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1. MEZISVÁTEČNÍ MEMORIÁL MIRKA KLIMKA
Sportovní hala Horní Suchá průběžně cukrovaná padajícím sněhem přivítala ve svých útrobách 31
párů, které přišly vyběhat cukroví na první ročník Memoriálu Mirka Klímka. Oněch 31 párů zahájilo
tradici turnaje hraného na počest osobnosti, která se zasloužila nejen o rozvoj badmintonu v obci,
nejen o pět kurtů ve sportovní hale Horní Suchá, ale především o myšlenku a následnou spolupráci
při realizaci startu Havířovské badmintonové ligy. Mirek Klímek učinil vše pro úspěšné zhmotnění
myšlenky na Habali, kterou jsme po tréninku omílali jako utopii u pivka. Zahájení soutěže se
povedlo a v badmintonové hantýrce řečeno, první set Mirek vyhrál přesvědčivě a na celé čáře, neboť
Habali začalo vzkvétat. Následně u něj vypukla zákeřná choroba, která srovnala stav na 1:1. Mirek
byl bojovník a na remízu to vypadalo hodně dlouho. Soupeř byl však neúprosný a Mirek Klímek svůj
poslední a nejdůležitější set 23. 12. 2010 prohrál a bohužel i jeho život se hrál pouze "na dva
vítězné".
Tato smutná událost u mne vyvolala nutkavou myšlenku mezisváteční open turnaj pokřtít letos
Mirkovým jménem a změnit jeho status na memoriál. Jsem rád za jeho naplněnou kapacitu,
předvedené výkony a především přátelskou atmosféru, která dává Habali punc, pro který se zde
hráči rádi vrací.
Od zahájení turnaje bylo ve skupinách velmi husto. Koncentrace výborných párů překročila obvyklé
meze a nebojím se říci, že se zde sešla amatérská mixová elita Severní Moravy. Drtivých porážek
bylo jako šafránu. Souboje ve skupinách byly přetahovanou o každičký bod. Systém hry
nekompromisně oddělil zrno od plev a prvním čtyřem párům každé skupiny poskytl jízdenku s
místenkou do finálového pavouka.
Šesté a horší umístění v tabulce poslalo do sprch tak výborný pár jako jsou například manželé
Jaklovi. Nevešli se ani nadějně hrající otec a dcera Dočekalovi. Karvinští lídři mužských disciplín
Jarda Martynek a Rostík Katriniok pojali turnaj jako společenskou událost, vytáhli v prvním případě
dceru a v druhém manželku, které se snažily svým zkušeným sparingům toho co nejméně pokazit.
Jarda s dcerou skončili s nulou na kontě (pozn. autora: myšleno body, promile jsem u Jardy
nezkoumal, ale nula to nebyla rozhodně) a po zbytek turnaje hýřili dobrou náladou. Rostík s Jančou
už tentokráte nesli plody svých občasných tréninků a 5 vyhraných setů je jen o píď dělilo od pátého
místa. Na posledním místě ve skupině se oproti očekávání umístila Nikolka Jadrná s Martinem
Döbertem.
Čtyři týmy změřily síly na "centr kurtu Habali arény" v miniturnaji útěchy. Manželé Reitzovi vyřadili
pár Miksová-Moravec a ukončili jejich trápení na kurtu a umožnili jim se nadále ochomejtat kolem
alkoholového stolku :-). Sehraná dvojice Stoklasová-Heidler podobně ulehčili manželům Kempným,
u kterých lze také pozorovat, že Rendyho tréninky manželky mají svůj efekt. Manželé Reitzovi
nakonec podlehli sehranějšímu páru z Orlové, kdy Pavla přes trvalou bolest paty statečným
výkonem přispěla Tomovi k vítězství.
Miniturnaj útěchy vrcholil a hlavní soutěž na zbývajících čtyřech kurtech začínala prověřovat
opravdové kvality nominované šestnáctky mixových týmů. V prvním kole došlo k velkému
překvapení, kdy famózním výkonem Bohdana Dočekalová s Pavlem Kopčajem vyřadili favorizované
duo sourozenců Otíka Robenka a Kamči Šlachtové. Pro prvně jmenované to byl životní úspěch, pro
druhé zklamání, ale to je prostě sport. Ota ustál porážku se ctí a Kamča nasadila tykadla a jako by
se nechumelilo, bavila sebe i všechny ostatní v hale svým neodolatelným úsměvem :-)
Pavča Ružbašanová s Radimem Frodlem potvrdili roli favorita postupem přes pár Liška-Spišáková,
který byl složený dvě hodiny před turnajem a každým zápasem zlepšoval svůj herní projev. Marián
Polka nezvykle po boku s Martou Hounkovou nedal šanci mladým, krásným a nadějným: Renči
Dubské a Lukymu Beníčkovi.
Výborně hrající neutahatelný pár Věrka Tichá a Radek Hrabec podlehli v atraktivním a pohledném
utkání ještě lépe hrající manželské dvojici Waloszkových a podobně svou bitvu dotáhla vynikající
Markétka Wolfová s Martinem Poštulkou do vítězného konce, kdy v prvním kole vyřadili pár, který
by se dal popsat několika indiciemi: majitelé pizzerie u Oráče, verbálně nejslušnější pár, nebo
dvojice Terminátor a Žofré...ano, jsou to manželé Šeligovi, kteří nám předvedli, jak má vypadat
pizza i bojovný výkon. Zranění druhého kotníku však bylo osudné, neboť i Ivoš pochopil, že na obě
nohy se kulhat opravdu nedá :-)
Manželé Jurčíkovi tvořící jeden z nejzkušenějších mixových párů vzali vítr z plachet Alici Johnové a
bomberovi Ivu Durlákovi, podobně jako karvinský stroj na vítězství Přeček-Kaletová s přehledem
přehrál tým vrchní pekařky a vrchního fotografa - Frodlová-Káňa. Manželé Hromadovi posunuli
Jardu Mažguta a Šárku Švábkovou do role diváků a vyvstalo osm statečných pro čtvrtfinále.
Pár Dočekalová-Kopčaj už nestačil na dvojici Ružbašanová-Frodl, nicméně..."měli splněno". Souboj
precizní mixové taktiky v podání opavského badmintonového guru Pavla Hromady s manželkou
Olinkou a tvrdé dynamické hry Tomáše Přečka podporované sestrou Kamčou Kaletovou, která by se
rovněž rychlostí vystřelovaných projektilů neztratila ani v mužských turnajích, vyzněl lépe pro
karvinskou sourozeneckou dvojici.
Waloszkovi čelili tlaku Mariána Polky seč jim síly stačily. Marián zapnul turbo a hra připomínala
přetáčení badmintonového zápasu na videu. Andřej bojoval zarputile o každý i téměř ztracený míč.
Holky na obou stranách kurtu nezaostávaly. Dalším semifinalistou se stal pár Hounková-Polka. V
zápase Jurčíkovi verzus Wolfová-Poštulka rozhodla fyzička. Luboš Jurčík má v sobě neuvěřitelný
fyzický fond, který k rozčarování oponenta Martina Poštulky prezentoval rozběhaváním se před
utkáním a tak jako husité vyhrál bitvu před jejím vypuknutím :-) Martin po prohraném zápase
zdecimován usnul na tribuně únavou :-)
Fyzička Lubošovi nedocházela, stejně jako přehled a téměř bezchybná hra jeho manželky Jiřiny na
saku ani v semifinálovém utkání. Avšak na druhé straně stáli rozhodnuti zvítězit sourozenci PřečekKaletová. Známý lámač raket, Tomáš Přeček, pro kterého se badminton stává finančně srovnatelně
náročný sport s alpským lyžováním, ovládl své emoce a byl tím klidnějším z páru. Koncentrovaný
výkon poslal Tomáše a Kamču do finále.
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výkon poslal Tomáše a Kamču do finále.
Na kurtu číslo 1 se odehrál druhý semifinálový zápas Ružbašanová-Frodl proti Hounková Polka.
Krásný duel, přeplněný krásnými a dlouhými výměnami, střídaly krátké výměny pramenící z chyb.
Badminton na vysoké úrovni je obvykle skutečně o tom, kdo udělá více chyb. V tomto utkání jich
více udělala dvojice Ružbašanová-Frodl a tím dali svým soupeřům vstupenku do finále, nutno
podotknout, že za výsledkem jistě stojí i hřmotná podpora Mariána především dámskou částí
publika.
Finále bylo střetnutím odlišných stylů. Jelikož sestřih finále z dílny Ládi Káni máte k dispozici ve
fotogalerii, nebudu Vás obtěžovat důsledným popisem. Tomáš Přeček poprvé na turnaji napnul
tětivu své paže na 100% a smeče téměř zhrnovaly parkety. Kamča Kaletová působila jako dokonalý
badmintonový stroj na vítězné výměny. Marta Houknová pokryla svědomitě 30% kurtu, na kterých
neprohrávala. Marián běhal jako blesk, odehrával míče v metrovém výskoku a za dvě vteřiny v
kleče v opačném rohu kurtu. První set Hounková-Polka. Druhý set vedení Mariána 13:9. Dva míče
do badmintonové nirvány. Dva míče oproti šesti dělily páry od putovního poháru nad hlavou. Kamča
s Tomem dokázali nemožné a set obrátili. Tento moment se často popisuje větou: "byli na koni".
Sestra s bratrem smetli Mariána v druhém setu ze sedla, usedli na koně, v koncovce druhého setu
změnili cval na klus a ve třetím setu klus na sprint. Medaile se houpou zaslouženě na krku
nejlepších, pohár třímá nad hlavou vítězů, špunty šampaňského bubnují o strop nářaďovny,
ping-pingový stůl nezvykle hostí místo míčků dobroty z kuchyní hráček a slivoviček z palíren hráčů.
Ceny vítězům jsou rozdány, na tvářích všech vykouzlený úsměv a první ročník Memoriálu Mirka
Klímka zná své první vítěze. Na podstavci krásného putovního poháru, věnovaného vedením obce
Horní Suchá, budou navždy vyryta jména prvních vítězů: Kamila Kaletová a Tomáš Přeček.
Přijměte mé osobní poděkování vy všichni, kdo jste napekli, vyudili, vypálili....přijměte mé osobní
poděkování vy všichni, kdo jste připravovali, pomáhali, uklízeli....přijměte mé osobní poděkování vy
všichni, kdo jste přišli na Memoriál Mirka Klímka! :-)
V novém roce vám přeji zdraví a především štěstí. Zdraví, ať se Vám vyhýbají sportovní zranění a
štěstí především proto, že na Titaniku byli všichni zdraví, jen neměli štěstí a jak to dopadlo :-)))
Ladislav Moravec
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