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Účastníci: Roman Šlechta, Jaroslav Helus, vedoucí Jitka Mazuchová, trenér Michal Vyleta, Roman Matouš  

a Michal Kratochvíl. 

 



Sobota 30. dubna 2011 

Ráno jel Michal Vyleta do Dobřan vyzvednout Jaroslava Heluse, poté do Prahy Romana Matouše  

a Romana Šlechtu, v Brně vyzvedl Jitku Mazuchovou, a nakonec na motorestu ve Starém Jičíně Michala 

Kratochvíla a všichni se naobědvali. Po obědě odjeli do Polska. Celou cestu bylo krásné počasí, u hranic  

s Polskem byly chvilkami přeháňky, chvilkami ne, a pořád se to počasí měnilo. Do hotelu jsme přijeli kolem 

půl páté, byl problém se zaplacením pobytu - museli jsme počkat až do půl deváté, kdy přijel majitel hotelu 

a dal to do pořádku. Docela jsme si oddechli, protože situace byla velmi dramatická, recepční 

nekompromisně trvala na zaplacení pobytu a neměla snahu nám nějak pomoci.  Potom jsme odjeli do 

hotelu MERCURE  pro informace, co bude zítra, kdy máme trénovat. Tam mi pan vedoucí dal plán tréninku. 

Pak jsme se šli podívat po městě.  

Neděle 1. května 2011 

Ráno byl trénink od 9 hodin a odpoledne jsme nejdříve odvezli Jitku na brífink do hotelu Mercury  

a sami odjeli s trenérem do haly. Byli jsme tam už v 15 hodin, a protože v obou halách bylo volno, tak jsme 

trénovali až do 18 hodin. V závěru tréninku trenér povolil zkušební zápasy a tak si zahrál Michal Kratochvíl 

s Jardou Helusem 1:2, Roman Matouš s Jardou Helusem 2:1, Roman Šlechta s Jardou Helusem 1:2 a také si 

zahráli čtyřhru Roman Šlechta, Roman Matouš - Michal Kratochvíl, Jarda Helus 2:1. Po příjezdu do hotelu 

jsme se vydali hledat směnárnu, abychom měli nějaké zloté a mohli si koupit něco k  jídlu. Bohužel jsme si 

neuvědomili, že je státní svátek a tak měly všechny obchody zavřeno. Zachránil nás Roman Matouš, který 

jako jediný měl alespoň 40 zlotých a tak nám všem koupil kebab. Bylo ho tolik, že jsme ho někteří ani 

nesnědli. Večer jsme si povídali, jak se bude zítra hrát v soutěži družstev. Budeme hrát v tříčlenné skupině A 

- s Německem a Tureckem. Postupují první dvě družstva mezi nejlepších osm, pokud se nám to podaří, tak 

budeme pravděpodobně hrát s Litvou a domácím Polskem.  

Muži: 

 Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D  

 Německo Rusko Polsko Ukrajina   

 Turecko Velká Británie Litva Chorvatsko  

 Česká republika Bělorusko Bulharsko Rakousko   

   Belgie 

Pondělí 2. května 2011 

Ráno jsme odjeli do hotelu Mercury, kde byl sraz všech účastníků ME. Ti se potom v doprovodu 

mažoretek a muzikantů vydali pěšky z hotelu pěší zónou na setkání se starostou města Czestochowa. 

Starosta symbolicky předal sportovcům na dobu trvání ME klíč od města. Potom se všichni přesunuli do 

haly, kde proběhlo slavnostní zahájení a generální tajemník EDSO pan Juha Matti Aaltonen  

z Finska otočením klíče před nastoupenými sportovci otevřel ME. V soutěži družstev mužů byly čtyři 

skupiny, z každé postupují první dvě družstva do bojů o 1. - 8. místo. My jsme byli pouze ve tříčlenné 

skupině s Tureckem a s Německem, které vyhrálo posledních šest ME (1987 Budapešť, 1991 Sofia, 1995 Tel 

Aviv, 1999 Izmir, 2003 Budapešť a 2007 Malmὅ). 

 SKUPINA A 1. 2. 3. body skóre pořadí 

1. Německo  3 : 0 3 : 0 4 6 : 0 1. 

2. Turecko 0 : 3  0 : 3 2 0 : 6 3. 

3. Česká republika 0 : 3 3 : 0  3 3 : 3 2. 



V 11:15 hodin - družstva muži - skupina B: 

První zápas jsme hráli právě s Německem. Jarda Helus nastoupil proti Janu-Eriku Baronovi (v roce 1999 byl 

třetí na ME v jednotlivcích) a prohrál 0:3. Ve druhém zápase nastoupil ke svému vůbec prvnímu startu na 

ME Michal Kratochvíl proti Marku Mechau (v roce 1999 byl druhý na ME v jednotlivcích). Michal se ho 

nezalekl výborným výkonem všechny kdo ho neznali, překvapil - prohrál sice 1:3, ale bojoval a tak si jen lze 

postesknout, že ve čtvrtém setu za stavu 9:9 hrálo prasátko proti nám. Potom nastoupil Roman Matouš na 

Thomase Bӓhra (v roce 2007 byl třetí na ME v jednotlivcích). Stejně jako před čtyřmi lety s ním Roman 

prohrál, ale ani on se nemusel za svůj výkon stydět, když úplně stejně jako Michal prohrál 1:3 na sety a 9:11 

v tom posledním. Zápas tedy skončil 3:0 pro Německo.  

Německo - Česká republika  3 : 0 

 Baron Jan Eric : Helus Jaroslav 3 : 0 /4,8,8/  

 Mechau Mark : Kratochvíl Michal 3 : 1 /10,6,-4,9/ 

 Baehr Thomas : Matouš Roman 3 : 1 /4,-9,6,9/ 

 

Hodnocení trenéra: 

V utkání proti Německu všichni hráči bojovali, výsledkem byly vyhrané sety Romana Matouše  

a Michala Kratochvíla. Zvláště Michal Kratochvíl se určitě při svojí premiéře „neztratil“, svedl s velmi 

kvalitním, zkušeným německým hráčem opravdu vyrovnaný zápas. Dílčí drobné nedostatky ve hře jsme 

zhodnotili hned po zápase.  

V 15:00 hodin - družstva muži - skupina B: 

Odpoledne proti Turkům se role obrátily. Naši hráči věděli, že musí vyhrát, aby postoupili dál a tak trenér 

napsal sestavu jinak - začal Michal Kratochvíl proti dvojce soupeře  Garipovi Olcasovi. Nedal mu šanci a po 

setech 11:1,11:9,11:5 jsme vedli 1:0. Roman Matouš poté hrál s nejlepším hráčem Turků Burciem Aygunem 

a i on vybojoval vítězství po setech 11:8,12:14,11:7 a 11:5. Jarda Helus proti Avninovi Timucinovi špatně 

začal, ale nervozitu poté setřásl a také vyhrál 3:1 (8:11,13:11,11:4,11:9). Vyhráli jsme tedy 3:0, tímto 

výsledkem postoupili bez ohledu na výsledek zápasu Německo Turecko do finálové skupiny, která se bude 

hrát v úterý.  



Česká republika - Turecko  3 : 0 

 Kratochvíl Michal : Olcas Garip 3 : 0 /1,9,5/  

 Matouš Roman : Aygun Burcin 3 : 1 /8,-12,7,5/ 

 Helus Jaroslav : Timucin Avni 3 : 1 /-8,11,4,9/ 

 
Hodnocení trenéra: 

V zápase s Tureckem se trochu „hledal“ Jarda Helus, naštěstí se dokázal zkoncentrovat a i přes prohraný set 

dotáhl nakonec zápas do vítězného konce. Roman Matouš hrál proti soupeřově jedničce, který hrál opravdu 

dobře a našeho hráče potrápil. Nakonec se projevily Romanovy zápasové zkušenosti a výsledkem byl další 

bod pro naše družstvo. 

Podařilo se nám vyměnit peníze na zloté a konečně jsme mohli nakoupit potraviny, jít na večeři  

a potom na hotelu probrat strategii na další boje. 

Úterý 3. května 2011 

 Semifinále 1. 2. 3. 4. body skóre pořadí 

1. Německo  3 : 0 2 : 3 3 : 0 2 8 : 3 2. 

2. Česká republika 0 : 3  0 : 3 3 : 2 1 3 : 8 3. 

3. Litva 3 : 2 3 : 0  3 : 0 3 9 : 2 1. 

4. Polsko 0 : 3 2 : 3 0 : 3  0 2 : 9 4. 

V 9:00 hodin - družstva muži - semifinále 

Podle předpokladů včera v podvečer Německo porazilo Turky a tak jsme právě spolu s Němci postoupili do 

čtyřčlenné semifinálové skupiny. Našimi soupeři měli být první a druhý tým ze skupiny C, což byla Litva  

a Polsko. Nejprve jsme ráno nastoupili proti Litevcům. Roman Matouš v prvním zápase narazil na nám 

neznámého hráče Gintautase Juchnu, který nedal Romanovi šanci a porazil jej 11:5,11:6,11:6. Po zápase  

si dokonce spolu popovídali, protože tento hráč nějakou dobu hrál v Ostravě a umí česky. Náhle ztratil sluch 



(nyní má asi 62% ztrátu) a je to hráč světového formátu - na světovém žebříčku slyšících se pohybuje kolem 

440 místa! Ve druhém zápase hrál Michal Kratochvíl s Deividasem Takinasem (na posledním ME v Malmὅ 

byl stříbrný v jednotlivcích). Michal se jej nezalekl a hrál s ním vyrovnanou bitvu. Prohrál sice po setech 

11:6,7:11,11:6,12:10, ale po zápase litoval, že neměl štěstí v koncovce zápasu a nevynutil si pátý set, ve 

kterém by bylo vše otevřené. Jarda Helus hrál s Kestutisem Ziziunasem také velmi vyrovnaný zápas o čemž  

svědčí sety 11:13, 11:9, 11:9,11:7. Jak se později ukázalo, byla to prohra s mistry Evropy a tak nás spíše těší, 

že jsme s nimi bojem o umístění na 5. - 8. místě. 

Litva - Česká republika  3 : 0 

 Juchna Gintautas : Matouš Roman 3 : 0 /5,6,6/  

 Takinas Deividas : Kratochvíl Michal 3 : 1 /6,-7,6,10/ 

 Ziziunas Kestutis : Helus Jaroslav 3 : 1 /-11,9,9,7/ 

 
Hodnocení trenéra: 

Toto utkání dopadlo podle předpokladů, sledovali jsme některé předcházející zápasy Litvy a viděli jsme, že 

je to opravdu silný soupeř. Kluci to ale předem nevzdali a odvedli bojovný výkon. 

V 11:15 hodin - družstva muži - semifinále:  

Domácí tým mohutně povzbuzovaný diváky a dokonce před televizními kamerami věřil, že zopakuje 

výsledek z roku 2007, kdy nás vyřadili v čtvrtfinále 3:2 a získali bronz. Marek Rutowski s Michalem 

Kratochvílem vyhrál první set, pak ale Michal přitlačil, vedl 2:1, ale čtvrtý set smolně prohrál. 

V dramatickém závěru však Poláka porazil a tak jsme vedli (7:11,13:11,11:4,10:12,11:9). Roman Matouš 

dostal možnost odvety za Malmὅ, kde prohrál s Ireneuszem Kopiecem, ale ani tentokrát mu jeho hra 

neseděla a tak po setech 4:11,3:11,11:7,8:11. Poláci srovnali. Následně se dostali do vedení, 

neboť Jarda Helus smolně podlehl v dramatickém a dlouhém zápase Pawlu Pietovi 5:11, 20:18, 6:11, 10:12. 

Někteří diváci nechápali ve druhém setu, jaký je stav a rozhodčí pomalu řešil problém, zda mu bude stačit 

ukazatel skóre. V souboji jedniček obou týmů se opakovala obdobná situace, Michal Kratochvíl měl však 

pevnější nervy nejen ve třetím, ale i ve čtvrtém setu a srovnal na 2:2 (11:9,8:11,19:17,11:9). Tíha výsledku 

celého zápasu tedy ležela na Romanovi Matoušovi, který však Marka Rutowského vůbec k ničemu nepustil 

a důsledným dodržováním pokynů trenéra soupeři nedal vůbec žádnou šanci 11:4,11:4,11:7. 



Česká republika - Polsko  3 : 2 

 Kratochvíl Michal : Rutowski Marek 3 : 2 /-7,11,-4,10,9/ 

 Matouš Roman : Kopiec Ireneusz 1 : 3 /-4,-3,7,-8/ 

 Helus Jaroslav : Pieta Pawel 1 : 3 /-5,18,-6,-10/ 

 Kratochvíl Michal : Kopiec Ireneusz 3 : 1 /9,-8,17,9/ 

 Matouš Roman : Rutowski Marek 3 : 0 /4,4,7/ 

 
Hodnocení trenéra: 

V předchozí části popsal Roman Šlechta průběh utkání velmi podrobně, takže já jenom stručně: 

Myslím, že je to BOMBA! Klukům se povedl husarský kousek, zvláště když vezmeme v úvahu, že bylo 

družstvo Poláků povzbuzováno místním publikem a určitě se na domácí šampionát pečlivě připravovalo. Na 

tomto místě bych chtěl celému družstvu ještě jednou pogratulovat a poděkovat za odvedený výkon. 

Zásluha patří zvláště pak Michalovi Kratochvílovi, který se na vítězství podílel dvěma body.  

V 16:45 hodin - družstva muži - o 5. místo: 

Tímto výsledkem jsme se dostali do boje o 5. místo a za soupeře jsme měli Chorvaty. Michal Kratochvíl 

našel recept na  trávu Iliji Tomiče a vyhrál 11:9,11:8,11:4. Roman Matouš opět zavzpomínal na rok 2007  

a i tentokrát porazil Mladena Beka, i když ani teď se chorvatská jednička nevzdala bez boje 

11:6,6:11,11:4,11:5. Jarda Helus s chorvatskou trojkou Josipem Vidakovičem neměl problém 11:3,11:5,11:5 

a tak jsme mohli po vítězství 3:0 slavit konečné páté místo. 

Česká republika - Chorvatsko   3 : 0  

 Kratochvíl Michal : Tomic Ilija 3 : 0 /9,8,4/  

 Matouš Roman : Bek Mladen 3 : 1 /6,-6,4,5/ 

 Helus Jaroslav : Vidakovič Josip 3 : 0 /3,5,5/ 



 

Hodnocení trenéra: 

Toto utkání bylo v porovnání s bojem s Poláky „procházka růžovým sadem“. Hráči nic nepodcenili  

a přesvědčivě zvítězili. 

Michal Kratochvíl byl unavený, ale Jaroslav Helus, Roman Matouš a Roman Šlechta šli s Michalem Vyletou 

trénovat a zahráli si proti sobě dvě čtyřhry. Aby hráče motivoval, tak určil, že poražení platí vítězům pití. 

Oba zápasy skončily poměrem 3:2 pro Jardu Heluse s Michalem Vyletou. Potom jsme shlédli finále soutěže 

mužů, které celkem jednoznačně vyhrála Litva, když porazila Rusko 3:1 (Rusové bodovali pouze přes trojku 

Litevců). Celá soutěž se protáhla, po finále se čekalo na vyhlášení osmičky nejlepších a potom jsme se 

teprve dostali na hotel. Opět nás zaskočilo. Že měli Poláci svátek a tak všechny obchody měly zavřeno. Byli 

jsme rádi, když jsme objevili otevřený stánek s občerstvením a tam se najedli. Na pokoji v hotelu jsme si pak 

všichni sedli a probírali celý den a slavili až do středy. Toto umístění považujeme za velký úspěch, protože 

před námi skončili jen největší favorité a nám se podařilo o jedno místo vylepšit výsledek družstva mužů 

z ME v Malmὅ v roce 2007. 



 

Středa 4. května 2011 

Ráno jsme měli sraz v hotelu Merkur, odtud jsme šli všichni společně na Janskou Goru. Bohužel byla mlha,  

a tak nešlo udělat nějaké fotografie. Šli jsme do kostela a tam jsme se podívali na mši. Kázání nám bylo 

překládáno do znakové řeči a také jsme se pomodlili. Potom jsme se rozdělili, vedoucí a trenéři byli pozváni 

ke starostovi Czestochowe, zbytek účastníků se procházel po okolí kostela a potom s průvodkyněmi 

(studentkami, které pomáhali organizátorům) šli na malou procházku městem a ve znakové řeči nám byly 

sdělovány zajímavosti z historie města. Vedoucí a trenéři šli pěšky na radnici a tam se setkali se starostou 

města panem Markem Baltem. Starosta nás přivítal, předal pěkný dárek - skleněnou pálku s míčkem  

a knížku Město Czestochowa. Potom nás pozvali na slavnostní raut. Potom jsme se vrátili zpět do hotelu na 

brífink, kde proběhlo losování čtyřher, mixů a jednotlivců. S těmito informacemi jsme se všichni sešli na 

pokoji a probrali taktiku na zítřek. 

 



Čtvrtek 5. května 2011 

Podle rozpisu, který jsme dostali, jsme měli hrát čtyřhry mužů až od 10 hodin. Přijeli jsme tedy  

do haly a zjistili, že první kolo, které měli hrát Kratochvíl s Helusem se bude hrát až v 11:30. Nejdříve jsme 

se lekli, protože Němci nám tvrdili, že jsme byli diskvalifikování kvůli nedostavení se k zápasu, ale nakonec 

se vše vysvětlilo. Byla to chyba organizátorů, když měli špatně napsaný rozpis. Proto jsme využili volného 

času, potrénovali s Vyletou a nastoupili na zápas na stole číslo sedm. Šlechta s Matoušem měli volný los  

a ve druhém kole nastoupili ve čtrnáct hodin proti Polákům. Postoupili přes ně do čtvrtfinále, které sehráli 

na stole číslo dvě v 15 hodin proti Rusku.    

V 11:30 hodin - čtyřhra muži - 1. kolo: 

 Matouš, Šlechta : volno 

 Helus, Kratochvíl : Ziziunas, Narkevicius /Litva/  2 : 3 /-9,-4,9,8,-6/ 

 

Hodnocení trenéra: 

Litevská dvojice určitě šla porazit, ale bohužel si tentokrát vybral slabší chvíli Michal, kterému se vůbec 

nedařilo. Přemýšlel jsem, jestli sem mám následující řádky psát, ale nakonec jsem se rozhodl, že ano: 

V tomto zápase mě zklamali oba naši hráči. Michal, když se mu nedařilo, brzy rezignoval a přestal bojovat. 

Po zápase se sebral a odešel z haly. Zvláště ve čtyřhře se musí oba spoluhráči podporovat, komunikovat 

spolu, spolupracovat. To u Michala s Jardou není vidět. Jarda mě zklamal tím, jak se zachoval po zápase: asi 

v druhém setu, když naši hráči prohrávali, myslím 4:8 zahráli soupeři míček, který jasně škrtl hranu stolu. 

Rozhodčí to ale neviděl a přisoudil bod našim hráčům. Litevci začali protestovat a obrátili se i na mě a ptali 

se, jestli jsem to také viděl. Já jim v duchu fair play přiznal, že míček opravdu škrtl o stůl a řekl jsem to 

rozhodčímu, který následně bod tedy přiznal Litevcům. (jednoznačně mi to potvrdili i oba Romanové, kteří 

to také viděli). No a Jarda se na mě zlobil, že jsem to neměl dělat. Snažil jsem se mu vysvětlit, že jeden bod 

jim určitě neprohrál zápas a že je důležitější bojovat čestně, ale marně! 



V 14:00 hodin - čtyřhra muži - 2. kolo: 

 Matouš, Šlechta : Kopiec, Keska /Polsko/  3 : 1 /-8,7,6,10/ 

 
Hodnocení trenéra: 

V tomto zápase se právě projevila ta úplně jiná atmosféra v naší dvojici oproti Jardovi s Michalem.  

I přes to, že Roman Šlechta nehrál soutěž družstev a nebyl tedy tolik rozehraný jako ostatní naši hráči, se 

projevil u naší dvojice obou Romanů bojovný duch a pěkným výkonem dotáhli zápas s domácími hráči do 

vítězného konce. Jejich postup mezi posledních 8 dvojic je v tak silné konkurenci určitě úspěch, když 

uvážíme, že před branami semifinále zůstala např. i ukrajinská dvojice Zakladnyj, Gnatjuk, kteří byli nasazení 

jako č. 1. 

V 15:00 hodin -čtyřhra muži - čtvrtfinále: 

Matouš, Šlechta : Pishchuk, Bezdenezhnyy /Rusko/ 1 : 3 /-5,-8,2,-3/ 

 



Hodnocení trenéra: 

Proti tomuto silnému soupeři je i ten jeden uhraný set úspěch. Oba Rusové byli jednoznačně lepší. 

 

Pátek 6. května 2011 

 Skupina B 1. 2. 3. body skóre pořadí 

1. MECHAU Mark 
/Německo/ 

 3 : 0 3 : 0 2 6 : 0 1. 

2. KOLEV Petar 
/Bulharsko/ 

0 : 3  3 : 0 1 3 : 3 2. 

3. ŠLECHTA Roman 
/Česká republika/ 

0 : 3 0 : 3  0 0 : 6 3. 

 

 Skupina E 1. 2. 3. body skóre pořadí 

1. BEZDENEZHNYY Sergery 
/Rusko/ 

 2 : 3 3 : 0 1 5 : 3 2. 

2. MATOUŠ Roman 
/Česká republika/ 

3 : 2  3 : 1 2 6 : 3 1. 

3. MEYERS James 
/Velká Británie/ 

0 : 3 1 : 3  0 1 : 6 3. 



 
 Skupina J 1. 2. 3. body skóre pořadí 

1. SUYNALIEV Asilbek 
/Rusko/ 

 3 : 1 3 : 0 2 6 : 1 1. 

2. HELUS Jaroslav 
/Česká republika/ 

1 : 3  3 : 0 1 4 : 3 2. 

3. VIDAKOVIC Josip 
/Chorvatsko/ 

0 : 3 0 : 3  0 0 : 6 3. 

 

 Skupina P 1. 2. 3. 4. body skóre pořadí 

1. KRATOCHVÍL Michal 
/Česká republika/ 

 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 9 : 1 1. 

2. PIETA Pawel 
/Polsko/ 

1 : 3  3 : 2 1 : 3 1 5 : 8 3. 

3. OLCAS Garip 
/Turecko/ 

0 : 3 2 : 3  0 : 3 0 2 : 9 4. 

4. CHULKOV Vitally 
/Rusko/ 

0 : 3 3 : 1 3 : 0  2 6 : 4 2. 

V 8:00 hodin - jednotlivci muži - skupina B: 

 Mechau Mark  : Šlechta Roman  3 : 0 /4,3,7/ 

 
Hodnocení trenéra: 

Nasazený hráč číslo 2 Mechau byl nad Romanovy síly. Přesto se Roman blýskl několika vynikajícími 

výměnami. 



V 9:00 hodin - jednotlivci muži - skupina P: 

 Kratochvíl Michal : Olcas Garip  3 : 0 /5,3,2/ 

 

Hodnocení trenéra: 

Jednoznačný výsledek hovoří za vše. I přes to, že měl Michal čtyřčlennou skupinu, postoupil jednoznačně 

z prvního místa. 

V 9:00 hodin - jednotlivci muži - skupina B: 

 Kolev Petar  : Šlechta Roman  3 : 0 /4,2,9/ 

 



Hodnocení trenéra: 

Roman nehrál špatně, ale soupeř s Romanova trávou neměl problém a hrál dobře. Kvality soupeře se 

projevily i následně v zápase s Michalem, který si musel vítězství vybojovat až po těsném výsledku 4:3.  

V 9:30 hodin - jednotlivci muži - skupina E: 

 Matouš Roman  : Meyers James  3 : 1 /7,-11,8,1/ 

 
Hodnocení trenéra: 

Roman se postupně dostal do správného herního tempa, odvedl dobrý výkon. 

V 9:30 hodin - jednotlivci muži - skupina J: 

 Helus Jaroslav  : Vidakovic Josip  3 : 0 /5,5,4/ 

 



Hodnocení trenéra: 

Tohoto hráče již Jarda porazil i v soutěži družstev, tento zápas nepodcenil a jednoznačně zvítězil. 

V 10:30 hodin - jednotlivci muži - skupina E: 

 Bezdenezhnyy Sergey : Matouš Roman  2 : 3 /6,-9,5,-11,-10/ 

 

Hodnocení trenéra: 

V tomto zápase byl favoritem ruský hráč, který hrál výborně například v soutěži družstev. Proti Romanovi 

ale nepředvedl svůj nejlepší výkon a toho využil Roman a výborným výkonem tohoto kvalitního hráče 

porazil a zajistil si tak vítězství ve skupině. 

V 10:30 hodin - jednotlivci muži - skupina P: 

 Kratochvíl Michal  : Chulkov Vitally  3 : 0 /4,7,8/ 

 



Hodnocení trenéra: 

Styl protihráče Michalovi vyhovoval a jednoznačně zvítězil. 

V 11:00 hodin - jednotlivci muži - skupina J: 

 Suynaliev Asilbek : Helus Jaroslav  3 : 1 /9,7,-8,7/ 

 
Hodnocení trenéra: 

Velmi kvalitní ruský hráč s trávou - Jarda jak je vidět podle výsledků proti němu hrál vyrovnaný zápas, vyhrál 

dokonce set, ale na vítězství to bohužel nestačilo. 

V 11:30 hodin - jednotlivci muži - skupina P: 

 Kratochvíl Michal : Pieta Pawel  3 : 1 /-7,5,9,7/ 

 
Hodnocení trenéra: 

Michalův ne úplně stoprocentní výkon tentokrát stačil na vítězství. 



V 15:00 hodin - jednotlivci muži - 1. kolo: 

Kolev Petar /Bulharsko/  : Kratochvíl Michal  3:4 /-11,9,-8,7,-9,12,-7/ 

 
Hodnocení trenéra: 

Velmi vyrovnaný, vypjatý zápas. Naštěstí ho Michal zvládl i po psychické stránce a mohl slavit postup mezi 

nejlepších 16 hráčů Evropy. 

Helus Jaroslav   :  Schoelzel Sebastian /Německo/ 1:4 /-8,7,-10,-2,-7/ 

 

Hodnocení trenéra: 

Jarda předvedl dobrý výkon, škoda několika neproměněných setbolům třetím setu – možná by se pak zápas 

vyvíjel jinak. 



Matouš Roman   : Rutowski Marek /Polsko/ 4 : 0 /8,5,5,5/ 

 
Hodnocení trenéra: 

Roman hlavně díky své bojovnosti a kvalitnímu podání, na které soupeř nenašel recept, přesvědčivě zvítězil 

a postoupil tak mezi nejlepších 16 hráčů, což je určitě při tak silné konkurenci úspěch. 

V 17:15 hodin - jednotlivci muži - osmifinále: 

Zakladnyi Gennadii /Ukrajina/  : Kratochvíl Michal  4 : 1 /10,6,-6,7,8/ 

 

Hodnocení trenéra: 

Michal sehrál s nasazenou jedničkou pěkný zápas, vyhraný set je proti vicemistrovi světa určitě úspěch. 



Matouš Roman   : Baehr Thomas /Německo/ 2 : 4 /-8,-3,8,-8,6,-3/ 

 
Hodnocení trenéra: 

Romanův soupeř je velmi kvalitní a zkušený hráč, který byl schopný přizpůsobit svoji hru proti hře Romana. 

Roman odvedl velmi bojovný výkon, dva vyhrané sety považuji za úspěch. Roman může být určitě velmi 

spokojený, že se v tak silné konkurenci, která byla určitě větší než v minulém ME, probojoval mezi 

nejlepších 16 hráčů Evropy. 

Jitka Mazuchová s Jardou Helusem šli do hotelu MERCURE, kde se konala technická schůze v 21:00 hodin. 

Na ní se bavili o organizaci ME, jak byl každý stát spokojený a ještě se probíraly problémy  ohledndě 

audiogramů. Dále bylo oznámeno, že technický ředitel stolního tenisu odstoupil, protože  

se stal prezidentem Maďarského svazu neslyšících (po odstoupení slyšícího prezidenta) v Maďarsku  

a nestíhal by obě funkce. EDSO všem státům poslal, kdo má zájem kandidovat na nového technického 

ředitele. Přihlásil se pouze jeden zájemce - Němec, který se jmenuje Horst_Peter Scheffel a je technický 

ředitel. O pořadatelství ME neslyšících ve stolním tenise za další čtyři roky se hlásí Turecko, Rakousko  

a Bulharsko. O pořadateli se rozhodne na jednání EDSO. Diskuze:  Rusko požaduje na EDSO koupit 

audiogramovou pistoli, v případě umístění na 1. - 3. místě by se udělal okamžitě kontrolní audiogram, aby 

se o tom přesvědčil každý státu svazu. Není třeba chodit k doktorovi a ještě platit za audiogram, je lepší mít 

vlastní přístroj a navíc bez poplatku. Schůze skončila v 22:45 hodin. 

Sobota 7. května 2011 

Celý den jsme měli volno, tak jsme šli na pocházku do centra i okolo Jánské Gory i na věž.  Opravdu je 

krásný výhled, v tom svítilo sluníčko. Odpoledne jsme jeli do haly se podívat na finále žen, které se hrálo 

v 15:00 hodin Mariia Vasylieva  (Ukrajina) prohrála s Annou Kondratovou (Rusko) 4 : 0 (4,9,2,9), pak finále 

muži v 15:45 hodin Gintautas Juchna (Litva) porazil Deividase Takinase (Litva) 4:1 (6,-8,8,13,12).  Po finále 

bylo vyhlášení vítězů jednotlivců mužů a žen. A v 17 hodin bylo slavnostní zakončení Mistrovství Evropy 

neslyšících ve stolním tenise. 



Neděle 8. května 2011 

Ráno po snídani jsme odjeli na motorest ve Starém Jičíně a zde měli oběd. Po obědě jsme odjeli do Brna 

(Jitka Mazuchová), pak do Prahy (Roman Matouš, Roman Šlechta)a pak do Plzně (Michal Vyleta) a do 

Dobřan (Jarda Helus). Dojeli jsme v pořádku, cestou se nic mimořádného nestalo. 

Slovo trenér hodnocení: 

Celkově považuji toto ME pro nás za velmi úspěšné. Vždyť v soutěži družstev byly před námi současné 

stolně tenisové velmoci jako Německo, Ukrajino, Rusko a Litva a všechny ostatní státy zůstaly za námi. 

V soutěži čtyřher umístění dvojice Matouš, Šlechta mezi osmi nejlepšími páry, v soutěži jednotlivců jeden 

hráč mezi nejlepšími 32 a dva hráči mezi nejlepšími 16 hráči jsou určitě další výborné výsledky. Děkuji všem 

hráčům, že se na toto mistrovství opravdu pečlivě a zodpovědně připravovali, určitě je za těmito výsledky 

hodně času a dřiny při tréninku. 

Slovo vedoucí výpravy: 

Organizační zajištění celého ME bylo dobře připravené, průběh a výsledky turnajů byly bez problémů. 

Na závěr bych chtěla moc poděkovat sponzorům, bez nichž by účast našich sportovců na ME byla obtížná. 

Jmenovitě děkuji firmě For Activ (Plzeň), Keramika Helus s.r.o. (Kaznějov), STK Rybnice (Kaznějov u Rybníka) 

a STEN Marketing s.r.o. (Praha). 

Zpracovali: Jitka Mazuchová, Roman Šlechta a Ing. Michal Vyleta 


