
Mistrovství Evropy týmů U17 2015 v Lisabonu 
14.-17.5.2015 

Na ME U17 2015 v Lisabonu byli nominováni Dávid Dvonč, Šimon Maťas, David Németh, Kristína 
Šmíčková a Barbora Ebringerová. Tým U15 jsme se rozhodli nevyslat zejména z důvodu nízkého věku většiny 
hráčů, kterých by se případná nominace týkala. Do Lisabonu jsme se vypravili den před započetím turnaje. 
Jednalo se tedy o poněkud náročnou cestu, neboť někteří strávili ve vlaku více jak 6 hodin a náš let z Prahy byl 
až ve 20.00. Do Lisabonu jsme doletěli ve 22.30 místního času a na hotel se dostali až o půlnoci. Příprava před 
prvním zápasem turnaje s Francií tedy nebyla ideální.  
 

Slovensko (10) 0-3 Francie (2) 
Po náročné cestě nás čekal víc než jen těžký vstup do turnaje. Jako první měl naše síly prověřit druhý 

nasazený tým Francie a ještě k tomu v devět ráno, což bylo s ohledem na celodenní cestu a pozdní noční přílet 
do Lisabonu poněkud nepříjemné. 

 I proto jsme se rozhodli k prvnímu zápasu nasadit Barboru Ebringerovou místo Kristíny Šmíčkové tak, 
aby Kika pošetřila síly na odpolední důležitý zápas s Dány. Barča bohužel vůbec nezachytila vstup do zápasu 
s Fanny Segers. Velká nervozita a značné množství chyb svazovaly hru Barči, která v druhém setu dokonce čelila 

hrozbě kanára, které se naštěstí ale 
vyhnula! Až ve třetím setu si Barča 
uvědomila, že doopravdy nemá co 
ztratit, začala hrát svůj obvyklý squash 
a držela vyrovnaný stav až do 
koncovky, kde ovšem Francouzce 
podlehla. Velká škoda, že Barči trvalo 
dva sety, než se dostala do zápasu i 
proto, že nakonec to byl jediný zápas 
na ME, který odehrála.  

Po zápase Barči se na kurt 
postavil Šimon Maťas, jehož čekal víc 
než jen těžký protivník v podobě 
zřejmě nejlepšího kluka na turnaji 



Victora Crouina. Šimon šel do zápasu s taktikou se hlavně neunavit a vyzkoušet si zdejší prostředí. Victor od 
začátku zápasu prokazoval své nesmírné kvality a Šimon hrál na kurtě doslova vedlejší roli. I přes chvilkové 
záchvěvy snahy se Šimon během zápasu prakticky k ničemu nedostal a výborně hrající Victor tak přidal druhý 
bod pro Francii. Od Šimona se v zápase sice nic nečekalo, ale rozhodně mohl pro svůj dobrý pocit ze hry udělat 
trochu víc.  

Jako poslední nastoupil k zápasu David Németh, neboť Dávida Dvonče trápily bolesti zad a chtěli jsme, 
aby byl připraven na odpolední zápas s Dánskem. Davidovým soupeřem byl Alexandre Dubarry. David vkročil do 
zápasu podobně jako Barča a než se stačil rozkoukat, tak už seděl venku na lavičce a prohrával 0/1. V druhém 
setu svůj výkon mírně zlepšil, ale poté co promáchl nebo nepřijmul 6 podání, nemohl být výsledek setu jiný než 
opět negativní. Do třetího setu jakoby vkročil naprosto jiný člověk a najednou to byl David, kdo svého soupeře 
agresivní a hlavně přesnou hrou dozadu doslova k ničemu nepustil, a tak jsme si připsali alespoň čestný úspěch 
v podobě jednoho setu! David pak už bohužel nedokázal navázat na svůj výkon, když opět začal zbytečně moc 
chybovat a Alexandre tak zvítězil v poměru 3/1. Francie nám tedy dala lekci v poměru 3/0, nicméně je třeba 
podotknout, že kvality francouzského týmu jsou v současné době v naprosto jiné dimenzi než ty naše, což 
Francie potvrdila svým konečným druhým místem v turnaji! 
 

Slovensko (10) 1-2 Dánsko (7) 
Odpoledne nás čekal hlavní soupeř v boji o postup do čtvrtfinále a to konkrétně Dáni. Věděli jsme, že 

nás nečeká lehký soupeř, neboť disponují obrovskou kvalitou zejména na klučičí jedničce a holce, ale i tak jsme 
věřili, že máme šanci na výhru. Od tohoto zápasu jsme již ke každému utkání nastupovali v nejsilnější sestavě. 
Tedy Dado na jedničce, Šimon na dvojce a jako holka nám nastupovala Kika. K prvnímu zápasu se postavil Dado 
a soupeřem mu byl Magnus Laursen. Dado začal trochu bojácně a po nevýrazném výkonu poměrně hladce 
ztratil první set. V tom druhém se 
již dostal do tempa a místy se mu 
dařilo soupeře přehrávat, nicméně 
Dadovi v tomto zápase chyběla 
jistota na zakončení a to na solidně 
a hlavně bezchybně hrajícího 
Magnuse nestačilo.  

Dado tedy svůj zápas 
prohrál poměrně jednoznačně 0/3 
a naše naděje se tak upínaly ke 
Kristíně, na kterou ovšem čekala 
velice těžká soupeřka Sarah 
Lauridsen. Kika si před zápasem 
moc nevěřila a její nervozita se 
promítnula i do prvního setu, ve 
kterém prakticky nekladla žádný 
odpor, hodně chybovala a precizně 
hrající Dánka ji svou agresivní hrou 
a dobrým čtením hry hodně 
přehrávala. Druhý set se nesl v duchu toho prvního a Kika tak prohrávala 0/2. Ve třetím setu, podobně jako 
Barča ráno, Kika pochopila, že už nemá co ztratit a začala konečně hrát svou agresivní hru dozadu podpořenou 
výborným zakončením na backhandovém volej dropu. Zápas se dost vyrovnal a je jen škoda, že Kika takto 
nehrála po celý zápas. Těsná prohra v setu a výsledek 0/3 tedy znamenal, že už Dány nemůžeme porazit, a že 
naděje na postup do čtvrtfinále jsou minimální.  

Alespoň o čestný úspěch se šel zasadit Šimon proti Jacobovi Sondergard Jensenovi. Šimon začal velice 
dobře a první set byl zcela v jeho režii. V druhém Šimon evidentně polevil, čehož Dán plně využil a Šimon, který 
více rozmachoval rukama, než hrál, najednou nestačil a stav byl tak srovnán. V dalším setu se Šimon opět herně 
hledal a bylo vidět, jak jej psychicky ubíjí, že není schopen podat svůj obvyklý výkon. Dán nicméně nedisponoval 
žádným dobrým úderem a poměrně dost kazil. Šimon odvrátil dva gamebally a ujal se vedení 2/1 na sety. Čtvrtý 
set svým průběhem i skórem naprosto kopíroval ten třetí a tak opět poté, co Šimon odvrátil dva gamebally, si 
tentokrát připsal úspěšný matchball a alespoň tak přidal skóre upravující bod. 

1.hrací den jsme si tedy připsali porážku s Francií 0-3 a s Dánskem 1-2 a v pátek před námi byl jasný 
úkol porazit jak Turky tak i Nory, abychom si zajistili třetí příčku ve skupině a tak i lehčího soupeře pro souboje o 
9.-16.místo. 



V pátek jsme také začínali hrát až v 14.00 a tak jsme se domluvili, že dopoledne strávíme cestou do 
centra a následnou procházkou. Téměř tříhodinová prohlídka byla příjemným zpestřením turnaje a je zapotřebí 
konstatovat, že Lisabon je velice pěkné město! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slovensko (10) 3-0 Turecko (18) 

V pátek odpoledne nás čekal papírově nejslabší tým na turnaji – Turecko, a tak bylo jasným cílem Turky 
v co nejkratším čase porazit, zvýšit si po pátku sebevědomí a ušetřit síly na večerní zápas s Nory. Zápas rozehrál 
Dado proti Atakanovi Yorukogluvi a bylo pro nás obrovským překvapením, že namísto kanára, kterého jsme 
čekali od Dada, přišel kanár od Turka, který sice prohrál první výměnu, ale set nakonec vyhrál 11/1. Dado byl až 

nepochopitelně nervózní, promachoval 
lehké lajny v zadní části kurtu a kazil. 
Urputně hrající Turek dělal problémy i ve 
druhém setu, kdy se Dado stále hledal a 
až do stavu 8/8 jsme se opět strachovali 
o výsledek. Třetí set se nesl už v duchu 
mírného uklidnění, i tak ale Dado 
pokračoval v doslova tragickém výkonu 
plném nepřesností a hloupých chyb. 
Poté, co se Dado dostal do vedení 2/1 na 
sety, už ovšem Turek přestal klást odpor, 
a tak až po nečekaně velkých obtížích 
jsme si mohli připsat první výhru.  

Jako druhý šel na kurt Šimon, 
jemuž byl soupeřem Cagan Duzcu. Turek 
spadal možná ještě do kategorie U15 a 
více než hra na kurtě, ho zajímal zápas, 

který hrál tým Turecka U15 na vedlejším kurtě. Šimon jej doslova vystřílel z kurtu a po lehké výhře 3/0 byl 
možná trochu zklamaný, že si moc nezahrál.  

K poslednímu zápasu nastoupila Kika, jejíž soupeřka Esmehan Kabakci byla možná herně nejlepší 
z celého týmu. Kika po pár úvodních dlouhých a vyrovnaných výměnách ale nechala nikoho na pochybách, kdo 
je na kurtu pánem a výbornou agresivní hrou dozadu podpořenou kvalitní zakončováním porazila poměrně 
slušně hrající Turkyni 3/0.  Tímto výsledkem skončil tedy i zápas s Turky a my si tak připsali první výhru na 
turnaji! 
 



Slovensko (10) 3-0 Norsko (15) 
Poslední skupinový zápas jsme odehráli proti 

Norům a šlo zejména o to, vyhnout se ve vyřazovací 
části týmu Skotska a jít na slabší Maďary, což byla 
dostatečně velká motivace. Jako první šel na kurt opět 
Dado a byli jsme trochu v napětí, jak svůj zápas po 
dopoledním výkonu zvládne! Naštěstí pro nás na kurt 
nastoupil zcela jiný Dado než ten, co hrál s Turky a 
svému soupeři Filipu Pintovi doslova nedal šanci na to 
přemýšlet o vítězství v tomto zápase. Dado hrál až 
neuvěřitelně přesně, trpělivě a zdobilo ho zakončení na 
backhandovém volej dropu, kterým zakončil minimálně 
15 výměn. Skvělý výkon a výhra v poměru 3/0 od Dada 
nám tedy dodala první bod a uklidnění, neboť jsme 
věděli, že Norská holka zdaleka nedosahuje kvalit Kiky.  

Možná i s vědomím tohoto faktu nastoupil 
Šimon do svého zápasu se Sigurdem Dahle poměrně vlažně. Šimonovi se znovu nic nedařilo, kazil lehké míče, 
místy hrál na půl plynu a Nora tak zbytečně neustále vracel do zápasu. Tento zápas byl v podstatě jen o 
Šimonovi a o tom, jestli se zrovna rozhodne hrát na plno nebo odchodí několik míčů. Nor statečně bojoval a 
s tím přicházelo i štěstí na zakončení, což Šimona také poměrně rozhazovalo. Stav 2/2 na sety tedy plně 
vyobrazoval, co se dělo na kurtu a Šimon se tak ještě hodně zapotil v pátém setu, kde za stavu 8/10 čelil dvěma 
matchballům. Zde Šimon zabral, a připsal tak pro tým rozhodující druhý bod a Kika tak už šla na kurt jen 
z povinnosti.  

Její soupeřka Lotte Flesjo Toverod nekladla absolutně žádný odpor a pro Kiku tak byl tento zápas 
možná i jednodušší než zápas s Turkyní. Nutno ale podotknout, že to bylo hlavně zapříčiněno Kristíninou kvalitní 
hrou. Kika si tedy připsala jednoznačné vítězství v poměru 3/0 a stejným poměrem jsme si poradili i s týmem 
Norska! 
 

V základní skupině B jsme tedy s bilancí dvou výher a dvou porážek obsadili konečné třetí místo, které 
nás poslalo do bojů o 9.-16.místo, kde na nás čekal tým Maďarska. Byl k nám přívětivý i los a tak v případě výhry 
s Maďary na nás čekal lepší ze zápasu Finů s Holanďany! 
 

Slovensko (10) 3-0 Maďarsko 
K prvnímu utkání ve vyřazovací fázi turnaje v bojích o 9.-16.místo jsme nastoupili proti týmu Maďarska, 

který se ve skupině A umístil na čtvrtém místě. Jako první nastoupil ke svému zápasu Dado proti Akosi 
Pocsaiovi. Dado působil zezačátku opět poněkud nervózním dojmem a to se i projevovalo na jeho hře. Dobré 

okamžiky a výměny střídaly okamžiky, kdy se 
David ani nerozběhl za poměrně lehkými míči. 
Jeho maďarský soupeř nadále bojoval a často 
využíval svůj nepříjemný boast hlavně na 
backhandové straně. I přesto, že David působil 
nerozcvičeně a zaskočeně, tak si dokázal 
vypracovat tři gamebally, ale bohužel se mu 
ani jeden z nich nepodařilo proměnit a první 
set tak prohrál po boji 15/17. Do druhého setu 
nastoupil úplně jiný Dado a soupeře svojí 
soustředěnou, agresivní hrou podpořenou 
dobrým zakončováním pomocí dropů 
prakticky k ničemu nepustil. Ve stejném duchu 
se nesl i třetí set, který také patřil jednoznačně 
Dadovi. Na začátku čtvrtého Dado trochu 
polevil na koncentraci a zbytečně uspěchanou 
hrou dopředu pomohl Maďarovi se vrátit zpět 

do zápasu. I přes pár vyhrocených okamžiků, kdy se Dado tak trochu zbytečně nechal rozhodit soupeřem, ale 
set dovedl do vítězného konce a ujali jsme se tak vedení 1/0 na zápasy.  



Po Dadovi se na kurt postavila Kika, jejíž soupeřkou byla Debóra Szerencsés. Kika na soupeřku vlétla 
svojí svižnou hrou dozadu podpořenou skvělými boasty a dropy, na které poměrně subtilnější Maďarka 
absolutně nestíhala reagovat. Kika nechybovala, hrála konzistentně po celý zápas a stejně tak jako včera, i 
tentokrát přispěla týmu poklidným a hlavně postupovým bodem.  

Jelikož o vítězi zápasu už bylo rozhodnuto a pravidla turnaje umožňují v takovém případě změnit 
soupisku, tak se k poslednímu zápasu postavil místo původně nominovaného Šimona David. Maďaři učinili 
taktéž změnu, a tak jeho soupeřem v zápase na dva vítězné sety byl Oliver Lantos. David tentokrát podal 
mnohem lepší výkon než při zápase s Francouzem, kde tolik chyboval. Nicméně zbytečným chybám, které 
Davida často provázejí, se neubránil ani teď. Výborný průběh výměn, kde byl David často v tlaku a soupeře 
doslova honil po kurtě, často končily nepochopitelnýma chybama. I přesto ale David zmobilizoval síly v závěru 
setu, odvrátil dva gamebally a set vyhrál v poměru 12/10. Do druhého setu vkročil David mnohem 
koncentrovaněji a brzy se ujal vedení 7/3. Pak ovšem opět přišla pasáž plná chyb a najednou to byl opět Maďar, 
kdo měl dva gamebally. Nicméně i tentokrát David zabojoval a vypracoval si první matchball. Ten sice po hloupě 
chybě neproměnil, ale napodruhé už se nemýlil a získal tak pro sebe set v poměru 13/11 a zápas v poměru 2/0 
na sety. Celkově tedy všichni hráči podali dobrý výkon a Maďarům prakticky nedali šanci!  

V odpoledním zápase na nás už čekalo Holandsko, jemuž postup výrazně ulehčil tým Finska, kterému 
onemocněli hráči a nemohli tak nastoupit v plném složení. 
 

Slovensko (10) 3–0 Holandsko (11) 
Zřejmě klíčový zápas pro náš tým odehráli hráči proti o jednu pozici níže nasazenému Holandsku a 

zejména Kika a Šimon měli Holanďanům po trpké porážce z ME U19 co vracet!!! Stejně tak jako i zápas 
s Maďary jsme tento zápas sehráli na vedlejším centru Olaias a drobnou výhodou pro nás byl fakt, že holandský 
kouč se rozhodl být s týmem U15 na druhém 
centru a Holanďani tak neměli trenéra v hledišti. 
K prvnímu zápasu se postavil opět Dado a 
soupeřem mu byl Frank Goossens. Dado vkročil do 
zápasu suverénním způsobem a plný sebevědomí! 
Skvělou hru dozadu podpořil ještě lepšími 
konečnými údery. Z Dada vyzařoval klid a jistota a 
ujal se vedení. Druhý set v mnohém připomínal ten 
první a Dado měl zápas pevně pod kontrolou až do 
stavu 7/4. Zde přišla první krize, když Dado pětkrát 
po sobě uspěchal zakončení a zbytečně tak pustil 
Franka do vedení.  Ten si jej již pohlídal a srovnal 
stav utkání. Ve třetím setu se Dado rychle 
vzpamatoval a svou důraznou, ale velice přesnou 
hrou dozadu začal soupeře unavovat a pomalu ale 
jistě se propracoval až k vedení 2/1 na sety. Čtvrtý 
set už začal nabízet vrcholný squash od obou hráčů. Fyzicky náročné výměny podpořené skvělými údery a 
neskutečnou obětavostí a bojovností již přilákal pozornost většiny diváků v centru. Bohužel pro Dada už i jemu 
začaly viditelně ubývat síly a stále tvrdě bojující Frank toho dokázal využít a po několika zbrklých výměnách 
v podání Dada si vypracoval náskok 10/7. Dado nic nevzdal a po výborném výkonu srovnal na 10/10. Za tohoto 
stavu přišlo jedno ze dvou špatných rozhodnutí rozhodčího v tomto zápase. Dado dostal nepochopitelný no let 
a v další výměně již podlehl okolním událostem a Frank tak srovnal na 2/2. Začátek pátého setu se bohužel 
nevyvíjel tak, jak by si Dado představoval a brzy prohrával 1-4. Za tohoto stavu se Dado vrátil ke své skvělé hře 
dozadu a skóre vyrovnal. Následovala pasáž neskutečných výměn a vynikajícího squashe od obou hráčů, která 
už doslova přilákala všechny přítomné, neboť v době pátého setu už byla všechna ostatní utkání týmů 
začínajících ve stejný čas ukončena – tak dlouhý zápas to byl! Jako první se k matchballu propracoval Frank, ale 
svou první ani druhou příležitost nevyužil. Za stavu 12/11 pro Franka pak došlo na druhé špatné rozhodnutí. 
Frank zahrál vítězný míč do protipohybu Dada, který zareagoval pouze vražením do soupeře, ale i tak mu byl 
přiřknut yes let. Nutno říci, že Dado měl v daný okamžik víc štěstí než rozumu a zápas měl skončit výhrou 
Franka, ale takový už je sport! Dado dřel jak o život a propracoval se ke svému prvnímu matchballu za stavu 
13/12 a po dlouhé výměně a chybě Franka na boastu jej také proměnil! Následovala obrovská radost skloubená 
s naprostým vyčerpáním po 87minutovém zápase. Ze svého pohledu musím říct, že to byl od Dada nejlepší 
výkon, který jsem od něj kdy viděl. Dado hrál naprosto skvěle, bojoval, dřel, hrál přesně a agresivně a hlavně 
trpělivě! Výborný výkon a super výsledek, který tedy znamenal první bod pro náš tým!  



Jako druhá nastoupila do utkání Kika proti Gabi Fritsche. V prvním setu podala Kika svůj klasický výkon 
a set naprosto s přehledem opanovala. V tom druhém ale z nepochopitelných důvodů naprosto zbytečně 
znervózněla, udělala několik zbytečných chyb a začala se vztekat. Toho všeho ničím neubližující, ale bojovně 
hrající Holanďanka využila a srovnala stav zápasu. V přestávce mezi sety se naštěstí Kika uklidnila a v třetím setu 
již opět podávala výborný výkon, i když bylo vidět, že zejména backhandový volej drop shot, který ji do té doby 
v průběhu celého turnaje zdobil, najednou přestal fungovat, což Kiku mírně znervózňovalo. Kika přesto 
agresivní hrou do zadní části kurtu nedala špatně pohybující se Gabi šanci a zbývající dva sety si již pohlídala a 
získala tak druhý a hlavně postupový bod do zápasu o 9.místo, který je historickým úspěchem pro slovenský 
juniorský squash!!!!!  

I když už bylo o výsledku rozhodnuto a k zápasu tak stejně jako dopoledne mohl nastoupit původně 
nenominovaný David Németh, rozhodl jsem se tentokrát nechat hrát Šimona. Důvody byly jasné – zahrát si 
před nedělním zápasem se Skoty a hlavně potvrdit výhru s Holanďany pro případ, že by někdo zpochybňoval 
rozhodnutí rozhodčích ze zápasu Dada. Šimon se této role zhostil naprosto perfektně a v prvním setu doslova 
zničil svého soupeře Dennise Krukkerta. V tom druhém začal Šimon, tak jako v průběhu celého ME opět 
naprosto zbytečně chybovat a zápas se tak vyrovnal. Nicméně i tak si Šimon výsledek zápasu pohlídal a vyhrál 
2/0 na sety. Holanďany jsme tak porazili 3/0 na zápasy a v nedělním zápase o 9.místo nás čekali Skotové, kteří si 
po velké bitvě poradili s Belgičany. 
 

Slovensko (10) 1-2 Skotsko (9) 
V neděli nás čekal zápas o 9.místo, ve kterém se utkaly dva týmy, které sem měly patřit i dle nasazení. 

Naším jednoznačným cílem bylo se nejen spokojit s potvrzením nasazení, ale pokusit se překvapit a zakončit 
turnaj vítězstvím!!! Jako první ke svému zápasu tentokrát nastoupil Šimon, který se utkal s Nathanem Sharpem. 
Od prvních výměn bylo viditelné, že Skot nedosahuje kvalit Šimona, který se sice i v tomto zápase herně trápil, 
ale všechny sety si zkušeně pohlídal! Šimon soupeře tlačil do zadní části kurtu, kde Skot často dělal 
nepochopitelné chyby, anebo jen víc a víc Šimonovi nahrával. Šimona sice opět nepodržela hra do přední části 

kurtu, ale jak již bylo řečeno i tak to v pohodě 
stačilo a Šimon tak týmu přispěl prvním bodem, po 
kterém jsme doufali, že bojovně naladí i zbytek 
týmu.  

Jako druhý ke svému poslednímu zápasu na 
ME nastoupil Dado proti Patricku O´Sullivenovi. Na 
obou hráčích byla od začátku zápasu patrná veliká 
únava z předchozího průběhu turnaje a zejména 
pak ze sobotních odpoledních zápasů, které oba dva 
hráči vyhráli v koncovce pátého setu. Bohužel pro 
náš tým se zdálo, že ten kdo je na tom o trochu 
hůře, je Dado. I tak ale v setu, ve kterém oba dost 
chybovali, hráli nepřesně a často se ani nerozběhli 
k poměrně jednoduchým úderům, Dado ujal vedení 
8/5. Za toho stavu jakoby opět ale polevil a Skot, 

který sice nehrál nic speciálního, si došel pro výhru v prvním setu. Ve druhém setu Dado pokračoval v matném 
výkonu, kdy bylo vidět, že bojuje hlavně sám se sebou. I když hodně chtěl a snažil, tělo bylo proti a Dado 
postrádal přesnost. Set dospěl opět do vyrovnané koncovky a Dado dokonce odvrátil dva gamebally, Skot si 
ovšem set opět pohlídal a bylo to 0/2. Do třetího setu Dado vstoupil odhodlaně a ještě více bojovně a najednou 
to byl Skot, kdo chyboval a byl netrpělivý. Dado si set zkušeně pohlídal a naznačil, že zápas ještě není u konce. 
Bohužel vstup do čtvrté sady byl zcela v režii Skota a Dado brzo prohrával 1/5. Za tohoho stavu sice opět začal 
zlepšovat svůj herní projev, ale na vyrovnání zápasu to už nestačilo a Dado svému soupeři podlehl 1/3. 
S ohledem na výsledek zápasu se Skotskem je určitě škoda, že Dado byl naprosto vyčerpaný, neboť jsem 
přesvědčený, že v případě jiných podmínek by Dado zápas zvládl!  

Za stavu 1/1 na zápasy k rozhodujícímu duelu nastoupila Kika, kterou čekala Emma Fitzsimmons, se 
kterou se nedávno potkala ve finále Croatian JO. Kika šla do zápasu odhodlaně a s vědomím, že Emmu může 
klidně porazit. Bohužel pro nás a pro Kiku realita na kurtě byla trochu jiná. Zápas sice začal zkaženým podáním 
Skotky, nicméně odpovědí Kiky bylo 5 nevynucených chyb a stav 1/5. Pak se hra trochu vyrovnala, ale Kika 
neustále tahala za kratší konec lana. To samé platilo i ve druhém setu, kdy se Kika neustále nebyla schopná 
dostat ke své hře a navíc hodně kazila. I proto byl poměrně brzy stav 0/2 na sety. Ve třetím se Kika uklidnila, 
výrazně zpřesnila hru a nechala Skotku tvořit. Najednou to byla Skotka, která znervózněla a začala chybovat. Set 



byl velmi vyrovnaný, ale Skotka se jako první propracovala k matchballům. Kika bojovala, a tak odvrátila první 
tři, aby si sama vypracovala tři příležitosti ke snížení stavu zápasu – bohužel neúspěšně. Obě holky bojovaly, ale 
Emma byla nakonec tou šťastnější a set pro sebe získala v poměru 16/14 a tím i celý zápas a deváté místo pro 
tým Skotska. Pro nás tedy skončil zápas prohrou a konečným desátým místem na ME týmů U17 2015 
v Portugalsku, Lisabonu. Tento výsledek je nelepším v historii a tak je třeba být spokojeni! 

 

Celkové hodnocení 
Celé ME proběhlo ze strany našeho týmu v naprosté pohodě a myslím, že jsme nemuseli až na pár 

problémů s dopravou řešit žádné nepříjemnosti. Celkový výsledek a konečné umístění na 10.místě je 
obrovským úspěchem pro současnou generaci a doufejme i povzbuzením pro tým pro práci do budoucna, 
neboť potenciál porazit některé týmy, které skončily před námi byl už zde v Portugalsku a tak můžeme jen 
doufat, že už příští rok se nám podaří na ME U19 konečně probojovat do čtvrtfinálové fáze turnaje, což 
rozhodně není nereálný cíl!  

Jediným výrazným negativem z mého pohledu, ale i pohledu samotných hráčů byla atmosféra v týmu, 
kterou jsem se od začátku své spolupráce se slovenskou reprezentací snažil řešit, nicméně prozatím neúspěšně. 
Náš tým je bohužel rozdělený na holky a kluky a ani z jedné strany není vidno nějaká zvýšená snaha o to, s tímto 
stavem něco udělat. S hráči jsem na toto téma několikrát komunikoval a v průběhu turnaje se situace i mírně 
zlepšila, každopádně je ale s ohledem na budoucnost na čem pracovat, neboť podporu ve vlastním týmu 
považuji na týmové akci za naprosto nezbytnou!!! 

 
Dávid Dvonč – Do turnaje vstoupil velmi nervózně a zápasy s Dánem a Turkem se mu naprosto nepovedly. 
Naštěstí pro tým, Dado zabral ve správný čas a troufnu si tvrdit, že podával výkony za hranicí svých aktuálních 
možnosti a tým několikrát jako jednička podržel! Možná se z naší strany jednalo o malinko taktický tah dát Dada 
na jedničku, když Šimon vykazuje v poslední době lepší výsledky, ale zde na ME myslím pozice obou kluků 
vystihovala jejich aktuální formu a výkonnost. Dado je také obrovský bavič a je jen škoda, že do svých vtípků 
občas nezapojí i holky a nepokusí se tak svou povahou dát tým dohromady. Celkově od Dada výborný turnaj a 
věřím, že to byl i signál pro něj, aby na sobě začal více pracovat, neboť sám určitě ví, že aktuálně by pro squash 
mohl dělat trošku víc. I tak vynikající výkony!!! 
 
Šimon Maťas – Šimon na pozici dvojky neměl v průběhu celého turnaje žádného výrazně těžkého soupeře s 
výjimkou Francie. Šimon se na ME rozhodně nepotkal s formou, kterou disponoval v minulých měsících, ale i 
přes problémy zejména se hrou do přední části kurtu a motivací přistoupit do zápasů se slabšími hráči plně 
koncentrovaný, podal obstojné výkony, které týmu vždy zajistily potřebné body, a je třeba říct, že bylo příjemné 
vědět, že máme na pozici dvojky herní jistotu, kterou Šimon jednoznačně byl! Pro Šimona tedy výkonnostně nic 
moc turnaj, ale výsledkově tým podržel (jednou i jako rozhodčí) a vždy se snažil povzbuzovat tým k lepším 
výkonům. I když Šimon nechytil formu, tak se mu alespoň podařilo chytit rýmu, což je na Portugalské poměry, 
kde panovalo třicetistupňové horko obdivuhodné :D 
 
David Németh – Nejmladší člen výpravy věděl dopředu, že na ME bude v pozici náhradníka a s touto rolí se bez 
problému popasoval. Když už dostal příležitost, tak uhrál čestný set s Francií a v zápase s Maďary dokonce 
zvítězil. Zejména druhý zápas byl od Davida dobře odehraný a doufejme, že zde alespoň nabral nějaké 
zkušenosti do budoucích let! 
 
Kristína Šmíčková – Kika tak jako vždy bojovalo trošku se sebedůvěrou, nicméně pro tým byla obrovským 
přínosem a je zapotřebí říct, že na turnaji rozhodně nepatřila do druhé výkonnostní poloviny mezi děvčaty. Své 
zápasy i přes drobná zaváhaní v pohodě zvládala a klukům tak dodávala jistotu, že pokud to nevyjde jim, ona 
ten potřebný bod udělá! Kika by měla ještě více zapracovat na zautomatizování jednotlivých základních úderů, 
tak aby tolik nechybovala, protože zejména pohybově je na tom velice dobře. Doufejme, že pro příští roky se 
bude ještě zlepšovat a zapracuje na svém sebevědomí, které ji naprosto schází oproti ostatním lepším hráčkám! 
Od Kiky stejně jako v Praze na ME U19 výborný turnaj a patří ji velká pochvala! 
 
Barbora Ebringerová – Barča byla na turnaji ve stejné pozici jako David, tedy náhradnicí. Bohužel pro Barču se 
díky průběhu turnaje dostala na kurt pouze proti velice silné Francouzce, a tak toho nemohla moc předvést! 
Tým se snažila svým osobitým způsobem povzbuzovat a patří jí velký dík, že tuto roli na ME přijala a byla zde 
připravena Kiku kdykoliv zastoupit! 

Roman Švec  


