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Vá"ení #lenové klubu,

vstupujeme do mimo$ádné sezony v bohaté historii 

nejstar%ího tenisového klubu v !eské republice, I. !LTK Praha.

Je tomu 120 let, kdy zahájil #innost; nejprve na &idovském

ostrov', pozd'ji na St$eleckém ostrov', poté na dne%ním

Strossmayerov' nám'stí a v roce 1901 na (tvanici. 

Od té doby hrálo na dvorcích I. !LTK ohromující mno"ství

legend sv'tového tenisu, mezi nimi 54 grandslamov)ch vít'z*

ve dvouh$e, kte$í se na (tvanici p$edstavili p$i Mezinárodním

mistrovství !eskoslovenska, v Davis Cupu, Federation Cupu,

p$i sv'tov)ch turnajích #i exhibicích. 

V pr*b'hu let klub provázely i zm'ny názvu, v"dy v%ak 

z*stávala nejvy%%í hrá#ská kvalita. A+ u" se klub jmenoval 

TJ Motorlet Praha, to bylo v povále#n)ch letech, TJ Dopravní

podnik v letech normalizace, anebo nesl p*vodní (a díkybohu

i sou#asn)) název I. !LTK Praha, v"dy v n'm byli vynikající

hrá#i, kte$í získávali individuální i kolektivní mistrovské tituly 

a mnozí z,nich i grandslamová vít'zství. Byl bych velmi rád,

kdyby si slavnou historii uv'domovali na%i sou#asní hrá#i, 

p$edev%ím mladí tenisté, kter)m se sna"íme vytvá$et ty 

nejlep%í podmínky k tomu, aby mohli navázat na legendy 

na%eho klubu. A také bych si p$ál, abychom pokra#ovali 

ve spole#ensk)ch tradicích n'kdej%ího I. !LTK.

Hlavní oslavy 120. v)ro#í zalo"ení I. !LTK Praha jsou 

naplánovány na konec m'síce srpna a budou se t)kat 

jak sou#asn)ch #len*, tak i hrá#*, kte$í reprezentovali klub 

v minulosti. V ka"dém p$ípad' v%ak budeme mít v pr*b'hu

sezony mnoho p$íle"itostí p$ipomenout si on'ch více 

ne" sto dvacet zajímav)ch let.

Vladislav (avrda,
mana"er I. !LTK Praha
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Bíba Brodská-K!epelková vzpomíná na mládí na "tvanici

M#la jsem tvrd$ v$cvik
Pod oknem bytu v Braníku parkuje malého nissana, do kterého po$ád bez obav sedá. Tyká si 
s mailem i mobilem a na Vánoce pekla kachnu pro osm lidí. Paní BO&EN- BRODSKÉ-K.EPELKOVÉ,
které p$átelé ne$eknou jinak ne" Bíba, je devadesát let, ale vitalitu jí mohou závid't mnozí 
%edesátníci. Je%t' v osmdesáti pr) hrála tenis a stále extern' p$edná%í na kated$e tance AMU; 
jejím oborem je historie baletu a divadelního tance. Pam'tníci ale v'dí, "e v mládí byla v)bornou
tenistkou I. !LTK, n'kolikanásobnou finalistkou Pardubické juniorky. A tenis sleduje stále. 
Je%t' ne" padla první otázka na%eho rozhovoru, povídá: „Ta Kvitová zase prohrála, "e?!“

Vy po!ád sledujete tenisové v"sledky?
„Samoz$ejm'. Nejen v)sledky. Mám
Eurosport 1 i 2, taky Nova Sport. Ale
na nic jiného ne" na tenis se nedívám,
t$eba fotbal m' moc nezajímá. I kdy"
zrovna v#era jsem se dívala na Chelseu
s Leedsem a ti chlapi to um'li, v*bec
to nebylo marn).“ (usmívá se)

#ekal bych, $e se budete dívat 
spí% na balet, operu…
„Ale to já sleduju taky. Na kabelu 
mám i francouzsk) hudební kanál

Mezzo, tam hrají jazz, Beethovena, 
La Scalu, pa$í"skou operu… 
M' zkrátka zajímá tancování a tenis.
T$eba Kvitku sleduju od bo"ího 
za#átku. A lituju ji, proto"e moje
maminka m'la taky astma a moc 
dob$e vím, co to je a "e jí to 
nemusí vyjít.“

Pro& jste za&ala hrát tenis, na p!ání
rodi&'?
„Na p$ání tatínka. Maminka 
byla klavíristka, tatínek právník 

a ministersk) rada, ale taky 
vá%niv) tenista. Traduje se, "e se 
i p$i svatebním ob$adu ptal, jak to 
stojí na (tvanici; bylo to v #ervnu 
1921, musel se hrát Davis Cup 
nebo n'jak) turnaj. Na%la jsem 
doma medaili, kterou tatínek vyhrál 
v roce 1920, dostal ji za t$etí místo 
v pánském deblu p$i mezinárodním 
turnaji na (tvanici. Zrovna nedávno
jsem ji dala Járovi Be#kovi, aby ji 
opatroval pro klubov) archív 
a neztratila se.“
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[aktuáln#]

Se skv'l)m v)sledkem se vrátila 
v,polovin' b$ezna z,Pa$í"e Markéta
Vondrou%ová (13). Bez ztráty setu
vyhrála v,konkurenci 64 hrá#ek siln'
obsazen) Tim Essonne 2013, turnaj
kategorie TE1 do 14 let, a spolu se
Slovákovou z,Prost'jova zvít'zily 
i ve #ty$h$e! 

„Hrála jsem moc dob$e, asi sv*j 
nejlep%í tenis. A nejlíp ve finále,“ 
t'%ilo Markétu. Ve Francii vyhrála
b'hem sedmi dn* %est singl* (a t$i
debly), ve kter)ch rozdala t$i kanáry 
a p'tkrát soupe$kám nepovolila víc
ne" p't gam*. Poslední t$i zápasy 
(a také utkání druhého kola) hrála
proti soupe$kám z Ruska. „Ka"dá
hrála jinak a ta ve finále byla nejlep%í.
Dob$e b'hala a hodn' toho vrátila,“
p$iblí"ila hrá#ka I. !LTK, která m'la
v,Pa$í"i i vít'zn) rituál: po ka"dém 
prom'n'ném me#bolu %la na vafli
s,Nutellou.! „Nutellu mám ráda, 
nejlíp samotnou,“ usmála se domácí
suverénka mezi star%ími "a#kami, 
která si z,Pa$í"e p$ivezla i p'kn) 
zá"itek. „Byli jsme na projí"/ce lodí 
po Sein', vid'la jsem díky tomu 
i Eiffelovku. A taky jsme byli 
u katedrály Notre-Dame.“

„Markéta hrála opravdu v)born'.
Pot'%ilo m' i to, jak servírovala, na
podání toti" od podzimu intenzivn'
pracujeme,“ glosoval úsp'%n) turnaj
trenér Vondrou%ové Zden'k Kubík 
a shrnul, #ím jeho sv'$enkyn' válcuje
soupe$ky: „Markéta hraje rychle, je
hern' %ikovná a v)born' se pohybuje.
Je velmi talentovaná a v'$ím, "e má
p$ed sebou úsp'%nou kariéru.“

Dal%í zkou%ka #ekala na Markétu u" 
na za#átku dubna, kdy se chystala na
první juniorsk) turnaj ITF na Maltu.

Markéta dobyla Pa!í%
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Po finálovém triumfu 
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...a p'vabná mladá dáma s Vlastimilem Brodsk"m

Bo$ena Brodská-K!epelková 
je tane#nice, histori#ka a pedago"ka.
Její tane#ní kariéra byla pom'rn' 
krátká (vystupovala mj. v karlínské 
operet' nebo v Divadle D 45 
E. F. Buriana), vyústila v%ak v zájem 
o historii a teorii tance. Hudební v'du
studovala na filozofické fakult'
Univerzity Karlovy v Praze (1946–50) 
a poté absolvovala studium teorie
tance na kated$e tance Akademie
múzick)ch um'ní v Praze (1955). 
Od té doby na kated$e tance AMU, 
kde získala docenturu a profesuru,

Bro/a byl pohybov' %ikovnej! 
Rád vypráv'l, "e v mládí stepoval. 
A tenis ho u#il sám Karel Ko"eluh.

byl jako and'l nad lékárnou… 
Tak to v"dycky $íkal. (sm!je se)
V p'ta#ty$icátém, to mi bylo t$iadvacet,
jsem ale s tenisem skon#ila, pak u"
jsem jenom tancovala.“

Chodila jste na hodiny tance u$
odmali&ka?
„Jako holka jsem chodila na rytmiku 
k Mil#e Mayerové, to byla vyhlá%ená
u#itelka tance. Tam jsem dostala 
pohybové základy, ale nebylo to nic
extra soustavného. Rok jsem chodila,
pak zase ne, pak jsem zase za#ala.
Souviselo to i s,tím, "e v,lét' se hrál
tenis, ale v,zim' nebylo kde, tak jsem
chodila na tanec. Bavilo m' to, mo"ná
víc ne" tenis. Ob#as jsme vystupovali 
i v n'jaké #inoh$e. A s tancem jsem

koketovala po$ád. Po válce jsem 
studovala na filozofické fakult', 
otevírala se spousta mo"ností, 
ale  po$ád jsem myslela na divadlo 
a na tanec. (la jsem taky na konkurs
do Dé#ka (Divadla D 45 E. F. Buriana –
pozn.), dokonce m' p$ijali, ale Burian
pak zjistil, "e "ádné hopsandy v sezon'
nebude pot$ebovat a se%lo z toho. 
Ale m' to tenkrát bylo jedno, 
studovala jsem.“

Va%ím man$elem byl herec 
Vlastimil Brodsk", máte s ním syna
Marka. Promi)te mi tu otázku, ale 
on p'sobil spí% jako nesportovec 
– &ím vás jako tenistku okouzlil?
„To je omyl, Bro/a byl pohybov' 
%ikovnej! Dokonce rád vypráv'l, "e 
v mládí stepoval, "e si tím na gymnáziu
p$ivyd'lával a mohl díky tomu jezdit
taxíkem, ale to jsem mu nikdy moc
nev'$ila. (usmívá se) Jeho maminka
byla ale p$ítelkyní paní Ko"eluhové, 
a tak Bro/u trénoval sám Karel
Ko"eluh! Te/ nevím, jestli to bylo 
v !erno%icích nebo v Kersku, tam
n'kde m'li vilu. Tak"e Bro/a hrál 
tenis, a dokonce i Pardubice. 
Jenom mi $íkal, "e já jako hv'zda 
jsem si ho tam tenkrát nev%imla.“ 

Tak$e jste spolu hrávali?
„Jen jednou, na soust$ed'ní Dé#ka 
v Nov)ch Hradech. Cht'l b)t se mnou,
tak si tam pronajal byt, a kdy" jsem
m'la volno, chodili jsme spolu na ryby
nebo na tenis; byl tam toti" p'kn) kurt.
Ale pak u" nikdy, v Praze u" n'jak
nebyl #as.“

*ivot s panem Brodsk"m asi musel 
b"t zábavn"…
„Byl. Bro/a byl zábavnej, po$ád 
"ertoval. A v%echno m'lo ironii nebo
sebeironii.“

Pr" vás získal svou kouzelnou 
plachostí?
„Jo, na tu m' utáhl. (sm!je se)
Jednou jsme spolu stáli u peka$ství 
a on povídá: Ne%la byste mi koupit 
dva rohlíky? Já se stydím… 
.íkala jsem si, "e tenhle chlap 
mou%e neublí"í.“

Po rozvodu s ním u$ jste se nevdala,
ale m(la jste je%t( jeden krásn" vztah,
kter" souvisel s tenisem, $e?
„M'la. Ale skon#il tro%ku ne%+astn'…
Kdy" mi zem$el tatínek, v roce 1964,
potkala jsem v Praze po letech 
Tondu Liehma, se kter)m jsem se 
znala ze (tvanice (A. J. Liehm je 
noviná", publicista, p"ekladatel 
a politik – pozn.). Vrazili jsme do sebe 
v pasá"i U Rozva$il* na Po$í#í. .íkám
mu, "e tatínek m'l v#era poh$eb, 
a on na to, "e se v#era rozvedl. 
(la jsem si koupit lístky na #inohru 
do Dé#ka, abych p$i%la na jin) 
my%lenky, a – on pr) taky; tak jsme 
%li spolu. Kdy" jsme %li z divadla, 
povídá Tonda: Co kdybychom si %li 
na (tvanici zahrát tenis? Souhlasila
jsem, proto"e jsem to zrovna moc
pot$ebovala, abych shodila n'jaké kilo.
No, chodili jsme pak asi #ty$i roky
ka"dé dopoledne, a nejen na tenis.
(usmívá se) Mimochodem – tehdy 
tam zrovna za#ínal Kode% a poka"dé,
kdy" jsme ho vid'li, jsme $íkali: 
Tohle je ale talentovanej kluk!“

A ten ne%+astn" konec?
„Tonda odejel do Pa$í"e, ale m' 
k tomu nep$emluvil. Letos v b$eznu 
se ale po letech vrátil do Prahy.“

P.S. Kdy" jsem paní profesorce 
volal kv*li p$ípadn)m korekturám, 
její první v'ta zn'la: „A díváte se 
na tenis?“!

p$edná%í. „D'jiny tance a baletu, to 
je m*j "ivot, a nejen pracovní,“ $íká.

Je autorkou a spoluautorkou $ady
skript a odborn)ch publikací, k t'm
posledním pat$í Sv't tance a baletu,
kde jsou libreta mnoha proslul)ch 
balet*, a D'jiny baletu v !echách 
a na Morav' do roku 1945. 
„Kdy" jsme za#ínaly, nebylo z #eho 
se u#it, tak"e m)m prvním publikacím
$íkají kolegyn' zakladatelské knihy,“ 
usmívá se badatelka, která p$i studiu
#eského divadelního tance 

shromá"dila nesmírné mno"ství 
faktografického materiálu studiem
mnoha pramen*. 

Nejrad'ji pr) vzpomíná na roky 
1968-69, kdy denodenn' studovala 
v knihovn' Národního muza v Praze
cenné historické dokumenty 
a publikace p$ivá"ené tam ze zámk*.
„Na#erpala jsem tam nesmírnou 
spoustu informací. Bylo to ú"asné
dobrodru"ství a objevování historick)ch
poklad* v n'm#in' a fran%tin',“ 
vzpomíná.

Co je%t( si z mládí na ,tvanici 
vybavíte?
„Spoustu v'cí. T$eba p*vodní 
klubovnu; v p$ízemí vládla paní
Drobná, chodilo se k ní na limonády 
a na chlebí#ky. Bufet a krámek, to byla
vlastn' její kuchyn'. V pat$e byl velk)
sál, kde kluci hrávali kule#ník. (tvanice
byla tehdy pochopiteln' úpln' jiná 
ne" dnes; musím $íct, "e toho betonu
je na m' trochu moc.“

Ur&it( si dob!e pamatujete 
i Jaroslava Drobného.
„Samoz$ejm', vídali jsme se denn'.
Pamatuju ho je%t' jako klou#ka, kdy"
sbíral balony, jeho tatínek na (tvanici
správcoval. Jarda byl dobrák. A jako
velkej kluk m'l sam) p'kn) sle#ny, 
taky Bibinu Kfellerovou, nádhernou
holku, nebo Kv'tu%ku…, její p$íjmení
u" si ale nevybavím. Ta si nakonec
vzala re"iséra Vojt'cha Jasného. 
Za kurtem #íslo jedna byla taková 
d$ev'ná k*lna a myslím, "e ty 
fe%andy tam za Jardou chodily.“
(sm!je se) 

Mix na ,tvanici: zleva Jan #en(k, Bíba Brodská, Olga Mi%ková a Milan Matou% Jako okouzlující sle&na...

Za va%eho mládí m(ly tenisové kluby 
i v"razné spole&enské poslání, $e?
„To m'ly. Na (tvanici se scházela 
spole#nost a do klubu vás museli 
p$ijmout, to nebylo jen tak. Trávili 
jsme tam celé dny. V"dycky po %kole
jsem sedla do tramvaje, cestou se 
u#ila a a" do ve#era jsme byli v klubu. 
A ka"d) den jsem musela hodinu 
hrát s tatínkem.“

Musela?
„Jo. (usmívá se) Já se n'kdy modlila,
aby pr%elo… M' to toti" s tatínkem
nebavilo. M'la jsem tvrdej v)cvik. T$eba
dal na zem #epici a já ji musela celou
hodinu trefovat forhendem po lajn'. 
Já nebyla moc %ikovná, spí% vyd$ená.“ 

S k"m jste hrála, kdy$ jste byla star%í?
„V't%inou dopoledne s Helenou 
(traubeovou. Hrávaly jsme o pivo. Platila
ho sice ta, která prohrála, ale v %atn'
jsme se o n'j rozd'lily. To bylo za války.
Taky jsem hrávala s Bohunkou Bertlovou
a vzpomínám si, jak jsme se v"dycky
celé odpoledne po tenise opalovaly…“

[interview]
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Hrála jste jenom na ,tvanici?
„Ano. Jenom kdy" jsem byla malá holka,
jezdívali jsme na letní byt do Pot%tejna,
kde byl také kurt, pozd'ji dokonce t$i. 
I tam se scházela intelektuální 
spole#nost, univerzitní kruhy, jezdili
tam i Hyk%ovi, se kter)mi jsme se 
p$átelili. S Bobikem Hyk%em jsem
pozd'ji práv' kv*li tomu hrávala debla.
N'kdy to byla legrace: Já t$eba ud'lala
dvojchybu, on se oto#il a s,úsm'vem
povídá Nevadí, ale p$itom by m' byl
nejrad'ji se"ral… (sm!je se) Je%t' 
k tomu Pot%tejnu: tam jsem jako malá 
s bratrem sbírala mí#ky, to byly na%e
úplné tenisové za#átky.“

Bratr hrál taky tenis? A taky je tak
vitální jako vy?
„Taky. Je o dva roky mlad%í, byl v part'
Járy Be#ky. A ty mlad%í kluky já jsem
tehdy pochopiteln' p$ehlí"ela…
Dneska "ije na chalup' v Kytlici, 
a i kdy" je po mrtvi#ce, da$í se mu
dob$e.“

Kam a$ jste to jako tenistka dotáhla?
Do Pardubic?
„Dá se to tak $íct. Vyhrála jsem tam
n'kolikrát mixa, ale ve finále dvouhry
jsem poka"dé dostala ná$ez. Nem'la
jsem na to nervy. Ale mix jsem m'la
moc ráda, to byla zábava. Asi t$ikrát
jsme v Pardubicích vyhráli s Vovou
Zábrodsk)m, taky s Milanem Matou%em.
Ten m'l v)%ku, a kdy" roztáhl na síti ruce,

S Helenou (traubeovou jsme 
hrávaly o pivo. V"dycky ho sice platila ta,
která prohrála, ale v %atn' jsme se 
o n'j rozd'lily. 
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[stalo se]

Zlatá mince pro Lucii

Do mozaiky úsp'%ného roku 2012 $adí Lucie Hradecká
krom' finále dvouhry v Quebeku a semifinále v Madridu
také obhajobu Fed Cupu i n'kolik skv'l)ch deblov)ch 
úsp'ch* po boku Andrey Hlavá#kové: #ty$i tituly, finále
Wimbledonu, US Open a Masters i souboj o olympijské 
zlato v lond)nském finále proti sestrám Williamsov)m.
St$íbrnou medaili jí bude nav"dy p$ipomínat i zlatá 
pam'tní mince, kterou jí p$edal na Váno#ní klubové 
party v Letenském záme#ku prezident Václav Klaus. 
„Kdy" ji na Hrad' p$ebírali ostatní medailisté z Lond)na,
byla jsem u" na turnajích v Americe, proto jsem ji dostala
dodate#n'. Mám ji mezi sv)mi nejcenn'j%ími trofejemi,“ 
sv'$ila se Lucie, která lo0sk) rok zakon#ila prvn' 
v karié$e v Top 50 sv'tového "eb$í#ku.

Karolína & Krist"na poprvé v Top 100

Hned na za#átku roku ud'laly Karolína a Krist)na 
Plí%kovy (21) poprvé v karié$e krok do Top 100 "eb$í#ku
WTA. Jako první to dokázala leva#ka Krist)na – to díky
postupu do 2. kola Australian Open. Karolína pak první
b$eznov) t)den doslova rozrazila dve$e první stovky 
po triumfu v Kuala Lumpuru. Ve finále udolala ve t$ech
setech zku%enou Ameri#anku Mattekovou-Sandsovou 
1:6, 7:5 a 6:3 a ze 127. p$í#ky sko#ila na 84. „Byl to 
skv'l) turnaj, sehrála jsem tady v)borné zápasy,“ sv'$ila se
po vít'zství. Za ráme#ek si dá krom' finále, které dokázala
oto#it, i semifinále. V n'm rozdrtila po famózním 
v)konu 4. nasazenou Japonku Moritaovou, 
55. hrá#ku sv'tového "eb$í#ku, 6:0, 6:2.

Prague Open v-&ervnu 

Ani v kv'tnu, ani v #ervenci (co" byla v)jimka), 
ATP Challenger mu"* Prague Open 2013 by
Advantage Cars, kter) tradi#n' po$ádá agentura
Sport Towers Prague, se letos bude hrát na (tvanici
op't s dotací 100 tisíc dolar*, a to v t)dnu 
od 10. #ervna, tedy bezprost$edn' po Roland Garros.
„D*vod* k termínové zm'n' je hned n'kolik. 
Jednak v'$íme, "e bude lep%í po#así ne" za#átkem
kv'tna, krom' toho se vyhneme divácké kolizi 
s mistrovstvím sv'ta v hokeji i s Pra"sk)m 
maratónem. Navíc je tady návaznost na prost'jovsk)
challenger, kter) se hraje o t)den d$ív,“ vysv'tlil 
termínov) p$esun $editel Prague Open a spole#ník
po$ádající agentury Vladislav (avrda. 

Prague Open p!ilákal loni i Bulhara Grigora Dimitrova.
Kdo p!ijede na ,tvanici letos?

Krist"na (vlevo) a Karolína sko&ily hned na za&átku roku
poprvé v-karié!e do Top 100

Zlatá p!ipomínka olympijského st!íbra z Lond"na
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Nejlep%í byli Mertl a Hradecká

Na Váno#ní party v Letenském záme#ku byli 
v záv'ru roku tradi#n' ocen'ni nejlep%í hrá#i I. !LTK 
za rok 2012. V't%ina z nich byla p$ítomna, a tak osobn' 
p$evzali Ceny Jaroslava Drobného, které jim p$edal 
prezident Václav Klaus. V kategorii dosp'l)ch si ocen'ní
odnesla vít'zka Fed Cupu Lucie Hradecká a poprvé 
v karié$e jedenat$icetilet) Jan Mertl. „Na stará kolena 
jsem se do#kal,“ usmíval se. „Pot'%ilo m' to, to je jasné. 
Na druhou stranu s Honzou Hernychem vidíme, "e nám 
trochu chybí konkurence st$ední generace. Snad nás 
za#nou co nevid't prohán't mladíci.“ Mezi juniory 
zvít'zili Tereza Martincová a Robin Stan'k, mezi 
star%ími "áky Markéta Vondrou%ová a Sandro Ricci.
Nejlep%ím amatérem I. !LTK se stal Lorenzo Livi.

Markéta pod k!ídly Sport Towers Prague

Markéta Vondrou%ová (13), nejlep%í domácí star%í "ákyn' 
a lo0ská vít'zka sv'tového finále Nike Junior Tour Masters, 
je" pozvolna d'lá první kr*#ky mezi juniorkami, podepsala 
smlouvu s marketingovou agenturou Sport Towers Prague, 
pod jejím" vedením krá#ejí na v)sluní i sestry Plí%kovy. 
„Jde o dlouhodob) kontrakt, na jeho" základ' budeme 
Markétu mana"ersky zastupovat, sjednávat jí smlouvy 
na vybavení, zaji%+ovat optimální skladbu tréninkového 
a turnajového programu i finan#ní podporu. Samoz$ejm' 
úzce spolupracujeme s I. !LTK a jejím klubov)m trenérem
Zde0kem Kubíkem,“ $íká %éf Sport Towers Prague Vladimír
Houdek. Vondrou%ová se mj. ve smlouv' zavázala 
reprezentovat po dobu jejího trvání I. !LTK Praha.

Markétu Vondrou%ovou podporuje na cest( vzh'ru
i agentura Sport Towers Prague

Robin Stan(k, loni nejlep%í junior klubu, s prezidentem
Václavem Klausem

Safina Cup: Nejdál do%la Miriam

Dev't hrá#* I. !LTK vyu"ilo p$íle"itosti (a voln)ch 
karet) a zahráli si tradi#ní lednov) Safina Cup, turnaj
ITF 4. Nejlépe vyu"ila %anci Miriam Kolodziejová, 
ve 3. kole turnaje ji v%ak bohu"el zradila záda.
Postupn' toti" po v)born)ch v)konech vy$adila %estou
nasazenou Italku Marchettiovou a poté po t$ísetové
bitv' i domácí sokyni Kolá$ovou z,Prost'jova. 
Ve #tvrtfinále u" nep$e%la p$es nasazenou jedni#ku
Krist)nu Schmiedlovou ze Slovenska. „(koda, "e 
m'la Miri zdravotní trable, ur#it' by se Schmiedlovou
sehrála mnohem vyrovnan'j%í zápas,“ glosoval prohru
3:6, 2:6 $editel Safina Cupu a donedávna i trenér
Kolodziejové Zden'k Kubík, jen" za v)born) v)kon 
v,1. kole hlavní sout'"e pochválil i Luká%e Vejvaru.
Dvouhry vyhráli prost'jov%tí Pavel (taubert 
a Petra Melounová.

Miriam Kolodziejová se probojovala do &tvrtfinále
Safina Cupu
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Vanesa bude jedni&ka

Zimní sezona p$inesla radost Vanese Nikolovové (12). 
Mlad%í "ákyn' I. !LTK toti" vyhrála dvouhru i #ty$hru 
na »á#kovém« turnaji v Chebu, ale p$edev%ím triumfovala 
na halovém mistrovství republiky na kurtech Sparty 
ve Stromovce! Krom toho byla #lenkou bronzového t)mu
pro ME dru"stev. Od klubu získala za svoje úsp'chy finan#ní
odm'nu 5,000 K#, ale je%t' víc ji nepochybn' pot'%í nov)
jarní "eb$í#ek, na kterém bude jedni#kou mezi hrá#kami 
ro#níku 2001. „Vanesa si to za poslední v)sledky zaslou"í.
Má v)borné nohy a hraje rychle a d*razn', to jí p$iná%í
úsp'ch,“ glosuje tenis své sv'$enkyn' trenér Lubo% (tych 
a chválí podporu, kterou má Vanesa p$edev%ím u tatínka.
„Maximáln' se jí v'nuje, a to hraje velkou roli.“

»D!eváci«: T!etí triumf Romana Jebavého

U" je to tradice, a p'kná. (t'dr) den dopoledne pat$í 
na (tvanici »d$evák*m« – tedy turnaji s d$ev'n)mi 
raketami. Vzpomínku na doby minulé umo"0uje 
i vst$ícnost vypléta#e Petra Jurosze, kter) v"dy ochotn'
zap*j#í rakety-babi#ky. Tentokát byly nov' vypletené, 
tak"e struny nepraskaly, jedin)m problémem byla 
mimo$ádn' t'"ká Fila, kterou nikdo necht'l. Ferda Stejskal
tenhle problém eliminoval, p$inesl si vlastní nástroj zna#ky
Dunlop. Pak u" se bojovalo ve dvou p'ti#lenn)ch skupinách
a" do finále, v n'm" udolal Roman Jebav) Honzu Mertla.
Vyhrál u" pot$etí, po dvou v)hrách mají Honzové Mertl 
a Vacek. Ten v)jime#n' absentoval; v'noval se jen 
p$ípravám turnaje a (t'dr) den trávil 
v kruhu rodinném.

Mikulá%ská pohoda pot(%ila

Mikulá% (Tomá% Vydra), dva krotcí #erti a dva 
and'lé zp$íjemnili tradi#n' %tvanick)m d'tem 
za#átek adventu. Klubová restaurace praskala 
6. prosince ve %vech a n'kte$í rodi#e museli z*stat
mezi dve$mi, proto"e zkrátka nebylo místo…
Nechyb'ly úsm'vy ani slzi#ky, ukázky forhend* ani
básni#ky; %tvanick) Mikulá% toti" nikdy nerozdává
dáre#ky úpln' zadarmo. P'kné balí#ky, které s pé#í
sob' vlastní p$ipravila sekretá$ka klubu Martina
Plocová, dostali je%t' ne dvouletí mr0ousové, 
ale i sle#na Darja Vidmanovová nebo Pepa Truhlá$, 
kte$í u" asi na Mikulá%e tak moc nev'$í.
Nejd*le"it'j%í v%ak byla p$edváno#ní pohoda 
v zapln'né restauraci, která pot'%ila nejen d'ti, 
ale i v%echny p$ítomné rodi#e a prarodi#e.

Pro dáre&ky si p!i%la v náru&í tety Magdy Zemanové 
i t!íletá Ema

Mu%ket"!i v dobovém oble&ení, které se shání velmi t($ko

Vanesa s-odm(nou, kterou p!evzala od mana$era I. #LTK
Vladislava ,avrdy (vpravo) a sportovního !editele Jana Vacka
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p$ípravného období, bohu"el 
se %patn)m koncem. Vlastn' tak 
dopadl cel) zápas s P$erovem: 
vyrovnaná bitva, ale s ne%+astn)m 
koncem…“

V)born) zápas p$inesla bitva 
Melzera s Istominem, kterou v%ak
Raku%an v barvách I. !LTK prohrál.
Uzbek se toti" p$edstavil ve skv'lé
form', kterou pak potvrdil i ve finálové
bitv' s Berdychem a také v prvních 
zápasech leto%ního roku. 

Neutráln' hodnotil extraligové 
vystoupení i mana"er klubu Vladislav
(avrda. „Není to úsp'ch ani neúsp'ch.
Ve t$ech zápasech jsme m'li %anci, 
ale v%echna t$i utkání nakonec 
dopadla obrácen',“ $ekl a pokra#oval:
„Musím extraligu hodnotit v kontextu
toho, "e nejsme ochotni vy$azovat 

z t)mu na%e hrá#e na úkor 
zahrani#ních posil. Dlouze jsme 
zva"ovali, jestli vedle Melzera 
anga"ovat je%t' n'koho dal%ího, 
ve h$e byli Lucembur#an Muller 
nebo Slovinec Zemlja, ale kone#né 
rozhodnutí v)boru zn'lo NE. De facto
bychom tím vy$adili z t)mu Honzu
Mertla, kter) odehrál v)bornou sezonu,
nebo vít'ze Davis Cupu Iva Miná$e,
anebo Honzu Hernycha, kter) pro 
klub "ije a v extralize nikdy nezklamal. 
A to jsme prost' nemohli ud'lat.
Stejn' tak jsme p$i ne#ekané absenci
Ivety (Bene%ové) cht'li dát %anci 
sestrám Plí%kov)m, které u" byly 
na hranici první sv'tové stovky, 
místo abychom shán'li hrá#ku o pár
p$í#ek lépe umíst'nou,“ vysv'tluje
(avrda s dov'tkem, "e i peníze 
za p$ípadnou posilu (která by navíc
vyrovnan) zápas v*bec nemusela 

ovlivnit) lze utratit smyslupln'j%ím 
zp*sobem. Stejnou cestou chce jít klub
i v nejbli"%ích letech. „P$ed p$ípadn)ch
úsp'chem v extralize dáme p$ednost
tomu, aby t$eba u" p$í%tí rok dostal
%anci n'kdo z mlad)ch hrá#*, 
nap$íklad Robin Stan'k nebo 
Marek Routa.“

V"sledky – semifinálová skupina B
(P!erov): I. !LTK – Liberec 6:3, 
P$erov - I. !LTK Praha 5:4 (Rybáriková –
Hradecká 6:0, 2:6, 3:6, Rosol – I. Miná$
4:6, 6:4, 7:5, Vorá#ová – Krist. Plí%ková
7:6 (2), 6:4, Copil – Hernych 6:7 (5),
3:6, Istomin – Melzer 6:3, 7:6 (4),
Sijsling – Mertl 3:6, 6:3, 7:6 (3),
Rybáriková, Vorá#ová - Krist. Plí%ková,
Hradecká 6:4, 2:6, 7:10, Istomin, 
Rosol – I. Miná$, Jebav) 4:6, 6:1, 10:4,
Sijsling, Copil – Melzer, Mertl 7:6 (4),
5:7, 4:10.

Lucie Hradecká byla tradi&n( oporou,
v obou zápasech získala dva body

Vedení I. #LTK a trené!i v roli divák' v P!erov( Karolína Plí%ková a Roman Jebav"

Jürgen Melzer se rval v bitv( 
jedni&ek s Istominem neúsp(%n(...

...by+ ho neúnavn( povzbuzovala 
man$elka Iveta

Extraliga se hrála podle p$edlo0ského
modelu, tedy v prosinci, ve dvou 
t$í#lenn)ch semifinálov)ch a poté 
dvou finálov)ch skupinách (P$erov 
a Prost'jov), jejich" vít'zové %li 
do finále, a o dotaci 4 miliony 
korun, ze které bral vít'z 1,5 milionu. 
(tvanice byla nasazena do p$erovské
skupiny a stejn' jako loni bylo jasné, 
"e o finalistovi se rozhodne práv' mezi
domácími a I. !LTK. Co" se také stalo.
Vzájemn) duel ale skon#il opa#n)m
v)sledkem ne" v sezon' 2011.

„Doufali jsme v postup do finále, 
ale prohráli jsme velmi t'sn' s papírov' 
siln'j%ím t)mem. Co" nás samoz$ejm'
mrzí, na druhou stranu to není d*vod 
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Extraliga 2012 p!es kopírák, chyb#lo v&ak &t#stí

O finále rozhodlo pár mí'(
Není d*vod k jásotu, ale ani k b'dování. V extralize smí%en)ch dru"stev 
hrál loni v prosinci t)m I. !LTK o finále, které mu v P$erov' uniklo doslova o chlup.
O proh$e 4:5 s papírov)m favoritem, domácím TK Precheza, tradi#n' posílen)m 
na hranici mo"ností (Istomin, Copil, Sijsling, Rybáriková), rozhodlo doslova pár
mí#*; super tie-break #ty$hry a prohrané t$etí sety dvou singl* pom'rem 6:7,
respektive 5:7. A tak do finále postupoval – po o#ekávané hladké v)h$e I. !LTK 
i domácích nad Libercem – %+astn'j%í P$erov, kter) v%ak v Prost'jov' schytal 
od elitou nabitého domácího favorita v boji o titul debakl (0:5).

k velkému zklamání,“ glosoval 
stru#n' v)sledek kapitán I. !LTK Jan
Vacek a na%el na extralize i pozitivum:
„Zápasy, které jsem vid'l, ukázaly, 
"e na%i hrá#i byli na novou sezonu
velmi dob$e p$ipraveni. Z toho 
jsem m'l radost.“

(tvanice m'la stejn' jako loni 
na extralize v)bornou partu a v hledi%ti
i »kotel« n'kolika p$íznivc* v#etn'
vedení klubu, ale jen jednu zahrani#ní
posilu – Raku%ana Jürgena Melzera
v%ak po lo0ské premié$e v barvách 
I. !LTK a podzimní svatb' s Ivetou
Bene%ovou berou na (tvanici tak 
trochu za vlastního. P$edev%ím v%ak
chyb'la Iveta Bene%ová. Ta sice 

v záv'ru podzimu za#ala trénovat 
a zdálo se, "e trable s ramenem 
jí nezabrání, aby vykro#ila do nové 
sezony, ale zran'ní se nakonec ukázalo
b)t vá"n'j%í, a tak musela dal%í 
p$ípravu – a tedy i extraligu – vzdát. 
(Na p$elomu roku pouze rehabilitovala,
teprve v únoru za#ala pozvolna 
s tréninkem.) Neb)t toho, %ance 
na postup do finále by byly 
nepochybn' vy%%í.

„P$erov m'l ze %esti hrá#* #ty$i 
cizince, my jediného – z tohoto 
pohledu jsme nedopadli %patn', 
i kdy" nás porá"ka samoz$ejm' 
mrzela, cht'li jsme vyhrát. Mohl jsem 
k tomu p$isp't i já, m'l jsem mini%anci 
ve t$etím setu (proti Sijslingovi), 
6:5 a 30:15 na jeho servis, ale nevy%lo
to. V tie-breaku pak zahrál skv'le 
a nedal mi %anci,“ ohlí"el se 
za extraligou Jan Mertl, kter) byl 
díky vyda$ené sezon' "eb$í#kovou
»dvojkou« a nechal za sebou 
Iva Miná$e i Jana Hernycha. 
Ten se znovu ukázal jako srdca$ 
a ne#ekan' udolal "eb$í#kov' lep%ího
Rumuna Copila ve dvou setech. 
Ivo Miná$ pak vybojoval vyrovnanou 
t$ísetovou bitvu s Rosolem, 
ale nakonec prohrál, by+ m'l zápas
proti daviscupovému par+ákovi 
velmi dob$e rozehran)…

„(tve m', "e jsme prohráli, cht'li 
jsme do finále. Ve t$etím setu jsem 
m'l zápas za stavu 4:2 doservírovat.
Ale je%t' víc m' mrzí, "e jsem 
po vyhraném prvním setu (6:4) 
nevyu"il na za#átku druhého dva 
nebo t$i brejkboly. Rosi m' naopak
brejknul na 5:4 a díky tomu druh) 
set vyhrál,“ mrzelo Miná$e. 
„Byl to parádní zápas na konci 

Jan Hernych dává do extraligy srdce, i proto porazil »p!erovského« Copila
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Jan Vacek: Trené!ina není chození do zam#stnání

Spolupráce, spolupráce a skauting

Co je pro vás v-nové roli nejv(t%í
novinka?
„&e musím daleko víc proniknout 
do chodu klubu, abych se mohl 
pokusit n'které v'ci zm'nit a zlep%it.
Pochopiteln' mluvím hlavn' o sportovní
stránce, i kdy" kompetence se n'kdy
p$ekr)vají. Ale moje parketa je sportovní
p$íprava a v%e, co s,ní souvisí.“

S-k"m se nejvíc radíte? 
„Se v%emi trenéry, ale nejvíc asi 
s Jardou Jandusem, kter) z*stává 
%éftrenérem a od n'ho" jsem na#erpal
spoustu rad. A stále mám blízko 
k hrá#*m, p$edev%ím k Honzovi
Hernychovi; je to inteligentní kluk,
kter) bere (tvanici jako klub svého
srdce, tak"e i s ním o n'kter)ch 
v'cech #asto mluvím.“

Jak se vám zm(nila pracovní nápl)
proti p'vodní v"hradn( trenérské
profesi? 
„Po$ád jsem na pln) úvazek trenér, 
ale p$ibyla mi dal%í práce. Sna"ím 
se p$icházet do klubu d$ív a odcházím
pozd'ji ne" v minulosti, abych v%echno
zvládal. Pomáhá mi, "e mám mén' 
sv'$enc*, nap$íklad Luká% Vr0ák odjel
studovat do Ameriky, toté" Kuba Eisner,
i Tomá% Pitra se víc v'nuje %kole, tak"e
na dvorci trávím mén' hodin ne" d$ív.
Moje p$edstava v%ak je, "e $editelování
se #lov'k v'nuje #ty$iadvacet hodin
denn'.“

Co vám dává nejvíc zabrat?
„Hodn' #asu jsem strávil úvahami 
nad maximálním propojením tenisového
tréninku s kondi#ním a s rehabilitací,
respektive pé#í fyzioterapeuta, a co 
neju"%í spoluprací v%ech zainteresovan)ch.
Nejv't%í rezervy vidím v kondi#ní 
p$íprav' a v co nejlep%í komunikaci
v%ech trenér*. Musíme b)t opravdu
t)m, kter) bude spole#n' pracovat 
na tom, aby se hrá#*m vyh)bala zran'ní,
aby byli co nejlépe p$ipraveni, aby se
zlep%ily jejich pohybové schopnosti atd.
Prvním krokem je to, "e (kondi#ní trenér)
Pavel Janda nastoupil na pln) úvazek,
to je v klubu s tolika %pi#kov)mi hrá#i
naprostá nutnost.“

P!ipravil jste nebo p!ipravujete 
n(jakou novou koncepci?
„Koncepce byla první v'c, kterou jsem
musel ud'lat. Zatím je formulovaná 
spí% obecn' a je otev$ená dal%ímu 
dopracování a konkretizaci.“

Zavedl jste n(jakou i n(jakou novinku?
„Plánuji zalo"it slo"ky v%ech hrá#*, 
ve kter)ch by byly ve%keré dokumenty,
které se jich t)kají; tzn. nejen v)sledky,
ale i anamnéza, fyzické testy, program,
#erpané finance atd. Abychom byli 
neustále v obraze a v'd'li o hrá#ích v%e.“

Co je podle vás pot!eba (nejvíc) 
zlep%it?
„Cht'l bych mít co nejlep%í p$ehled 
o talentovan)ch mlad)ch hrá#ích 
kategorie minitenis, babytenis 
a mlad%ích "ácích u nás. Musíme je
aktivn' hledat a nabízet jim mo"nost
tréninku v na%em klubu. Skauting je
pot$eba zlep%it, je to cesta jak p$ivést
do I. !LTK nad'jné hrá#e, kte$í by 
v men%ím klubu nem'li takové 
podmínky k rozvoji.“

Dal jste si n(jak" konkrétní cíl, 
kterého byste rád v dohledné dob(
dosáhl?
„Cht'l bych hrá#*m nabídnout 
maximální mo"né zaji%t'ní, aby m'li
%anci prosadit se ve vrcholovém tenise.
Je moje zodpov'dnost, abychom to
dokázali. A samoz$ejm' si p$eju, aby 
se n'kdo z junior* v nejbli"%í dob' 
v)razn' prosadil ve sv'tovém tenise.“

Máte i n(jak" »mal"« cíl, nap!íklad
p!ivést do I. #LTK n(jakého trenéra
nebo hrá&e?
„Znám trenéra, kterého bych cht'l 
na (tvanici p$ivést, ale v tuto chvíli 
je spolupráce asi nereálná. A rád bych
perspektivn' zapojil do práce v klubu
Honzu Hernycha.“

A propos: co va%e trenérské vzd(lání?
„Mám trenérskou dvojku a bohu"el
momentáln' není prostor, abych se 
p$ihlásil na studium jedni#ky, 
i kdy" je to m*j cíl. Zatím se sna"ím 
o samostudium a #erpám z rad 

Od podzimu je sportovním $editelem I. !LTK b)val) daviscupov)
reprezentant JAN VACEK (35). V roli %éfa sportovního úseku 
by m'l uvést do praxe novou koncepci p$ípravy %pi#kov)ch hrá#*
v%ech kategorií, respektive usilovat o její zlep%ení a maximální
profesionalitu. Jedním z prvních krok* je pln) úvazek 
kondi#ního trenéra Pavla Jandy.

[rozhovor]

zku%en'j%ích koleg*. Mimochodem
jsem te/ p$e#etl Vnit$ní hru tenisu,
která m' velmi zaujala.“

O &em je?
„Nezaobírá se ani tak technick)mi
aspekty hry, jako spí% tím, co se d'je 
v hlav' hrá#e. Ukazuje, jak p$ekonat
n'které bloky a jak se zlep%it 
mentáln'.“

S-jak"mi hrá&i te. pracujete a kolik
hodin denn( jste na dvorci?
„V'nuju se p$edev%ím Marku Routovi,
jeho" v%ak bohu"el neustále trápí 
zran'ní… I proto jsem si uv'domil, 
jak je d*le"ité zapojit do tréninkového
procesu fyzioterapeuta a kondi#ního
trenéra. To je typick) p$íklad toho, kde
jsou rezervy. N'kdy je to i d*le"it'j%í
ne" to, co se d'je na kurtu, proto"e
zdraví je naprostá priorita. Pokud 
tenista nevydr"í celou sezonu v plné
zát'"i, ani" by ho zradilo zdraví, sni"uje
to reálné p$edpoklady, "e se v)razn'
prosadí, by+ by byl sebetalentovan'j%í.“

Kdy$ jste te. v-roli %éfa, uv(domujete
si, $e m'$e p!ijít chvíle, kdy se budete
muset ke kamarád'm chovat 
nekamarádsky stroze?
„Uv'domuju. S lidmi, kter)ch si #lov'k
vá"í a má je rád, se p$ípadné problémy
v"dycky $e%í %patn', ale uhnout se p$ed
tím nedá, proto"e d'lat kompromisy je
kontraproduktivní. Tak"e pokud taková
situace p$ijde, budu se s ní muset
vypo$ádat.“

Na jaké úrovni je tedy nyní sportovní
p!íprava na ,tvanici?
„Na velmi dobré, ale m*"e b)t na

je%t' lep%í. Je to z#ásti otázka pen'z;
nap$íklad moje ideální p$edstava je, 
"e kondi#ní trené$i budou v klubu dva
a fyzioterapeut bude k,dispozici ka"d)
den. A co není otázka pen'z, to je
v,n'kter)ch p$ípadech nutná zm'na
p$ístupu nebo my%lení, proto"e systém
je ur#it)m zp*sobem zajet) a ka"d) se
zm'nám v't%inou brání, a+ v'dom'
nebo podv'dom'. Trenérská práce se
nedá brát jako chození do zam'stnání,
#lov'k tím musí "ít, stejn' jako hrá#i.“



Pro! jste se rozhodl stát se hlavním sponzorem
Prague Open 2013 a 2014?
„U$ v-minul"ch letech jsem byl jedním z-partner' 
turnaje, respektive jsem zaji%+oval limuzínov" servis
pro hrá&e a VIP hosty. P!ed n(kolika m(síci jsem se 
po rozhovoru s-panem ,avrdou rozhodl dosavadní
podporu roz%í!it a I. #LTK, svému domovskému klubu,
a %tvanickému turnaji tím pomoci.“

Po"ád hrajete tenis?
„Bohu$el jen v"jime&n(. Procházím-obdobím, 
kdy ve%kerou energii musím sm(!ovat k podnikání.
Vkládám tedy nad(je do sv"ch dvou syn' a v(!ím, 
$e práv( díky klubu z-nich vyrostou dob!í tenisté.“
(usmívá se)

Va#e firma je známa #irokou nabídkou luxusních
voz$ – od kdy vlastn% Advantage Cars p$sobí 
na !eském trhu?
„P!ed osmnácti lety se mi povedlo velmi v"hodn( 
koupit nové BMW v N(mecku. Jako b"val" 
profesionální tenista jsem m(l kolem sebe hodn(
p!átel, kte!í mé auto obdivovali, a p!edev%ím – díky
nízké po!izovací cen( si obdobné vozy za&ali m"m 
prost!ednictvím objednávat. Jeliko$ jsem &asto jezdil
na r'zné evropske turnaje, m(l jsem mo$nost hledat
vhodné vozy, které bych jim p!ípadn( mohl nabídnout.
Od toho byl jen kr'&ek k-sou&asnému podnikání.“

Tak&e jste za!ínal sám?
„Ano. V"b(r auta, koupi, dovoz, p!ihlá%ení a finální
prodej, to v%echno jsem tehdy za!izoval úpln( sám.
Postupn( to samoz!ejm( za&alo b"t neúnosné, a tak
vznikla spole&nost Advantage Cars. Nyní u$ máme 
celkem %esta&ty!icet zam(stnanc' a t!i provozovny 
s prodejem zhruba p(ti set voz' ro&n(.“

Loni v'lét% jste otev"el nov( pra&sk( 
showroom, &e?
„Byl to zatím nejv(t%í krok mého $ivota. 
V-Praze-Vyso&anech jsem koupil objekt o velikosti 
6 200 metr' &tvere&ních s velk"m dvoupatrov"m 
showroomem, servisem, lakovnou, ru&ní my&kou, 
gará$í a velkou parkovací plochou.“

Z"ejm% se díky podnikání setkáváte 
s mnoha zajímav(mi lidmi?
„To je pravda, je to p!íjemná sou&ást mé práce. 
Mohl bych zmínit jednoho zákazníka z Moravy, 
kter" od nás má u$ n(kolik supersport'. 
Poka$dé vy$aduje, abych mu v'z p!ivezl osobn( 
a potom m( vezme sv"m soukrom"m letadlem 
do Prahy. Nez!ídka se také stává, ze sháníme ur&it"
unikátní v'z a máme na to jen n(kolik málo hodin.
#asto to b"vá dárek k r'zn"m v"ro&ím nebo 
narozeninám. To je pro nás poka$dé 
velká v"zva.“

Milan Vopi&ka je majitelem spole&nosti Advantage Cars, která se specializuje na prodej 
luxusních voz'. Jeho práce je i jeho velk"m koní&kem. Je perfekcionista a profesionální p!ístup
v%ech zam(stnanc' spole&nosti je díky tomu samoz!ejmostí; v-Advantage Cars jsou p!ipraveni
plnit i ty nejneobvyklej%í po$adavky a p!ání zákazník'. V podnikání uplat)uje i zku%enosti 
a návyky z tenisu, kterému se v-mládí v(noval vrcholov(. I proto bude Advantage Cars 
v-p!í%tích dvou letech hlavním sponzorem kv(tnového ATP Challengeru mu$' Prague Open 
by Advantage Cars. A práv( proto jsme mu polo$ili n(kolik otázek.

www.advantage-cars.cz

TAKÉ MILUJETE V!ZVY?
ADVANTAGE CARS
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[závodní tenis]

Operace (pokud mo%no) NE
Chvíle %t'stí i rozpak* a smutku pro"ívala na podzim 
IVETA BENE(OVÁ (30). Kdy" $íkala na zámku Laxenburg "ivotní
ano Jürgenu Melzerovi, ur#it' aspo0 na pár dn* zapomn'la 
na zdravotní trable s,ramenem, které jí znep$íjem0ují poslední
m'síce kariéry. Od lo0ského US Open neodehrála jedin) zápas
a absolvovala $adu vy%et$ení u specialist*, dokonce m'la 
termín operace. Nakonec zkusila znovu konzervativní cestu
rehabilitace a v'$í, "e se u" brzy na turnaje vrátí.

Bolesti levého ramene cítila del%í dobu,
ale od lo0ského turnaje ve Stuttgartu
tu%ila, "e jí mohou znep$íjemnit "ivot
mnohem víc. Musela ubrat v tréninku,
na ka"dém turnaji vedla její první cesta
za fyzioterapeutem a brzy nav%tívila 
i Pavla Kolá$e. Cvi#ení v%ak nepomáhalo,
rameno bolelo dál. Magnetická 
rezonance ukázala po%kození kloubu 
a bicepsové %lachy, profesor Kolá$ 
v%ak operaci nedoporu#il.

„Znamenalo by to nejmén' p*lro#ní
pauzu, spí% del%í, a to jsem samoz$ejm'
necht'la. Rameno ale po$ád bolelo, 
po US Open jsem kv*li tomu ukon#ila

sezonu. Nem'lo cenu hrát dál. 
Byla jsem u dal%ích specialist*, 
abych sly%ela víc názor*; v Berlín', 
ve Vídni, v Linci, v Praze, v,New
Yorku… Tam u" jsem si dokonce
domluvila termín operace – na prosinec
u doktora Altcheka, kter) operoval
(arapovovou a Haase. Nakonec jsem 
to ale znovu p$ehodnotila a rad'ji
pokra#ovala v pravidelném cvi#ení 
a rehabilitaci.“

Na Australian Open odlet'la 
Iveta jen jako diva#ka a doprovod 
man"ela, piln' v%ak rehabilitovala pod
dohledem Jürgenova fyzioterapeuta. 

Iveta p!ed tréninkem na ,tvanici s-Petrem ,avrdou
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Pokra#uje i v Praze, kde za#ala 
u" první t)den v únoru s lehk)m 
tréninkem. „Cítím to po$ád, ale bolest
je o n'co p$ijateln'j%í. Nesmím v%ak
vynechat jediné cvi#ení,“ $íkala s nad'jí 
v polovin' února po jednom z trénink*
s Petrem (avrdou, jeho" anga"ovala
jako sparingpartnera; s trenérem
Martinem Fassatim spolupráci 
na podzim ukon#ila, perspektiva 
byla kv*li zdravotním patáliím 
velmi nejistá. 

„Jestli se to opravdu trvale 
zlep%í, chci zkusit hrát. Ale pokud 
m' bude bolest omezovat, nem'lo 
by to smysl. Na %pi#kové úrovni 
nejde hrát s bolestí nebo jak)mkoli
omezením. Mrzí m' to hlavn' proto, 
"e jsem loni sezonu moc dob$e 
za#ala, ale pak to %lo kv*li rameni 
do ztracena,“ $íká Iveta, která se 
na ja$e ve%la i do první #ty$icítky.

V lednu po"ádala WTA 
o chrán'n) "eb$í#ek. A" se vrátí, 
bude se na turnaje p$ihla%ovat jako 
63. hrá#ka sv'ta – takov) "eb$í#ek
m'la po US Open. Záchrann) pás 
platí pro osm turnaj* po návratu.
Pokud to t'm, kte$í se vracejí 
po zran'ní, nesta#í k uhrání n'kolika
dobr)ch v)sledk* a zisku dostate#ného
po#tu bod*, musejí se sna"it 
vydrápat nazp't mezi elitu 
z dolních pater. 

„Sna"ím se nemyslet na to, "e 
bolest t$eba nep$ejde, i kdy" úpln'
r*"ové to není. Uvidím b'hem p$í%tích
t)dn*,“ $íká Iveta. !as od #asu pr) 
u" p$em)%lí o tom, co bude d'lat, 
a" jednou s tenisem skon#í. 
„Pár nápad* u" mám, ale prozrazovat
je nechci,“ usmívá se, nicmén' pak
p$ece jen dodá: „Tenis z toho ur#it'
nevypou%tím. Je to jediná v'c, o které
opravdu n'co vím, tak"e ne$íkám, 
"e nebudu chtít n'komu p$edat 
zku%enosti. Ale bavily by m' 
i jiné v'ci, t$eba móda…“ 

V prvních t)dnech leto%ního roku 
si v%ak p*vabná tenistka I. !LTK 
hrála spí% na architektku – to kdy" 
dola/ovala dispozi#ní $e%ení nového
bytu ve Stod*lkách, kam by se 
m'li s man"elem Jürgenem v lét' 
nast'hovat. „Je to jen o pár set metr*
dál, ne" bydlím te/. Ten byt bohu"el
není v't%í, ale má prostorn'j%í 
terasu a je %ance, "e bychom ho mohli
zv't%it propojením se sousedním.
Kdyby se to povedlo, byl by perfektní,“ 
$íká Iveta s dov'tkem, "e se zatím
nerozhodli, kde cht'jí "ít. 
„Chvíli jsme ve Vídni a chvíli v Praze. 
Ale jsem ráda, "e se tady Jürgenovi
doopravdy líbí a "e si rozumí 
s m)mi kamarády a znám)mi.“

Iveta Bene&ová:



Relax. Bez sluchátek neud(lá Sandro ani krok.
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[závodní tenis]

V p'ti letech u" ly"oval a závodil 
na snowboardu, zkou%el bojové sporty,
na Spart' hrál hokej. „Cht'la jsem, 
aby si vyzkou%el, co ho bude bavit.
Vid'la jsem, "e je pohybov' nadan),
v%echno se u#il rychle a pohyb v%eho
druhu ho bavil a d'lal mu radost. 
Proto jsem ho sm'rovala ke sportu,“
vysv'tluje paní Ricci. Sama za#ala 
hrát tenis a" v dosp'losti a zalíbil 
se jí. A tak i Sandro od %esti let 
zkou%el první forhendy v,malém 
klubu nedaleko hotelu Olympik, 
zpo#átku jedenkrát t)dn'.

„M'l jsem %t'stí na první trenérku 
paní Renatu Vodi#kovou, dala mi 
dobré základy. Ale rozhodující 

bylo, "e hokej m' zklamal, na%tval. 
M'l jsem ho rád, docela mi %el, hrál
jsem se star%ími kluky, ale na Spart' 
to prost' nebylo fér. V devíti jsem to 
kv*li problém*m s trenéry zabalil,“ 
$íká Sandro a p$idává, "e ani na 
kurtech nem'l zpo#átku na r*"ích
ustláno. „Kdy" mi bylo sedm osm,
po$ád jsem prohrával, p$estávalo 
m' to bavit. Pak jsem ale p$i%el 
na (tvanici – to díky panu Jandusovi,
proto"e jsem hrál hokej s jeho syny 
– a za#al se zlep%ovat.“

Po p$íchodu do I. !LTK byl Ricci 
jen jedním z mnoha kluk*, kte$í 
zkou%eli, co doká"ou. Ve%kerou 
p$ípravu mu platila maminka, 

která pr) i pra"sk) byt vybírala 
s ohledem na dostupnost sportovi%+: 
od Parkhotelu je to blizkou#ko 
na (tvanici i na Spartu, hokejová 
arena je za rohem, %kolka i %kola 
pár krok*… 

Jakmile se Sandro za#al zlep%ovat, 
za#ínal mít privilegia talentovan)ch
d'tí. „Prvním rokem v mlad%ích "ácích
se mi za#alo da$it, ud'lal jsem pár
dobr)ch v)sledk*, i na turnajích, a"
jsem byl postupn' nejlep%í v ro#níku,“
popisuje a $íká, "e mu pomohla 
i d*v'ra trenéra Lubo%e (tycha. 
S p$echodem do star%ích "ák* se mu
za#al trenérsky v'novat Pavel Zádrapa,
a to byl dal%í pozitivní impuls. 

Hokej nebyl fér
&ádná p$ehnaná cti"ádost a vidina velké kariéry, ale prostá rodi#ovská touha p$edstavit 
synovi co nejvíc sport* a nechat ho, aby si sám vybral – tohle stálo na za#átku kariéry 
ALESSANDRA RICCIHO (15), loni domácí jedni#ky mezi star%ími "áky. Maminka Irena, 
v mládí sama aktivní sportovkyn', vybrala Sandrovi ideální cestu.

Alessandro Ricci:
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[závodní tenis]

„Vd'#ím mu za hodn'; dbal 
na techniku, zlep%il mi forhend 
i bekhend, zkrátka mi moc pomohl.
Taky jsem postupn' získával herní 
zku%enosti a sebev'domí. Navíc jsme 
si v)born' rozum'li a cítím k,n'mu 
velkou d*v'ru. I proto s ním chci 
aspo0 ob#as hrát i te/, kdy" u" jsem
p$e%el k panu Va0kovi,“ $íká Sandro.
Co na jeho slova Pavel Zádrapa? 
„T'%í m', co Sandro $íká. Je pravda, 
"e vylep%il bekhend a líp dotahuje
údery. Taky je »roz%vihal«, zv)%il 
agresivitu, víc mu to lítá. Co je 
zajímavé, "e hraje líp na turnajích 
v zahrani#í ne" doma,“ usmívá 
se trenér.

Pokud jde o tréninkové objemy, 
je%t' nedávno dr"ela paní Ricci syna
zkrátka se slovy, "e v%echno má sv*j
#as. Te/ u" Sandro za#íná tenisu dávat
víc. „Dvakrát t)dn' hraju dvoufázov' 
a d'lám i kondici; skupinov' 
i individuáln' pod dohledem Pavla
Jandy,“ popisuje Ricci, jemu" pr) 
i ve %kole vycházejí vst$íc. „Chodím 
do devítky Fakultní základní %koly 

um'lecké a sekretá$kou $editele 
je tam moje první trenérka paní
Vodi#ková. I pan $editel Kettner hraje
tenis, tak"e jsem ve správné %kole.“ 

O jeho kariéru pe#uje stále nejvíc
maminka. Díky volnému zam'stnání
tlumo#nice si m*"e organizovat #as 
a podle pot$eby se Sandrovi v'novat.
„Na cestování je to náro#né, ale kdo
má rád tenis a n'jaké finan#ní zázemí,
ur#it' to pro své d'ti rád ud'lá,“ $íká
paní Irena. Aktuáln' $e%í se synem
%kolu. „Sandro p*jde na st$ední, 
ale prioritu vidíme v tuhle chvíli 
v,tenise. (kolu m*"e d'lat i pozd'ji 
a prodlou"it si mládí. Tak"e studium
ano, ale individuální plán, aby 
nebyl ve stresu a stíhal obojí,“ 
$íká a k perspektivám syna dodává: 
„Kdy" se bude po$ád zlep%ovat, 
budu ho v karié$e ráda podporovat. 
A pokud ta perspektiva nebude 
a" tak r*"ová, a+ se sám rozhodne, 
co dál. Nejd*le"it'j%í je, aby ho to, 
co bude d'lat, bavilo a napl0ovalo, 
a+ u" bude hrát tenis, trénovat 
nebo chodit do zam'stnání.“

Te/ má Sandro p$ed o#ima první 
mo"nost. Chce hrát tenis, u" mu 
ob'toval hodn'. Tou"í se prodrat 
do Top 50 juniorského "eb$í#ku ITF 
– to je jeho cíl pro p$í%tí m'síce. 
Aby na n'j dosáhl, o to se sna"í 
pod vedením trenéra Daniela Va0ka.
„Za t'ch pár m'síc* mi zlep%il servis.
Podání je razantn'j%í, víc do n'j ská#u
a m*"u se na n'j víc spolehnout. 
Te/ pracujeme i na koncentraci, abych
nem'l v)padky, které m' d$ív potkávaly.
N'kdy jsem první sety odevzdával,“
popisuje mladík, jemu" se líbí tenis
Djokovi#e a Nadala. „Na Djokovi 
obdivuju dravost. Hraje rychle, nebojí
se. U Nadala m' zase fascinuje jeho
neskute#ná bojovnost.“

Sandro ale "ádn)m obraná$em 
není, naopak. Sna"í se hrát aktivn' 
a v)m'ny sám ukon#ovat. „Rád jdu 
i na sí+, za#ínám mít jistotu p$i 
volejích i ve sme#ích,“ $íká zimní 
mistr republiky a lo0ská domácí 
jedni#ka mezi star%ími "áky. 

Loni v lednu si zahrál i #tvrtfinále 
neoficiálního mistrovství sv'ta 
jednotlivc* ve francouzském Tarbes 
a má na to p'knou vzpomínku. 
„Byla tam nádherná atmosféra, 
dost divák*, dokonce jsem m'l fotku 
v novinách a po zápase se musel 
podepisovat na velké tenisáky a fotit 
s n'jak)ma holkama,“ sm'je se prvním
záchv'v*m popularity. Dal%í p$íjemné
chvíle pro"il loni p$i ME jednotlivc* 
v Plzni. „To byl superturnaj a k tomu
velká legrace. V semifinále mi bohu"el
v%echno pokazila hore#ka, prohrál 
jsem s Tsitsipasem, kterého jsem 
o dva t)dny d$ív porazil na Sommer
Cupu 6:0, 6:1…“

Zdá se, "e v patnácti letech 
má Alessandro Ricci na%lápnuto 
k úsp'%né karié$e. Zlep%il p$ístup, 
získává sebev'domí, má dobrého 
trenéra, zázemí velkého klubu 
a v zádech velkou oporu – maminku.
Mo"ná by pot$eboval jediné: 
o pár centimetr* vyr*st. „Táta má 
sto osmdesát, tak snad se je%t' 
vytáhnu,“ $íká s úsm'vem mladík,
jeho" snem je probít se jednou 
do Top 10. U" te/ má první smlouvu 
– se zna#kou Head. Dostává od ní
rakety, oble#ení, tenisky, v)plety… 
„Raket spot$ebuju p't za sezonu. 
A proto"e jsem vztekloun, loni jsem
jednu zni#il. Vlastn' dv'. První mi 
vylet'la z ruky p$i podání, tu druhou
jsem potrestal,“ sm'je se talentovan)
mladík, kter) si moc dob$e uv'domuje,
kdo mu k rozjeté karié$e pomohl 
nejvíc. „Bez mamky bych ur#it' nebyl
tam, kde jsem. V'nuje mi spoustu 
#asu, jezdí se mnou a za to jsem 
jí vd'#n).“

Pilování volej' pod dohledem trenéra Daniela Va)ka
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[z klubu]

Letos jim bude teprve dvanáct, ale v,I. !LTK u" zapustili 
ko$ínky. ADÉLA VA(Í!KOVÁ, KAROLÍNA MLEZIVOVÁ i (T-PÁN
TRUNE!KA pat$í k,nejmlad%ím nad'jím nejstar%ího #eského
klubu; na (tvanici hrají u" nejmén' #ty$i roky, od chvíle, kdy
za#ali vyhrávat první zápasy. V,sout'"ích dru"stev v minitenisu
je%t' ka"d) pat$il jinam, ale od kategorie babytenisu u" vál#í
spole#n'. A ve svém ro#níku pat$í mezi nejlep%í.

Adéla, její" trenérkou je Magda
Zemanová, byla na konci roku 
7. hrá#kou ro#níku 2001 na domácím
"eb$í#ku, Karolína, které se trenérsky
v'nují Pavel Zádrapa a Lubo% (tych, 
jen o t$i p$í#ky za ní. (t'pán, jeho"
vede Pavel Zádrapa, byl zase sedm)
mezi chlapci. 

„V%ichni mají perspektivu a díky tomu 
i maximální podporu klubu. Za velice
v)hodn) pau%ální ro#ní poplatek
mohou trénovat (pod dohledem 
trenér*) ka"d) den a vyu"ívat klubové
hodiny kondi#ní p$ípravy i regeneraci,“
$íká vedoucí trenér %koli#ky Jan Pecha,
pod jeho" dohledem d'lali na (tvanici
v%ichni t$i první kr*#ky a absolvovali
nejeden letní kemp. „Líbí se mi, "e se
sna"í mo"nosti, které jim klub nabízí, 
maximáln' vyu"ívat. Jsou tady ka"d)
den a tenis je baví, to je první 
p$edpoklad úsp'chu.“

Adélka si vzpomíná, "e proti 
Karolín' hrála poprvé u" v,roce 
2006 a Kája p$itakává: „Prvn' jsme 
se potkaly p$i turnaji na Zbraslavi 
a na (tvanici jsme se se%ly v,prvním
roce babytenisu. Se (t'pánem jsem
byla druh) rok v,A dru"stvu, vyhráli
jsme p$ebor Prahy a pak i domácí 
mistrovství. Á/a hrála v,bé#ku, 
to jsme porazili ve finále 
Prahy.“ 

V%ichni $íkají, "e mají na (tvanici 
hodn' kamarád*. „Jsme opravdová
parta, i proto se mi tady líbí,“ tvrdí
Kája a na otázku, kdo jsou v%ichni ti
kamarádi, za#ne vyjmenovávat: „Á/a,
(t'pán, Dá%a (Vidmanovová), Pepa
(Truhlá$), Sofie (Nováková), Milan
(Durovi#)… I jejich mlad%í sourozenci. 
Vycházíme spolu moc dob$e. Taky 
jsou tady fajn trené$i a hodn' 
kurt*.“

Zatímco Karolína p$i%la do I. !LTK 
na doporu#ení p$átel rodi#*, kte$í 
na (tvanici také vozili dceru, (t'pán
p$estoupil z,TJ Spoje, kde jako #ty$let)
za#ínal, a Adéla ze Sparty; její maminka
Andrea tam trénovala nejmen%í d'ti 
ve %koli#ce. Te/ jsou ob' na (tvanici.
„Je to tady lep%í. Moc p$íjemn) lidi 
a hodn' kamarád*,“ má jasno Adéla.
Je%t' nedávno mydlila snad denodenn'
do odrazové st'ny, anebo hrávala 
se (t'pánem na minidvorci na st$e%e
malého centru. „Te/ u" hraju na zdi
jen v)jime#n'. Mám víc trénink* 
a mamka nechce, abych to s,hraním
p$ehán'la,“ vysv'tluje.

V%ichni t$i si pochvalují trenéry 
a Adélka si na oko povzdechne: 
„S paní Zemanovou je to t'"k), 
tréninky jsou d$ina, je p$ísná. 
Ale spravila mi forhend, m'la jsem 
ho namrzlej,“ sm'je se dívka, které 
pr) ob#as mluví do (tenisové) du%e 
i str)c Robert Krechler, úsp'%n) 
trenér, kter) p*sobil i u daviscupového 
t)mu. „Spí% mi radí v'ci okolo. 
A taky $íká, "e bych m'la víc jíst,“
usmívá se. 

P$ísní jsou pr) i Lubo% (tych 
a Pavel Zádrapa. „Pan Zádrapa 
se mnou hodn' probírá techniku, 
pan (tych spí% taktiku,“ $íká Karolína 
a t'%í ji, "e vylep%ila bekhend: „D$ív
jsem ho po$ád obíhala na forhend, 
ale u" mi to víc letí a v'$ím mu. 
Te/ naopak pracujeme na forhendu.“
A za v%echny t$i shrnuje, co by 
m'li d'lat líp: „Do regenerace moc 
nechodíme, skoro v*bec. To je asi 
trochu chyba. Ale já si doma dávám
saunu nebo horkou vanu, tak mám
regeneraci doma. Na kondici chodím,
t$ikrát t)dn' na skupinovou a n'kdy 
i sólov', t$eba o prázdninách.“

Na (tvanici tráví v%ichni spoustu 
#asu. Ka"d) den je hned po %kole 
rodi#e p$ivá"ejí na odpolední tréninky. 
„O prázdninách tu b)váme i celé dny,
ale nuda tady není. Povídáme si, 
hrajeme hry, máme iPad nebo tablet.
Jenom je %koda, "e v,zim' nem*"eme
na ze/,“ $íká Karolína.

Ka"d) z,nich má i tenisové sny. 
Ty blízké, i ty velké. „V%ichni v't%inou
$íkají, "e cht'jí vyhrát grandslam. 
Ale to je zatím opravdu jenom sen,
k,tomu chybí je%t' hodn' let d$iny 
a taky %t'stí. Te/ bych t$eba ráda
vyhrála mistrovství republiky,“ $íká
Karolína a (t'pán s,Adélou jsou na
tom podobn'. „Cht'l bych vyhrát 
mistrovství mlad%ích "ák*,“ p$eje si
(t'pán, jeho" vzorem je Federer. 
„Hraje moc p'kn' a u "ádného úderu
se nemele,“ pou"ije legra#ní sloví#ko 
a pak dodá: „Taky se o to sna"ím.“

S paní Zemanovou je to t#%k$, je p!ísná aneb

Adéla a spol. jsou parta

Kája, ,t(pán a Adéla (zleva) se shodují: na ,tvanici jsme dobrá parta

*eny a mu$i
Lucie Hradecká #lenka vít'zného t)mu pro Fed Cup 2012, finalistka Turnaje mistry0 

ve #ty$h$e v Istanbulu (USD 4 900,000), vít'zka v Lucemburku (USD 220,000,
s Hlavá#kovou), finalistka mixu na Australian Open (s !ermákem)

Karolína Plí%ková vít'zka dvouhry WTA v,Kuala Lumpuru (USD 235 000), poprvé v,karié$e 
pr*lom do Top 100 na "eb$í#ku WTA

Krist"na Plí%ková 2. kolo Australian Open, poprvé v Top 100 
Martina Borecká vít'zka #ty$hry HM !R 2012
Jan Mertl semifinalista ATP Challengeru v Ta%kentu (USD 125 000) a Eckentalu (30 000)
Roman Jebav" vít'z ITF Futures v Ro"nov' pod Radho%t'm (USD 10 000), 

finalista v Opav', vít'z HM !R 2012 ve #ty$h$e (se (átralem)
Jan ,átral finalista ITF Futures v Ro"nov' (USD 10 000), vít'z HM !R 2012 ve #ty$h$e

Junio!i a juniorky
Robin Stan(k vít'z ITF 2 v Novém Sadu, finalista ITF 2 Moser Czech Junior Open
Marek Routa #tvrtfinalista ITF 2 Moser Czech Junior Open
Jesika Male&ková semifinalistka dvouhry a vít'zka #ty$hry ITF ve Vendryni (USD 15 000)
Tereza Martincová finalistka dvouhry i #ty$hry na HM !R "en 2012
Miriam Kolodziejová finalistka HM !R dorostu
Jaroslav Vondrá%ek vít'z #ty$hry HM !R dorostu
Alessandro Ricci finalista dvouhry Nike Junior Tour Masters 2012 v,Prost'jov'

*áci a $ákyn(
Markéta Vondrou%ová finalistka Nike Junior Tour Masters 2012 v Prost'jov', vít'zka dvouhry 

a #ty$hry TE 3 v Milovicích, finalistka dvouhry a vít'zka #ty$hry TE 2 kat. 
U16 v Milovicích, semifinalistka dvouhry a finalistka #ty$hry TE 1 kat. U14 
v Tarbes, vít'zka HM Evropy dru"stev 2013, ocen'na jako Kaná$í nad'je 
2013 – oblast Praha

Tadeá% Paroulek finalista TE 2 kat. U14 v Milovicích a turnaje !TS kategorie A ve Vestci
Daniel Velek semifinalista HM !R 2013
Radka Bu$ková semifinalistka Nike Junior Tour Masters 2012 v Prost'jov'
Monika B(hounková finalistka turnaje !TS kat. A v Liberci, finalistka #ty$hry HM !R 2013
Ond!ej ,tyler semifinalista Nike Junior Tour Masters 2012 v Prost'jov', 

vít'z #ty$hry turnaje !TS kat. A ve Vestci
Joná% Forejtek #len vít'zného t)mu pro Junior Davis Cup v Pelh$imov', vít'z dvouhry 

a #ty$hry na turnaji !TS kat. A v TK Neridé, vít'z dvouhry a #ty$hry 
HM !R 2013 a P$eboru Prahy mlad%ího "actva 

,t(pán Trune&ka finalista P$eboru Prahy mlad%ího "actva, semifinalista HM !R 2013
Vanesa Nikolovová vít'zka dvouhry a finalistka #ty$hry HM !R 2013, vít'zka dvouhry a #ty$hry 

turnaje !TS kat. A v Chebu, #lenka bronzového t)mu pro HM Evropy 2013
Adéla Va%í&ková finalistka dvouhry a vít'zka #ty$hry na P$eboru Prahy mlad%ího "actva
Denisa Hindová 1. hrá#ka ro#níku 2002

Nejv#t&í úsp#chy hrá'( I. )LTK 
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Jan Mertl

Karolína Plí%ková
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První turnaj vyhrál u" v,p'ti letech – p$ebor
Západo#eského kraje. Te/, v,devíti letech, 
si LUKÁ( KLÍR odnesl zatím poslední triumf: 
stal se vít'zem série turnaj* I. !LTK Praha
Cup by Tecnifibre v,kategorii babytenisu. 
Luká% je ze Sokolova, kde jako #ty$let) 
s,tenisem za#al. „Kdy" jsme hráli na dovolené
tenis, po$ád nám bral rakety, "e chce hrát
taky,“ usmívá se tatínek Miroslav. A tak Luká%
dostal %anci – první lekce tenisu. Pokra#oval
v,tenisové %koli#ce TK Sokolov u Romana
Fi%era a následn' pod dohledem trenérky
Hany Jedli#kové. S,ní hraje v Sokolov'
dodnes, ale ka"d) (prodlou"en)) víkend 
tráví u" p*ldruhého roku na (tvanici. 
„Na doporu#ení pana Fi%era jsme p$ijeli 
na I. !LTK na nábor a pan Pecha si Luká%e
vybral. Tak"e o víkendech se ze m' stává 

$idi# a kompletní pe#ovatel o Luká%e,“ 
usmívá se pan Klír.
Luká% u" má i své velké soupe$e. T$eba 
Mat'je Laibla. V,prvním %tvanickém finále 
ho porazil, ve druhém prohrál. „Taky Vojtu
Buriana a Davida Papou%ka, ale ti jsou 
o rok star%í,“ p$ipojuje talentovan) tenista. 
Nejrad'ji pr) hraje na tvrd)ch kurtech 
a aktivn'. „M*j nejlep%í úder je asi forhend,“
$íká a dodává, "e jeho vzorem je – kdo jin)? 
– Federer. „Líbí se mi, jak jde nohama 
do podání. Taky bych jednou cht'l vyhrát
v%echny grandslamy,“ $íká odhodlan' t$e+ák
Z( v,Sokolov', kter) zatím nosí samé jedni#ky.
Platí to i o tenise. „Hlavn' abych byl zdrav) 
a mohl hrát. Kv*li nemoci mi t$eba utekl 
#tvrt) turnaj zimní série na (tvanici,“ 
posteskne si.

Luká% Klír s pohárem za vít(zství

Zimní vít#z Luká& Klír
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„Hrá#* a hrá#ek, kte$í k,nám cht'li 
jít, je mnohem víc, %éfové klubu by se 
divili, a mohu $íct i ti ze (tvanice, ale
nechci ta jména $íkat. Mnohé smlouvy
jsou a" nevolnické…“ „Nebylo by dobré,
abych nahlas $íkal jeho (Miná$ovy)
d*vody odchodu (ze (tvanice), ty by 
se asi %patn' poslouchaly…“ „Hrá#ky 
a hrá#i z,I. !LTK, kte$í p$i%li za námi, 
"e cht'jí jít na Spartu, se pak s,na%imi
podmínkami vrátili a (tvanici nezbylo
nic jiného, ne" jim dát víc.“

Podobné ataky, kádrování podmínek 
v,I. !LTK, vedení klubu nebo náznaky
oso#ování najdete snad v,ka"dém #ísle
Tenisu. Sportovní $editel I. !LTK Jan
Vacek proto napsal odpov'/, kterou
jsme po dohod' se spolumajitelem
Tenisu Stanislavem Burianem odeslali
do redakce s tím, "e vyjde jako na%e
reakce na zmín'n) rozhovor. Jednodu%e
nás net'%í, kdy" n'kdo roz%i$uje
nepravdivé informace o na%em klubu,
které pak mohou negativn' ovlivnit
nap$íklad mín'ní rodi#* mlad)ch hrá#*.
Reakci I. !LTK, kterou Tenis neotiskl, 
a# to ústy pana Buriana p$islíbil, 
si m*"ete v mírn' zkrácené podob'
p$e#íst na následujících $ádcích.

Odpov!" I. #LTK Praha 
V#únorovém $ísle $asopisu Tenis 
vy%el rozhovor se sportovním "editelem
TK Sparta Praha Petrem Luxou pod
titulkem Na%li jsme spar&anské srdce. 
Ji' podruhé v krátké dob! se v tomto
magazínu objevil $lánek napadající 
I. (LTK Praha, tentokrát ve form! 
tenden$n! vedeného rozhovoru. 
Rád bych proto reagoval na n!které
»nep"esnosti«, které se v n!m objevily. 

Petra znám velmi dob"e jako 
pracovitého hrá$e a trenéra a tyto 
vlastnosti ho zdobí i jako sportovního
"editele. V rozhovoru se ov%em bohu'el
projevuje také jako velmi schopn)
demagog. Nejde mi ani tak o první
$ást, ve které si pochvaluje sou$asn)
spar&ansk) systém, mimochodem z$ásti
p"evzat) práv! ze *tvanice po p"íchodu
Dana Filja, kter) v#na%em klubu 

p+sobil. V)razn! diskutabiln!j%í 
u' je ov%em vyzdvihování úsp!ch+ 
mláde'nick)ch t)m+. Dru'stva Sparty 
a Prost!jova vyhrávají sout!'e za cenu
toho, 'e i kluby, které by se mohly
poprat o p"ední místa (TK Neridé, 
Plze,, Vala%ské Mezi"í$í a dal%í), 
jim musí posílat své nejlep%í hrá$e. 
T)mové sout!'e se tak zú'í na souboj 
maximáln! t"í t)m+, hrá$i odehrají
mén! kvalitních zápas+, a to rozhodn!
neprospívá rozvoji $eského tenisu. 

Individuální úsp!chy mlad)ch hrá$+ 
a jejich první místa v#ro$nících ukazují
na to, 'e i na *tvanici máme fungující
systém v)chovy mláde'e. Jména jako
Stan!k, Routa, Ricci, Kolodziejová,
Vondrou%ová nebo Hindová a také 
$erstvé mistrovské tituly Forejtka 
a Nikolovové to jasn! dokumentují.
Zmi,uji zde pouze první hrá$e sv)ch
ro$ník+, nikoliv celou "adu dal%ích, 
kte"í také zaujímají p"ední místa
v#domácích 'eb"í$cích a jsou platn)mi
$leny reprezenta$ních t)m+. 

Za vysloven! l'ivé pova'uji Petrovo 
prohlá%ení o »nevolnick)ch smlouvách«.
Co si pod touto formulací p"edstavit?
Ka'd) hrá$ má se *tvanicí smlouvu 
pro danou v!kovou kategorii. Ta mu
zaru$uje kompletní servis a v#p"ípad!
talentovan)ch hrá$+ také p"ísp!vky 
na cestování. Za to má hrá$ jedinou
povinnost – odehrát v#barvách I. (LTK
t)mové sout!'e. Samoz"ejm! je sou$ástí
smluv také to, za jaké peníze m+'e b)t
uvoln!n do jiného klubu. Je to logické,
mate"sk) klub do ka'dého takového
hrá$e investoval stovky a tisíce hodin
$asu a nemalé finan$ní prost"edky.
Sparta také nepou%tí hrá$e bez náhrady,
p"esto bych její smlouvy za nevolnické
neozna$il a u' v+bec bych si nedovolil 
o tom hovo"it v#médiích.

V magazínu Tenis se op!t 
(pokolikáté u'…) objevuje varování
p"ed »zni$ením kariéry dít!te« v#p"ípad!
p"estupu na *tvanici. Tento »konec
kariéry« by m!l pravd!podobn! p"ijít
proto, 'e bude trénovat v#klubu, 

Kdy% chybí slu&nost…
Na n'které praktiky konkurence i na tenden#ní #lánky v,magazínu Tenis, 
kter) vychází za silné podpory prost'jovského tenisu (a dnes u" i Sparty), jsme 
si dávno zvykli a sna"íme se na n' zbyte#n' nereagovat. Nicmén' rozhovor 
s,Petrem Luxou, sportovním $editelem TK Sparta, oti%t'n) v,únorovém vydání, 
u" byl p$íli% silnou kávou. Luxa, mimochodem sám b)val) hrá# ze (tvanice, v,n'm
toti" oso#uje I. !LTK, nadto na základ' zcela nepravdiv)ch a smy%len)ch údaj* 
#i domn'nek. P$e#t'te si n'které citace…

kde dlouhé roky p+sobí b)val) 
daviscupov) reprezentant Ji"í H"ebec 
a "ada dal%ích trenér+, kte"í bu- sami
sv!tov) tenis ochutnali, nebo se u n!j
jako trené"i pohybovali $i pohybují.
Nebudu jmenovat hrá$e, kte"í nenaplnili
nad!je do nich vkládané. Vrcholov)
tenis je nemilosrdn) a takov)ch p"íklad+
je víc ne' dost v#Prost!jov!, na Spart!
a pochopiteln! i u nás. Hrá$i, kte"í 
na Spartu z#I. (LTK Praha ode%li, v%ak
rozhodn! nejsou d+kazem pro tvrzení,
'e jedin! ve Stromovce se tenista 
prosadí na vrcholnou úrove,. Ani 
jedin) z#nich si doposud nezlep%il své
umíst!ní, n!kte"í dokonce rapidn!
poklesli.

Petru Luxovi nechybí sebev!domí. 
M!l by si ale uv!domit, 'e za b)valého
vedení Sparty, které nyní tak kritizuje,
hrálo hned n!kolik hrá$+ a hrá$ek
klubu tenis na vrcholné úrovni.
Sou$asné vedení se zatím podobn)m
úsp!chem pochlubit nem+'e. Zato 
se projevuje neobjektivními $lánky, 
ve kter)ch napadá I. (LTK, klub, kter)
v#posledních letech vychoval mnoho
hrá$+ a hrá$ek Top 100 a úsp!%n)ch
reprezentant+ a ve kterém on sám 
pro'il svá nejlep%í tenisová léta. Jen 
z poslední doby m+'eme jmenovat
Martina Damma, Davida Rikla, Andreu
Strnadovou, Dana Vacka, Jana
Hernycha, Iva Miná"e, Lucii Hradeckou,
Ivetu Bene%ovou, z#t!ch nejmlad%ích
pak sestry Plí%kovy.  

Záv!rem chci "íct jediné: z#podobn)ch
útok+ je mi smutno. Tyto konfronta$ní
$lánky pova'uji za naprosto zbyte$né 
a kdyby se jich v#magazínu Tenis
v#poslední dob! neobjevilo hned 
n!kolik, lad!n)ch ve velmi podobném
tónu (jaká náhoda…), ponechal bych 
je bez pov%imnutí. (eskému tenisu 
se p"ece da"í a ur$it! by mu prosp!lo,
kdyby %pi$kové kluby alespo, v#rámci
mo'ností (a slu%ného chování) 
spolupracovaly. *koda, 'e tento 
názor nesdílejí i na Spart!.

A pointa? Tenis nejen"e na%i 
reakci neotiskl, ale ze zaslaného 
#lánku vytrhl n'které v'ty, které 
%éfredaktor #asopisu Franti%ek Kreuz
pou"il pro jeden ze sv)ch typick)ch 
ideologick)ch úvodník*. Dávno jsme
pochopili, "e v,konkuren#ních vodách
domácího tenisu naprosto neplatí, 
"e se slu%ností nejdál dojde%.
Práv' naopak. Chceme v%ak upozornit 
v%echny #leny a p$átele I. !LTK, 
jako" i rodi#e na%ich mlad)ch hrá#*, 
"e magazín Tenis p$iná%í v,souvislosti 
se (tvanicí velmi #asto a zám'rn' 
tenden#ní, zavád'jící, ba l"ivé #lánky. 

Vladislav $avrda, 
generální mana%er I. #LTK Praha
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Pavel Janda p!i tréninku s Markem Routou

Robin Stan'k a Marek Routa jsou
naprost)mi profesionály, mají sv*j tenis
perfektn' srovnan) v hlav'

To platí obecn' a je to podle mého 
názoru chyba. Hrá# zpo#átku rychle
hern' vyroste, ale následné u#ení 
tenisové techniky v pozd'j%ích letech
narazí na fyzické problémy, vypl)vající 
z nedostate#né kondi#ní p$ípravy.“

Jak" by tedy m(l podle vás b"t 
ideální pom(r?
„Ka"d) hrá# je individualita 
a pot$ebuje trochu jin) p$ístup, tak"e
t'"ko $íci ideální pom'r. Jsou hrá#i,
kte$í jsou schopni absolvovat kondi#ní
trénink p$ed herním, ani" by to ovlivnilo
jeho kvalitu, a je%t' si st$ihnou druhou 
fázi kondice. Ale spí% se stává, "e hrá#
p$ijde na kondici po dvou fázích tenisu
a u" je to spí% únavová devastace,
která naprosto nic nep$iná%í. Ka"d)
zkrátka sná%í zát'" jinak. Proto je
nutná komunikace mezi #lánky trenér 
– kondi#ní – hrá#. Jde tu p$edev%ím 
o hrá#e, jeho pot$eby, ne o ego 
herního #i kondi#ního trenéra. Pokud
pot$ebuje na kondici zapracovat, je
t$eba tomu p$izp*sobit re"im, cel) 
tréninkov) plán. To platí i opa#n'.“

Co to znamená?
„T$eba na ur#itou dobu ubrat 
v tenisové p$íprav' a p$idat na kondi#ní.
Proto"e pokud prostor pro kondici
nebude, nem*"e dojít ke zlep%ení 
a v)sledkem bude roz#arování ze sní"ené
v)konnosti nebo zran'ní. Ale pokud 
se budeme dva t$i m'síce v'novat 
kondici, t$eba i lehce na úkor tenisu,
t'lo si zvykne. P$ijde zlep%ení a pak se
lze znovu vrátit ke klasickému tréninku 
a preferovat tenis. A s daleko v't%ím
progresem. Stejn' je tomu v p$ípad'
nedostate#né techniky úder*, 
jen v opa#ném pom'ru.“

Pro& mají v'bec n(kte!í – i dob!í –
hrá&i potí$ s fyzi&kou?
„!ím jsou hrá#i lep%í, u" od d'tství,
tím víc hrají. Mají v't%í zájem trenér*,
více herních trénink*. A tím také 
mén' #asu na systematickou kondi#ní
p$ípravu. Její deficit se tak postupn'
zvy%uje. Rychlost jejich v)konnostního
r*stu se nedostate#nou fyzickou 
dispozicí zpomaluje, mnohdy úpln'
zastaví. Dokonce si myslím, "e je to
jeden z hlavních problém* #eského
tenisu a toho, "e sice máme %pi#kovou
mláde", která ale p$i p$echodu 
mezi dosp'lé ztrácí dech.“

Jaká je tedy va%e ideální p!edstava 
o uspo!ádání kondi&ního tréninku?
„Jak u" jsem $ekl, je to individuální.
Nicmén' základem by m'lo b)t pozd'j%í
zahájení tenisové p$ípravy. Ne ve 3-4
letech, jak je tomu v sou#asnosti. 
Aby se organismus dít'te celkov' lépe
»vybavil«, vyvinul. Získal v%estrann'j%í
pohybové zku%enosti. Ptáte-li se 
na organizaci tréninku v rámci dne, 

pak první fáze tenisu, kondice a poté
regenerace. P$i v't%ím zatí"ení pak
první fáze tenisu, po ní kondice, druhá
fáze tenisu a na záv'r kompenzace,
regenerace. V%e s,dostate#n)m 
#asov)m odstupem. Ale to je 
opravdu ideální p$edstava.“

V &em by se m(la zásadn( li%it 
kondi&ní p!íprava $ák', junior' 
a dosp(l"ch?
„V obsahu, ve specifickém 
zam'$ení. &áci i junio$i by m'li mít 
p$ípravu zam'$enou na v%eobecn) 
rozvoj, tedy rozvoj v%ech pohybov)ch 
schopností. U dosp'l)ch u" se 
pracuje na specifick)ch stránkách, 
tedy rozvíjejí se konkrétní p$ednosti, 
eliminují nedostatky a klade se d*raz
na kompenzaci a regeneraci.“

Kdo z hrá&' I. #LTK pracuje podle
va%ich p!edstav? Myslím z hlediska
píle a profesionality.
„Jsou to, s mal)mi v)jimkami, 
v%ichni st$ediskoví hrá#i. I p$es 
nedostatek #asu, díky turnajovému
kalendá$i, dob$e pracují ob' sestry
Plí%kovy. Naprost)mi profesionály, 
p$íkladem pro v%echny, jsou Robin
Stan'k a Marek Routa. Oba %lapou
velmi systematicky a pravideln'. 
Co si naplánujeme, to splní, mají 
sv*j tenis perfektn' srovnan) v hlav'.
To samé platí i o jejich osobních 
trenérech. D'v#ata jsou v,tomto 
sm'ru trochu náladov'j%í.“

Kondi&ní trenér asi musí dokonale 
ovládat i teorii, znát lidské t(lo?
„O tom jsem ji" mluvil. Stále se u#íme.
Je to základ a v%ichni trené$i by m'li
mít teoretické vzd'lání, odpovídající
jejich postavení. U kondice je to navíc
naprosto nepostradatelná v'c, 

proto"e trenér pracuje se zdravím
hrá#*. Proto musí znát základy 
fyziologie, biomechaniky, musí 
um't navodit superkompenzaci. 
Tedy v'd't, kdy ud'lat pauzu, kdy 
jen ubrat a kdy zát'" naopak je%t'
nav)%it. Navíc kondi#ní p$íprava je 
sama o sob' hrá#em nelib' vnímána,
na rozdíl od tenisové: tenis chce, 
ale kondici musí! Proto by m'l b)t 
kondi#ní trenér na v)%i i v otázkách
motivace, empatie.“

Máte n(jakou tréninkovou lib'stku?
Oblíben" prost!edek, pom'cku?
„Rád inovuji, vym)%lím nové cviky, 
pou"ívám hodn' pom*cek. Doufám, 
"e ne samoú#eln'.“ 

Co nebo kdo na vás jako 
kondi&ního trenéra v poslední dob(
ud(lal nejv(t%í dojem?
„Pokud jde o to KDO, tak mu"ská 
sv'tová %pi#ka. Úrove0 kondice 
%pi#kov)ch hrá#* je na takové v)%i, 
"e pov)%ili tenis na úpln' jin) druh
sportu. Pokud jde o to CO, tak asi
vybavení fitnescenter a prostor pro
kondi#ní p$ípravu v západním sv't'. 
Je zkrátka dokonalé a i vzd'lání %ir%í
vrstvy trenér* mi p$ijde na lep%í úrovni
ne" u nás. Jsou otev$ení, p$ipadají 
mi mén' je%itní, více pokorní.“

Cht(l byste jednou b"t kondi&ním 
trenérem %pi&kového sv(tového
hrá&e?
„Samoz$ejm', "e by m' to lákalo.
Dokonce jsem v této pozici ji" dva 
roky byl. (lo ale o druhého hrá#e sv'ta 
ve squashi, ne o tenistu. Na druhou
stranu u" mi není dvacet a nevím, jestli
bych byl ochoten investovat tolik #asu
do cestování. Ale vid't n'které v'ci
zblízka by bylo ur#it' zajímavé.“ 

Tam jsem byl sou#asn' ve funkci 
%éftrenéra a kondi#ního trenéra. 
S kanto$inou jsem skon#il, kdy" 
m' po"ádal o spolupráci jeden hrá# 
TK Neridé s cílem dostat se na "eb$í#ek
ATP. T$i roky jsem pak jezdil jako 
privátní trenér po sv't'.“

Na jaké úrovni jste hrál tenis?
„Nejv)% druhou ligu, ale pouhé dva
zápasy. (usmívá se) Za#al jsem pozd',
a" ve t$inácti letech. Krom' tenisu jsem
tehdy d'lal také atletiku a gymnastiku. 
Byl jsem klasick) tréninkov) typ –
v tréninku jsem porá"el i dobré hrá#e,
ale p$i zápase jsem se »pod'lal«.
Dlouho mi trvalo, ne" jsem si to p$iznal.
Na tenise mi navíc vadilo, "e zatímco
jsem trávil cel) víkend na turnaji, 

[rozhovor]

Úsp#ch je v komunikaci
Pavel Janda:

Na (tvanici p$i%el p$ed lety p*vodn' jen na letní m'síce, aby vypomohl 
s kondi#ní p$ípravou. A s krati#kou p$estávkou z*stal dosud. PAVEL JANDA (50)
je klubov)m kondi#ním trenérem u" dlouho, ale teprve od jara leto%ního roku
nastupuje díky zm'nám v koncepci na pln) úvazek.  

Kdy jste na ,tvanici p!i%el?
„Odhaduji to na t$ináct #trnáct let;
tehdy mi kamarád Lubo% Michl, kter) 
v klubu nastoupil, nabídl letní trénování
kondice. Tím to m'lo skon#it. Jenom"e
pak nenastoupil klubov) kondi#ní 
trenér a já z*stal.“

Co jste d(lal p!edtím, ne$ jste 
p!i%el na ,tvanici?
„Na FTVS jsem vystudoval dvouobor
u#itelství – t'locvik a geografii. Krom
toho jsem na stejné fakult' p't let 
studoval trenérskou specializaci tenis,
tak"e jsem diplomovan)m trenérem
první t$ídy. Po fakult' jsem jedenáct 
let u#il svou aprobaci na Z(, poté 
jsem byl %est let zástupcem $editele 
na Pra"ském  tenisovém gymnáziu.
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kluci jezdili na v)lety na kole, na vodu,
lezli po skalách. N'jak m' to víc táhlo 
do p$írody a outdoorov)ch sport*, kde 
je víc adrenalinu. Své sehrály i malé 
tréninkové objemy, nebo+ rodi#e 
v"dycky preferovali %kolu.“

Te. vás $iví v"hradn( kondi&ní 
p!íprava; s k"m a jak na ,tvanici 
pracujete? A co se zm(ní nástupem 
na pln" úvazek?
„Podstatná #ást mé práce se dostane 
pod k$ídla klubu, st$edisek. (pi#koví 
hrá#i, kte$í jsou #leny SCM, SVT nebo
TSM, mají v't%inu hodin individuáln',
maximáln' ve dvojicích #i trojicích. 
Novinkou je skupinová p$íprava 
organizovaná klubem v areálu Olympu,
dvakrát nebo t$ikrát t)dn'. Tam lze 
vyu"ít atletick) ovál, halu. Navíc chci 
navázat na vyhodnocování fyzické 
zdatnosti sv)ch sv'$enc* a zavést 
zát'"ové testy do ro#ního tréninkového
cyklu klubu.“

Co p!inese I. #LTK vá% v(t%í úvazek?
„Obsah práce z*stane stejn). Slibuji si
v't%í ú#ast, nebo+ docházka jednotliv)ch
hrá#* je s nov)m systémem vyhodnocování
transparentn'j%í. Zm'na úvazku by 
m'la kvalitativn' pomoci hlavn' hrá#*m 
st$edisek. Pár drobností je ale t$eba je%t'
dotáhnout. D*le"ité je, abychom m'li
v%ichni stejn) názor, proto"e má-li b)t
kondi#ní p$íprava smysluplná, musí 
vycházet z velmi úzké souhry v%ech, 
kdo se na p$íprav' hrá#* podílejí.“

Jin"mi slovy máte obavy z odli%ného
názoru tenisov"ch trenér'?
„N'kdy to m*"e b)t problém. 
Mezi trenéry obecn' je spousta t'ch, 
kte$í preferují svou b)valou hrá#skou 
kariéru nad vzd'láním, a na druhé stran'
spousta t'ch, kte$í zbyte#n' vyzdvihují
dosa"ené vzd'lání nad zku%enosti z praxe.
Obojí je stejn' d*le"ité, zvlá%+, pokud 
pracujeme s talenty. Ka"d) z nás trenér*
by m'l v'd't, na co sta#í, pro jakou
v)konnostní úrove0 je p$ínosem a pro
jakou u" nikoli. M'l by se stále vzd'lávat,
nebo+ tenis a v%e, co s ním souvisí, se
rychle vyvíjí. A vzd'láváním nemyslím 
sledování internetu, youtube.com. Navíc 
– ani sebedokonalej%í a sebevzd'lan'j%í
trenér bez empatického a lidského 
p$ístupu ani z talentovaného jedince 
maximum nedostane.“

Kam mí!íte?
„V,sou#asnosti je herní trénink kondi#nímu
naprosto nad$azen. P$itom v%ichni mluví 
o tom, jak je zvlá%+ v moderním tenise
kondice d*le"itá. Ka"dé dít', pokud má
n'jak) talent a je dob$e vedené, má
dostatek prostoru (hodin tenisu) na to,
aby ud'lalo pokrok. Ale pokud jde 
o hodiny pro kondi#ní rozvoj, ty jsou 
v't%inou v praxi zcela v pozadí. Ten pom'r
je 1:4 v neprosp'ch kondi#ní p$ípravy. 
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Ji!í Fencl a Luká& B!ezina vymysleli v$sledky do kapsy

Znáte RESULTINU?

I . ! L T K  P R A H A  / /  K L U B O V Á  R E V U E  0 1 / 2 0 1 3[z klubu]

Nejbli"%í pomocnou ruku
najde% na konci vlastního
ramene. Na tenhle citát si
z$ejm' vzpomn'l trenér Lucie
Hradecké JI.Í FENCL (41),
kdy" mu vadil #as stráven) 
u internetu hledáním 
turnajov)ch v)sledk*, 
které ho zajímaly.
A tak vytvo$il aplikaci, díky
které za ním p$ijdou samy. 
A te/ i za vámi. Je to 
jednoduché – sta#í mít
iPhone a zdarma si stáhnout
Resultinu v App Store. 
Za dev't dolar* (ro#n') si
pak m*"ete – budete-li 
spokojeni – p$edplatit plnou
verzi na jeden rok, která
sk)tá pln) komfort. 

Za projektem stojí spolu s,b)val)m 
klubov)m trenérem I. !LTK, dnes 
osobním kou#em dvojnásobné 
vít'zky Fed Cupu, také Luká% B$ezina, 
zakladatel serveru protenis.cz. Cesta
obou nad%en)ch »iphonist*« trvala
p$esn' rok – v $íjnu 2011 ud'lali první
kr*#ky. „Tehdy jsem napsal první $ádky
kódu v TGV z Pa$í"e do Rennes,“ 
usmívá se trenér-programátor Ji$í Fencl.
V prosinci 2012 u" pustili Resultinu 
do sv'ta a dnes má aplikace p$es 
tisíc u"ivatel*.

„V'$ím, "e Resultina zaujme 
rozsahem i komfortem. U" není 
pot$eba prohledávat dva t$i weby, 
proto"e #lov'ka zajímají t$eba i v)sledky
junior*, v%echno lze mít na jednom
míst',“ shrnuje základní motto nápadu
starého rok a p*l. Te/ u" ho pár 
t)dn* t'%í, jak Resultina dob)vá sv't. 
A ob#as i baví. „Nedávno za mnou
p$i%el kamarád-trenér s tím, "e si stáhl
perfektní novou aplikaci, která se 
jmenuje Resultina. Tak jsem ho nechal
ve sladké neznalosti,“ usmívá se. 

Resultina zaujala okam"it' poté, co
vyrazila do sv'ta. „Nejv't%í zájem jsme
zaznamenali b'hem Australian Open,
kdy" se o aplikaci zmínil na Twitteru
Ben Rothenberg, noviná$ pí%ící pro
New York Times. V polovin' února u"
jsme m'li zhruba %est stovek u"ivatel*,“
nasti0uje b)val) trenér fedcupového
t)mu, mj. autor rezerva#ního systému
Roger (sroger.com), pou"ívaného 
také v,I. !LTK.

Ovládání aplikace, její" verze pro 
androidy u" se chystá, je jednoduché 
a intuitivní. Snadno se dozvíte, kde práv'
(vá%) tenista hraje, jakou má bilanci se
soupe$em, s k)m se st$etne v dal%ím
kole atd. Resultina nabízí kompletní
v)sledky a u"ivatel*m po%le práv' ty,
které je zajímají. A co p$edev%ím: 
esemeska notifikace s v)sledkem vám
pípne v mobilu bezprost$edn' poté, 
co zápas va%eho »oblíbence« skon#í.
Tuto p$ednost cht'jí auto$i Resultiny
je%t' zv)raznit. Jak?

„Zadávat v)sledky z men%ích turnaj* –
proto"e z,t'ch velk)ch je máme b'hem
okam"iku – m*"e kdokoli, kdo ten
kter) zápas sleduje. Sta#í, kdy" ob#as
po%le korektní v)sledek a bude na n'j
spolehnutí. Jakmile pro nás bude 
d*v'ryhodn), za#neme jeho v)sledky
vydávat za oficiální. Pak bychom mohli 
n'které mít jako v*bec první,“ 
nazna#uje autor aplikace a p$idává, 
"e pod jednotliv)mi v)sledky lze rozvíjet
i diskuse. „Ka"dé utkání má sv*j chat,
tak"e je mo"né ho komentovat. 
V'$ím, "e diskuse p$inesou zajímavé
dopl0ující informace.“ 

Kolik budou mít zákazník*, to si 
zatím Ji$í Fencl s,Luká%em B$ezinou
netroufají odhadnout. Ohlasy v%ak 
mají veskrze pozitivní, navíc aplikaci
neustále vylep%ují a dola/ují. 
Chystají i marketingovou podporu. 
„Od leták* p$es internetová fóra, 
blogy a" po sociální sít'. Skv'le ale
funguje i %í$ení prost$ednictvím 
kamarád* a spokojen)ch u"ivatel*,“
$íká Ji$í Fencl. Fungování aplikace
pochopiteln' neustále sleduje. 
„Kdykoli mám zapnut) po#íta#, 
b'"í mi monitorovací program, 
díky kterému mám p$ehled o nov)ch 
v)sledcích, registracích, rychlosti 
odezvy aplikace, po#tu odeslan)ch
notifikací i p$ípadn)ch problémech.
Nemám ale #as, abych o aplikaci 
denodenn' x hodin pe#oval, 
na to máme mana"erku.“

Je jí Iveta Gerlová, sama v)borná
tenistka, co" je první p$edpoklad 
fundované pé#e. Mana"er musí mít
toti" dokonal) p$ehled o turnajích, 
sledovat jejich losování, zm'ny 
v pavoucích, kontrolovat nestandardní
v)sledky (walkover, ret.), taky po#así,
které turnaj komplikuje, ale p$edev%ím
kvalitu zadávan)ch v)sledk*. „D*le"itá
je pe#livost, proto"e práv' kvalita 
zadávan)ch v)sledk* je pro nás 
prioritní,“ uzavírá tv*rce aplikace.

Tak co, u" jste se rozhodli, "e si 
ji také po$ídíte?

Resultina nabízí nejen aktuální v"sledky, ale i mo$nost zápasy komentovat

Ji!í Fencl je v"born" trenér a nemén( zdatn" programátor
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Rok 1983 a scénka Jsi Franto hlava skopová, ve které excelovali (zleva) Franti%ek
Stejskal, Tomá% Vydra, Ivana Rybínová a Vladislav ,avrda

Ú$asné a energií nabité vystoupení Tomá%e Vydry alias Raye Charlese v roce 1980.
Kde$e ty (energií nabité) roky jsou...

Polská krev z roku 1980: herecky talentovan" Ivan ,tochl a okouzlující Andrea
,avrdová (vlevo) a Ivana Juhnová

paruku a podvazky Andrey 
(avrdové...“ „…které je%t' nevrátil,“
sm'je se Andrea.

Divadelní sklony se ov%em 
ve %tvanické part' projevovaly u" 
p$ed vznikem Tendivu. P$i jednom
»p$edstavení« dostal Pavel Hu+ka 
p$ezdívku Rej"a, a ta mu z*stala 
i po zalo"ení tenisového divadla. 
„Na za#átku jsme nem'li "ádné 
ambice, aby p$edstavení vypadala
aspo0 trochu profesionáln', to p$i%lo
a" pozd'ji. T$eba na Miss Moskva, 
to bylo n'kdy v,roce 1993, u" m'l
Pavel stejn) kost)m, ve kterém 
v,televizním klipu vystupoval Korn,“
vzpomíná Majka Hu+ková.

Zakládajícími #leny Tendivu byli 
man"elé Hu+kovi, (avrdovi, (tochlovi,
Rybínovi, Stejskalovi a Tomá%ové Vydra
a B'lohradsk), postupn' se p$idávali
dal%í a s neortodoxním souborem 
si u"ívali roky zábavy.

„Tehdy jsme byli ohromná parta, 
po$ád spolu, na tenise. I na turnaje
jsme jezdili spí% za legrací ne" 
za úsp'chy. A tohle byla dal%í zábava,“ 
p$idává Andrea (avrdová, které 
oponuje Pavel Hu+ka: „N'kte$í mo"ná
jezdili za legrací, ale já ne,“ sm'je se. 
„Moje #ty$i hodiny denn' na dvorci –
proto"e tehdy jsem %el do tenisu úpln' 
naplno – zase taková legrace nebyla.“

Andrea p$ibli"uje kru%né za#átky 
amatérsk)ch herc*. „V té dob' 
nebyly kost)my, existovala snad jen 
p*j#ovna v Karlín', a ta byla drahá. 
Ob#as jsme n'co poshán'li p$es známé 
na Barrandov' nebo v televizi, v't%inu
kost)m* jsme si ale museli vymyslet 
a u%ít sami. Bavilo nás to ov%em 
neskute#n', hlavn' zkou%ení…“ 

S tím souhlasí v't%ina #len* 
souboru a shodují se, "e nápady 
p$icházely v prvních letech existence
Tendivu samy. „Na jednom ve#írku 
jsme v%echno vymysleli, zkusili 
jednotlivé scénky a rámcov' i celé
p$edstavení. Pak u" jsme nacvi#ovali
jednotlivá #ísla a p$ed p$edstavením
p$i%la samoz$ejm' generálka. 
(lo to dost svi"n',“ $íká Tomá% Vydra. 
Skv'lou inspirací pr) byly televizní
estrády. „Tam jsme toho okoukali 
nejvíc. Ale v't%ina nápad* p$i%la 
spontánn', kdy" jsme se bavili,“ 
vzpomíná Vladislav (avrda 
a p$ipomíná, "e otec-zakladatel 
Pavel Hu+ka byl v"dycky mimo$ádn'
aktivní. „Kdykoli jsme n'co nového
vymysleli, Pavel okam"it' v%em 
oznámil: Pánové, to je v)born), 
ale hned to rámcov' %oupn'te, 
a+ to vidíme. V"dycky jsme se ptali, 
jak to po nás m*"e chtít, 

...a stejná Amanda o t!icet let pozd(ji, kdy Pavel slavil %edesátiny; $e byste
(Amand() ty roky ne!ekli?!

Památn" za&átek Tendivu aneb Pavel Hu+ka coby
okouzlující hv(zda Amanda Lear v roce 1979...

Part# nad&en$ch amatér( dochází dech

Tendiv nastartovala Amanda

[z klubu]
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„Zase a" tak snadné to nebylo,“ 
usmívá se po letech Pavel Hu+ka, 
o n'm" man"elka Majka $íká, 
"e má dar rozjí"d't a roztancovávat
ve#írky. „Kdy" m'l náladu, p$inutil
v%echny hrát u stolu na piano 
a d'lat u toho oto#ky,“ 
sm'je se. 

P$im't kamarády, aby rozjeli Tendiv, 
to byl ov%em o$í%ek. N'kte$í m'li 
zábrany, jiní se obávali trapas*. 
Na jednu sch*zku dokonce p$i%li 

v,roli »odborn)ch poradc*« 
Václav Vydra a legendární tenisov) 
rozhod#í Antonín Bubeník – i on 
m'l zku%enosti s divadlem a televizí. 
Jejich rada ale zn'la: Necht'jte si 
zad'lat na trapas. „Pavlovo první 
sólové vystoupení nás ale nastartovalo.
P$edvedl tak ú"asnou Amandu Lear, 
"e jsme se chytli a Tendiv byl na sv't',“
vzpomíná na Hu+kovo premiérové 
p$edstavení Vladislav (avrda 
a Majka Hu+ková se sm'je: 
„M'l na sob' mojí blon/atou 

(tvanice 70. let, to byl podle 
v't%iny pam'tník* permanentní 
ve#írek. Parta, která se v té dob' 
v klubu se%la, trávila na tenise tém'$
ve%ker) voln) #as. Jakmile skon#il 
trénink, p$i%la na $adu zábava. 
Kdy" jednou p$ilet'l z turnaje 
v Nice Pavel Hu+ka a nad%en' lí#il
kamarád*m, jaké parádní p$edstavení
vyst$ihl na hrá#ské party excentrick)
%oumen Yannick Noah, zakon#il
vypráv'ní v'tou: „V%ichni se skv'le
bavili, bylo to prost' ú"asn) 
a – musíme to ud'lat taky.“ 
Tak bylo de facto rozhodnuto o tom,
"e (nejmén') v p$í%tích t$iceti letech
bude v Praze vystupovat amatérsk) 
divadelní soubor pod názvem 
Tendiv – TENisové DIVadlo.



„Je t'"ké n'co vypíchnout, 
v'cí, které se povedly a které 
jsme pak i zopakovali, bylo víc. 
T$eba kankán, nebo Kukurukuk*, 
"ivotní #íslo Ivanky Rybínové,“ 
$íká Andrea (avrdová a její 
cho+ dodává: „Moje "ivotní #íslo 
byla Heidi Jank* a její Kdy" se 
na#an#ám. A naopak nejstra%liv'j%í
bylo, kdy" jsem se u#il v,ru%tin' 
Ellis od skupiny Smokie – ta 
m'la nakonec velk) úsp'ch.“ 

Pavel Hu+ka alias Rej"a pr) 
dlouho tla#il na to, aby ka"dé 
p$edstavení m'lo tolik scén, 
aby bylo mo"né za$adit p$estávku.
„V"dycky $íkal, "e jet v,kuse umí
ka"d),“ sm'je se Majka Hu+ková, 
která také odehrála n'kolik 
velk)ch rolí. Rej"ova touha 
nakonec do%la napln'ní, ba p$ed#ila 
o#ekávání. P$i jednom vystoupení
Tendiv dokonce za$adil i jednu 
scénku o p$estávce, vyplnila 
ji &lutá ku$átka.!

P$i silvestrovském ve#írku roku 
2006 vznikl dal%í nápad – ud'lování
(tvanick)ch Bobík* (to podle 

Refrén:
Nastupuje (tvanice, co jméno to hv'zda,
nastupuje (tvanice, ne, vám se to nezdá
I kdy" je to parta sn*, 
to jsou kluci dne%ní,
o takov)ch talentech se vám ani nesní...

I / Tomá% B(lohadsk"
Na kurt' jsem jako skála,
nikdo m' neprohodí,
u sít' u" jenom #ekám,
jak to soupe$ vyhodí

. / Milan ,rejber
Svaly máme jako kámen, 
na tom na%em ostrov'
se soupe$em je hned ámen,
sponzor platí hotov'

Refrén:
Nastupuje (tvanice...

# / Vladislav ,avrda
A+ hrajeme dob$e, %patn',
stejn' se pak o"erem,
máme toti" v pánské %atn'
plnou lahev s Becherem

Nastupuje "tvanice
L: Pavel Hu+ka
Servis máme jako d'lo,
ka"d) nám ho závidí,
k tomu taky krásné t'lo,
to se jen tak nevidí

Refrén:
Nastupuje (tvanice...

T / Petr ,im'nek
Holky, ty nás po$ád cht'jí,
je to prost' báje#n),
za kurtem se celé chv'jí
a my nejsme nevd'#ní

K / Franti%ek Stejskal
Na (tvanici v%ichni víme,
"e máme skv'lou partu,
v extralize porazíme
Prost'jov, P$erov i Spartu...

Refrén:
Nastupuje (tvanice...

Hudba: Karel Vágner, 
text: Vladislav *avrda
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Nastupuje ,tvanice a dokonalá pánská jízda: zleva Tomá% B(lohradsk", Milan
,rejber, Vladislav ,avrda, Pavel Hu+ka, Petr ,im'nek a Franti%ek Stejskal
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[z klubu]

kdy" jsme st$ízliví a bez kost)m*,“
sm'je se mana"er I. !LTK a potvrzuje,
"e tehdej%í p$edstavení vznikala bez 
velkého otálení: „V pond'lí jsme se
rozhodli, "e v sobotu bude program,
ka"d) den jsme zkou%eli a o víkendu
hráli. Dnes u" ka"dé p$edstavení 
plánujeme s,p*lro#ním p$edstihem, 
v't%inou nás k,n'mu postr#í kulatiny
n'kterého #lena souboru a jeho 
man"elka, která b)vá hlavní 
organizátorkou. Nepochybn' za to
m*"e doba, ale taky jsme o hodn'
star%í a dochází nám dech…“

„Souhlasím, nejv't%í sláva Tendivu 
je bohu"el ta tam. D$ív nám sice 
chyb'ly kost)my i zku%enosti, ale hráli
jsme mnohem #ast'ji. Dnes jsou sice
kost)my ú"asné, jsme v't%í profíci,
máme dobré ozvu#ení, dáváme si 
zále"et na detailech, ale p$edstavení
jsou sporadická. Poslední se 
uskute#nilo díky %edesátinám Pavla
Hu+ky, a to u" je víc ne" t$i roky,“ 
p$itakává Tomá% Vydra.

Stojí za zmínku, "e ve%kerá hudební
vystoupení $e%í – a" na jedinou 

v)jimku – playback. Tou v)jimkou 
je u" kultovní píse0 Nastupuje (tvanice.
Hudební základ k ní ud'lal Karel
Vágner a sexteto #len* klubu ji 
poka"dé zpívá "iv'. „Ten nápad jsme
okopírovali od Amfory, je to podle
jejich zn'lky Nastupuje Amfora. 
I refrén. Ale p't slok je originálních,
ryze %tvanick)ch,“ $íká autor textu
Vladislav (avrda. Role jsou p$i
Nastupuje (tvanice u" roky jasn' 
dané: první sloku zpívá Tomá%
B'lohradsk), druhou Milan (rejber, 
t$etí Vladislav (avrda, #tvrtou Pavel
Hu+ka, pátou Petr (im*nek a %estou
Franti%ek Stejskal.

Zn'lka byla v plné parád' k vid'ní 
p$i promítání nejv't%ích »kus*« Tendivu
p$i lo0sk)ch kulatinách Vladislava 
(avrdy. „Jo, bylo to fajn, ale mrzí m',
"e jsme nic nového neud'lali,“ $íká
Tomá% Vydra a vypo#ítává, "e Tendivem
pro%lo na t$icet nad%en)ch amatérsk)ch
herc*. Krom' zmín'n)ch zakladatel* 
to byli nebo jsou Ivan Nekola, 
Tomá% Kop$iva, Magda Zemanová,
Arne Poled0ák, Lenka Kode%ová, 
Jan !apek, Andrej Pomaha#, 

Petr a Iva (im*nkovi, Martin Zenkl,
Hana a Jan Kurzovi, Ji$í H$ebec, 
Milan a Markéta (rejberovi, Zuzana
Stejskalová, Petr (avrda, Ferda Stejskal,
Ond$ej Krampera a jako host Karel
Nová#ek (coby Jane Fonda).

Za nejtalentovan'j%ího herce 
Tendivu platil nedávno zesnul) 
Ivan (tochl. Tomá% Vydra, p*vodn'
herec a pomocn) scénarista souboru 
a pozd'ji hlavní spíkr (v téhle roli
nahradil n'kdej%ího místop$edsedu
klubu Arne Poled0áka), vyzdvihuje 
i tane#ní nadání Pavla Hu+ky, herecké
bu0ky jeho "eny Majky a dal%ích 
d'v#at, nyní zral)ch "en. „Pavel jako
Amanda Lear byl naprosto bo"í 
a i díky tomu Tendiv vznikl,“ $íká.
Vybrat nejlep%í kus ale nedoká"e. 
„To je t'"ké, odhaduju to na dvacet
p$edstavení a ka"dé se skládalo 
z,n'kolika scének,“ vysv'tluje. 
Pe#liv' vedená kronika, o kterou se
stará spole#n' s Andreou (avrdovou,
ov%em eviduje »jen« t$ináct ve#írk*.
Jednotliv)ch v)stup* bylo ov%em
po"ehnan', v#etn' n'kolika 
repríz víc ne" sto!

Mistr basu Ivan ,tochl a Majka Hu+ková p!i vystoupení na narozeninové party
Petra ,im'nka v roce 2006

Nenapodobitelné nasazení Ivany Rybínové, jedné ze zakládajících
&lenek Tendivu, která ztvárnila !adu parádních rolí
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legendárního pejska man"el*
Sou#kov)ch, n'kdej%ích správc*),
jak)chsi Oskar* Tendivu. Jejich majiteli
jsou nap$íklad Pavel Hu+ka a Andrea
(avrdová za v)kony v hlavních rolích,
nejlep%ím #íslem se stalo Tan#ím... 
– koho jiného – Pavla Hu+ky, jen" byl
také uveden do P$edsín' slávy Tendivu.
Ocen'na byla také dv' nejvyda$en'j%í
#ísla, a sice vystoupení skupiny Queen
ve slo"ení Petr (im*nek, Ji$í H$ebec 
a Martin Zenkl, respektive Ricci e Poveri
– Tomá% B'lohradsk), Tomá% Vydra, 
Ivan (tochl a Zuzana Stejskalová.

Tendiv m'l za on'ch t$icet let 
v,repertoáru tém'$ v%e. Klasick) balet.
Operu. Operetu. Man"elské duety.
Mladí se oblékli za seniory a senio$i 
za mladé. Mu"i za "eny a dámy 

za mu"e. „Je t'"ké n'co dal%ího 
vymyslet,“ $íká Majka Hu+ková.
„Tendiv, to sice byla hlavn' zábava 
a legrace, ale jsem py%ná, co jsem
dokázala. I ob' dcery nás s,Pavlem
obdivovaly. V'dí, "e jejich generace 
u" by to neud'lala, "e by se styd'ly, 
"e by se mo"ná ani nese%ly…“ 

„Bohu"el to vypadá, "e Tendiv 
skon#í. My u" máme roky a ob#as
n'které scénky zaván'jí trapasem. 
A mladí, kte$í by do toho %li, nejsou.
Ani nikdy nem'li takovou partu,“ 
$íká Andrea (avrdová a Tomá% Vydra
p$itakává: „Petr (avrda, Ondra
Krampera nebo Ferda Stejskal by 
do toho mo"ná i %li, ale chybí jim 
ta du%e, ten tmel, kterej tomu 
dávali Pavel Hu+ka s,Lá/ou.“

Jestli bude n'jaké dal%í p$edstavení, 
to pr) zále"í na Iv' (im*nkové.

Nejbli"%í mo"nou p$íle"itostí (i kdy"
stále dost vzdálenou) jsou toti" kulatiny
jejího chot' Petra – na podzim 2016.
„V poslední dob' to v"dycky zále"elo
na síle man"elek oslavenc*, které 
p$edstavení organizovaly. A síla Ivy 
je velká, jí v'$ím, "e by z,toho derniéra
mohla b)t,“ sm'je se Majka Hu+ková.
Derniéra?! „Obávám se, "e ano. 
Moc pokra#ování u" ne#ekejte, je to
rok od roku t'"%í a poslední pauza – u"
skoro #ty$letá – je d*kazem. A kdyby 
to náhodou nevy%lo na Petrovy 
narozeniny, v'$ím, "e Tendiv p$esto
n'jaké záv're#né p$edstavení vymyslí.“
Musí! Aby %lo víc ne" t$icet let tak
v'hlasného souboru do ztracena, to 
by byla nejen pro I. !LTK velká %koda.

P.S. Je je%t' jeden d*vod, pro# Tendiv
musí znovu vystoupit. Jak $íká Andrea
(avrdová, o Tendivu je t'"ké psát,
Tendiv se musí vid't!
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Dan Nekone&n" alias Honza Rybín s Magdou
Zemanovou (vlevo) a $enou Ivankou p!i vystoupení
na %edesátinách Franti%ka Stejskala...

... a tent"$ Jan Rybín s Vladislavem
,avrdou p!i duetu jako Sestry Allanovy

Scénka Góóól man$el' ,avrdov"ch; Andrea za ni získala ,tvanického bobíka
za nejlep%í $ensk" hereck" v"kon

Nezapomenutelná Boney M a Daddy Cool s Martinem Zenklem v hlavní roli z roku 2007
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Pun& na uvítanou pro man$ele Zahradníkovy

Václav Klaus gratuluje Lucii Hradecké Hrá&ská elita I. #LTK od junior' po dosp(lé u jednoho stolu

Zaslou$ilí &lenové nemohli chyb(t, aneb zleva
Jára Be&ka, Eva Kubátová a Renata Vikartová

Pozdní diskotéka roztan&ila i Václava Klause, jemu$ d(laly
spole&nost p'vabné dámy

Raut byl tradi&n( lákav", jak napovídá i úsm(v Lucie Hradecké
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Prezident Václav Klaus ocenil na Váno&ní party nejlep%í hrá&e klubu za rok 2012: zleva Alessandro Ricci,
Lucie Hradecká, Jan Mertl, Robin Stan(k a Tereza Martincová

Váno&ní ve&írek se uskute&níl tradi&n( v Letenském
záme&ku a (tradi&n() nechyb(l Santa

Prezident gratuloval i tan'il

[z klubu]

Tradi#n' v Letenském záme#ku a tradi#n' 
v p$íjemné atmosfé$e prob'hlo p$edváno#ní
klubové lou#ení s rokem 2012. Jak) byl?
Veskrze úsp'%n), by+ mnozí nepochybn'
namítnou, "e mohl b)t je%t' lep%í. 
Souhrn sportovních v)sledk* v%ak najdete
na jiném míst' magazínu. U snímk* vonících
adventem je na míst' poznamenat, "e nálada
byla skv'lá, dámy vesm's p*vabné, pánové
(vesm's) debatující u baru, zaslou"ilí #lenové
plni energie a mládí plné odhodlání. 
Na slavnostním ve#eru, kde mnozí popíjeli 
vynikající klubové #ervené z Bordeaux, 
nechyb'l ani prezident Václav Klaus; ten 
v roli prezidenta klubu osobn' ocenil nejlep%í 
hrá#e I. !LTK za rok 2012 a – potom 
u" spolu s ostatními tan#il… 
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Na%dálnicích a%rychlostních silnicích o%délce p(es 1300 kilometr' díky tomu stát získal p(es 41 miliard korun,
a%to s%mimo(ádnou ú)inností p(ekra)ující 99,5 procent. Prost(edky z%m$tného tak vydatn& pomáhají stav&t
a%opravovat tuzemskou silni)ní infrastrukturu. Samotn$ elektronick$ m$tn$ systém, kter$ dodala a%provozuje
spole)nost Kapsch, se z%vybraného m$ta zaplatil u! za%prvních sedm m&síc' fungování. #eská republika si
po(ídila inteligentní, efektivní a%provozn& nenáro)n$ stroj na%peníze, kter$m se ro)n& jezdí inspirovat desítky
zahrani)ních delegací.
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[ve vzpomínkách...]

Helena ,traubeová
Byla krásná jako Helena a jmenovala 
se (traubeová. Pocházela »zez Plzn'« 
a její tatínek byl vrchním sládkem
plze0ského pivovaru tak jako otec
Andrey Hlavá#kové. Byla stejn) 
ro#ník jako Jarda Drobn) – 1921. 
A oba vyhráli Pardubickou juniorku 
v roce 1937, co" bylo ú"asné, 
proto"e jim bylo teprve %estnáct 
a v Pardubicích se tehdy hrálo 
v kategorii do dvaceti let.

Helenka dostala ihned nabídku 
k p$estupu na (tvanici, ale její 
rodi#e trvali na dokon#ení gymnázia 
s maturitou v Plzni. P$esto"e vzáp'tí
za#ala válka, poda$ilo se I. !LTK zajistit
pro Helenu zam'stnání i ubytování 
v Praze. Myslím, "e u" od roku 1939
byla mistryní republiky, respektive
tehdy Protektorátu !echy a Morava.

Helena (traubeová hrála jist) 
celodvorcov) tenis, velmi dob$e 
se pohybovala a sv)m zjevem 
a vystupováním si získala obdiv 
ve%keré mu"ské tenisové ve$ejnosti. 
Pod na%i spole#nou fotku na tribun' 
v Pardubicích z roku 1943, kterou 
mám v albu, jsem napsal Rady 
od mistryn' a ud'lal za tím t$i te#ky;
p$ipadal jsem si tehdy jako 
Pavlásek.!)

Kdy" se po válce kone#n' 
otev$ely hranice a bylo mo"no 
hrát mezinárodní turnaje po Evrop', 
Helena u" "ila s Milanem Matou%em 
a po únoru 1948 se do Prahy nevrátili.
Brzy m'li svatbu a usídlili se v Itálii, 
v Cortin' d Ampezzo, kde hrál 
Milan hokej a tenis a léta byl 
trenérem. Jejich syn vystudoval práva,
dcera byla italskou olympioni#kou 
ve sjezdovém ly"ování. Po dlouhá 
léta jsem je nav%t'voval a v"dy 
to byla krásná setkání.

Nejen Jarda Drobn) a spol. %í$ili v období kolem války a po ní
slávu %tvanického tenisu. V I. !LTK hrály v té dob' i skv'lé dámy.
A v'zte, "e mnohé byly i velmi p*vabné! Na t$i z nich chci 
vzpomenout v následujících $ádcích. Ka"dá byla jiná a ka"dá 
m'la osobité kouzlo i osobit) styl. A co je spojovalo – byly to
opravdové mistryn'. Bohu"el u" mezi námi nejsou...

Na trio Helena 
"traubeová, Olga Mi&ková 
a V#ra Suková-Pu%ejová 
vzpomíná Jára Be'ka

Tak!ka zapomenuté mistryn#
(a nezapomenutelná V#ra)

Na turnaji v Milán(: zleva Vot(ch Vodi&ka, Helena ,traubeová
a její man$el Milan Matou%
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[ve vzpomínkách...]

Olga Mi%ková
Mladé blon/até d'v#átko jménem 
Olga Mi%ková, ro#ník 1929, p$i%lo 
na (tvanici za války a sv)m stylem 
hry i p$ístupem k tréninku okam"it' 
zaujalo vedení klubu. Mí#e toti" Olin'
od rakety létaly mnohem rychleji ne"
jejím vrstevnicím a p$edev%ím – nebála
se hrát stejn)m zp*sobem i zápasy.
Brzy se stala nejv't%í soupe$kou Heleny
(traubeové. I s ní mám spole#nou
fotku z Pardubic, a sice z roku 1947;
tehdy jsme tam oba vyhráli singla 
a celkem t$ikrát mix. Olga vyhrála jako
první !e%ka v roce 1948 juniorku ve
Wimbledonu, ale v,dal%ích letech
bohu"el ztratila mo"nost sv*j talent
mezinárodn' uplatnit. 

Za#átkem 50. let se provdala 
za ostravského léka$e MUDr. Gazdíka,
velkého ctitele jejího tenisu, a narodil
se jim syn Radim. 

Po n'jakém #ase se vrátila 
z Ostravy do rodinné vily 
na smíchovském &vahov' a znovu 
se provdala za Milana (irokého, dal%í
%tvanickou legendu. Dlouhá léta pak
u#ila tenis rodiny pra"sk)ch diplomat*. 
Krom n'kolika málo jejích náv%t'v 
u m' v Mnichov' vím o jejím dal%ím
"ivot' velmi málo. Jen smutn) konec 
Olin#ina "ivota jsem za"il osobn'. 
Snad se je%t' najde n'kdo, kdo by 
o ní napsal lépe a více. Byla to 
v)borná kamarádka i tenistka, 
která na dvorci p$edstihla svou 
dobu a ze v%ech d'v#at hrála jako 
jediná systém "aves, jak jsme 
tehdy $íkali. (Pro ty, kdo tenhle 
pojem neznají: "ádné velké 
sra…!)

V(ra Suková-Pu$ejová
Existenci V'ry Sukové-Pu"ejové 
jsem zaznamenal na den p$esn' 
15. #ervence 1950 na turnaji 
v Mariánsk)ch Lázních. 
P$ivezl ji tam její %vagr a trenér 
Vlasta Hrdina z Plzn'. Vid'l jsem ji 
hrát singla, a proto"e mi Jirka Javorsk)
vyfoukl na mixa Olinu (Mi%kovou),
po"ádal jsem Vlastu, aby mi V'ru 
sv'$il. Dostali jsme se a" do finále 
a tam prohráli práv' s Jirkou 
a Olinou 3:6, 4:6. K v)sledku jsem 
si tehdy p$ipsal: V'ra bude borec. 
Jak víte, nespletl jsem se; 
V'ra se rychle zlep%ovala a u" v roce
1952 vyhrála mistrovství republiky, 
co" si pak zopakovala je%t' 
desetkrát!

Toho roku jsem byl s Jirkou 
Javorsk)m na vojn' v ATK, Armádním

t'lov)chovném klubu 
(pozd!ji Úst"ední d+m armády 
a je%t! pozd!ji Dukla – pozn.), 
a velitel*m jsme doporu#ili, aby 
dru"stvo posílili a V'ru povolali 
do Prahy. K v)born)m tréninkov)m
mo"nostem a platu ob#anského
zam'stnance si V'ra vy"ádala i p$ijetí
svého sparingpartnera a p$ítele 
Pavla Bendy do prezen#ní vojenské
slu"by u na%eho útvaru a pro oba 
to byl d*le"it) a snad i rozhodující 
krok v jejich karié$e. Nevím u", 
jak byl tenis v ÚDA zru%en, ale oba
odtud p$e%li na (tvanici.

V'ra hrála technicky #ist) tenis 
vyrovnan)ch úder* s báje#n)m 
bekhendem. Byla v%estrannou 
sportovkyní; d$ív ne" tenis, 
se kter)m za#ala a" jako patnáctiletá,
hrála závodn' ko%íkovou. 
(ampionku z ní d'laly její fyzické 
p$edpoklady, píle, hou"evnatost 
a hlavn' lví srdce velké bojovnice. 
To bylo t$eba, proto"e v té dob' 
u nás byla velmi silná dámská 
konkurence a na velké turnaje 
na západ pou%t'l !STV jen jedinou
"enu a jednoho mu"e, tedy 
mistry Pu"ejovou a Javorského. 
Spolu také vyhráli mix na Roland
Garros 1957 a hráli i finále
Wimbledonu. Tam, jak známo, 
dosáhla V'ra i svého legendárního
úsp'chu, kdy" v roce 1962 postoupila
do finále dvouhry. U" dva roky poté 
ale zanechala závodního tenisu. 
S Cyrilem Sukem zalo"ila tenisovou
dynastii a z obou d'tí vychovali 
skv'lé tenisty. V'ra se stala zaslou"ilou 
trenérkou a v%ichni ji m'li rádi. 
P$íli% brzy nás v%ak opustila…

Moje spole&ná fotka s Olinou Mi%kovou v Pardubicích v roce 1947

V(ra Suková-Pu$ejová; u$ kdy$ jsem
ji vid(l poprvé, tu%il jsem, co v ní je


