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Vá"ení #lenové klubu,

jist$ u" v%ichni víte, "e nov&m prezidentem 

I. !LTK byl na za#átku #ervence zvolen prezident

!eské republiky Václav Klaus. Stalo se tak po více 

ne" jedenadvaceti letech prezidentování Franti%ka

Stejskala, jen" v únoru 1990 vyst'ídal Jana Kode%e. 

Pro mnohé to mo"ná bylo p'ekvapení, nebo( 

o »námluvách« nem$li podrobn$j%í informace 

a snad si ani nep'ipou%t$li, "e by Franti%ek mohl b&t

vyst'ídán. Co tedy v&bor I. !LTK k tomuto historicky

v&znamnému kroku vedlo? Ur#it$ to nebyly problémy

s vedením klubu, kterému se da'í dob'e ekonomicky

i po sportovní stránce. Myslím, "e ani rekrea#ní 

#lenská základna si nem)"e st$"ovat – v"dy( kdo chce

hrát tenis, hraje neomezen$, k dispozici je krásn&

bazén, fitness, zrekonstruované %atny, klubová 

místnost, dobrá restaurace. Klub se pod vedením

Franti%ka Stejskala nejen udr"el na %pi#kové pozici 

v #eském tenisu, ale poda'ila se i 'ada prosp$%n&ch

úprav v areálu a I. !LTK dosáhl v&znamn&ch úsp$ch).

Za to mu pat'í uznání a dík.

Pro# tedy do%lo k onomu st'ídání? Odpov$* není 

slo"itá. Konkurence, a nejen v Praze, se stále zvy%uje,

a( u" v oblasti závodního tenisu nebo získávání

nov&ch v&znamn&ch #len) #i partner). Proto jsme

cht$li vedení klubu posílit. V$'ím, "e zm$na, 

ke které jsme se rozhodli, nám pom)"e nejen 

roz%i'ovat portfolio partner) a podporovatel) 

klubu, ale velmi zv&%í presti" I. !LTK.  

Vladislav +avrda,
generální mana"er I. !LTK Praha



Nov! prezident se ujal funkce
Pro mnohé to bylo p!ekvapení, i pro n"které #leny klubu. $ervencová volba prezidenta 
republiky Václava Klause do #ela I. $LTK, kde nahradil dlouholetého prezidenta klubu Franti%ka
Stejskala, v%ak m"la sv&j v'voj. S nadsázkou lze !íci, (e tém"! dvacetilet'. V(dy) nov' prezident
klubu je jeho #estn'm #lenem u( od roku 1993, kdy byl premiérem $eské republiky a kdy 
I. $LTK oslavil století existence.

Václav Klaus v "ele I. #LTK 
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Václav Klaus, vá%niv' tenista 
a sportovec, byl do #ela I. $LTK 
zvolen na v'borové sch&zi 7. #ervence
leto%ního roku a volba to byla 
jednomyslná. „Byl to konsensus lidí,
kte!í ve v'boru dlouhodob" pracují,”
vysv"tluje generální mana(er klubu
Vladislav *avrda s dov"tkem, (e sám
prezident republiky trval na tom, aby
Franti%ek Stejskal ve vedení I. $LTK
nadále p&sobil ve funkci 
viceprezidenta. 

Václava Klause také zajímalo, 
zda má %ir%í podporu #len& klubu 
i b'val'ch %pi#kov'ch hrá#&. „To mohu
potvrdit. Velmi jej zajímal názor Jana
Kode%e, Ji!ího H!ebce, Milana *rejbera 
nebo Ivy *im&nkové,” !íká Vladislav

*avrda a pokra#uje: „Volba nového
prezidenta, to opravdu nebyl (ádn'
blesk z #istého nebe. Václav Klaus je
dlouholet'm #lenem I. $LTK a na%e
kontakty, tenisové i spole#enské, trvají
tém"! dvacet let. Shodli jsme se, 
(e jeho volba bude zvlá%) v sou#asné
dob", kdy je p!ed námi dal%í velká
v'zva, po v%ech stránkách p!ínosem. 
A samoz!ejm" jsme rádi, (e b'val' 
prezident Franti%ek Stejskal bude 
nadále p&sobit v #ele klubu, by) 
v mali#ko odli%né roli.”

Nov' prezident se vzáp"tí po svém 
zvolení, jemu( p!esn" v duchu stanov
p!edcházela kooptace do v'boru 
I. $LTK, ujal nové funkce. Tu bude
vykonávat v souladu se stanovami:

bude tedy svolávat a !ídit sch&ze 
v'boru klubu a úzce spolupracovat 
s jeho vedením. „Nezastíráme, (e 
si od volby pana prezidenta do #ela 
I. $LTK slibujeme posílení pozice klubu
a dal%í zv'%ení jeho presti(e. V"!ím, (e
!ada na%ich stávajících i potenciálních
partner& p!ivítá, (e se budou ve svém
klubu moci setkávat s prezidentem
republiky, (e mu budou p!edstaveni,
p!ípadn" s ním podiskutují nap!íklad
p!i klubovém turnaji nebo jiné 
spole#enské akci.”

Jednání v'boru I. $LTK tak 7. #ervence
zakon#il p!ípitek a pak i (tradi#ní)
neformální »pokra#ování« na terase
klubové restaurace. Nov' prezident
klubu se vzáp"tí ujal funkce.

Jednání v!borové sch"ze, na které byl Václav Klaus zvolen do #ela I. $LTK
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[aktuáln$]

U( tradi#ní triumf p!ivezli z Dublinu
mlad%í (áci I. $LTK. Pod vedením 
trenéra Pavla Zádrapy vyhráli
Carrickmines Cup, turnaj po!ádan' 
v rámci Centenary Tennis Clubs, 
sdru(ení stolet'ch klub&. „D"ti bydlely
znovu v rodinách, tak(e musely 
procvi#ovat angli#tinu. N"které si
v&bec poprvé zahrály na tráv". Ur#it"
to byla fajn akce,“ hodnotil trenér. 

Dru(stvo I. $LTK postupn" porazilo
t'my Barcelony a Santanderu, 
v semifinále 6:2 lond'nsk' Cumberland
a ve finále domácí Carrickmines 7:1.
„Kluci m"li rovnocenné soupe!e a( 
v semifinále, holky spí% a( ve finále,“
doplnil Zádrapa. V Dublinu byl s osmi-
#lenn'm t'mem Daniel Velek, Tadeá%
Paroulek, Martin *afá!, Martin Trefn',
Monika B"hounková, Eva *ev#íková,
Markéta Bicerová a Dá%a Zdrubecká.

Carrickmines Cup: 
Zase vít$zství!

INZERCE

Trenér Pavel Zádrapa a t%i z jeho sv&%enc"
p%i kroketu v Dublinu



[z klubu]
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V!"ím, #e budu moci
$tvanici prosp!t

Rozhovor s VÁCLAVEM KLAUSEM, nov!m prezidentem 
I. "LTK, jen málokdy postrádá vtip. A tak jsme i interview 
pro I. "LTK REVUE za#ali s úsm$vem.

Václav Klaus: 

Kolikanásobn!m u" jste prezidentem?
„Pokud se nem!lím, tak jin!m 
prezidentem ne% tím jedním jsem 
do dne&ního dne nebyl. Jsem p'edsedou
správní rady Centra pro ekonomiku 
a politiku, to ano, ale prezidentem…
Ne.“

Jak dlouho jste nabídku v!boru 
klubu zva"oval?
„Zva%oval jsem ji velmi pe#liv$ 
a díval se na ni s velkou pokorou.
Pánové mne vehementn$ p'emlouvali,
abych ji p'ijal, ale… Mnohokrát jsem
p'emítal, zda to nevyvolá zlou krev 
u #ásti #len(, t'eba u n$kter!ch 
velk!ch hrá#( minulosti, kte'í by 
sami mohli mít ambice na tuto funkci. 
Sice jsem s nimi nemluvil osobn$,
ale trval jsem na tom, %e budu znát 
jejich názor. Tak%e mi chvíli trvalo, 
ne% jsem se ujistil, %e tomu tak 
snad není.“

Na #tvanici u" pat$íte dlouho…
„To je pravda. Práv$ na v!borové 
sch(zi jsme si uv$domili, %e tady 
mám u% dvacet let sk'í)ku a také 
u% jsem byl n$kolikrát %ádán, abych 
se p'imluvil tady nebo jinde, abych 
promluvil s tím nebo oním sponzorem. 
Tak%e n$které v$ci pro m$ a% tak 
nové nebudou. (usmívá se) Je zajímavé,
%e jsem tady jako rekrea#ní hrá# 
#lenem tém$' dv$ desetiletí, ale znám
se spí&e s b!val!mi úsp$&n!mi hrá#i 
a p'ekvapiv$ neznám práv$ rekrea#ní
hrá#e. V$'ím, %e budu mít mo%nost 
se s nimi více poznat.“

Pr! jste p$isp%l i k &lenství I. 'LTK 
v Centenary Tennis Clubs, sdru"ení 
stolet!ch klub( – jak?
„Kdy% jsem byl p'ed n$kolika lety 
p'edná&et v Barcelon$, m$l jsem 
mo%nost jít si ka%dé ráno zahrát do
tamního slavného královského klubu.
Tam jsem se mimo jiné dozv$d$l, %e 
u% jsou století a sdru%ují se v jakémsi
Centenary Tennis Clubs. Samoz'ejm$
jsem se pochlubil, %e jsem také 
#lenem stoletého klubu, I. "LTK Praha, 
#emu% se velmi podivili… Slovo dalo
slovo, Franti&ek Stejskal pak odjel 
do Barcelony a I. "LTK vzáp$tí do této 
elitní spole#nosti také vstoupil. I tahle
epizodka snad ledacos nazna#uje.“

Va)e nová role nepochybn% 
p$isp%je k dal)í presti"i klubu.
Nicmén% – necítíte i vy sám tuhle
funkci jako presti"ní?
„Pochopiteln$ ji beru jako poctu. 
*tvanice pro m$ byla v minulosti tak
vysoká hodnota na tenisovém nebi, 
%e by m$ ve snu nenapadlo, %e se sem
jednou dostanu a budu tady velmi
nekvalifikovan$ hrát tenis. Nato% 
abych se stal prezidentem I. "LTK.“

Va)e nová funkce…
„…ur#it$ to není honorární funkce, 
ve které se ode m$ nic neo#ekává.
Takovou bych ani nep'ijal. "estn!ch
doktorát(, profesur a ob#anství 
mám z celého sv$ta n$kolik desítek 
a nepot'ebuji je roz&i'ovat. Uv$'il jsem,
%e budu moci *tvanici prosp$t, i kdy% 
si pochopiteln$ kladu i pár otazník(.“

P$ibude vám dal)í práce – jste 
na to p$ipraven?
„Já jsem do té míry ú'ednick! #lov$k,
kter!, kdy% se dozví, %e v%dy první úter!
v m$síci je sch(ze v!boru, dovede si 
to za'ídit. Co% se pochopiteln$ net!ká
nejbli%&ích t!dn(, na které u% mám
program naplánovan! a nic 
s tím neud$lám.“

Je n%co, na& se v nové roli 
net%)íte?
„Samoz'ejm$ dob'e vím o slo%itém
vztahu mezi I. "LTK a tenisov!m 
svazem, kter! je dán nutností 
sou%ití v jednom areálu. A mo%ná 
má i jist! aspekt osobní, kter! je 
podle mého názoru zbyte#n!. 
Byl bych rád, kdyby se mi jej 
poda'ilo otupit.“

Znamená va)e zvolení do &ela 
I. 'LTK i to, "e budete chodit 
na #tvanici hrát &ast%ji?
„Kdyby mi bylo o dvacet let mén$, 
tak bych 'ekl, %e ano. Ale te+, kdy% 
m$ navíc bolí achillovka, to zrovna 
'íct nemohu. (s úsm!vem) V lét$ sem 
chodím velmi rád, ale p'iznám se, 
%e nejsem milovníkem nafukovacích
hal, tak%e v zimních m$sících 
chodím i jinam.“

Máte v klubu oblíben! kurt?
„Ne'ekl bych oblíben!, ale nej#ast$ji
jsem hrál ur#it$ na dvojce.“

A vá) nejv%t)í zá"itek, kter! se 
vá"e ke #tvanici?
„To musím vzpomenout na dobu, 
kterou p'evá%ná v$t&ina #tená'( 
I. "LTK Revue z'ejm$ nepamatuje. 
I. "LTK vystupoval tehdy pod názvem
TJ Motorlet a kondi#ním trenérem 
byl tehdy jist! Ji'í Picek, kter! p(sobil 
i jako asistent t$lesné v!chovy 
na Vysoké &kole ekonomické - bylo 
to kolem roku 1960. A pan Picek
dostal za úkol, aby tenisov! oddíl
Motorlet dodal skupinu &estnácti 
mu%( pro spartakiádní cvi#ení mu%( 
s ty#emi pro obvodní spartakiádu, 
která se konala na fotbalovém h'i&ti 
v Jinonicích. Jenom%e nikdo 
z tenist( pochopiteln$ na spartakiádu
netrénoval. My, studenti V*E, jsme 
to ov&em m$li jako povinnou nápl)
hodin t$locviku. Tak%e jsme cvi#ili 
místo tenist( a odm$nou nám 
m$lo b!t pozvání na *tvanici. 
Brzy se tady hrálo p'átelské utkání 
"eskoslovensko vs. Austrálie 
a my byli u toho. Za "eskoslovensko
nastoupili Javorsk! a Korda, 
za Australany Fraser a Emerson. 
Sed$li jsme na ideálních místech 
p'ímo u kurtu, tak%e jsem m$l 
mo%nost v&echny ty velikány vid$t
zblízka. Tak taková je moje první 
vzpomínka na *tvanici.“
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Nejrad!ji vzpomíná na chvíle, kdy na "tvanici hrávali Jaroslav 
Drobn#, Ladislav Hecht nebo doktor Bohuslav Hyb$, její kamarád.
„Tehdy jsem tu trávila v$echny volné chvíle i víkendy. Scházeli jsme 
se pravideln! a nic nebylo pot%eba domlouvat. Bylo to prost! 
báje&né,“ %íká paní RENATA VIKARTOVÁ, která letos v lét! 
oslavila devadesátiny. 

Práv! p%i malé oslav! v klubové restauraci vitální a stále energická
dáma s úsm!vem vzpomínala i na to, jak okukovala (a u&ila se) 
klasick# bekhend Laciho Hechta, nebo jak ji porazil Jaroslav Drobn#.
„Vidím to jako dnes - $li jsme si s Jardou zahrát na centr, on vzal
raketu do pravé ruky a stejn! vyhrál 7:5. To m! dlouho zlobilo,“ 
usmívala se chvíli poté, co jí pop%áli v$e nejlep$í do dal$ích let 
nejen &lenové vedení klubu, ale také Jan Kode$, Vlasta Vopi&ková,
Martin Damm a dal$í p%ítomní.

Renata Vikartová p%i$la na "tvanici u' jako jedenáctiletá; kdosi 
z I. (LTK si tehdy v$iml jejího talentu a pozval ji do klubu. „Pamatuju
si, 'e jsem tenkrát m!la velkou trému. (ekala tu na m! Bíba Brodská-
K%epelková - pozd!ji jsme spolu hrávaly &ty%hru - a v$ichni m! 
okukovali. Asi jsem obstála, proto'e mi %ekli, 'e mám p%ijít zase,“
vzpomíná dáma, která se stala i mezinárodní mistryní 
(eskoslovenska v deblu po boku "iroké. 

Tatínek paní Vikartové Jaroslav Svoboda byl houslov# virtuoz, 
ale také m!l Na P%íkop! proslul# obchod se sportovními pot%ebami –
Tenis Sport Svoboda. „Díky tomu jsem dostávala od firmy Slazenger
rakety. Vyplétat k nám chodili Síba, Burian… prost! v$ichni tenisté,“ 
vzpomíná paní Renata, která se v!novala i krasobruslení, ly'ovala 
a jako $edesátiletá dokonce sedla na kon!. „To díky dce%i, která 
byla mistryní republiky v drezú%e.“

Tenis si Renata Vikartová zahrála na "tvanici naposledy p%ed &trnácti
lety, to kdy' za Vlastu Vopi&kovou zasko&ila v tenisové $koli&ce. 
Ale nemít trable se zády, ur&it! by si cht!la zahrát i dnes. 

Paní Renato, hodn! zdraví do dal$ích let!

Renata Vikartová: 90

Renata Vikartová a gratulanti Franti!ek Stejskal, Martin Damm 
a Jan Kode!
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[stalo se]

Dammovo definitivní adieu

Martin Damm (39) odehrál na US Open, 
kde v roce 2006 triumfoval po boku Inda Paese,
poslední zápas kariéry. Se "t!pánkem podlehli 
v 1. kole páru Fleming - Hutchins dvakrát 3:6.
„Nebyl v tom 'ádn# sentiment, byl jsem smí%en# 
s tím, 'e je to naposled,” glosoval adieu Damm.
„Jsem rád, 'e jsem hrál naposledy práv! s Radkem.
Známe se roky, bude to p!kná vzpomínka.” 
Martin let!l do New Yorku z Prahy, kam pozval 
k t%ít#denní p%íprav! svého sv!%ence, patnáctiletého
Brita Alexe Sendegeyu. „Na "tvanici nám vy$li 
maximáln! vst%íc, Alex m!l v#born# sparing 
a v Pavlu Jandovi jsme na$li skv!lého kondi&ního 
trenéra,” komentoval pobyt a podmínky pro p%ípravu
v domácím klubu b#val# daviscupov# reprezentant,
kter# se nedávno vydal na dráhu kou&e.

Gril a vinotéku zajistili "lenové

Mo'ná jste si v$imli nového grilu na terase 
klubové restaurace. A snad i decentního loga I. (LTK 
v p%ední &ásti nerezové desky. V!zte, 'e sponzorsk# 
p%ísp!vek na po%ízení grilu ve v#$i 40 tisíc korun 
v!novali do klubové pokladny man'elé Kuchynkovi. 
Design má na »sv!domí« Krist#na Stejskalová. 
„Jménem vedení klubu bych Kuchynkov#m 
rád pod!koval, jejich p%ísp!vku si velmi ceníme. 
Dík pat%í i Honzovi Rybínovi, kter# obohatil 
interiér restaurace vinotékou,“ glosoval vst%ícnost 
jmenovan#ch &len) mana'er klubu 
Vladislav "avrda.

Denny se t#!í na bu$ta

Jaro a léto plné radosti (to hlavn! díky deblovému 
titulu z Pa%í'e), ale i starostí má za sebou Lucie Hradecká.
Její psí milá&ek Denny, zlat# retrívr, kterému byl v kv!tnu
teprve rok, musel na slo'itou operaci kv)li vrozené jaterní
vad!. „V$echno, co zba$til, se mu dostalo do krevního
ob!hu, tak'e po &ase dostal otravu a musel na kapa&ky,”
popisuje Lucie. "ance na úsp!$nou operaci v (esku byla 
pr# mizivá, a tak musel Denny do N!mecka. „Z p)vodních
sedmi dn) byly nakonec skoro &ty%i t#dny, ale v$echno 
snad dob%e dopadlo. Do konce zá%í je Denny je$t! 
na diet!, ale kdy' budou testy v po%ádku, pr# u' 
si bude moct dop%át i bu%ta,” sm!je se Lucka. 
Úsp!$ná operace pro ni byla nejlep$ím dárkem 
k titulu z Roland Garros.

Nová regenerace se r%suje

Díky rozhodnutí Ministerstva $kolství, mláde'e 
a t!lov#chovy o p%id!lení dotace získává plán 
na vybudování klubové regenerace reálné kontury. 
V sousedství vyplétacího servisu by m!la v nejbli'$í
dob! vzniknout kompletní rehabilitace, ve které 
nebude chyb!t $pi&ková ví%ivka zna&ky USSPA, 
sauna, ani prostory pro maséra. (lenové klubu 
tak budou u' v nejbli'$í dob! zcela nezávislí 
na mo'nostech stávající rehabilitace v prostorách, 
které pat%í tenisovému svazu. Nová klubová 
regenerace p%ijde tém!% na dva miliony korun.
„Kvalitní regenerace je pro $pi&kov# tenis nezbytná,
tak'e vybudování klubov#ch prostor, které budeme
moci vyu'ívat podle libosti, vítám,” %íká $éftrenér 
I. (LTK Jaroslav Jandus.

Pohár z Forest Hills

A' ve Forest Hills, b#valém d!ji$ti US Open 
(naposledy se tam hrálo v roce 1977, kdy zvít!zili 
Vilas a Evertová), $í%ili v zá%í slávu I. (LTK Franti$ek
Stejskal se synem Ferdou. Na tamních travnat#ch 
kurtech vyhráli turnaj ve &ty%h%e v rámci Centenary
Tennis Clubs a p%ivezli si pohár se jménem presti'ního
West Side Tennis Clubu (na snímku). „O turnaji nám
%ekl Petr "im)nek, kdy' se dozv!d!l, 'e se letím 
podívat na US Open. Poprvé jsem si díky tomu zahrál
na tráv! a taky zavzpomínal na za$lé &asy, proto'e se
hrálo bíl#mi mí&i,” sv!%il se viceprezident klubu. 
K vít!zství v deblovém turnaji »sta&ily« t%i v#hry. 
„Je p!kné mít v tenisovém 'ivotopise v#hru ve Forest
Hills,“ smál se Franti$ek Stejskal. „Finále bylo ale kru$né,
hráli jsme dv! a t%i&tvrt! hodiny a nad japonskou 
dvojicí vyhráli 8:6 v tie-breaku t%etího setu.“

&éfkucha$ klubové restaurace David Knotek 
p$i grilování

Martin Damm s Alexem Sendegeyou 
p$i tréninku na &tvanici

Lucka s Dennym na &tvanici

Oslavenkyn# s Vlastou Vopi"kovou a Vladislavem &avrdou

Franti!ek Stejskal s pohárem z Forest Hills, 
kde se synem vyhráli turnaj ve "ty$h$e
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Jak se li)í pocity bezprost$edn% 
po vít%zství a dnes?
Lucie: „Po me#bolu byla euforie 
mnohem intenzivn$j&í. Ne, %e u% bych
zapom$la, ale logicky to opadlo.“

Iveta: „T$sn$ po vít$zství to samoz'ejm$
byly mnohem v$t&í emoce, ale po'ád
mám radost. Je to hrozn$ hezk!, ka%d!
den si na Wimbledon vzpomenu. 
Na kopii poháru ale zatím po'ád #ekám.
Melzer u% ji dávno má, ale já po'ád nic,
a to u% je po US Open. Musím tam
zavolat, z'ejm$ se cestou ztratila.“ 

Kdy vás poprvé v turnaji napadlo, 
"e byste mohly vyhrát?
L: „Kdy% jsme v osmi#ce porazily 
Kv$tu (Peschkeovou) se Srebotnikovou.
Ten zápas se mi hodn$ povedl, m$la

jsem z toho dobr! pocit, navíc jsme
porazily siln! pár. Ale byl to jen náznak,
pak nás #ekaly Kingová a *vedovová,
které m$ly na grandslamech skóre 16:0.“

I: „První dva zápasy jsme brali 
spí& jako zábavu. Poprvé nás napadlo,
%e bychom mohli n$co uhrát, kdy% 
nás #ekali Bryan a Huberová. ,íkali 
jsme si, %e to je asi nejt$%&í zápas 
a pak %e u% by to t'eba i &lo… 
Oni nám pak skre#ovali, proto%e brat'i
Bryanovi hráli p'edtím hodn$ dlouh!
zápas a #ekalo je finále, tak%e to 
bylo i &t$stí#ko. Kdy% u% jsme díky 
tomu pro&li do semifinále, tak jsme 
si 'ekli, %e ta &ance je.“

Kde máte miniaturu poháru?
L: „P'ekvapiv$ doma. V&echny ostatní

poháry jsou toti% u rodi#(, ale 
tenhle dostal #estné místo.“ 
(usmívá se)

I: „Budu ho mít doma. Mám jednu 
jedinou poli#ku, tak%e ho postavím
tam. Jinak vystavuju cokoli nerada,
jenom se na to chytá prach. Skoro
v&echno ostatní mám ve sk'íních, 
nebo to vozím k na&im.“

Kolik pen%z spolkly v zahrani&í 
dan% a kolik vám zbylo?
L: „P'esn$ na euro to opravdu 
nevím, ale n$jak!ch 180 tisíc eur mi 
po zdan$ní ve Francii p'i&lo na ú#et.
Da) byla tu&ím 15%, ale je&t$ to
musím dodanit v "esku.“

I: „Tak to vá%n$ nevím...“
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Euforie opadla, vzpomínky z%stanou
Lucie & Iveta, grandslamové &ampionky

Není mnoho klub( na sv$t$, které se mohou pochlubit dv$ma grandslamov!mi tituly 
v jednom roce. I. "LTK mezi n$ pat'í (po lo)ském double sester Plí&kov!ch) podruhé za sebou.
LUCIE HRADECKÁ (25) triumfovala s Andreou Hlavá#kovou ve #ty'h'e na Roland Garros, 
IVETA BENE*OVÁ (29) pak pro zm$nu po boku Raku&ana Melzera vyhrála smí&enou 
#ty'hru ve Wimbledonu. Gratulujeme!

[závodní tenis]

Co v)echno zm%nil grandslamov!
titul?
L: „-ivot mi ur#it$ nezm$nil, ale u%
ne'e&íme, jestli ud$lat v novém bará#ku
sklep nebo ne – ud$láme ho. (sm!je se)
Pokud jde o tenis, vylep&ila jsem si 
deblov! %eb'í#ek a% na hranici první
dvacítky, co% je p'íjemné kv(li 
nasazování i kv(li mixu. A kdy% se
n$koho zeptám, jestli by si se mnou
zahrál debla (to kdy% hraje Andrea
Hlavá#ková jinde), tak v$t&inou 
sly&ím, %e s pot$&ením.“ 

I: „Po'ád je to jen mix, t'etí sout$%, 
ale samoz'ejm$ mi pár lidí gratulovalo
a budu si to ráda pamatovat do konce
%ivota. Vyhrát grandslam je zá%itek,
zase tolik lidí to nedoká%e. 
Ale %ivot mi to nijak nezm$nilo...“
(usmívá se)

Singlisté se na &ty$hru v%t)inou 
dívají skrz prsty – jak jste ho brala
d$ív a jak ho berete te*? 
L: „Po'ád stejn$. Prioritou je pro 
m$ dvouhra, to platí i dál. Ale zahrát 
si debla a ob#as i vyhrát je pro 
sebev$domí dob'e. Taky je to dobr!
trénink. Víc se returnuje a hraje 
na síti.“

I: „Taky jsem singlistka, ale skrz prsty 
se na #ty'hru nedívám, nota bene 
na grandslamu. Jinde ho beru jako 
dopl)kovou sout$% a dobr! trénink;
pro# jít trénovat, kdy% m(%u hrát
debla? Na mixa se v$t&inou napí&u 

z legrace, ale na druhou stranu je 
to grandslam, a tam se hraje v%dycky
naplno. Ve Wimbledonu jsme se 
p'ihlásili a 'íkali, %e uvidíme, jestli
v(bec budeme hrát...“

Jak se p$ijímá servis mu"(?
L: „Je o dost rychlej&í, má o dost jinou
rotaci a pochopiteln$ se nereturnuje
moc dob'e - zkrátka blb$.“ 
(usmívá se)

I: „Je to t$%ké, ale p'i&lo mi, %e jsem
returnovala docela dob'e, %e jsem nám
pomohla. Kdy% holka ud$lá fift!n 
a kluk stojí na v!hod$, je to v%dycky
&ance. Ale stejn$ jde v$t&ina brejk(
p'es holku.“

Jak vnímáte velk! finan&ní rozdíl
mezi )ekem pro vít%zku debla 
a mixa?
L: „Asi je to v po'ádku, proto%e 
mix je p'ece jen v!hradn$ zále%itost 
grandslam( a tak trochu spole#enská
zále%itost. Tím to nechci sni%ovat, sama
hraju mix ráda, ale je to tak. A kdy% 
to kluci extra nepálí - co% se ob#as
stane, zvlá&., kdy% n$koho na&tvete
t'eba dobr!m prohozem, je to docela
legrace a u%ívám si to.“

I: „Já to ne'e&ím, ale asi je to správn$,
je to a% t'etí sout$%.“

Umíte si p$edstavit, "e si po 
ukon&ení singlové kariéry zpest$íte
je)t% pár let deblem?

L: „Teoreticky ano, ale prakticky -
nevím, jestli by to p'ítel rozd!chal.“
(sm!je se)

I: „Nedoká%u, proto%e jsem singlistka 
a debl je jen dopln$k. Pak p'ijde nov!
%ivot, budu chtít zkusit n$co jiného,
n$kam se posunout.“

Jaké byly oslavy titulu?
L: „S Andreou jsme krom$ &ampí#ka
po zápase bohu%el %ádné nestihly. 
S Jirkou jsme si dali v Anglii koktejl,
slavila jsem doma a na *tvanici jsme
byli na p'íjemné ve#e'i s vedením
klubu.“

I: „Vynechali jsme ned$lní 
wimbledonsk! banket, proto%e 
jsme skon#ili pozd$, museli na doping,
ani jsem nem$la vybrané &aty a - par.ák
mi 'ekl, %e na banket jít nechce. M$l
tam i kamarády a známé, tak jsme byli
jen na spole#né ve#e'i.“

'ím jste si ud%lala radost?
L: „Po Pa'í%i jsem si 'íkala, %e kdyby 
se zada'ilo i v Lond!n$, koupila bych si
nové auto - Lexus RX 450h. Nezada'ilo,
tak jsem to posunula na US Open. 
V New Havenu jsem m$la mo%nost se 
s ním svézt a je&t$ víc se zamilovala
(sm!je se), ale po US Open vyhrál
rozum. Nejd'ív bará#ek, pak auto.“ 

I: „Nemám to tak, %e tohle je 
za Wimbledon. D$lám si radost 
pr(b$%n$.“ (usmívá se)
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...a chvíle )t%stí Ivety Bene)ové po boku Raku)ana Melzera ve WimbledonuLucie Hradecká s kopií poháru
za triumf na Roland Garros...

Spole&ná )tvanická ve&e$e na oslavu titulu z French Open: Lucie s trenérem Jirkou Fenclem, Franti)kem Stejskalem, Vladislavem
#avrdou a Jaroslavem Jandusem
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[Prague Open]

Martina okouzlila $tvanici
Prague Open se letos vrátil do kv$tnového termínu, p'edstavil nového titulárního
sponzora - Strabag a %enské #ásti po &esti letech chyb$l punc sou#ásti WTA Tour.
P'esto se stotisícov! ATP Challenger a »padesátka« ITF %en postaraly o nejzajímav$j&í
tenisov! t!den v "esku. I proto, %e si kvalifikaci turnaje mu%( zahrál n$kdej&í antukov!
»Terminátor« Raku&an Muster a sobotní exhibici Martina Hingisová. Co víc - oba
tituly z(staly na I. "LTK: challenger vyhrál Luká& Rosol, jen% je na *tvanici skoro
doma (a titulem vykro#il do první sv$tové stovky), turnaj %en Lucie Hradecká.

„Zvít$zit doma je parádní pocit. 
Já jsem na *tvanici naposledy vyhrála
n$kdy v sedmnácti,” smála se Lucka
Hradecká, loni vít$zka druhého 
pra%ského turnaje Sparta Prague Open.
Velkého úsp$chu dosáhl Luká& Rosol,
jen% se prosadil sv!m typick!m 
agresivním tenisem na hranici rizika 
a m$l i &petku pot'ebného &t$stí - 
v semifinále mu pro zran$ní zad 
vzdala n$kdej&í sv$tová p$tka Chilan
Gonzales, ve finále (u% za tém$' 
rozhodnutého stavu) Ameri#an
Bogomolov. 

„*koda, %e jsem si to nemohl 
dohrát sám,” litoval po finále Luká&,
ale v$d$l, %e ud$lal velk! krok do
vysn$né stovky %eb'í#ku ATP, kam se
vzáp$tí po French Open také prosadil.
„Cítím se vyzrálej&í, líp zvládám taktiku,
a kdy% mi vychází servis a funguje
hlava, jsem t$%ko k pora%ení,” 
pochválil se.

Sobotní exhibice Martiny Hingisové,
které sekundovala Dája Bedá)ová, 
sestry Plí&kovy a b!valí deblisté 
Petr Pála s Pavlem Víznerem, to nebyl 
%ádn! velk! tenis, ale o to báje#n$j&í 
vzpomínka. B!valá sv$tová jedni#ka
okouzlila diváky bezprost'edností, 
mil!mi úsm$vy i zlatou rukou, která
po'ád funguje. „Nijak zvlá&. netrénuju,
ale tro&i#ku se udr%ovat musím, aby 
to na kurtu aspo) trochu vypadalo,”
usmívala se pak v zákulisí, ale na 
dvorci bylo jasné, %e po #trnácti dnech 
tréninku a práce na kondici by jí jen
t$%ko unikala ú#ast ve #tvrtfinále
grandslam(.

„Tohle je moje první leto&ní exhibice,
ale samoz'ejm$ jich budu hrát víc. 
Taky turnaje legend v Pa'í%i a ve
Wimbledonu a v lét$ TeamTennis 
v Americe,” plánovala Martina sezonu
a p'idala, %e je ráda, %e si kone#n$
zahrála i na *tvanici. „Chodili jsme 

sem s mamkou na Davis Cup 
i na Fed Cup, ale nikdy jsem si tady
sama nezahrála.”

Od chvíle, kdy skon#ila s profitenisem,
je n$kdej&í tenisové princezn$ mnohem
bli%&í parkurové skákání. „Jezdím
#ty'ikrát p$tkrát t!dn$, o víkendech 
i na závody,” sv$'ila se. Mimochodem -
vzáp$tí po Prague Open skon#ila 
druhá v sout$%i Grand Prix ve Francii.
„Byla to nejni%&í kategorie, ohodnocená
jednou hv$zdi#kou, ale m(j nejlep&í
v!sledek,” radovala se a vysv$tlila, 
%e sout$%e v parkurovém skákání jsou
podle kvality startovního pole rozd$lené
podobn$ jako turnaje WTA Tour. 
„Moc p$kné závody se jezdí v rámci
Global Champions Tour, na které 
ob#as dostanu pozvání. Na oplátku
pom(%u sout$% zpropagovat.” 
Druhou kariéru ale pr! Hingisová
neplánuje. „Kon$, to byla v%dycky jen
záliba. Abych mohla jezdit na nejvy&&í
úrovni, musela bych mnohem víc 
trénovat a taky mít &pi#kové kon$.
Takov! p'ijde nejmén$ na milion eur, 
a tolik investovat nehodlám. Krom
toho: na nejlep&ích závodech jsou také 
nejobtí%n$j&í a nejvy&&í p'eká%ky, i sto
&edesát centimetr(, a z takov!ch 
v!&ek mám respekt.”

Hingisová p'ijela i s man%elem
Thibaultem Hutinem a n$kolik dní 
v Praze si pr! u%ili. „Jsem ráda, %e 
u% nemám ka%d! den nalinkovan! 
po minutách. Co% ale neznamená, 
%e nemám co d$lat,” usmála se.
„Nedávno jsem prodala d(m a za'izuju
nov! byt v Curychu, s man%elem 
pendlujeme mezi *v!carskem a Pa'í%í,
hraju tenis, jezdím parkur - zkrátka 
se nenudím...”

Vít%zem challengeru se stal Luká)
Rosol, ve finále porazil Bogomolova

Martina Hingisová p$i náv)t%v% Pra"ského hradu den p$ed exhibicí
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Polovi'ní Pra#ák
Pochází z Brna, roky hrál v P'erov$, ale p'ed dv$ma lety »utekl« do Prahy. 
„Nem$l jsem na Morav$ s k!m trénovat, chyb$l mi kvalitní sparing. Musel 
jsem s tím n$co d$lat. A Praha má i dal&í v!hody, t'eba leti&t$,“ vypo#ítává 
LUKÁ* ROSOL (26), pro# hraje od té doby na *tvanici. V I. "LTK u% se cítí 
jako doma, i kdy% ligu hraje zatím po'ád za P'erov. 

Do Prahy odcházel s man%elkou
Denisou, v!bornou atletkou. Nedávno
se ale roze&li. „Neodcházeli jsme 
tenkrát ze dne na den, tu zm$nu jsme 
zva%ovali, ale nakonec jsme si 'ekli, 
%e to zkusíme a uvidíme,“ 'íká Luká&.
Te+ u% je z n$j polovi#ní Pra%ák. „Sna%ím
se Prahu co nejvíc poznávat. U% se
docela orientuju. Musím – kdy% jedu 
na motorce, kde nemám navigaci, 
m$l bych sm(lu,“ sm$je se.

Tenisová volba byla pr! jednoduchá:
„Na *tvanici je nejlep&í mo%n! sparing,
nem$l jsem co 'e&it. V%dy. na Spart$ 
u% tém$' nikdo není, Vik, Van$k 
i Ulihrach skon#ili,“ vysv$tluje. 

Bydlí v karlínském podnájmu, 
ale po dvou letech chystá k!%enou
zm$nu. „Za pár t!dn( se budu 
st$hovat do svého, koupil jsem 
si na Harf$ byt. Nejd'ív m$ párkrát
napadlo, %e se mo%ná vrátím na
Moravu, ale te+ jsem si v Praze zvykl 
a návrat u% neplánuju. I kdy% - co 
bude v budoucnu, to samoz'ejm$
nevím.“

Práv$ nutnost po'ídit si byt odrazuje
milovníka rychl!ch kol od v!m$ny
»staré« audiny A5 za je&t$ v$t&ího
dravce. Zatím. „Nechám to na p'í&tí
rok. Takov! Nissan GT-R… Ale po'ád 
se to m$ní, je&t$ v tom nemám 
v(bec jasno,“ sm$je se.

V gará%i má ov&em je&t$ jedno 
%ihadlo na dvou kolech – supersport
Yamahu R6. „Kdy% mám #as a je p$kné
po#así, rád se na ní svezu. Po motorce
jsem tou%il u% jako kluk, m$l jsem
doma spoustu obrázk( a fotek 
a nakonec jsem si tu radost ud$lal. 
Od p'edlo)ska mám papíry, naskytla 
se mo%nost koupit zajetou yamahu 
&estistovku, tak jsem neváhal. U#ím se,
abych si mohl #asem po'ídit n$co 
lep&ího.“

Luká) na yamaze, kterou projí"dí v ka"dé volné chvíli

Hodn$ svi%n$ »projí%dí« i leto&ní 
sezonou, nejlep&í v karié'e. Dokázal 
se poprvé prodrat do první sv$tové
stovky, mj. díky úsp$chu na Roland
Garros, kde se kvalifikoval a pro&el
(p'es Melzera) a% do t'etího kola, 
a v!h'e na dvou challengerech – 
v Praze a Braunschweigu. Mo%ná si
zahraje i »challengerové Masters«,
novinku na profiokruhu, v brazilském
Sao Paulu. „Ale t'eba se do turnaje
nevejdu, proto%e u% %ádn! challenger
do konce roku neplánuju. Te+ budu
pot'ebovat hlavn$ trp$livost, abych
dob'e rozehranou sezonu dotáhl 
do úsp$&ného konce.“

Jeho kariéra je trochu netypická - 
je&t$ ve dvaceti to na opravdu velk!
tenis moc nevypadalo. Luká& byl 
868. hrá#em sv$ta ve dvouh'e. Práv$
tenkrát za#al trénovat pod dohledem
Ctislava Dosed$la a razantn$ vylep&il
%eb'í#ek. „Za ten rok jsem posko#il 
o p$t set míst. Spole#n$ se mnou 
trénovali v P'erov$ u Slávy taky Jarda
Pospí&il, Polák Panfil a Adrian Sikora.
Sláva se pak odst$hoval do Brna, ale
je&t$ rok za mnou do P'erova dojí%d$l.
Hrál se mnou zhruba t'i a p(l roku 
a moc mi pomohl,“ 'íká Luká&. 
„V #em nejvíc? V hlav$. P'edal mi
spoustu zku&eností, ukázal mi, jak 
p'em!&lejí hrá#i v d(le%it!ch chvílích,
pomohl mi s taktikou a poradil spoustu
detail( – zkrátka mi p'edal svoje 
know-how. Rád bych se s ním je&t$
n$kdy potkal, v$'ím, %e by mi 
po'ád m$l co 'íct.“

Na posun do první stovky si ale 
musel Luká& po#kat je&t$ tém$' p$t
let! „Kdy% mi bylo p$tadvacet, mnozí
'íkali, %e moje maximum je druhá 
stovka, %e u% se v!& nedostanu. Jsem
rád, %e jsem na ty 'e#i nebral ohled, &el
dál svojí cestou a zlomil to,“ glosuje
to. „U "ech( to nakonec není nic 
netypického, %e se prosadí pozd$ji.“

[co nového u...]

Te+ u% pat'í do »vybrané« 
spole#nosti. Slu&í se, aby kv(li tomu
upravil i náro#n! program, kter! mu
n$kte'í vyt!kají. „Vím, %e hraju hodn$,
turnaje, ligy… V první p(lce léta 
to bylo #trnáct t!dn( v kuse. 
Na druhou stranu: kdy% prohraju 
v prvním kole, z(stanu a trénuju, 
tak jako jsem to ud$lal 

Luká& Rosol #iví olympijsk( sen

v Kitzbühelu nebo v Gstaadu. 
Ale ano, te+ si program upravím, pár
turnaj( uberu.“

Na podzim se chystá do Asie 
a do Ruska, kde je&t$ nehrál, a hlavn$
se chce na %eb'í#ku posunout co 
nejv!&, aby mohl hrát turnaje 
kategorie Masters 1000 a byl 

na nich v hlavních sout$%ích. Co 
k tomu chybí? „Je&t$ jeden dobr!
v!sledek. A pak dal&í stabilní v!sledky,“
usmívá se. „Budu muset uhrávat 
aspo) kolo nebo dv$, abych se tam
udr%el. Je to samoz'ejm$ t$%ké, 
na velk!ch turnajích u% nejsou 
hrá#i, kte'í mají v!kyvy, kte'í tu 
a tam n$co vypustí nebo 

skre#ují bez toho, aby to bylo 
nezbytn$ nutné. Ta kvalita je prost$
v!&.“

A je&t$ jeden sen v sob$ %iví 
Luká& Rosol. Ten o olympiád$ 2012 
v Lond!n$. „Tou%ím po tom u% od
olympijsk!ch her v Pekingu a ud$lám
pro to v&echno,“ slibuje.
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[talent]

„Kdepak taktika, bylo v tom hodn$
emocí a nervozita. Ob#as jsem byla
vztekloun,“ usmívá se s odstupem.
„Pardubice mám ráda a moc jsem 
tam cht$la vyhrát, mo%ná i proto 
to bylo psychicky náro#né.“

Zatímco o#ekávané derby druhého 
kola proti Tereze Martincové zvládla 
famózn$, stejn$ jako 3. kolo proti
Rutarové, dal&í zápasy byly hodn$
vypjaté. „Ná& zápas s Terezou v&ichni
kolem zbyte#n$ pro%ívali. Nic extra
zvlá&tního to nebylo, i kdy% na kurtu
jsme byly ob$ nervozní. Hrála jsem ale
dob'e,“ glosuje vít$zství nad klubovou
spoluhrá#kou. Pak p'i&lo první drama,
stav 6:7 a 1:3 ve #tvrtfinále proti
Matou&kové. „Asi nejh(' jsem na tom
byla v semifinále proti Bá'e Krej#íkové. 
Set dol( a 1:5 ve druhém,“ usmívá 
se. „V prvním setu jsem neprom$nila 
setbol a pak se trochu slo%ila. Ale za
stavu 1:5 jsem za#ala hrát. Já hraju
v(bec nejlíp v t$%k!ch chvílích. 
Nijak m$ to nesvazuje, nebojím se.“ 
To dokázala Jesika i ve finále proti
Fabíkové – prohrávala toti% 4:6, 
1:3 a 0:30…

Trené'i 'íkají, %e je mimo'ádn$ 
talentovaná, v!born$ silov$ vybavená 
a hlavn$ – má bleskurychlé nohy.
„Pohyb je její ohromná zbra), troufám
si 'íct, %e je nejrychlej&í tenistka u nás.
Má solidní servis, agresivní základní
údery i dobrou obranu,“ 'íká &éftrenér
I. "LTK Jaroslav Jandus, kter! se Jesice
v$nuje spolu se Zde)kem Kubíkem. 
A co pova%uje za svou nejv$t&í zbra) 
Jesika? „Souhlasím, nohy. Jsem rychlá,
a i kdy% se dostanu pod tlak, doká%u
se #asto dostat zpátky do v!m$ny. 
A mo%ná je&t$ bekhend po lajn$.“

Hraje tenis, na kter! se p$kn$ dívá.
Tvo'iv!, agresivní, podpo'en! v!born!m
pohybem. „Baví m$ hrát tak, jak 
hraju, d$lat si body sama. Myslím, 

Jesika Male'ková »utekla« z bazénu na kurty

Nejrychlej&í nohy
Na Pardubické juniorce vsadila JESIKA
MALE"KOVÁ (17) na hodn$ specifickou 
taktiku. Posledním t'em soupe'kám darovala
první set a nechala je, aby si aspo) malou 
chvíli myslely, %e mají nasazenou jedni#ku 
na lopat$. A% pak se zakousla a - nepustila.
Takhle dokrá#ela a% k triumfu a (slovy 
Petra Kordy) ud$lala si doma po'ádek.

%e i do budoucna je to správná 
volba. A mamka si to myslí taky.“

A propos maminka Hana: pro kariéru
Jesiky je nepostradatelná. Mo%ná 
zrovna po ní má talentovaná hrá#ka
»tah na bránu«. Maminka je matka,
'idi#, rádce, a to i tenisov!, by. sama
nehraje. Jak je to mo%né? „V&echno
kolem tenisu se nau#ila, okoukala. 
A 'íká to správn$. P'esto ji ob#as 
neposlouchám, jak bych asi m$la,“
sm$je se Jesika.

S tenisem za#ínala v osmi letech 
doma v Beroun$, pak p'e&la na Kladno 
a pozd$ji na Neridé. Odtud vedla 
p'ed dv$ma lety cesta na *tvanici. 
„Na Neridé jsem nem$la s k!m hrát,
nebyl tam dobr! sparing,“ 
vysv$tluje zm$nu. 

Do Prahy jezdí ka%d! den z Berouna,
kdy% zrovna není na turnaji, tak p$tkrát
&estkrát t!dn$. Hodinu a dvacet minut.
Pokud ji (ob#as) neodveze maminka.
„Dojí%d$ní m$ docela tí%í. Ráno jdu 
do &koly (chodím do t'e.áku na
berounském gymplu), pak jedu na
*tvanici a ve#er se zase trmácím dom(.
Je&t$ bych se m$la u#it, ale ob#as 
je t$%ké se p'emluvit…“

Mezi juniorkami pomalu kon#í, má
p'ed sebou novou v!zvu – turnaje 
%en. Jak chutnají u% moc dob'e ví, 

pár si jich u% zahrála. T'eba kvalifikaci 
na leto&ním Sparta Prague Open.
„Uhrát si první body a dostat se 
na %eb'í#ek ur#it$ nebude snadné. 
Ale v$'ím, %e to zvládnu a moc bych 
si p'ála, aby to netrvalo p'íli& dlouho.
Chci se prosadit a d$lám pro to 
hodn$, ale vím, %e bych n$co mohla
d$lat je&t$ líp. Hlavn$ v$ci kolem 
tenisu, t'eba regeneraci. Tu trochu
&idím,“ p'ipou&tí.

-e má p'edpoklady, aby jednou 
hrála sv$tov! tenis, za to m(%e 
nepochybn$ i sportovní pr(prava od
d$tsk!ch let. Jako osmiletá v!born$
plavala, pat'ila v "esku mezi nejlep&í,
kdy% maminka p'i&la s dopl)kov!m
sportem – tenisem. „Tak m$ chytil, 
%e byl s plaváním zakrátko konec. 
Na&i byli trochu zklamaní, i trené'i,“ 
vzpomíná Jesika, která má ráda 
v&echny mo%né sporty, dokonce si 
tyká s fotbalov!m mí#em. Na otázku, 
jestli ovládá placírku, se zatvá'í skoro
dot#en$. Co pr! naopak nesná&í, 
to je nakupování. „Z toho m$ 
p'í&ern$ bolí nohy. Ale ráda tancuju,“
sm$je se sle#na, kterou nepotkáte 
bez sluchátek v u&ích. „Muziku 
poslouchám po'ád, to je pravda.
V&echno, co se mi líbí. M$la jsem 
jeden velk! sen, ale ten u% se mi 
bohu%el nesplní. Moc jsem si p'ála
podívat se jednou na koncert 
Michaela Jacksona…“

Vít%zka Pardubické juniorky Jesika Male&ková dojí"dí na #tvanici z Berouna



Karolína Plí)ková

Mu"i
Ivo Miná$ vít$z dvouhry na challengeru v Rabatu (! 42 500)
Jan #átral semifinalista dvouhry a #ty'hry na M "R 2011, 

vít$z ve dvouh'e a #ty'h'e na turnaji Futures v Pie&.anech (USD 10 000)
Roman Jebav! vít$z turnaje Futures v Römerbergu (USD 10 000)
+eny
Lucie Hradecká vít$zka dvouhry WTA v Midlandu (USD 100 000), semifinalistka dvouhry 

v Memphisu (USD 220 000), finalistka v Barcelon$ (USD 220 000), vít$zka 
turnaje ITF Prague Open (USD 50 000), vít$zka #ty'hry na French Open
a v Bad Gasteinu (USD 220 000); finalistka Fed Cupu

Iveta Bene)ová vít$zka #ty'hry turnaje WTA v Barcelon$ (USD 220 000); 
vít$zka mixu ve Wimbledonu 2011; finalistka Fed Cupu 

Karolína Plí)ková semifinalistka dvouhry a vít$zka #ty'hry turnaje ITF v Rancho Mirage 
(USD 25 000), finalistka dvouhry v Darmstadtu (USD 25 000), 
vít$zka #ty'hry ve Vancouveru (se sestrou Krist!nou, USD 100 000)

Krist!na Plí)ková finalistka dvouhry a vít$zka #ty'hry v Rancho Mirage (USD 25 000)
Michaella Krajicek semifinalistka dvouhry Malaysian Open (USD 220 000)
Dorostenci a dorostenky
Petra Rohanová 1. místo na HM Evropy dru%stev do 16 let, vít$zka ITF 2 

v Salsomaggiore, finalistka ITF 2 v Lucembursku, semifinalistka dvouhry 
a finalistka #ty'hry na ME 2011, 3. místo na ME dru%stev 2011

Jesika Male&ková vít$zka dvouhry ITF 2 ve Florencii, finalistka #ty'hry na ME 2011, 
vít$zka dvouhry a finalistka #ty'hry Pardubické juniorky 2011

Luká) Vr,ák vít$z dvouhry a #ty'hry ITF 2 ve Florencii
Robin Stan%k finalista dvouhry a vít$z #ty'hry ITF 2 ve Florencii, finalista ITF 2 ve Villachu
Marek Routa vít$z dvouhry ITF 2 v Budaörsu, semifinalista ve Villachu
Tomá) Pitra vít$z dvouhry a #ty'hry ITF 4 na Spart$, vít$z #ty'hry v Amstettenu
Jaroslav Vondrá)ek finalista #ty'hry EYOF 2011
Tereza Hejlová finalistka dvouhry na HM "R dorostu 2011
+áci a "ákyn%
Miriam Kolodziejová vít$zka HM "R, 2. místo na HME dru%stev do 14 let, finalistka dvouhry TE 2

v Rakovníku, semifinalistka TE 1 v Pie&.anech, vít$zka TE 3 v Hrádku 
nad Nisou, semifinalistka ME, vít$zka #ty'hry na M "R

Markéta Vondrou)ová vít$zka dvouhry st. %áky) kat. A v Rakovníku, semifinalistka TE v Auray, 
vít$zka TE v Rakovníku, vít$zka dvouhry a #ty'hry TE 3 v Les Passage, 
#lenka st'íbrného t!mu na ME dru%stev

Nikola Kohoutová finalistka Nike Junior Tour v Prost$jov$, finalistka na M "R 2011
Robert 'í"ek vít$z dvouhry turnaje A st. %actva v B'eznici, vít$z dvouhry TE 3 v Jablonci
Maria Novikovová vít$zka dvouhry TE 3 v Jablonci
P$ípravka
Denisa Hindová vít$zka turnaj( Masters na I. "LTK a TK Sparta a vít$zka Pra%ského p'eboru
Gabriel 'í"ek vít$z Pra%ského p'eboru a Masters na TK Sparta
Dru"stva
Star)í "actvo 3. místo na M "R dru%stev (Robert "í%ek, Luká& Vejvara, Old'ich Pecha, A. Ricci,

Daniel Velek, Miriam Kolodziejová, Nikola Kohoutová, Markéta Vondrou&ová)
P$ípravka vít$z Pra%ského p'eboru a postupující na M "R (Denisa Hindová, Gabriel "í%ek, 

Darja Vidmanovová, Sára Paroulková, Václav Bu%ek, Josef Truhlá')

Nejv!t&í úsp!chy hrá'% I. )LTK od b"ezna do srpna 2011

Denisa Hindová a Gabriel 'í"ek

[závodní tenis]

Darja p$i turnaji 
v babytenisu na #tvanici

P'esto%e v kategorii babytenis neexistuje 
%eb'í#ek a body se sbírají jen na turnajov!ch
sériích (to kv(li postupu do záv$re#ného
Masters), dá se tém$' s jistotou 'íct, %e osmiletá
DARJA VIDMANOVOVÁ je v "esku ve svém 
ro#níku nejlep&í.

S rodi#i %ije v Praze u% t'i roky a s tenisem 
za#ala de facto a% na *tvanici - ve &koli#ce 
u Jany Pikorové. Te+ se sle#n$ z Moskvy, její% 
oblíbenkyní je Maria *arapovová, trenérsky v$nuje
Jan Pecha a malou sv$'enkyni chválí. „Dá&a má
ú%asn! cit pro mí#. V p$ti letech v podstat$ 
p'i&la, vzala raketu a hrála. Zkrátka je &ikovná.
Jenom jí zatím tro&ku chybí touha mí# zabít,
ud$lat si bod, je moc opatrná,” usmívá se.

Dá&a trénuje #ty'ikrát t!dn$, krom toho 
hraje jednou t!dn$ golf a chodí na plavání. 

„Víc toho nestíháme, krom$ &kolního 
krou%ku &achu. Ale ani nechci, #ty'i tréninky
t!dn$ a k tomu turnaje – v lét$ jich hrála 
osm – jsou myslím a% a%,“ 'íká její maminka
Maria. Na #ty'ech z nich se v konkurenci 
o rok star&ích d$v#at Dá&a probojovala 
do semifinále.

Jediné, co ji letos zklamalo – %e nemohla hrát
P'ebor Prahy dru%stev. Dlouhodobou sout$% 
za I. "LTK odehrála, ale pak u% jí pravidla ú#ast
nedovolila. „Cizinci hrát nesm$li. Mrzelo jí to,
má v dru%stvu kamarády, pomohla vybojovat
postup, ale… Bylo t$%ké jí to vysv$tlit,“ 'íká
paní Vidmanovová.

V p'í&tí sezon$ to Dá&a bude mít t$%&í: t'etím
rokem v kategorii babytenis by m$la potvrdit, 
%e je v "esku nejlep&í.

Darja Vidmanovová: )ty"i semifinále a jedno zklamání
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[interview]

Bekhend, moje slabina... Se sedmilet!m 
synem Matyá)em 
na #tvanici

Mám tenis rad&i, 
ne# kdy# jsem hrál

Pr! je tím posledním, koho by zlákala lukrativní nabídka z jiného klubu. 
O DANIELU VA/KOVI (38) to tvrdí generální mana%er I. "LTK Vladislav *avrda. Klubov! trenér,
kter! hraje na *tvanici – s v!jimkou dvou let na Olympu a »liga'ení« za Litvínov – u% od sv!ch 
dvanácti let, s úsm$vem p'ikyvuje: „Asi je to tak. Jsem srdca', jsem tady roky a po'ád 
cítím vd$k, %e m$ sem Vlá+a *avrda vzal.“

Daniel Van!k:

Pra"ák nejste – jak jste se vzal u" 
ve dvanácti na #tvanici?
„Bydleli jsme v Pacov$, to je m$ste#ko
asi dvacet kilometr( od Pelh'imova; 
ve &kole jsme se u#ili, %e se tam 
narodil Antonín Sova. (usmívá se)
Kdy% mi bylo dvanáct, p'est$hovali
jsme se do Prahy. Kv(li tátov$ práci,
lep&í mo%nosti studia pro sestru 
a – asi k tomu p'isp$l i m(j tenis. 
Byl jsem tehdy #erstv! mistr 
"eskoslovenska mezi mlad&ími %áky.“

Jako "ák i dorostenec jste toho 
vyhrál hodn% – co v)echno?
„Spoustu turnaj(. Byl jsem tenkrát
druh! v ro#níku za Pavlem Gazdou,
kterého pak jako juniora potkala 
t$%ká boura#ka; neb!t toho, ur#it$ by
hrál sv$tov! tenis, byl z nás nejlep&í. 
Na mistrovství mlad&ích %ák( 
v P'erov$ tenkrát prohrál ve #tvrtfinále
s Hanákem, jinak bych asi nevyhrál...“
(usmívá se)

V semifinále jste tehdy porazil
Davida P$inosila, kter! to pak ale
dotáhl mnohem dál.
„V %ácích jsem opravdu pat'il ke &pi#ce,
ale mezi juniory jsem za#al ztrácet
dech. Po'ád jsem byl v reprezenta#ním
v!b$ru, ale u% jako #tvrt! nebo pát!.
Prost$ jsem se hor&il.“

Pro&?
„D(vod( bylo víc. Asi jsem byl 
tenisem tro&ku p'esycen!. Za#al jsem 
v osmi a do dvanácti hrál denodenn$,
de facto jenom s tátou, tak%e jsem
tenis úpln$ nemiloval. Byla to spí&
povinnost. Ale ta pravidelnost 
a systemati#nost p'isp$ly k tomu, 
%e jsem se rychle zlep&oval, i kdy% 

jsem za#al docela pozd$, a% v osmi
letech. Táta byl p'itom ryzí tenisov!
rekreant, ale taky velk! sportovní
nad&enec. To ho neopustilo dote+. 
Do #trnácti let mi v$noval spoustu
#asu, ale pak u% to nestíhal 
a nechal to na trenérech.“ 

Na #tvanici jste ale ur&it% m%l 
lep)í podmínky ne" v Pacov%, ne?
„To je práv$ ten paradox. M$l, ale 
tím, %e jsem nad sebou nem$l tát(v
dohled, m(j tenis trochu trp$l. Já tehdy
na "LTK nebyl absolutní &pi#ka, hráli
tady (o rok o dva star&í a taky lep&í)
Rikl, Damm, Hovorka, Dan Vacek,
Kode&. Taky se na konci dorosteneckého
v$ku za#alo ukazovat, %e mám hor&í
bekhend. Na pr(m$rné hrá#e to sta#ilo,
ale na ty nejlep&í ne. Cel! %ivot jsem
pak m$l z bekhendu respekt a hrál
hodn$ #op. Dal&í problém byl return. 
V d(le%it!ch momentech m$ #asto
zklamal a tenis je o prom$)ování &ancí.
V %ácích sta#ila &ikovnost, ale pozd$ji,
kdy% se tenis zrychlil, u% ne...“

Není té sebekritiky moc?
„Ne. Je&t$ musím p'idat, %e jsem jako
junior za#al ztrácet tah na bránu, asi 
i proto, %e jsem cítil, %e na úplnou 
&pi#ku to není. Zp$tn$ bych si 
nafackoval, mohl jsem tomu dát 
mnohem víc. Na druhou stranu vím, 
%e i kdy% jsem se tehdy sna%il, n$které
technické chyby jsem spí& upev)oval
ne% odstra)oval. Dneska bych 
trénoval jinak.“

Je rodi&ovsk! dohled opravdu tak
d(le"it!?
„Jsem p'esv$d#en, %e do ur#itého 
v$ku je. Pak u% by to m$l rodi# víc 
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Máte n%jaké trenérské krédo?
„-e je tenis spravedlivej. Co mu #lov$k
dá, to dostane. M(%u to vztáhnout 
i na sebe. Trp$livost a práce se 
vyplácejí. A jestli mám vzor? Sna%ím 
se mít o#i otev'en! a brát si to 
nejlep&í, co vidím.“

Zdá se vám n%kdy o tom, "e 
trénujete t$eba...
„...nezdá. Já se na to takhle nedívám.
Sna%ím se d$lat svou práci dob'e, 
a. je se mnou na dvorci profesionál,
talentovan! junior nebo rekrea#ní 
hrá#. Prost$ chci, aby byl spokojen 
a aby to, co d$láme, m$lo n$jak!
smysl.“

Ne$íkejte, "e není n%co, co vás 
na trené$in% )tve?
„Ob#as mi vadí p'ístup n$kter!ch
hrá#(, n$kdy i nevd$k. Ale s tím je
t'eba po#ítat.“

V &em je tahle práce nejnáro&n%j)í?
„Pro m$ v tom, %e pokroky a v!sledky
#asto nejsou adekvátní vydané energii
a snaze hrá#e i m$ samotného. Je to
b$h na dlouhou tra., tenis se nedá
nau#it rychle a snadno. A n$kdy mi
vadí cestování. Mám rodinu, dv$ d$ti,
nebyl jsem zvykl! tolik jezdit. Od chvíle,
co jsem za#al trénovat holky Plí&kovy,
se to zm$nilo. Jezdím dost a partnerka
to ob#as sná&í tro&ku h('. Ale to jen
konstatuju, nest$%uju si.“

Kolik t!dn( jste na turnajích?
„Podle smlouvy dvanáct t!dn( za rok,
ale to u% jsem dávno p'ekro#il.“

Máte je)t% ne ro&ní dceru Sofinku 
a sedmiletého Matyá)e - u" hraje 
syn tenis?
„Hraje, ale mrzí m$, %e na n$j 
a v(bec na rodinu mám mén$ #asu 
ne% bych cht$l. To je taky trené'ina. 
Ale cestování a trávení #asu s hrá#i 
k ní pat'í. Znám spoustu koleg(, 
t$ch, kte'í jezdí leta po turnajích jako 
osobní kou#ové, jim% se rozpadla 
rodina. N$co za n$co. Doufám, 
%e já tohle uko#íruju.“

Je)t% ob&as sám hrajete, aspo, 
za )tvanické cé&ko?
„Nehraju, proto%e m$ u% pár let 
trápí rameno a p'i squashi jsem si dva
roky po sob$ »ud$lal« na m$síc záda.
Je&t$ p'ed t'emi lety jsem hrál 
jungseniory v Bamberku, ale u% 
to zkrátka nejde. A za cé#ko jsem 
loni odehrál jedin! zápas. Naopak mi 
prospívá, %e te+ pravideln$ cvi#ím. 
Díky tomu m(%u zase hrát squash 
a nebát se tolik o záda. Te+ m$ ale
je&t$ víc baví badminton. S kondi#ním
trenérem Romanem Bartem, 
s Karolínou a Krist!nou ob#as 
svádíme bitvy v mixu.”

p'enechávat trenérovi, i kdy% by
m$l syna nebo dceru dál 
podporovat.“

Kdy a pro& jste vlastn% ukon&il 
kariéru?
„Asi v p$tadvaceti, kdy% jsem 
dostal první trenérskou nabídku 
od Jany Lubasové. Tehdy jsem po'ád
je&t$ hrál republiky, á#ka i zahrani#ní
ligy, ale u% jsem taky d$lal na Olympu,
kam jsem ode&el, sparing, t'eba 
Radce Bobkové a pozd$ji Petru Luxovi.
Sou#asn$ jsem hrál v Litvínov$ první
ligu. M$li jsme tam dobrej man#aft 
a podporu klubu, #ty'ikrát jsme 
hráli o extraligu, jednou v Jihlav$ 
dokonce i proti *tvanici. Já tehdy 
ud$lal jedin! bod, porazil jsem 
Petra Pálu.“

A jakou oklikou jste se vrátil 
na #tvanici?
„Jana Lubasová sem p'estoupila, 
ale pak byla #asto zran$ná, &la 
na operaci kolene a její kariéra &la 
do ztracena. Jarda Jandus se m$ 
tehdy zeptal, jestli bych cht$l 
trénovat v klubu. A já cht$l.“

Je trené$ina va)e parketa?
„Myslím, %e je, aspo) m$ napl)uje.
Postupn$ jsem k tenisu nacházel #ím
dál lep&í vztah, paradoxn$ ho mám
rad&i, ne% kdy% jsem hrál. Poslední roky
taky #ím dál víc zji&.uju, co je d(le%ité
a co ne, víc a víc do toho pronikám.

Taky jsem se zklidnil, jsem trp$liv$j&í -
asi zkrátka zraju.“ (s úsm!vem)

Jak se vlastn% trenér zlep)uje?
„V&emo%n$. Sleduju zápasy, jiné 
trenéry, rád s nimi o tenise debatuju.
Nemám problém se o tenise bavit
po'ád, baví m$ to. Jenom to n$kdy 
trochu negativn$ ovliv)uje m(j 
soukrom! %ivot. -iju tím víc, ne% 
jsem %il vlastním tenisem.“

Trénoval jste a trénujete hlavn%
mladé hrá&e – kte$í u" vám pro)li
rukama?
„Za#al jsem u %ák( a postupn$ &el 
v!&. Hrál jsem s Honzou Markem,
Martinem Kameníkem, Honzou 
*átralem - to jsou v&ichni vít$zové
Pardubic. Taky s Mí&ou Krajickovou,
Ksenií Lykinovou, Romanem Jebav!m,
te+ hraju i s Martinou Boreckou,
Honzou Kun#íkem a Kubou 
Eisnerem, ob#as i s dal&ími.“  

Hlavn% jste ale kou& Krist!ny 
Plí)kové. Hrál jste nicmén% s ob%ma
d%v&aty - pro& u" jen s jednou?
„Po Prague Open, po n$jak!ch osmi
m$sících spolupráce, p'i&la men&í 
t!mová krize. S Karolínou jsme si 
to nevy'íkali, s Krist!nou ano. Zp$tn$
jsem rád, %e se m(%u Krist!n$ v$novat
víc. Na&li jsme k sob$ cestu a ud$lali
hodn$ práce. Pro oba byla ur#it$
odm$na, %e se kvalifikovala 
ve Wimbledonu.“

,,Trené'ina m$ napl)uje a cítím, %e zraju. 
Jenom m$ mrzí, %e mám mén$ #asu na rodinu.

,,

S vít%zkou Pardubické juniorky Jesikou Male&kovou
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Niki, nebude hra'ka, 
aneb d!tské kempy zpest"ily léto

„Gól, gól... Vedeme 1:0,” hlásí &estilet! &punt a s rukama nad hlavou se d$lí o radost 
s ostatními. Je #tvrt na deset a na malém h'i&ti u odrazové st$ny je v plném proudu ranní fotbálek.
Kluci i hol#i#ky ob#as tvo'í jeden velk! chumel, ale zápal jim nechybí. „Jestli víme, s k!m hrajeme?
Víme,” 'íkají p'esv$d#iv$ Zoran *.astn! a Pepa Truhlá' a znovu se vrhají do líté bitvy. V p(li 
#ervence je na *tvanici v plném proudu druh! ze #ty' letních kemp( pro d$ti.

Fotbálek po chvíli p'eru&í ostr! hvizd.
„Nástup,” dívá se na hodinky a velí
vedoucí trenér Jan Pecha. D$ti se svi%n$
postaví do 'ady a postupn$ se hlásí.
„Zde,” zam)ouká Filip Paroulek a 
tohle sl(vko si následn$ vyzkou&í je&t$ 
t'ikrát, ne% je trenér spokojen. Za t'i
minutky za#íná »oficiální« program
dne v!b$hem na &pi#ku ostrova, 
rozcvi#kou a poklusem zpátky 
do areálu. Jedna skupina d$tí ve v$ku
od p$ti do sedmi let pak za#ne 
v&eobecnou pohybovou pr(pravou,
druhá p(jde hrát tenis. Po hodince se
vym$ní a po spole#ném ob$d$ a pauze 
na odpo#inek a zábavu si podobné 
dv$ hodinky p'ípravy zopakují.

Ranní fotbálek, p$i kterém se d%ti scházely

V!b%h na )pi&ku ostrova pod vedením trenér(

Letní kempy na #tvanici nebyly jen o tenise, d%ti m%ly mo"nost vydovád%t se i v bazénu. Tedy - pokud po&así dovolilo...

Ob%d v klubové restauraci byl poka"dé perfektn% p$ipraven!



[z klubu]

Kdy% se skupinka asi dvaceti 
mr)ous( pod vedením tria trenér( 
vrátí z ranního v!b$hu do areálu, 
na kurtu #íslo 2 u% je v plném 
proudu dovád$ní t$ch nejmen&ích. 
Na antuce le%í atletick! %eb'ík 
a za ním jsou rozestav$né ku%ely, 
mezi kter!mi pobíhají #ty' a p$tiletí
&punti.„Ská#eme dovnit' a ven, 
dovnit' a ven,” napovídá trenérka
Andrea Va&í#ková, zatímco její 
kolegyn$ Zuzana Hude#ková 
povzbuzuje malou Nikolku p'i 
proplétání mezi ku%ely. „Niki, ty se
nesna%í&, nebude %ádná hra#ka,” 
motivuje dcerku p'ihlí%ející maminka,
ale do#ká se jen lapidární odpov$di:
„Napít...” Tekutiny jsou vzáp$tí 
dopln$ny a malá Niki se vrací. 
„Poj+, hop hop,” povzbuzuje ji 
trenérka u atletického %eb'íku.

„Ob#as je to t$%ké a chce to hodn$
trp$livosti, ale baví nás to,” 'íká 
o chvíli pozd$ji, kdy% mají d$ti pauzu
na malou sva#inu, Andrea Va&í#ková. 
S nejmen&ími d$tmi má spoustu 
zku&eností. „D(le%ité je, aby nem$ly
prostor pro zlobení. Krom$ p'estávek
na krátk! odpo#inek nebo na sva#inu
musejí b!t po'ád zabavené,” usmívá se.
„N$které jsou samoz'ejm$ &ikovn$j&í,
otrkan$j&í z kolektivu, ze &kolky, nebo
proto%e mají sourozence, jiné se chvíli
rozkoukávají. Ale jsou tady i t'íletí
&punti, kte'í dopolední program 
perfektn$ zvládají.”

Aby nedo&lo k m!lce - nejde 
o %ádnou p'ed#asnou specializaci, 
tenisovou &kolu v pravém smyslu slova,
spí& o v&eobecnou pohybovou pr(pravu
t$ch nejmen&ích. „Do tenisu je v(bec
nenutíme a s raketou si zatím spí& 
tenisáky kutálejí, vodí je mezi ku%ely
nebo si mí#e házejí a posílají,” 
vysv$tluje trenérka.

Program skupinky t$ch nejmlad&ích
za#íná v dev$t hodin rozcvi#kou 
na dvorci a základním pohybov!m 
cvi#ením na atletickém %eb'íku, 
následuje slalom mezi ku%ely, starty 
z r(zn!ch poloh, pak p'ijde ke slovu
házení tenisák(, to kv(li tréninku &vihu
(a kv(li kompenzaci házejí d$ti ob$ma
rukama), a nakonec dovednostní 
cvi#ení s raketami mezi ku%ely.
T'i#tvrt$hodinka, pauza, pak dal&í 
p(lhodinka. A% pak p'ijde ke slovu
tenis, respektive pokus o pinkání 
p'es minisí. na jedné polovin$ dvorce.
Jedna skupinka pinká, druhá si posílá 
a hází mí#e. Za chvíli se d$ti vym$ní.
„P'i tom v&em získávají cit pro balón,

u#í se pracovat s raketou. U% tady se
pozná, kdo má talent, kdo je pohybov$
nadan$j&í, kdo umí vysko#it, chytit 
a hodit mí#. Je zkrátka vid$t, %e 
n$kter!m d$tem se rodi#e v$nují,” 
'íká Andrea Va&í#ková, kdy% doprovodí 
skupinku d$tí na ob$d do klubové 
restaurace. U perfektn$ prost'en!ch
stol(, na kter!ch nechyb$jí d%bány 
s d%usem, se ob$ skupinky potkávají. 
Ty mlad&í si po ob$d$ rodi#e odvezou,
ti star&í v$t&inou z(stávají i odpoledne
a - v p'ípad$ p$kného po#así, jaké 
je dnes - i na dovád$ní u bazénu 
a ve vod$.

„Dceru jsme p'ihlásili na v&echny 
#ty'i prázdninové kempy. *koli#ka
pokra#uje zase a% v zá'í, tak%e je to
ideální mo%nost tenisu i p'es léto. 
Ale hlavn$ ji to baví, je mezi d$tmi, 
prob$hne se, je tady bazén,” vypo#ítává
Viktor Jung, tatínek devítileté Lucky,
kdy% si na terase klubové restaurace
krátí #ekání na dceru kávou.

„T'i #tvrtiny d$tí jsou ze *tvanice, 
chodí k nám do tenisové &koly. 
A n$které z nich absolvují kemp 
i vícekrát,” potvrzuje Jan Pecha.
„Zájem je letos je&t$ v$t&í ne% loni, 
i proto jsme v úplném záv$ru prázdnin
p'idali #tvrt! b$h, i kdy% jen t'ídenní.
Pro d$ti, které pak pokra#ují ve 
&koli#ce, to má ideální návaznost.” 

Jsou #ty'i odpoledne a program 
kon#í, rodi#e si postupn$ vyzvedávají
ratolesti. Letos se jich v kempech 
vyst'ídala plná stovka, víc ne% loni.
Snad i to je d(kaz, %e d$ti tenis na
*tvanici baví a rodi#e je klubov!m 
trenér(m bez obav sv$'í.

Nejmlad)ím d%tem pat$il v"dy dopoledne kurt &íslo 2,
kde na n% dohlí"ely trenérky Va)í&ková a Hude&ková 

P$íjemn% vyu"itá p$estávka: spole&ná fotka s Luckou Hradeckou, která d%tem ukázala i pohár za deblov! triumf v Pa$í"i a popovídala si s nimi
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Jakub Strnad:

Na tenis p"icházím 
spokojen(

Tak nevím, jestli neza&ít oslovením
pane kapitáne…
„S kapitánem nemám problém. 
(usmívá se) Loni m$ první dovolená 
na jacht$ nadchla, tak%e jsem si pobyt
hned na konci léta zopakoval a ud$lal
si i kapitánské zkou&ky. Letos v lét$
jsem byl v Chorvatsku s d$tmi. Znovu
jsme m$li základnu v Zadaru. Loni 
jsme si je&t$ tolik netroufali a z(stávali
jenom v okolí, letos u% jsme se odvá%ili
a% na ostrov Vis a podívali se také 
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S JAKUBEM STRNADEM (35), p'edsedou 
p'edstavenstva Allianz poji&.ovny, která je 
od leto&ní sezony jedním z presti%ních partner( 
I. "LTK, jsme se se&li v jeho kancelá'i, p'esto 
na dohled &tvanick!ch kurt(. A proto%e jsem 
se krátce p'edtím dozv$d$l o jeho nové 
vá&ni, za#ali jsme – na jacht$.

na ostrov Bi&evo s proslulou 
Modrou jeskyní.“

Kde se tahle záliba vzala?
„U% jako kluk jsem vodu miloval. 
S bratrem jsme hodn$ jezdili na kánoi,
absolvovali jsme nespo#et vodáck!ch
víceboj(. Na vysoké to bohu%el skon#ilo
a dodnes m$ to mrzí. Po'ád ale v$'ím,
%e se jednou na vodu vrátím, u% kv(li
d$tem. U vody je mi zkrátka moc
dob'e, stejn$ jako na horách.“

Tak"e jste i vá)niv! ly"a$?
„Jsem. Kdy% se narodily d$ti, m$l 
jsem krátkou pauzu, ale loni u% jsem
sjezdoval velmi intenzivn$, skoro ka%d!
t!den jsem byl na horách. Na b$%ky
jsem ale u% n$kdy v osmnácti letech
zanev'el, co% m$ postupem #asu 
mrzelo. P'edloni jsem si kone#n$ znovu
po'ídil vybavení a na Nov! rok vyrazil
na Jizerku. Jen se tak sklouznout 
a zjistit, jestli jsem to nezapomn$l.“

A nezapomn%l?
(sm!je se) „Jakmile jsem nasadil 
b$%ky, zjistil jsem, %e mi to v(bec
nejde, %e m$ v&echno bolí, a kdy% 
m$ zhruba po dvou stech metrech 
p'edb$hla asi &edesátiletá paní, 
pochopil jsem, %e se sebou musím 
n$co d$lat a za#ít se h!bat. 
A za#al jsem hrát tenis.“

Na #tvanici, proto"e na ni vidíte 
ze sídla firmy?
„Dá se to tak 'íct. Kdy% jsem si na
svoje pohybové neduhy post$%oval
kamarádovi Ranko Peci#ovi, 'ekl mi, 
a. ur#it$ za#nu a rovnou v&echno
domluvil.“

A jak se vám tenis zamlouvá?
„Proti v$t&in$ ostatních mám jednu
v!hodu: nechci ni#eho dosáhnout, chci
se zkrátka jen h!bat a vy#istit si hlavu.
Na co% je tenis ideální, zvlá&., kdy% 
m$ (trenér) Martin Zenkl nechá párkrát
prob$hnout sem a tam. Jsem zkrátka
smí'en! s tím, %e jsem vystudoval
matematiku a n$které mí#ové hry
nejsou pro m$. Navíc jsem p'eu#en!
levák a je&t$ v –nácti letech jsem 
vnímal, %e to bylo násilí. Dneska d$lám
v&echno pravou, i golf hraju jako pravák,
ale raketu dr%ím leva#kou. Tu správnou
motoriku u% jsem dávno otupil, ale
geneticky je dáno, %e je to v(d#í ruka.
Martin Zenkl se poka%dé sm$je, %e
jsem jedin! z jeho sv$'enc(, kdo není
frustrovan!, %e mu to nejde. Já zkrátka
p'icházím spokojen! s tím, %e m$ #eká
jedna z mála #inností, p'i které 
p'estávám myslet na práci.“

Hrají na #tvanici i zam%stnanci 
poji)-ovny?
„Hrají. Myslím, %e nabídnout jim tenis,
navíc deset minut ch(ze od kancelá'e 

a v nejpresti%n$j&ím #eském klubu, 
je pro n$ velmi p'íjemn! benefit.“

P$edsedou p$edstavenstva Allianz
poji)-ovny jste zhruba rok a p(l – 
s &ím jste p$i)el?
„Mám jasnou vizi, jaká by m$la 
poji&.ovna b!t. Dnes je ka%d! poji&t$n,
proto%e musí a proto%e ví, %e ho 
poji&.ovna zbaví n$kter!ch starostí.
Moje p'edstava je taková, %e za pár 
let zbaví Allianz své klienty v$t&iny 
starostí.“

M("ete b!t konkrétní?
„Allianz tu cestu u% nastoupila, 
jsme první poji&.ovna v "echách, která
u% p'ed deseti lety zavedla domácí 
asistenci. Pokud si klient zabouchne
dve'e, po&leme mu záme#níka. Kdy%
mu praskne voda, tak instalatéra.
Sou#ástí povinného ru#ení i havarijního
poji&t$ní motorov!ch vozidel u nás není
zdaleka jen odtah porouchaného auta,
ale také nap'íklad p'istavení náhradního
vozu na místo poruchy. V takovém 
servisu vidím budoucnost poji&.ovnictví,
a proto se mi líbí na&e motto 
Od A do Z.“

Allianz má punc tradice i kvality, 
nicmén% je stále pova"ována 
za »dra")í« poji)-ovnu. Co na to 
$eknete?
„Allianz nikdy nebude chtít b!t 
nejlevn$j&í a myslím, %e je chyba, 
%e hned n$kolik poji&.oven u nás se 
o to sna%í. Jsem py&n!, %e nabízíme 
nadstandardní servis, a za to si 
samoz'ejm$ musíme nechat zaplatit.
Ano, jsme nepatrn$ dra%&í ne% ostatní,
ale na&i klienti mají krytí, které jinde 
nedostanou, na&e pln$ní je prokazateln$
nejvy&&í na trhu. Nap'íklad v povinném
ru#ení nabízíme v&echno to, co 
konkurence, a k tomu krytí 'ady 
dal&ích rizik. A hlavn$ – da'í se nám
poji&t$ní prodávat. ,ada klient(, 
kte'í t'eba ode&li za levn$j&í pojistkou, 
se vrací, proto%e pojistná událost 
znamenala problém. To je pro nás 
ta nejlep&í reklama.“

Pr! máte i zajímavou novinku - 
pojistky pro golfisty?
„Porozhlédli jsme se v Anglii, kde je 
v tomto sm$ru tradice, a rozsahem 
u% jsme dál. Kryjeme nejen 
»zodpov$dnost« za mí#ky, které let$ly
&patn!m sm$rem a n$koho zranily
nebo rozbily #elní sklo auta, ale 
nabízíme mnohem víc. Kdy% nap'íklad
#len klubu onemocní a nem(%e 
v sezon$ chodit hrát, uhradíme jeho
#lensk! p'ísp$vek. Pokud se mu cestou
na dovolenou ztratí hole, zaplatíme mu
p(j#ení jin!ch p'ímo na míst$. Nabídka
je mnohem &ir&í a pochopiteln$ nechybí
ani krytí poho&t$ní na devatenácté
jamce za p'ípadné hole in one.“
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Poslední srpnovou ned$li si z'ejm$ I. "LTK tam naho'e objednal.
Po vedrech a následném ochlazení a lijáku p'i&el den jako 
vymalovan! a deblov! V.I.P. turnaj pro partnery klubu a hosty
m$l nejen báje#nou atmosféru, ale hrál se i v ideálním po#así. 

Du)an Palcr, J&T: „Chodím na kurt 
o p$t minut d'ív, tak%e úsp$&n$ sni%uju
tradi#ní zpo%d$ní.“ (sm!je se)

Petr Kuchár, Prominecon: „Zlep&il 
jsem bekhend, kter! jsem v(bec 
nehrál, jen jsem to n$jak strkal p'es 
sí.. Lá+a *avrda m$ díky své trp$livosti
nau#il #op. Bohu%el mám hor&í 
podání, co% b!val m(j nejlep&í úder. 
Po pádu na ly%ích m$ toti% po'ád
pobolívá rameno…“

Alfred Brunclík, Lavithis: „Já mám
radost, %e zase hraju bez ortézy na
kolen$. M$l jsem loni pom$rn$ t$%k!
úraz po havárii na motorce, t!den 
jsem strávil na jipce a pohmo%d$né
koleno mi spravil doktor Váchal.“

Pavel Kolá$: „Hraju #ast$ji ne% 
d'ív, kdy jsem se dostal na kurt jednou
za t'i t!dny, a díky tomu mám v$t&í
úderovou jistotu. Chodím hrát jednou 
i dvakrát t!dn$ a je to vid$t.“

Karel Feix, Kapsch: „Vzhledem 
ke dv$ma operacím menisku, loni 
v 'íjnu a letos v b'eznu, jsem moc 
prostoru ke zlep&ení nem$l. 
(usmívá se) Mám radost, %e te+ 
ke konci sezony u% zase m(%u hrát 
naplno.“

Miroslav Horák, Ferona: „Chodím 
na kurt zásadn$ v#as. D'ív, kdy% jsem
hrál od t'í, tak jsem ve t'i p'ijí%d$l, 
te+ jsem ve t'i na dvorci. A kdy% hraju
s b!val!mi profíky, chodím za p$t
minut t'i. Na takového hrá#e jako 
já zkrátka nem(%ou #ekat.“
(usmívá se)

Rudolf Bla"ek, nám%stek ministra
obrany: „Zlep&il jsem podání, v zim$
jsem hrál #asto a hodn$ servíroval. 
Jako d(kaz m(%e poslou%it bod 
z podání, kter! jsem zahrál proti
Vojtovi Fléglovi. (usmívá se) Jenom 
m$ n$jak pobolívá ruka…“

Radek #merda, poradce ministra 
vnitra, exministr dopravy: „Nezlep&il
jsem se v ni#em a zhor&il ve v&em. 
Taky co jiného, kdy% od vysoké &koly
hraju minimáln$ a vym$nil jsem tenis
za pohodu a pive#ko... Ale cítím, 
%e je #as za#ít zase hrát, respektive 
se h!bat.“ 

Miroslav Sklená$, zástupce $editele
Magistrátu hlavního m%sta Prahy:
„Zlep&il jsem bekhend, ale zhor&il
pohyb. (s úsm!vem) Zkrátka jsem 
p'ibral a na dvorci je to cítit.“

Anketa
V 'em jste se za poslední rok
zlep&ili (anebo naopak zhor&ili)?
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Ve #ty'ech skupinách bojovalo od
pozdního dopoledne sedmnáct pár( a
mezi hrá#i byla 'ada es nejen z politiky
a byznysu, ale i tenisov!ch. Zv!&it 
kvalitu pomáhali Jan Vacek nebo
Vojt$ch Flégl a u% tradi#n$ také Pavel
Hu.ka. Turnaj m$l i díky vrchnímu 
rozhod#ímu panu Maulíkovi spád, 
ba takovou svi%nost, %e n$kte'í hrá#i
ob#as jen p'e&li z jednoho dvorce na
druh!. „Na prostoje není #as, odpo#ívat
a papat se bude pozd$ji,” glosoval to 
s úsm$vem pan rozhod#í. Co% ov&em
neznamenalo, %e se nena&el prostor
pro sklenku dobrého vína, pohodov!
»italsk!« ob$d s mo'sk!mi plody 
a p'íjemné popovídání s p'áteli 
a obchodními partnery. Restaurace 
fungovala na jedni#ku, a to i p'i 
odpoledním barbecue. „Servis byl
opravdu vynikající a myslím, %e na&i
hosté byli spokojeni,” pochvaloval 
si po turnaji Vladislav *avrda a dodal:
„Jsem rád, %e v&ichni p'ítomní na&e
pozvání p'ijali. Rádi se s nimi potkáváme
a je to i forma pod$kování za podporu
klubu, které si velmi vá%íme.” 

Prezident Václav Klaus si po zran$ní
achillovky a t'ím$sí#ní pauze na turnaj

netroufl, na *tvanici ale dorazil 
a (tréninkovou) hodinku na dvorci 
si dop'ál. To u% se losoval finálov!
pavouk osmi nejlep&ích dvojic 
z jednotliv!ch skupin. Nechyb$li 
favorité Mirek Horák - Vojta Flégl 
a Karel Feix - Franti&ek Stejskal, 
ale o titul si to nakonec rozdali jiní. 
Pavel Kolá' se So)ou *pringlovou 
ve finále podlehli dvojici, kterou 
ve skupin$ udolali 6:3. Petr Nestra&il 
s Lubo&em Zahradníkem jim 
v pravou chvíli porá%ku oplatili 
a vyhráli 6:1. 

Stojí za zmínku, %e vít$zové je&t$ 
chvíli p'ed za#átkem turnaje nev$d$li,
%e budou hrát spolu, Lubo& Zahradník
dokonce ani netu&il, %e bude turnaj
hrát. „Z mailu pana Nestra&ila nám
toti% na pozvání p'i&la odpov$+, 
%e je a% do 31. srpna na dovolené,
tudí% jsme s ním nepo#ítali. Tedy 
do chvíle, ne% sed$l ráno u snídan$ 
na terase,” vysv$tloval s úsm$vem
Vladislav *avrda, jen% za#al ihned 
shán$t par.áka. Sehnal. Lubo&
Zahradník s velk!m nasazením 
diplomacie zru&il rodinn! cylistick!
v!let, p'ijel, vid$l a - zvít$zil.

Finále m%lo p%knou diváckou kulisu

Václav Klaus s vít%zn!m párem Nestra)il - Zahradník

Pohoda na terase klubové restaurace

Pavel Kolá$ ve st$ehuVypilovan! servis Rudolfa Bla"kaPetr Kuchár a jeho &op

...Radka #merdy ...anebo Du)ana Palcra?

Forhendy, aneb kter! je lep)í? 
Ten Miroslava Sklená$e...

Vít!z nem!l hrát
Tradi'ní V.I.P. turnaj na $tvanici byl pln( es
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Vadí mi
man(ry 
nové 
doby

Po jedenadvaceti letech 
opustil presti%ní funkci prezidenta 
nejstar&ího #eského klubu, i kdy%
sl(vko prezident se z ozna#ení 
jeho nové role neztratilo.
FRANTI*EK STEJSKAL (64), jeho%
pojí se *tvanicí celo%ivotní pouto 
i rodová tradice (v%dy. #leny klubu
byli i jeho tatínek a d$de#ek!), 
se stal po zvolení Václava 
Klause prezidentem I. "LTK 
viceprezidentem klubu. 

Franti&ek Stejskal:

Stál jste v &ele I. 'LTK jedenadvacet
let, to je hodn% dlouhá doba. 
Jaké to byly roky?
„Ur#it$ pat'í mezi nejd(le%it$j&í 
v historii klubu, sv!m zp(sobem 
v!jime#né. I ve velk!ch a tradi#ních 
klubech se udály velké v$ci, velké
zm$ny. Kdy% z(stanu v Praze, tak 
t'eba v LTC, které bylo d'ív velk!m 
rivalem I. "LTK, ale nová doba s jeho
n$kdej&í slávou zamávala. Nebo 
na Vy&ehrad$, v kdysi tradi#ním 
druholigovém klubu, na Spart$…
Samoz'ejm$ mluvím o tom, co souvisí
se zm$nou spole#enského klimatu 
a s nov!mi podmínkami. Nechci 
rozebírat u% rozebrané, to, jak 
nesnadné bylo 'e&ení majetkov!ch 
zále%itostí I. "LTK. Zkrátka nebylo
snadné udr%et kontinuitu klubového
%ivota a závodního tenisu. Najednou
jsme byli znovu samostatn!m 
subjektem, co% p'ineslo svobodu, 
po které jsme tou%ili, ale také 'adu 
starostí a nutnost po v&ech stránkách
se o sebe postarat. Ka%dopádn$ to 
ale byly roky krásné, proto%e v&echny
chvíle, které trávím na *tvanici, 
pova%uju za báje#né, i kdy% byly 
#asto náro#né.“

Ur&it% to byla i ob%-.
„To bezpochyby. Ale já to beru jako
splátku za minulost, za krásné d$tství 
a v(bec za v&echny ty roky, které 
jsem m$l mo%nost tady strávit.“

Na jaké roky z období svého 
prezidentování vzpomínáte nejrad)i?
„Nechci to rozd$lovat. Ty roky pat'í 
k sob$, neumím a ani nechci %ádn!
vypíchnout.“

N%které chvíle byly pom%rn% 
bou$livé…
„Takov! je %ivot, to k n$mu pat'í.
Nelíbí se mi ale n$které man!ry nové
doby, jakkoli je dne&ní sport i velk!
byznys. Nelíbí se mi filozofie, %e 
musím toho druhého zni#it, zlikvidovat, 
proto%e je to soupe'. Asi jsem 
staromilec, ale odjak%iva to cítím tak,
%e i soupe' je kamarád, se kter!m 
jdu po zápase na pivo a %e i pro m$ 
je dobré, kdy% budu mít silného 
konkurenta, proto%e jen tak se budu
zlep&ovat. Proto m$ t'eba mrzí, %e
sláva LTC, kter! byl v minulosti 
velk!m rivalem *tvanice, pohasla.“

Ur&it% jste na n%které v%ci, které se 
v posledních letech na #tvanici 
poda$ily, py)n!?

„Nevím, jestli py&n! je to správné
slovo, ale mám radost, %e jsme 
ty roky zvládli ekonomicky, 
%e se neustále zlep&uje klubov! 
a spole#ensk! %ivot, %e jsme se
nestali komer#ním areálem, ale
máme &irokou #lenskou základnu. 
-e se da'í závodnímu tenisu, %e
máme úsp$&né hrá#e - co% dokazují 
i poslední dva grandslamové tituly
Lucky Hradecké a Ivety Bene&ové,
talentovanou mláde%, dobré trenéry.
A taky jsem rád, %e *tvanice 
neztratila svého ducha, ú%asná 
historie klubu je tady po'ád cítit. 
I to dodává I. "LTK presti%, stejn$
jako aktivní #lenství ve sdru%ení
Centenary Tennis Clubs – stolet!ch
klub(, a úzká spolupráce s ILTC, 
tradi#ním sdru%ením b!val!ch 
úsp$&n!ch hrá#(, které je 
v zahrani#í velmi populární 
a presti%ní.“

Je naopak n%co, co jste ve funkci
nestihl?
„Mrzí m$, %e zatím nedo&lo 
k roz&í'ení areálu za Negrelliho 
viadukt. U% v roce 1995 jsem nechal
vypracovat studii, za#ali jsme jednat
s magistrátem, ale je to b$h 
na dlouhou tra.… Ka%dopádn$ si 
myslím, %e p'ichází klí#ové období,
kdy se rozhodne, jak bude *tvanice
vypadat za pár let. Proto jsem rád,
%e je nov!m prezidentem I. "LTK

[rozhovor]

,,P'ichází klí#ové období, kdy se rozhodne,
jak bude *tvanice vypadat za pár let.

,,

práv$ Václav Klaus, kter! by mohl
klubu p'i dal&ím rozvoji velmi prosp$t.
A tím, %e 'ekl, %e si p'eje, abych z(stal
ve funkci viceprezidenta, nazna#il, 
%e i filozofie klubu z(stává tatá%.“

Jak jste odchod z funkce prezidenta
klubu p$ijal?
„Normáln$. Skon#ilo dal&í t'íleté 
období a do&lo k nové volb$, 
to je standardní v$c. A zájem pana 
prezidenta vzít na sebe tuhle roli 
vidím jako krok vp'ed, a nejen 
proto, co u% jsem zmínil.“

Co podle va)eho názoru stojí p$ed
klubem jako nejv%t)í v!zva?
„Ur#it$ dostavba areálu, co% bude 
v$c po v&ech stránkách, ale zejména
finan#n$, velmi náro#ná. Pokud se 
to poda'í, budu spokojen. Ostatní 
úkoly z(stávají stejné: úsp$&ní hrá#i 
a presti%ní sportovn$-spole#ensk! 
klub s p'íjemnou atmosférou pro
závodní i amatérské hrá#e a v(bec
v&echny #leny a fanou&ky.“

Tak"e…
„…u% se t$&ím, a% to v&echno 
jednou bude realita a já sem budu 
chodit bez starostí na pivo 
s kamarády.“

Um%l byste n%jak popsat 
sv(j vztah k I. 'LTK, kter! má 
ve va)í rodin% tak hluboké 
ko$eny? 
„D$de#ek i tatínek byli ve v!boru 
I. "LTK – d$de#ek v tom #estném, 
kde byli v$t&inou mecená&i klubu, 
tatínek v tom »standardním« 
pracovním. A já hraju na *tvanici 
od &esti let. Myslím, %e nemusím 
nic víc dodávat, pat'ím sem u% 
osmapadesát let a v%dycky to 
pro m$ byla nádherná oáza plná 
krásn!ch lidí. Jsem rád, %e jsem 
tady mohl vyr(stat a strávit 
sv(j %ivot.“

Vypráv%l jste n%kdy 
o posledním d%ní v klubu 
tatínkovi?
„O tom jediném asi ne. 
(usmívá se) Povídám si s ním 
#asto a v$t&inou se mu za spoustu 
v$cí omlouvám. T'eba za svoji 
n$kdej&í zpupnost, nebo za to, jak 
jsem nebral jeho rady, které mi dával.
Mrzí m$, %e jsem mu to ani nestihl 
'íct. Tátu m$li na *tvanici rádi, 
i dob'í hrá#i. Byl to velmi 
spole#ensk! #lov$k.“ 

Viceprezident klubu a jeho soust$ed%ní
p$i bekhendu
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Klubov( den podle italsk(ch not

[z klubu]

Druh! leto&ní klubov! den, v$novan! tradi#n$ #ty'hrám, m$l sice podzimní 
termín - 4. zá'í, ale ryze letní kulisy. Bylo nádherné po#así, sluní#ko, a tak bylo plno nejen
na kurtech, ale i u bazénu. P'ipo#t$te pohodovou náladu a skv$lé jídlo - zkrátka kdo 
nep'i&el, má #eho litovat. Deblov!ch bitev se znovu zú#astnilo i n$kolik rodinn!ch pár(.
Vít$zové mluví italsky, »titul« toti% získali Lorenzo Livi a Francesco Vitale.

Zapome,te na starosti v)edního 
"ivota, nechte se h!&kat kvalitní
pé&í a p$ij*te si odpo&inout 
do wellness center Infinit v Praze
nebo Brn%, kde p$ední odborníci
poskytují )irokou )kálu slu"eb 
v oblasti pé&e o t%lo.

V Praze najdete #ty'i wellness 
pobo#ky a jednu restauraci Sezio, 
v Brn$ mohou zákazníci nav&tívit 
dv$ wellness centra a hotel Orion. 

Praha
Relaxa&ní centrum Hole)ovice
Jablonského 4 (hotel Absolutum),
Praha 7
Finská ve'ejná sauna, solární studio 
s kolagenem, masá%e, zá%itkové 
balí#ky

Wellness & fitness Vyso&any
Malletova 1141 (hotel Step), Praha 9
Privátní sauna, privátní whirlpool, 
solární louka, masá%e, fitness, 
zá%itkové balí#ky

Vodní a saunov! sv%t Vyso&any
Malletova 2350 (Sportcentrum Step),
Praha 9
Plaveck!, relaxa#ní a kojeneck! bazén,
whirlpool, parní láze), tropická
sauna, finská sauna, saunov! d(m 
s parním rázem, ochlazovny a bar

Wellness na zámku Kr&
P'ed Nádra%ím 6 (hotel Chateau 
St. Havel), Praha 4
Privátní finské sauny, privátní 
whirlpooly, relaxa#ní, exotické 
a golfové masá%e, zá%itkové balí#ky,
wellness pobyty

Sezio restaurant
Malletova 2350 (Sportcentrum Step),
Praha 9
Restaurace v provensálském stylu

Více informací najdete na 
www.infinit.cz.

Poznejte um!ní 
relaxace v Infinit

Brilantní volej Lenky Levé ...vtípky Tomá)e B%lohradského ...a úsm%vy Ireny Deylové a Ivy #im(nkové

+e by drobn! nesoulad Va)ka a Vlasty Bervidov!ch? So,a a Lubo) Zahradníkovi

Pozor, podává Honza Lev!! Takhle fandila dcera Lorenza Liviho

Barunka Fléglová s Vlastou Vopi&kovou

Na terase vládla po cel! den pohoda (a dobré jídlo)

Úsilí nestora Járy Be&ky

Vít%zové: Lorenzo Livi a Francesco Vitale (vzadu)



Martina Plocová-Semecká

První mistrák hrála s Kordou

[z klubu]

V$t&ina #len( klubu jist$ ví, %e od 'íjna lo)ského roku je 
sekretá'kou I. "LTK MARTINA PLOCOVÁ. Jen málokdo ov&em
tu&í, %e hrála v!born$ tenis (to je&t$ pod dív#ím jménem
Semecká), %e v d$tství pat'ila do konkuren#ního LTC a %e 
její p'íjmení úzce souvisí se slavn!m ly%a'sk!m rodem 
z Harrachova.
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Martina Plocová te* vládne v kancelá$i klubu

Fotka z archívu: vlevo Petr Korda, druhá zprava Martina

Vyr(stala na Letné, ale sotva 
vystudovala FTVS, vdala se a zamí'ila 
za man%elem Tomá&em, b!val!m 
sdru%ená'em (a bratrem skokana
Pavla), do ly%a'ské Mekky v Krkono&ích.
Seznámili se na soust'ed$ní ve
Vysok!ch Tatrách, kde byla Martina
jako &estnáctiletá #lenka TSM a Tomá&
jako sdru%ená' Dukly. Za &est let byla
svatba a pak u% na horách vychovávali
dv$ d$ti, dnes 22letou Nikolu 
a 17letého Tomá&e. A taky za#ali 
úsp$&n$ podnikat. Kdo byl v Harrachov$,
ví, %e jméno Skiservis Ploc si p'e#te 
na ka%dém kroku.

„Máme tam dva obchody se 
sportovním zbo%ím, taky ly%a'skou
&kolu. Byly zimy, kdy jsme 

zam$stnávali i #ty'icet instruktor(,“ 
'íká Martina, která se musela jako 
podnikatelka rychle nau#it »plavat«.
„Chystala jsem Tomá&ovi papíry, starala
se o ú#etnictví, objednávky, obchody,
ly%a'skou &kolu…,“ vypo#ítává. 
„Bylo to deset let bez víkend(, 
dvanáct hodin práce denn$. Snad
jenom na *t$dr! den jsme kon#ili d'ív,
ve t'i odpoledne,“ usmívá se.

Ne% za#ala »ly%ovat«, hrála Martina
tenis na LTC a na V* Praha. „Na LTC
jsem strávila d$tství. Bydleli jsme 
na Letné a s rodi#i jsem tam chodila
ka%d! den. Vybavuju si, %e p'i 
prvním mistráku jsem jako %ákyn$ 
na Republikánu *árka (sama jsem 
p'ekvapená, %e ten klub po'ád existuje)
hrála mixa s Petrem Kordou,“ 
vzpomíná.

Pak u% vedly kroky talentované dívky 
do Vysok!ch &kol. V jejich barvách hrála
n$kolik let národní ligu a nakoukla 
i do nejvy&&í sout$%e. „To ale jen 
jedinkrát a je&t$ díky náhod$, kdy% byla
Yvona Brzáková nemocná. Vzpomínám
si, jak jsem byla nervozní. Tenkrát jsem
byla je&t$ dorostenka a se sb$ra#i jsem
nikdy p'edtím nehrála,“ 'íká.

Studium na FTVS, kam zamí'ila po 
gymnáziu Nad *tolou, pak ale okle&tilo
#asové mo%nosti a s národní ligou 
byl postupn$ konec. Je&t$ pár zápas( 
za Stavební fakultu, a – pak u% svatba,
d$ti a »anga%má« v Harrachov$, 
se kter!m postoupila a% do krajské 
sout$%e. „*oupli m$ tenkrát na 
soupisku, kdy% byly Nikole sotva 
t'i m$síce,“ sm$je se Martina.

V Harrachov$ hrála tenis hlavn$ 
s man%elem, d$ti mají pr! jiné 
preference. „A pak u% jsem nehrála
v(bec. Kdy% jsem si byla nedávno 
pinknout s (dcerou) Nikolou, za#ala 
se roz#ilovat, %e ji honím. Tak jsem 
jí vysv$tlila, a. si zvyká, %e u% to 
nikdy nebude jako d'ív,“ 
usmívá se.

Od lo)ska bydlí Martina znovu 
v Praze (a znovu na Letné), ob$ d$ti
tady studují. „N$jakou dobu jsem 
pendlovala mezi Prahou a Harrachovem,
to je&t$ v dob$, kdy jsem chodila 
pomáhat na *tvanici do recepce. 
Ale pak u% to &lo jen t$%ko sladit. 
Tak%e jsem zase Pra%a#ka. Za#ala 
jsem d$lat zástupkyni vedoucího 
v Gigasportu na "erném most$, 
m$la jsem radost, %e jsem pro&la 
t'íkolov!m konkursem, ale kdy% 
se ozval Vlá+a *avrda s nabídkou 
na místo sekretá'ky klubu, tak jsem
neváhala. Kdy% pominu v!hodn$j&í 
pracovní dobu, zase m(%u b!t 
u tenisu.“



Aha, takhle jsme to m%li hrát..., aneb Honza
Vacek, Roman Bart a Petr #avrda v roli divák(

Ve vlastním klubu chutná i beach líp

Procházím do recepce a v chodb$ 
k &atnám postávají borci, kte'í zrovna
jako esa sv$tového beachvolejbalu
nevypadají. „Alespo) se tak tvá'íme,”
sm$je se Jan Pecha, jen% organizuje 
tradi#ní ve#erní turnaj pro #leny 
klubu a sponzory. 

Za chvíli ozá'í kurty um$lé 
osv$tlení a dev$t t'í#lenn!ch t!m(,
které tvo'í p'evá%n$ #lenové klubu 
a zástupci sponzor( nebo hosté, 
vtrhnou na »sv$tov!« písek. P'íjem
podání a sme#e sice a% tak sv$tové 
nejsou, ale snaha nechybí.
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Je polovina kv$tna a *tvanicí duní sme#e Prague Open, 
presti%ního turnaje sv$tové série Swatch FIVB World Tour.
Ned$lní finále vid$lo p$t tisíc divák( a #esk! pár 
Bene& - Kubala vybojoval po skv$l!ch v!konech sedmou 
p'í#ku. S podobnou vervou se ale rvali o body i amaté'i. 
Váca Team, *avle, Tenisti, Mana%e'i, Sportovci nebo 
"lenové. I kdy% to byl mali#ko jin! p'íb$h, p'íb$h 
vlahého #tvrte#ního ve#era...

Petr #avrda, Lucie Bíbrová a Marína Hrubá (vlevo) vs. Váca Team
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„U% ani nevím, jak jsme se 
jmenovali, ale skon#ili jsme druzí,”
vzpomíná pozd$ji s úsm$vem Jan
Vacek, kdy% z n$j tahám turnajové
útr%ky. „V&echno jsme vyhráli, krom$
finále. Porazili nás dv$ dámy a jeden
chlapík, hráli milimetrov$ p'esn$.
Mo%ná, kdyby byl Möge lep&í...,” 
sm$je se Honza a jeho p'átelsk! 
osten mí'í na kolegu z t!mu 
Romana Barta; t'etí #lenkou 
Váca Teamu byla Alice Riklová. 
„Ten turnaj byl fajn. Ve vlastním 
klubu chutná beach v%dycky líp 
ne% kdekoli jinde, aspo) mn$,” 
'íká Honza Vacek.

Hor&í vzpomínky má Petr *avrda, 
ten bojoval pod vysokou sítí 
s p'ítelkyní a Marínou Hrubou. 
„O v!sledku se mi vá%n$ nechce 
mluvit. Byli jsme tragick!,” zhodnotil
v!kon lapidárn$ a s úsm$vem dodal:
„Navíc jsem druh! den dostal ch'ipku.
Písek byl ve#er hrozn$ studenej, 
a jak jsme po'ád postávali....” 
A tak jen decentn$ dodejme, %e 
v boji o p'edposlední p'í#ku udolali 
trio Petra Pouvová, Pavel Janda, 
Dan Van$k. 

V t!mu s názvem Mana%e'i, celkov$
pátém v po'adí, si zahráli Honza 

Pecha, Tomá& Je%ek a Jana Deylová.
„Doufám, %e Tomá& u% trénuje, jinak 
se p'í&tí rok do sestavy nevejde,” sm$je
se Honza na otázku, kdo byl nejslab&ím
#lánkem t!mu a dodal: „Ale ne, bylo 
to spí& o pohod$ a atmosfé'e, i kdy% 
prohrávat nechce samoz'ejm$ nikdo.”

Turnaj nakonec vyhráli hosté, t!m
Rauch, kazety s klubov!m vínem 
za druhé místo získalo trio Riklová,
Vacek, Bart, na bronzové p'í#ce 
skon#il dvou#lenn! (!) t!m Butovice.
Jako p'íjemná vzpomínka na kv$tnov!
ve#er nech. poslou%í n$kolik 
fotografií...

[z klubu]

T%"ko na cvi&i)ti tentokrát tak docela neplatilo, v písku to bylo slo"it%j)í, ví u" Petra Pouvová, Dan Van%k, Markéta Nejedlá i
Marína Hrubá (zleva)

Tohle vypadá jako opravdov! beach, i kdy" sme&a$ se zdá b!t v pon%kud
zvlá)tní pozici

Ob&as to mo"ná d$elo, ale snaha nechyb%la, aneb Tomá) Je"ek
v akci, vzadu p$ihlí"í se strachem v o&ích Honza Pecha
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[ve vzpomínkách...]

U% tehdy m$ rodi#e p'ivá%eli na tenis 
ze Smíchova autem, tak jako to dnes
d$lá v$t&ina #len( klubu, kte'í berou 
na *tvanici své ratolesti. Klub ale d$tem
(a rodi#(m) nenabízel ani zlomek toho,
co dnes. Mo%ná i proto tady b!valo 
d$tí málo. Na *tvanici nebylo pískovi&t$
ani houpa#ka, nato% bazén, restaurace 
s terasou nebo tenisová &koli#ka pro
mr)ousy. Bylo to je&t$ hor&í, v%dy.
tehdy nebyly ani d$tské rakety a lehké
mí#e a v(bec nikoho ani nenapadlo, 
%e by s tak náro#n!m sportem 
mohly za#ít u% d$ti obecnou &kolou
povinné.

Jak popisují mist'i Ko%eluhové, kluci 
na Letné se u% o dvacet let d'íve sna%ili
trénovat s vlastnoru#n$ vyroben!mi 
pálkami. Pr(prava to musela b!t 
vynikající, proto%e v&ech &est bratr( 
i jejich sestra se pozd$ji stali vynikajícími
hrá#i a trenéry; Karel byl profesionálním
mistrem sv$ta, Jan mnohonásobn!m

daviscupov!m reprezentantem,
Antonín, Franti&ek, Josef a Alois 
byli ú#astníky profiturnaj( a trenéry
'ady slavn!ch klub(, zvlá&t$ 
v cizin$.

Návod k vyu%ití pálkového tenisu 
pro v!chovu budoucích mistr( p'i 
nedostatku raket a mí#( sepsali Tonda
Bolardt a Pepa Brabenec v padesát!ch
letech minulého století. Kupodivu to
byla i první v$decká práce Richarda
Schönborna, kdy% se stal státním 
trenérem v N$mecku v roce 1969 
a tuto kní%ku pod názvem 
Kindertennis p'elo%il do n$m#iny.

Tehdy jsem p'em!&lel, jak pomoci 
&estiletému synovi v zápalu hrát o ze+.
U'ízl jsem tedy polovinu dr%adla té
nejmen&í dostupné juniorské rakety 
a - on s touhle »miniraketkou« za rok
vyhrál legendární mnichovsk! turnaj
Sport Scheck, tehdy jedin! turnaj pro

d$ti v kategoriích do osmi, deseti, 
dvanácti a #trnácti let v celé Evrop$.

Co chci 'ádky naho'e 'íct? Vá%ení 
a milí rodi#ové nad$jn!ch d$ti#ek, 
va%te si toho, jak doba pokro#ila a jaké
jsou v na&em klubu mo%nosti, co v&echno
se tady pro d$ti d$lá. P'esto si po'ád
myslím, %e tou nejd(le%it$j&í v$cí je 
u mal!ch sportovc( v!chova k #estnosti, 
slu&nosti a k v$domí, %e mistrem m(%e
b!t na v&ech úrovních v%dycky jen
jeden. Tenis je k tomu ideálním 
sportem.

Naprosto nesouhlasím s deviací
McEnroea a Connorse, kte'í 'íkají, 
%e soupe'e nenávid$li a %e to byl ten
správn! náboj pro diváky. Naopak si
vá%ím noblesy Federera, rytí'skosti
Nadala, umu a chování v$t&iny 
dne&ních profesionál(, kte'í dovedli
tenis tém$' k dokonalosti a jsou 
vzorem pro mláde%. 

M(j obdiv k tenisu a hlavn$ k v(ni tenisák(, které tehdy b!valy 
balené jednotliv$ do hedvábného papíru a poté do krabic po &esti, 
odnesl ve v$ku raného d$tství o p$t let star&í Jarda Drobn!. 
Za mírn! obulus mne poka%dé, kdy% tatínek hrál, dostal na starost. 
Házel si se mnou a kopal tenisákem, dokud m$ otec nevyzvedl.

D!tsk( tenis kdysi a dnes,
aneb $tvanice v roce 1931 a nyní 

Jára Be'ka
vzpomíná na trable
s d!tsk(mi raketami

Doba se dávno zm%nila, v!b%r d%tsk!ch raket je ohromn!. A mo"ností zábavy pro mr,ousy je na #tvanici také p$ehr)el...


