EDA, ricochet a já (2002 – 2017)
Psal se rok 2002 .To mi takhle jednou zavolal Honza Veselý a povídá: Hele squashisto, nechceš přijít tuhle
sobotu na ricochet, na turnaj? A já na to: Co blbneš, chodím kolem toho kurtu, ale nikdy jsem to nehrál (na Pro
6 jsem trénoval juniory a dospěláky ve squashi). A Honza: přijď, je ve tvý kategorii jen 7 hráčů, ať můžeme
udělat osmičkovýho pavouka. Zaspal jsem, ale přišel jsem v tričku s nápisem squash forever…bez tý správný
rakety.. no a tady jsem se poprvé seznámil s Edou… ten chlápek byl v pohodě, pořád se usmíval, vysvětlil mi o
co tady jde, půjčil mi raketu … „Vyndali mě se „žaďasem“ z kurtu.. myslim, že jsem si neudělal moc bodů, lítal
jsem tam ode zdi ke zdi, ale na ty stropy a zkušenost Edy jsem ani náhodou neměl.. Tenkrát jsem skončil pátej z
osmi, Eda byl myslim někde nahoře, né li úplně „nejvejš“.. tedy mistr republiky.
Přichází rok 2003. Mistrovství České republiky v Trutnově. Ricochet mě začal bavit, poctivě jsem trénoval, no,
ale ty stropy jsem prostě nedával, to mi nikdy nedocvaklo.. Přišel soudnej den, dokráčel jsem do finále… s Edou.
Pamatuju si to jako dneska, byl jsem nervozní jako prase před porážkou .. a proti mně ten usměvavej chlapík
Eda.

Byl to boj o každej bod, každou výměnu jsem se nadřel.. Eda byl evidentně v kondici, hrál stropy, a já na ně
jako správnej skvošák vůbec nereagoval, doháněl jsem body squashovejma krosama a dropama, jako voda
proti ohni.. těžkej zápas pro mě s dobrým koncem.. Vyšel jsem před centrum.. ve sportovních botkách jsem
se v blízkým parku coural ve sněhu a říkal si.. jsem mistr, porazil jsem mistra, Edu..co vám budu povídat.. pro
mě obrovskej zážitek, dosud nepoznanej pocit (v tý době jsem neměl ani ve squashi žádnej titul)..volám domu
Martině…vyhrál jsem nad Edou.. víš, nad tím Edou, měl jsem vlhký oko..přiznávám.. dojatej jako sviňa po
kotníky ve sněhu…

2004 Jindřichův Hradec – MČR Masters

Hrajeme s Edou opět po roce finále. Už si více věřím, vyhrávám 3:0, ale zadara to rozhodně nebylo. A
večer slavíme v konírně, já na šrot s Honzou, Eda se svojí budoucí manželkou Lenkou.

2005 Praha – Palmovka – MČR Masters
Já i Eda se musíme sklonit před výkony Tondy Čvančary, Přes Edu jsem přešel 3:1, s Tondou ve dvou
kolech prohrál 3:1, 3:2 a skončil jsem pod vrcholem, Eda bral místo třetí.

2006 Pro-6 MČR Masters
V tomhle roce se mi Eda někam ztratil…možná byl marod, možná stavěl barák, už si nepamatuju, každopádně
alespoň pro mě to bylo mistrovství snadný, protože Tony Čvančara buď zaspal, nebo mu nejel do Prahy rychlík.

2007 Jindřichův Hradec – turnaj Masters aneb staří pánové sedí a vyhrané koláče jedí

2007 Dvůr Králové – MČR Masters

S Edou jsem opět ve finále, zdá se, že moje squashová hra mu nesedí, ale jako vždy – hraje dobře,
hraje gentlemansky, stále se usmívá… tedy do chvíle, než mě bacil do hlavy raketou.. ale dobře to
dopadlo, jen boule s obtiskem výpletu (Tecnifibre 1,1 – pozn. pro sponzora)
Fotky z tohoto MČR Masters jsou k vidění zde: http://zet.rajce.idnes.cz/RICOCHET__Mistrovstvi_republiky_2007_MASTERS/ rád se dívám i zpátky do minulosti.. nyní je k tomu navíc
velký důvod.

2008 – MČR Masters, Pec pod Sněžkou, Hotel Horizont

Eda je na všech fotkách, jen ne v mojí kategorii,  asi hrál všechny ostatní.. prostě pamět mi už tolik
neslouží. Fotky ZDE: http://zet.rajce.idnes.cz/Mistrovstvi_republiky_v_ricochetu__Masters,_18.10.2008,_Pec_pod_Snezkou/
A Eda zde: (jak to ten chlap stíhal? ) Je v kat. 35, 40, 45… to mi hlava nebere

2010 – MČR Masters - Jindřichův Hradec
Rok 2009 jsem republiku vynechal, měl jsem jiné aktivity, v podstatě až na Honzu Veselého a Pavla
Jirkovského jsem nikoho nevídal. V roce 2010 jsem začal Edu potkávat každé pondělí u nás v Praze Dubči, a to na squashi. Chodil hrát čtyřhry. Náramně ho to bavilo, styl měnit nemusel, měl to v ruce
stejně jako ricochet. Jen ty jeho slavný zadovky nemohl použít, protože na kurtu bylo dost plno.
Tady jsme se domluvili, že bychom si mohli dát zase finále - a to v Jindřicháči, kde se další mistrovství
republiky mělo konat. A tak se stalo. Povídání k turnaji je tady:
http://squashmanie.webnode.cz/ricochet/mistrovstvi-cr-masters-27-11-2010-jindrichuv-hradec/

Fotky k turnaji:
http://zet.rajce.idnes.cz/Ricochet_-_Mistrovstvi_Ceske_republiky__Masters_2010_27.11._2010_Jindrichuv_Hradec/
2011 – MČR Masters - Pec pod Sněžkou, Hotel Horizont
Opět se vidím po delším čase s Edou. Hraní squashe opustil pro bolesti zad a tak mi na delší čas zmizel
z očí…a jsme zase na mistrovství, tentokráte v hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou. Z průběhu:
Eda, který nyní patří do našeho týmu "Stars Arena Dubeč" si poradil ve skupině jak s Michalem, tak s
Vaškem a nastupuje proti ostřílenému ricochetovému borci z klubu Pro-6 Jirkovi Ţádníkovi. Jirka, který
na republice loni v Jindřichově Hradci nebyl, čerstvě postoupil do naší kategorie o jeho hru jsem neviděl
minimálně 3 roky. Čekal jsem (opravdu jsem čekal) ţe sejme Edu na tři doby a bude se mnou ve finále.
Můj pocit a obavy, ţe s opravdovým ricochetistou, hrající přesné stropy to nebude lehký zápas se po
druhém setu rozplynuly jako pára nad hrncem. Eda měl o hodně více chuti do hry, lépe se pohyboval,
snaţil se dobíhat kaţdý míček a kdyţ zjistil po druhém setu, ţe "to jde" dohrál to do vítězného konce a já
zjistil, ţe jsem se v Jirkovi zmýlil, a ţe ten, kdo tady bude těţkým soupeřem, je Eda.
A nyní z pohledu "kolemjdoucího": Jarda nastupuje s Edou do finálového zápasu - levej hák, pravej hák solar (pupek) - pravá do ţeber - Jarda na kolenou - zvedá se - vrací přímým úderem do nosu - Eda
poklesne, přitom hlesne - hlavička - kravata - hák - levá na játra - EHMMMM tak znova: :-)))) do stavu
prvního setu 10:10 je utkání vyrovnané, pak se to zlomí ve prospěch Jardy. Utkání píská Franta Červenka
a odpíská Jardovi 4 auty z podání, které "kamsi odešlo". Druhý set je zcela jiný. Jarda se neprosadí
podáním, které nadále kazí a Eda začíná dávat přímo z podání na jeho forhend stropy a bere body.
Utkání není tak pohledné, je však dramatické. Výměny jsou si nyní podobné: Jadra vydře bod ze hry podává - Eda ukončuje stropem přímo z podání ... Eda se ujímá vedení o více neţ 3 body - Jarda ví, ţe
nastává zlá situace, pokud si soupeř udrţuje stále stejný bodový odstup. Zvyšuje razantnost podání z
forhendové strany. Světe div se - novinka - Eda vytahuje "eso" v podobě zakončení stropem z podání i z
této strany. Jarda riskuje a mění podání směrem ke středovému kruhu, kde hrozí aut. Prohrává však stále
o několik bodů a stav se hrozivě valí přes číslo 12. Jardova mašina jede naplno, tak jako jiţ dlouho
nejela, utkání bodově srovnává, mysl se vyklidněje a utkání technicky zakončuje ve svůj prospěch.

Celý článek o MČR z Pece pod Sněţkou je zde:
http://squashmanie.webnode.cz/ricochet/mistrovstvi-cr-masters-2011-pec-pod-snezkou-19-11-2011/

Všechny fotky jsou ZDE:
http://zet.rajce.idnes.cz/Ricochet_mistrovstvi_CR_19.11._2011_Pec_pod_Snezkou%2C_hotel_Horizont/

2012 – MČR Masters - Dvůr Králové – ve fotkách
http://zet.rajce.idnes.cz/Ricochet_Mistrovstvi_CR_2012_-_Masters_1.12._2012_Dvur_Kralove/

Eda skončil na druhém místě, jako by to měl předplacený… při vyhlášení ho zastoupila jedna pěkná kočka.
Od roku 2013 do 2016 jsem se s Edou neviděl, přestal jsem hrát masters v ricochetu a věnoval se squashi
masters, squashi, se kterým jsem před lety začínal.. Na podzim 2016 jsme dali dohromady ricopartičku – Eda,
já, Honza Veselý, Jirka Ţádník, Pavel Jirkovský a Vítek Kosina … a začali jsme pravidelně hrát badminton ve
Štěrboholích. Krásně jsme si to uţívali – v podstatě to byla společenská a zábavná setkání.
Na podzim 2016 jsme se všichni sešli na Mistrovství Světa Masters v Ricochetu, v Peci pod Sněţkou, v hotelu
Horizont, kde jsme se setkávali na republikách masters. Ještě předtím v den začátku MS jsme se s Honzou
zastavili v Sadské v potravinách, které Eda provozoval, vzali nákupní košík, ten největší a trochu mu
vybrakovali regály.. A Eda se smál a říkal: kluci, chcete tohle? Nebo tohle ? „Vemte“ tohle. A vezměte pro
všechny, to vám bude chutnat… Eda byl štědrým sponzorem tohoto mistrovství.

A ještě poslední fotka - z Mistrovství světa 2016 Masters, pro mnohé z nás největšího turnaje.

Taky tě zdravím. A zdravíme tě všichni.. Ať je ti tam „hore“ stejně dobře, jako s náma „dole“.
Paměti poskládal 31.3. 2017 Jarda Zajpt

