1, 6:2, Knutsonová – Brůchová 6:3, 3:6, 6:3,
Mikšovská – Závodská 7:6, 2:6,
7:5. Semifinále: Šmídová – Suková 6:4, 6:1, Knutsonová – Mikšovská 6:3, scr. Finále: Šmídová – Knutsonová 6:4, 7:5.
Čtyřhra – semifinále:
Hladká, Závodská – Hrabalová, Tomanová 7:6, 6:2, Janatová, Válková – Mikšovská,
Knutsonová 6:2, 2:6, 1:0 (2). Finále: Janatová, Válková –
Hladká, Závodská 2:6, 6:0, 1:0 (8).

Při tenisovém programu
obou hostů nechyběl ani Jiří
Hlavatý – generální ředitel akciové společnosti JUTA, sponzora turnaje. Jeho chvíle přišly především v závěru čtyřdenního turnaje, kdy se zúčastnil slavnostního předávání pohárů, šeků a dalších věcných cen.

.. na slovíčko s finalistkou ženské dvouhry Gabrielou Knutsonovou

„Měla jsem štěstí, že na mé lavičce byl stín“
hráčka a že když mohu já
získat tři hry v řadě, může to
dokázat taky a tu ztrátu dotáhnout. Tak se i stalo a z
vedení 3:0 byl za chvíli stav
3:5. Samozřejmě jsem chtěla
ten set vyhrát a jít do třetího, ale byla jsem už dost
unavená a ona hrála pěkně.

TOMÁŠ OTRADOVSKÝ

Dvůr Králové – Nejlepší a divácky nejpočetnější atmosféru mělo při 13. ročníku Juta
cupu pondělní finálové utkání žen. Probojovala se do něj
totiž domácí odchovankyně
GABRIELA KNUTSONOVÁ, jež
prošla vyřazovacími boji až
mezi dvě nejúspěšnější hráčky. Postavila se jí o sedm let
zkušenější Pavla Šmídová.
Vítězka z roku 2005 vyhrála v
poměru 6:4, 7:5, přesto i poražená hráčka sklidila za svůj
bojovný výkon potlesk.
Gabrielo, jak se vám líbilo na
turnaji, který jste mohla odehrát na domácích kurtech před
svými kamarády?
Jsem ráda doma, protože
tady moc turnajů nebývá.
Jsem moc spokojená, protože
se sem pokaždé těším.
Který zápas pro vás byl vůbec
nejtěžší a kdy jste si říkala, že
může pouť turnajem skončit?
Asi to bylo hned první kolo, v němž jsem nastoupila
proti své velké kámošce Nině Holanové. Sice to podle
skóre nevypadá, hrála jsem i
tříseťáky, ale tenis to byl
rozhodně nejtěžší.
Po celý turnaj všechny účastníky trápilo pořádné vedro.

Prozraďte čtenářům, co pro
vás znamená turnaj Juta cup,
který už roky podporujete?
Já bych chtěl především
říci, že tenhle turnaj neděláme kvůli naší společnosti.
Na rozdíl od předchozích let
tu máme mladé hráče a já
jsem rád, že si turnaj získal
tradici. Bereme jej především jako pomoc našemu
městu, aby se u nás něco
dělo. Většina hráčů tu musí
někde spát, do zdejších restaurací chodí na obědy,
večeře a díky nim to město
žije. Navíc turnaj navštěvují děti a právě těm hráči
ukazují cestu, kam až to lze
s tenisem dotáhnout.
Právě a hlavně dětem se v nedělním programu věnoval
slavný hráč naší tenisové historie Karel Nováček, jenž je
patronem turnaje. Spolu s ním
dorazil i trenér Radka Štěpánka a odchovanec dvorského tenisu Theodor Devoty…
Přišli mezi nás i jejich
rodiče a ti měli možnost vidět, jak špičkový tenis vypadá. Ve dvorském tenisu
se trenéři starají každoročně o stovku dětí. Právě tohle je ta pomoc dětem a rodičům. Viděli, že zdejší oddíl žije nejen svým denním
životem, ale dokáže i něco
takového zorganizovat. Mé
poděkování patří všem, kdo
se o organizaci starali.
Když jsme u Theodora Devotyho, existuje naděje, že by se
na Juta cup podařilo přivézt i
jeho svěřence Štěpánka?
Konkrétně jsme se o tom
nebavili. Určitě by měli
znovu přijet tito dva hosté a

dokonce by se na divokou
kartu mohli zapojit i do
turnaje. Pokud bude Radek
v republice, mohu za sebe
slíbit, že se budu snažit jej
do Dvora Králové dostat.
Turnaje se zúčastnili i domácí
borci. Jak vy vnímáte fakt, že
se mohou měřit s hráči, kteří
na žebříčku ČR jsou vidět?
V kategorii mužů ve
Dvoře nejsou takoví hráči,
kteří by se mohli vyrovnat
těm, co k nám jezdí. Sice se
zúčastnili, ale o nějakých
vysokých ambicích to nebylo. Přece jen se to už blíží
i elitě. V kategorii žen to
bylo něco jiného. Gábina
Knutsonová tenisem žije,
hrála doma a jsme moc rádi, že došla tak daleko.
V posledních ročnících, kde je
konkurence vysoká, není zvykem, že by domácí hráč, potažmo hráčka dokráčel(a) až
do finále. Letos jste měl jistě
vyloženě velkou radost.
Bylo to hodně příjemné.
Jak Gabča postupovala turnajem, dostávala řadu gratulací. Když přišla ke mně,
tak jsem ji odbyl s tím, že jí
popřeji, až turnaj vyhraje
(usmívá se). Nakonec jsem
se jí omluvil, protože i druhé místo je fantastické a
blahopřál jsem i tak.
Tenisový areál je na spoustě
míst okrášlen vaším umělým
trávníkem. Plánujete ve městě
i dál pokládat produkt firmy?
Spoluvlastníme fotbalové
hřiště v Podharti, kde jsme
si mysleli, že areál kupujeme celý. Nakonec jsme ale
zjistili, že část pozemku je
Tělovýchovné jednoty a
část města. Z toho jsem dost
otrávený a zklamaný.
Abychom ještě dokupovali
další věci, to ne. S výstavbou umělého trávníku zde
nepočítáme, spíš plánujeme
pokračovat v rekonstrukci
tenisového areálu. Chceme
jej vylepšit tak, abychom se
za tento areál nemuseli stydět a mohli sem víc lákat
děti i rodiče. Aby sem prostě chodili Dvoráci ve volném času, aniž by museli
tenis hrát.
(to)

Za rok se Juta cup určitě uskuteční znovu. Mohou se královédvorští příznivci tenisu těšit,
že vás na domácích kurtech
zase uvidí?
No rozhodně ano. Bydlím
tady a už nyní se na další
ročník těším.
S PLNOU SOUSTŘEDĚNOSTÍ se Gabriela Knutsonová rvala ve finále
s Pavlou Šmídovou, jíž nakonec podlehla. Foto: Deník/Tomáš Otradovský
Dalo se to všechno zvládnout?
Přece jen zápasů bylo hodně.
Já jsem měla štěstí, že
jsem hrála většinou ve stínu.
Alespoň na lavičce byl stín
(usmívá se). Těžké to bylo,
ale myslím, že pro všechny
byly podmínky stejné, takže
jsme se s tím museli poprat.
Na Juta cupu vůbec nebývá
zvykem, že by se domácí hráč
dostal až do finále, konkurence
je vysoká. Panuje u vás tedy
maximální spokojenost nebo
krátce po finále spíš mrzí ta
porážka?

Myslím si, že jsem i ve finále hrála docela dobře. Sice
porážka mrzí, ale jsem spokojená s tím, že jsem se tam
vůbec dostala a herně nepropadla.
Co podle vás finálový zápas
rozhodlo?
Únava a klíčové body, které jsem bohužel nezvládla.
Ve druhém setu jste brzy vedla
3:0. Necítila jste se už tak trochu ve třetí sadě?
Až tak ani ne. Věděla
jsem, že Pavla je velmi dobrá

Co pro vás vlastně znamenala
podpora publika? Nejen ve finále jste měla opravdové domácí prostředí a slyšet byla i
rodina.

Cesta do finále
Holanová (1. kolo)
6:4, 6:4
Plevová (2. kolo)
6:4, 6:3
Hladká (3. kolo)
6:4, 6:0
Brůchová (čtvrtfinále) 6:3, 3:6, 6:3
Mikšovská (semifinále) 6:3, skreč
Šmídová (finále)
4:6, 5:7

Podpora od rodiny byla
pěkná. Jsem ráda, že i táta se
mohl přijít podívat. Diváci
byli skvělí, fandili a byla
jsem ráda za přízeň všech. (to)

JIŘÍ HLAVATÝ (uprostřed) předal na závěr turnaje poháry také
Pavle Šmídové a Gabriele Knutsonové. Foto: Deník/Tomáš Otradovský

