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TOP 24
Po probuzení jsem zjistil,
že to, co vypadalo jen jako
halucinace strýčka Morphea,
je čirá realita. Naštěstí to
nebyl zloděj, ale kolega z
vedlejšího pokoje, který si
spletl cestu. Vydatná snídaně
a procházka ranní Olomoucí
mi přišly nebývale vhod. Tak
svěží a odpočatý už jsem si
nepřipadal dlouho a soudě

podle obličejů jiných, byli na
tom obdobně. Co všechno
dokáže pár krásných slunečných dnů! Na sále je rušno a
mezi prvními potkávám
včera absentující Dášu
Komorovou. „Docela dost
mě bolí záda, ale tohle jsem
si nechtěla nechat ujít. Hraju
na zapřenou, takže velké
výsledky nečekám,“ přiznává sympatická světlovláska a
přestože se její manžel
Martin při setkání usmívá, je

poznat, že trápení své ženy
vnímá. U baru náhodně potkávám Blanku Vojtkovou a
ta mě hned informuje hláškou: „Včera jsme jeli v noci
taxíkem. Když borec zastavil,
řekl 74. Kámoška se probrala a hbitě odpoví tripl 14,
dabl 16! Mohli jsme se potrhat smíchy!“ Na sále však
začínají zápasy TOPky a
Blanka jde na to. Boje v
základních skupinách ještě
registruji jen okrajově a sna-
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RGP ženy - M. Chudá (3.), M. Abadžievová (1.), M. Jurtíková (2.).
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Osmifinále
Hoffmann Martin - Popelka Martin
Kristin Luděk - Zmelík Otto
Bali Ondřej - Moser Michal
Martin Peter - Turinský Petr
Drtil Pavel - Král Vratislav
Sedláček Karel - Záruba Daniel
Pašta Petr - Pavlík Radim
Polach Marek - Trojáček Jaroslav

7:4
4:7
4:7
7:2
7:3
7:1
7:5
5:7

Čtvrtfinále
Hoffmann Martin - Zmelík Otto
Moser Michal - Martin Peter
Drtil Pavel - Sedláček Karel
Pašta Petr - Trojáček Jaroslav

7:4
1:7
7:2
7:6

Semifinále
Hoffmann Martin - Martin Peter
Drtil Pavel - Pašta Petr

7:2
7:2

Finále
Hoffmann Martin - Drtil Pavel

5:7

žím se rozházet do nějaké
ucházející formy. Což se mi
jakž takž podaří. Jakmile
jsou však zápasy vyhlášeny
na pódiu, už je sleduji více a
pozorněji. Přesto už v
základních skupinách vidím
v každé kategorii jednu
výraznou osobnost. Mezi
muži to skvěle lítá Pavlu
Drtilovi, bezkonkurenční je v
ženské kategorii Marika
Benešová, která dosud ztratila jediný leg. Že by naplnila
svá včerejší slova? Oproti
tomu Dáša Komorová se
díky svému handicapu skutečně trápí a na postup to tentokrát přece jenom nestačí.
Osmifinálové boje. Martin
Hoffmann vyřazuje jmenovce
Popelku 7:4, Oto Zmelík
poráží Lu\ka Kristina rovněž
tímto výsledkem. A totéž do
třetice. Michal Moser zdolává
spoluhráče ze superligového
týmu Ondru Baliho. „Ty jo, to
víš že mám radost, že jsem
Balíka porazil. Na pódiu a
před tolika lidmi, to mi nezapomene,“ směje se Michal.
Peter Martin se soustředěným
výkonem dostal přes Petra
Turinského 7:2. Pavel Drtil se
rozehrává na Vrá_ovi Královi
7:3, Karel Sedláček pro
změnu úplně vymazal Dana
Zárubu — 7:1. Petr Pašta po
boji překonává Radima
Pavlíka 7:5, stejným poměrem jde dále Jaroslav
Trojáček přes Marka Polacha.
Čtvrtfinále bylo plné zajímavých
soubojů.
Martin
Hoffmann si v pěkném duelu
podal Oto Zmelíka. „Nebylo
to zlé, ale umím hrát lepší
šipky. Na Martina to však
dnes nestačilo,“ konstatoval
poražený hráč Toi Toi Dixi
Bratislava. Michal Moser se
asi z předchozího vítězství
radoval příliš, protože na
Petera Martina vůbec nenaléhal — 1:7. Pavel Drtil předvedl
výborný výkon, když přehrál
Karla Sedláčka 7:2. A o
Karlovi je známo, že vám

jedinou šipku nedá zadarmo.
Petr Pašta měl plné ruce práce
s Jardou Trojáčkem, když ve
prospěch hráče v pruhovaném rozhodl až poslední třináctý leg — 7:6.
Možná ale stihl také sledovat výkon Drci na vedlejším
terči: „Chtěl jsem na Drcu
vlítnout a dostat ho pod tlak,
ale on hrál tak dobré šipky,
že jsem neměl nárok. Fakt
mu to lítalo až neskutečně,
nevěděl jsem kolikrát, která
bije“ přiznává po prohře 2:7
v semifinále Petr Pašta.
Nedivím se mu, vidět
Drtilovo představení fakt
stálo za to. Vše korunoval v
posledním legu, kdy ve čtvrtém kole zavřel výstavní
170-kou. „Dneska mi to lítá
dobře, takže jsem spokojený.
Musím však vydržet ještě
jeden zápas,“ uvědomoval si
Pavel. Martin Hoffmann si
zápas s nebezpečným Martinem Peterem pohlídal. Od
začátku byl lepším hráčem,
když proměňoval především
šance na doublech. Nakonec
se z toho zrodila poměrně
přesvědčivá výhra 7:2 a
postup do finále. v něm
začal lépe Drtil. Pokračoval v
předchozích výkonech a brzy
vedl 4:1. Zdálo se, že je na
terči jen jeden hráč. Pak však
na chvíli „zamrzl“ a to se
proti hráči formátu mistra
světa nevyplácí. Hoffi byl
rázem zpět a vyrovnal na 4:4.
Začínalo se znovu. Pavel se
oklepal a přestože už nepředváděl ty geniální šipky jako
dosud, začal hrát zodpovědněji při zavírání a nakonec
zvítězil 7:5, což doprovodil
emotivním výkřikem.

TOP 12
Ženská část soutěže TOP
byla obdobně zajímavá.
Marika Benešová vyřadila
Lenku Schedivou 5:3, Alena
Procházková podlehla 4:5
Blance Vojtkové. Petra Šebková se po návratu z mateřské „dovolené“ činí a porazila
Pavlu Šauerovou 5:2 a stejně
tak si poradila Iveta Bruská s
Ladou Kotlárikovou. Obě
semifinále nabídla pěkné a
vyrovnané zápasy. Marika
Benešová přehrála Blanku
Vojtkovou 5:3, té to ale dobrou náladu nesebralo a prohru
brala sportovně. Ještě větší
drama se událo v zápase
Petra Šebková - Iveta Bruská.
Obě hráčky vyhrály po čtyřech hrách a rozhodnout

květen 2009
musela až ta devátá. Petra
Šebková ji v závěru zvládla
lépe a postoupila do finále. V
něm vše hrálo pro Mariku
Benešovou. Poslední dobou
turnajům TOP vládne a také
zde vykročila za vítězstvím.
Brzy vedla 4:1 a už se čekalo,
kdy rozhodne. Skupinka vpravo pod pódiem spíše stranila
Petře. Zdálo se mi, že Marika
čeká, až se Petra porazí sama,
podle mého polevila v tom
důrazu, který ji celé dopoledne přinášel úspěch. Petra se
obdivuhodně zvedla a dokázala postupně snižovat na 2:4,
následně 3:4 a vzápětí po
nějakých
neproměněných
mečbolech Mariky dokonce
vyrovnala. Rozhodující leg

prostě jen chtějí vyhrávat.
Konečné sedmé místo vybojovali shodně Petr Toufar z
Čelčic a Aleš Mrva z
Hornets Adamov. Pátý flek
se stal konečnou pro Filipa
Novotného z Chrudimi i
Františka Příhodu z Profinu
Orlová. Ti všichni a čtyři
výše postavení se můžou
těšit do příští TOPky.
Nepopulární „brambory“ bral
Jarda Kantor ze Sokolova.
Místo na pódiu uhrál toho
dne třetí
Petr „Prcek“
Schneider z Ripper Ostrava.
Druhým místem musel vzít
za vděk brněnský pohodář
Jirka Vorsa, když jej ve finále přehrál Jiří Danda z
Formani Duchcov.

Foto: Willcap
RGP muži - P. Schneider (3.), J. Danda (1.), J. Vorsa (2.).

pak vyhrála a v obětí svých
blízkých ji vyhrkly slzičky
štěstí. Marika Benešová však
porážku brala s klidem: „Z
nějakého důvodu jsem od
stavu 4:1 přestala hrát svoje
šipky. Petra toho využila a
dotáhla se. Tragédii z toho
nedělám, člověk v tom hledá
ponaučení. Druhé místo je
přece taky dobré, blahopřeji
Petře k vítězství.“

RGP MUŽI
Odcházíme z dění na
pódiu a poj\me mezi ten dav
těch, kteří bojovali v klasické republikové Grand Prix.
Za sebe mohu říct, že jsem
po porážce v pravé straně
pavouka několikrát vyhrál
vlevo a přestože jsem pak
prohrál s Pavlem Šroubkem,
měl jsem ze hry po delší době
dobrý pocit. A jak hráli ostatní? Prokousávat se pavoukem dvěstěpadesáti mužů
není nic jednoduchého. O své
šance se prali také odpadlíci
z TOPky, ambiciózní čekatelé i celá plejáda těch, kteří

V turnaji odpadlíků startovalo znovu sedmapadesát
hráčů a opět byly vidět dresy
Mirage Krnov. Finalisté z
předchozí Grand Prix v
Králikách tentokrát brali
„jen“ třetí (Jarda Mohelník),
respektive čtvrté (Míra
Stacho) místo. Ve finále
vyhrál Roman Dominik z
týmu Supi Dolní Benešov,
když přehrál Jana Stoklasu
ze Světlé nad Sázavou.
Nejlepší ženou tohoto smíšeného turnaje byla Kateřina
Bartošová ze Šternberka na
13. místě.

RGP ŽENY
Také ženy mezi sebou sváděly boje v Republikové
Grand Prix. Sešlo se jich bez
jedné šedesát a ani tady nebyla
nouze o překvapení. Velmi
brzy se z turnajem rozloučila
třeba „topkařka“ Marcela
Fukalová nebo ostřílená
Milena Jirkalová. Pšenka
nekvetla ani Lence Liptákové
(33.), Karolíně Farné (13.)
nebo Markétě Mrňkové (9.).

Foto: Willcap
TOP 12 - B. Vojtková (3.), M. Benešová (2.), P. Šebková (1.), I. Bruská (3.).

