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Vá"ení #lenové klubu,

#asopis I. !LTK REVUE m$l svoji 

novodobou premiéru po#átkem února leto%ního 

roku a nutno konstatovat, "e velmi úsp$%nou. 

Ná% pololetník vycházející v novém designu i rozsahu 

je dodnes "ádán i distribuován. Komplexn$ vypovídá 

o aktuálním d$ní v klubu, p&edstavuje zajímavé osobnosti

z &ad #len' a nabídne i trochu z v(jime#né historie 

I. !LTK Praha. Najdete tu reportá"e ze sportovn$ 

spole#ensk(ch událostí, ucelenou bilanci v(sledk' 

závodního tenisu i prezentaci firem, které nás podporují,

nebo s nimi marketingov$ spolupracujeme. 

Po ohlasech na první vydání chceme ur#it$ zachovat 

vysok( podíl kvalitní fotodokumentace ze v%ech 

tenisov(ch i mimotenisov(ch akcí.

Je pot$%itelné, "e klubov( bulletin nám poslou"í 

p&i propagaci areálu )tvanice, stále v$t%ího zviditeln$ní

klubu, získávání nov(ch #len' a kontakt', práv$ tak jako

p&i pronájmech kurt' v halách, golfového simulátoru, 

#i prostor' pro uspo&ádání firemních turnaj'.

Vladislav )avrda,
mana"er I. !LTK Praha
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[turnaj roku]

Na Martinu se stála fronta
To byla nostalgie!
Úter( 9. kv$tna, 18 hodin 
15 minut. !ty&i tisícovky
divák' tleskají vstoje. 
Na %tvanick( centrkurt 
p&ichází po dvaceti letech 
k oficiálnímu zápasu 
tenisová legenda MARTINA
NAVRÁTILOVÁ (49), nejv$t%í
hrá#ka v%ech dob. A musí se
hodn$ p&emáhat, aby zakryla
dojetí a neukápla jí slza...

„Kdy" jsme p&i%ly na kurt, musela jsem
n$co d$lat, n$jak se zam$stnat, aspo*
hledat br(le. Jinak bych se rozbre#ela,”
p&iznala chvíli poté, co se Str(covou
vyhrály zápas prvního kola ECM Prague
Open proti páru Blahotová - Rolleová.
„Bylo to fajn, díky za to p&ivítání, 
ale nesmí té nostalgie b(t moc, jinak
bychom rychle prohrály,” usmála 
se za chvíli na tiskovce a v$#n( smí%ek
Str(cová p&idala: „Byla jsem hlavn$
nervní, abych si to neházela pod nohy
a neztrapnila se. Ale Martina byla 
taky tro%i#ku nervózní.”

„Hlavn$, "e jsme to p&e"ily,” smála se
Navrátilová a pak mali#ko zvá"n$la.
„Tenhle návrat pro m$ hrozn$ moc
znamená. A asi i pro diváky, jinak by
tady nebyli. Ob#as si &íkám, jak( by to
asi bylo, kdyby tu tehdy p&ed lety
nebyli komunisti, nep&i%li Rusové a já
nemusela utíkat...”

Tenisová legenda pro"ila v Praze 
krásn(, ale hektick( t(den. Na ka"dém
kroku ji n$kdo zastavoval, cht$l 
autogram, nebo ji aspo* pozdravit,
pot&ást rukou. „Nezlobte se, vá"n$
nemám #as,” musela se spoust$ lidem
omluvit Martina, proto"e její program
byl rozpo#ítan( doslova na minuty. 
Rozdala spoustu rozhovor' noviná&'m,
zahrála si deblovou exhibici 
proti talentovan(m sestrám Karolín$ 
a Krist(n$ Plí%kov(m z I. !LTK a vzáp$tí
ji #ekala autogramiáda! Na malém
centru, kde jí d$lala spole#nost ly"a&ská
královna Kate&ina Neumannová, se 
na její podpis stála hodinová fronta!
„Uf, u" m$ p$kn$ bolí ruka,” ulevila 
si po p'lhodin$, ale dál podepisovala
tri#ka, tenisáky, fotky, památníky.
„Martino, chce% to ukon#it,” zeptal se
zhruba po #ty&iceti minutách &editel
turnaje Vladislav )avrda, ale tenisová
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Jak jste si u!ili dovolenou?
A byla s tenisem?

Ji!í H!ebec: „Já si vybírám 
dovolenou cel( rok po pár dnech,
prodlou"ené víkendy trávím na
golfu. Na podzim se ale ur#it$ zase
v%ichni vydáme n$kam do tepla, 
tak jako loni, kdy jsme byli 
v Chorvatsku.”

Jan Hernych: „P&ed turnajem 
v Hertogenboschi jsem byl asi #ty&i
dny v Peci pod Sn$"kou. Jen jsem
tak brouzdal po kopcích, byl jsem
hrozn$ unavenej a pot&eboval 
si hlavn$ odpo#inout. 
A po Wimbledonu jsme byli 
s p&ítelkyní na K&ivoklátsku. 
Samoz&ejm$ to bylo bez tenisu.”

Petra Kurzová: „Je%t$ jsem 
na dovolené nebyla, ale a" na ni
dojde, tak bude ur#it$ bez tenisu,
toho mám cel( rok a" a". Doufám,
"e na podzim vyrazíme n$kam 
do tepla k mo&i. Loni jsme byli 
v Mexiku, v Cancúnu, a p&esto"e
jsme tam dorazili dva dny poté, 
co se tamtudy p&ehnal hurikán 
a byla tam trochu spou%+, nakonec
se nám tam moc líbilo.”

Vladislav "avrda: „Dovolenou 
jsem zatím nestihl a v%echny moje 
víkendové a sváte#ní aktivity jsou
spojené s golfem. Na skute#nou
dovolenou vyrazíme asi a" 
v listopadu. N$kam do tepla 
a - za golfem.”

Romana Mud!íková: „Dovolená 
je bez tenisu ka"d( rok. Letos jsme 
byli v srpnu ve Slovinsku a u"ili 
si koupání, sluní#ka i jízdy 
na motorovém #lunu.”

Franti#ek Stejskal: „V lét$ 
dovolenou nemám, jen prodlou"ené
víkendy. Byli jsme v Bordeaux, 
za d$tmi ze )tvanice v Bruselu, 
na golfu v Haugschlagu, na kolech 
a na vod$ - sjí"d$li jsme Vltavu. 
Koncem zá&í se chystám s partou 
na lo, a na kolo do Chorvatska.
Tenis, ten hraju ve v%edních dnech
(sm!je se).”

Antonín Mikulec: „Byli jsme 
s rodinou v Americe, v St. Louis 
a v Detroitu, a hráli jsme tenis. 
Na zelené antuce i na tvrd(ch kurtech.
A bylo to skoro stejn$ tak p$kné
zahrání jako tady na )tvanici - tady
se hraje v(born$.”

Karel Eliá#: „Za#átkem #ervence
jsme chodili po horách a jeli 
na raftu Vltavu. Tak"e dovolená byla 
bez tenisu, ale stejn$ jako v"dy 
se sportem."
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Kde se cítí doma?
„Kdy" p&ijedu do !eska, tak ten 
pocit mám. Ale úpln$ stejné je to 
v Coloradu, kde jsem bydlela, a te, 
i na Florid$. Domek jsem si upravila
tak, "e je to opravdu m'j domov,
dokonce jsem #ást sama 
vymalovala.”

Chce znovu získat $eské ob$anství?
„Ráda bych a u" jsem v tom n$co 
podnikla, v$&ím, "e si ho do konce roku
za&ídím. Ale vrátit se? To bych zase
nechala v Americe p&átele. A taky svoje
psy. V"dycky by mi n$co chyb$lo.”

Cht%la by bydlet v Praze? 
„Bydlet ne, i kdy" se mi Praha 
hrozn$ líbí, je nádherná. 
Ale já jsem holt venkovanka. 
Kdybych si v !esku n$kdy po&izovala
bydlení, tak na venkov$ a s velk(m 
pozemkem, abych tam mohla 
mít kon$ a psy.”

Jak& je v 'esku »vzduch«?
„Úpln$ jin( ne" d&ív. Kdy" jsem 
p&ed lety odlétala, &íkala jsem si, 
jak je to nespravedliv(, "e já 
m'"u, ale spousta jin(ch lidí ne. 
Ani na náv%t$vu ke znám(m 

do N$mecka. Te, jsem na !esko 
hrdá a %+astná, jak je Praha 
krásná.”

Jak& je rozdíl mezi Martinou 
p!i Fed Cupu 1986 a dnes? 
„Mám tro%ku víc vrásek, asi jsem 
o n$co pomalej%í a mám mí* sval' 
a v$t%í zadek. Ale jako #lov$k jsem 
se snad trochu vylep%ila a po&ád se 
o to sna"ím.”

Co postrádá v Americe?
„Krem"skou ho&#ici. Tu si tam 
poka"dé vezu s sebou...”

Co Martina také "ekla na #tvanici
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legenda, by+ u" viditeln$ unavená,
zakroutila hlavou: „Kdy" u" tady 
v%ichni tak dlouho stojí, p&ece 
neute#u.” Hned po autogramiád$,
kolem sedmé ve#er, sedla zase do auta
a jela nav%tívit maminku. )ílen( 
koloto#...

Do Prahy p&ilet$la u" v pátek 5. kv$tna,
na turnaji ve Var%av$ dohrála p&ekvapiv$
brzo. Ubytovala se v hotelu Hilton,
vyrazila na ob$d s kamarádkou a pak
u" poprvé sp$chala za nemocnou
maminkou do sanatoria nedaleko
Plzn$. „Ale zítra u" chci ur#it$ 
trénovat,” &íkala &editeli turnaje 
Vladislavu )avrdovi.

„Po&ád je stejná profesionálka,” kvitoval
její p&ístup k tenisu i k pra"skému 
turnaji )avrda a mrzelo ho jediné: toti"
"e Navrátilová se Str(covou nedo%ly 
p&i Prague Open dál ne" do #tvrtfinále.
Tam podlehly Ameri#ankám Mattekové 
a Harkleroadové 4:6, 2:6.

„)koda, myslela jsem, "e vydr"íme
déle,” usmála se tro%ku smutn$ po
posledním tréninku na )tvanici Martina
a hned dodala: „Ale to je "ivot. Stejn$
to byl báje#n( návrat... Kdo ví, mo"ná
zase za rok p&ijedu.”

[turnaj roku]

Nekone$ná autogramiáda
na malém centru, v pozadí 
Kate!ina Neumannová
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„V%em z klubu, kdo na tom mají 
podíl, bych je%t$ jednou rád pod$koval,” 
&íká pár t(dn' poté &editel Prague
Open a mana"er I. !LTK Vladislav 
)avrda. I on "il, stejn$ jako jeho 
nejbli"%í spolupracovníci, turnajem 
od #asného rána do noci, i kdy" sv'j
oblíben( golf si neodpustil. „Musel
jsem aspo* na chvíli vypnout. Je%t$ ne"
turnaj po&ádn$ za#al, %la mi ze v%eho
hlava kolem,” usmívá se )avrda, 

jen" p&ivedl na )tvanici Martinu 
Navrátilovou. „Jo, p&ijela jsem kv'li
Vlá,ovi. A taky kv'li mám$. 
Je nemocná, nem'"e za mnou, 
tak musím #ast$ji já za ní,” p&ipustila 
na první tiskovce tenisová legenda,
která vyr'stala v -evnicích, ale nejv$t%í
triumfy v karié&e získala jako 
Ameri#anka. I ona pro"ila v Praze 
koloto# srovnateln( se záp&ahem 
v%ech, kdo turnaj p&ipravili.

ECM Prague Open 2006: 
Koloto$, ale i zá!itek

[turnaj roku]

Pro fanou%ky, kte&í p&i%li druh( kv$tnov( t(den na )tvanici, 
byl %est( ro#ník ECM Prague Open zá"itkem, umocn$n(m 
velk(m návratem Martiny Navrátilové. Pro v%echny, 
kdo »kmitali« v zákulisí, to ale bylo p&edev%ím deset, 
ba #trnáct dn' d&iny. Stála za to, druh( »minigrandslam«, 
turnaj WTA Tour s dotací 145 tisíc dolar' a stotisícov( 
ATP Challenger v jediném t(dnu, jeho" je I. !LTK tradi#n$ 
hlavním partnerem, se toti" povedl. 

Dvouhru (en vyhrála v kv%tnu 
na "tvanici Izraelka Peerová
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„U tak velké akce jsem je%t$ nebyl, 
ale mám pocit, "e jsme ji zvládli bez
jediného v$t%ího problému. I kdy" u"
samoz&ejm$ vím, co by se dalo p&í%t$
vylep%it,” &íká Pavel Mud&ík, jeho"
#ekala zkou%ka ohn$m jen dva m$síce
po nástupu do role %éfa areálu. 
To v$t%ina dal%ích, kdo pro Prague
Open za oponou pracovali, se u" 
pod p$kn(ch pár turnaj' podepsala. 
Jana Pikorová se po cel( rok v$nuje 
s dcerou Romanou v klubové %koli#ce
t$m nejmen%ím. V turnajovém t(dnu
m$ly pro zm$nu na starost sb$ra#e.
„Byl to blázinec, kdy" turnaj skon#il,
m$la jsem hlavu jak pátrací balón,”
sm$je se zku%ená trenérka, která 
tak&ka denn$ »ko#írovala« kolem 
padesáti prck'! „U" vím jak na n$,
d$lám to dobr(ch osmadvacet let,” 
&íká a p&idává recept: „V%ichni sb$ra#i 
u" hrají nebo za#ínají hrát závodn$.
Musejí tenis znát, mít cit, um$t 
po#ítat. A ti star%í, kter(m je #trnáct
patnáct, mi pomáhají vychovávat ty
mlad%í.”Jana Pikorová m$la %rumec
p&edev%ím v %atn$, odkud sb$ra#e 
dirigovala, zatímco Romana pobíhala
po kurtech. „Ale neb(t pomoci 
jedné z maminek, zvládaly bychom 
to v prvních dnech t$"ko,” p&iznává.

Nárok na po&ádnou dovolenou mohli
po turnaji uplatnit i dal%í. T&eba Ji&í
Fencl, kter( krom kou#ování Mí%i 
Pa%tikové (v prvním kole porazila velk(
talent - Bulharku Azarenkovou) 
bravurn$ zvládal roli zástupce &editele 
a je%t$ ladil webové stránky turnaje.
„U" jsem v$d$l, co m$ #eká. 
Ale je fakt, "e kdy" jsem si to 
na za#átku roku uv$domil, &ekl jsem si:
Proboha, jak jsem to v%echno mohl 

loni zvládnout?!” Zvládl to i podruhé,
i kdy" p&iznal: „M$síc jsem pak 
o turnaji necht$l ani sly%et.”

Vyjmenovat v%echny, kdo se 
na úsp$chu kv$tnového Prague Open
za I. !LTK podíleli, by se z&ejm$ 
poda&ilo jen t$"ko. Zap&a"eni byli 
zkrátka v%ichni. )éftrenér klubu 
Jaroslav Jandus, kter( mj. dohlí"el 
na fungování premiérov$ instalovaného
on-line skóre v areálu i na webu,
recep#ní, kter(m pomáhala Sandra
Kleinová, Ji&í Pikora a Jozef Proke%,
které m$l na povel Pavel Mud&ík, 
i tradi#ní »externistka« u players 
desk Radka Bobková. A samoz&ejm$ 
kompletní t(m po&ádající Damm 
Sport Agency.

„Doufám, "e nám #lenové, pro které
Prague Open znamenal citelné omezení
hraní, nespílali, proto"e m$li mo"nost
vid$t na domácích kurtech sv$tov(
tenis a p&edev%ím Martinu 
Navrátilovou,” &íká Vladislav )avrda. 
A tak ho na konci turnaje mrzelo jen
pár mali#kostí. T&eba "e Jan Hernych
nedotáhl hattrick a nevyhrál Prague
Open pot&etí v &ad$. Nebo "e hrá#ky 
I. !LTK Iveta Bene%ová a Mí%a Krajicková
daly p&ed )tvanicí p&ednost turnaji 
v Berlín$. „Asi se stále nemohu srovnat
se sou#asn(m my%lením n$kter(ch
hrá#'. My, kdy" jsme mohli nastoupit
na domácích kurtech p&ed sv(mi
fanou%ky, moc jsme se na to t$%ili 
a za nic bychom to nevym$nili.”

P&íjemn( pocit z perfektn$ 
zorganizovaného turnaje, kter( 
vyhrály Izraelka Peerová a Robin Vik, to
ale pokazit nemohlo. Tak zase za rok...

Ivo Miná!, finalista Prague Open 2004,
m%l sm)lu - u( ve 2. kole potkal 
pozd%j#ího vít%ze Robina Vika 
a po t!ísetové bitv% dohrál

Michaela Pa#tiková prohrála 
ve 2. kole s 'í*ankou Pengovou

[turnaj roku]

Robin Vik pro#el turnajem 
suverénn%, ve finále udolal Hájka
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Hokejisté !ádili

Developerská spole#nost River 
Diamonds, která staví na Rohanském
ostrov$ 230 luxusních apartment' 
a která má s I. !LTK dohodu 
o poskytování zv(hodn$n(ch #lenství
pro své klienty, uspo&ádala 
22. #ervence na )tvanici firemní 
turnaj. V n$m kralovali hokejisté. 
Do semifinále, kde ho vy&adil
pozd$j%í vít$z Honek, do%el 
Slovák Stümpel, hv$zda Floridy 
Panthers. A a" do finále se prodral
Tomá% Kaberle, opora obrany 
Toronta, jen" ve druhém semifinále
porazil dlouholetého #lena klubu,
trojnásobného vít$ze Stanley Cupu
Jirku Hrdinu.

Jan Kode# slavil »60«

To to letí... Jan Kode%, vít$z Wimbledonu z roku 1973 a dlouholet(
#len klubu, oslavil 1. b&ezna %edesátiny. A party, na kterou pozval 
do hotelu Yasmin v centru Prahy krom$ sv(ch nejbli"%ích i spoustu
p&átel a tenist', byla dlouhá! „P&i%el jsem dom' kolem p'l t&etí ráno,”
usmál se n$kdej%í %ampión a na otázku, jak se v %edesáti cítí, &ekl:
„Zatím normáln$.” Na oslav$ kulatin bylo na sto padesát host'!
„N$které z nich jsem dlouho nevid$l. Ale p&edev%ím mnozí z nich 
se setkali po dlouh(ch letech,” sm$je se Kode%. Na velkém snímku 
z narozeninové oslavy je uprost&ed skupinky #len' I. !LTK, 
na men%ím snímku s t$mi, kdo mu p&i%li pogratulovat a stejn$ 
jako on si zahráli Davis'v pohár.

Vzpomínka na Pavla Bendu

Pavel Benda, jedna z nejv$t%ích legend historie 
I. !LTK, ode%el v tichosti 13. února leto%ního
roku ve v$ku 75 let. Slu%í se p&ipomenout, 
"e Pavel reprezentoval !eskoslovensko v Davis
Cupu v roce 1958 a jako hrá# Motorletu - tak 
se I. !LTK tehdy jmenoval - získal n$kolik titul'
mistra republiky smí%en(ch dru"stev. Druhou
b&eznovou ned$li na n$j v klubové restauraci 
na )tvanici zavzpomínalo mnoho vrstevník', 
ale i p&átel a kamarád' mlad%ích ro#ník'. 
Pavel Benda byl nejen v(born( #lov$k, ale 
i skv$l( hrá# a fanatick( trenér, kter( zasv$til
"ivot tenisu. !est jeho památce!

Vladislav "avrda ve spole$nosti
dvou v&born&ch tenist) mezi 
hokejisty: vlevo Slovák Stümpel,
uprost!ed David V&born&

[stalo se]
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D%ti poznávaly Brusel

Loni p&ijely d$ti z Royal Leopold Clubu do Prahy, a tak se
letos po posledním %kolním zvon$ní vydala mláde" ze )tvanice
na pár dn' do Bruselu. „Bydlely v rodinách, denodenn$
hrály tenis, ale krom toho pro n$ byl p&ipraven dal%í 
program. V(m$nné pobyty d$tí podporujeme. Otrkají se,
poznají jinou zemi, jin( klub, je to pro n$ i jazyková 
zku%enost,” &íká Franti%ek Stejskal. »Dohled« nad osmi "áky
z I. !LTK m$ly v Bruselu Iva )im'nková a Zuzana Vítová.

Cé$ko je v I. t!íd%!

Cé#ko na ja&e slavilo - po t&ech letech se prokousalo do I. t&ídy! D'vod? 
Skv$lé »nákupy« posil. „P&i%li Vlasta Bervid a Pavel Mud&ík s man"elkou 
Romanou a man#aft se ohromn$ zkvalitnil,” &íká jedna z opor a sou#asn$
vedoucí t(mu Milan )íma. „Hlavn$ Vlasti#ka je ohromná bojovnice a navíc
ambiciózní, ur#it$ by cht$la zase postoupit, zatímco cíl nás ostatních je 
nedostávat v p&í%tí sezón$ kanáry,” sm$je se. V rozhodující bitv$ o postup 
porazilo cé#ko 5:4 LTC Zbraslav, kdy" rozhodující bod vydolovali v deblu Lubo%
Zahradník a Ondra Krampera. „Ale porazili jsme je p&ekvapiv$ hlavn$ p&es
holky. Vlasta udolala ve t&ech setech Barákovou a Petra Kurzová favorizovanou
!ondlovou 6:1, 6:3.” K postupu gratulujeme! A Milan )íma dodává: 
„Stále #ekáme, kdy za nás nastoupí Vlá,a )avrda, kter( je u" #ty&i roky 
na soupisce, ale je%t$ neodehrál jedin( mistrák...”

Irové si odvezli v&hru

Tenhle snímek (vpravo Hana Kop&ivová a Lubo% Zahradník,
vlevo Ruth Donovan a J. P. McDowell) je z debla v rámci
utkání I. !LTK vs. Fitzwilliam LTC z Dublinu. Irové, jeden 
z #len' sdru"ení Centenary Tennis Clubs, p&ijeli na )tvanici
poslední dubnov( víkend a mnozí hráli prvn$ v "ivot$ 
na antuce! Doma toti" mají p&edev%ím um$lou trávu. 
„M$li tro%i#ku strach, tak jsme nepostavili nejsiln$j%í sestavu
a - oni nakonec vyhráli 5:4,” glosuje premiérov( kontakt 
s Fitzwilliamem Petr )im'nek. Stojí za zmínku, "e Iry 
»p&ivezla« jako kapitánka práv$ Ruth Donovan - "eny toti"
je%t$ p&ed pár lety nesm$ly b(t #lenkami klubu a d$tem 
je to zapov$zeno doposud. 

Favorité m%li namále

Pavel Kuchy*ka a Vítek Ulmann vyhráli v ned$li 21. kv$tna tradi#ní klubov( 
turnaj v deblu spojen( s ve#erním barbecue. V napínavém finále obrátili zápas 
s Vlastou a Václavem Bervidov(mi, v n$m" prohrávali u" 1:5 a odvraceli 
me#boly! Po v(h&e 7:5 nakonec potvrdili roli favorit'. O t&etí a #tvrté místo 
se d$lili brat&i Dejmkové a pár Jirka Pikora - Pavel Mud&ík. Turnaj II. divize 
(pora"ení #tvrtfinalisté) vyhráli Romana Mud&íková a Jan Konopásek, kdy" 
Romana vyst&ídala po bojích ve skupinách zcela vy#erpanou Hanku Kurzovou. 
V turnaji III. divize (#ty&i páry, které nepostoupily ze skupin) zvít$zili 
Roman Bicek a Iveta Hromasová.

Na bowlingu kraloval "avrda

Tradi#n$ v hotelu DUO se na konci února uskute#nil odlo"en( p&edváno#ní 
turnaj v bowlingu. Na tr'n uvoln$n( posledním %ampiónem Tomá%em 
B$lohradsk(m (byl na dovolené...) usedl po velké bitv$ Vladislav )avrda, kdy"
Petra )im'nka p&ipravil o triumf nevyda&en( hod v samém záv$ru. V kategorii
"en vyhrála Iveta Hromasová, p&ijatá do turnaje jako host, nejlep%í z #lenek
klubu byla Lucka Kurzová. V turnaji chlapc' zvít$zil Adam Lev(, mezi 
d$v#aty byla nejlep%í Eli%ka Stejskalová.
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Cé$ko: naho!e zleva Romana Mud!íková, Pavel Mud!ík, Vlasta Bervid, Lubo# 
Zahradník a Petra Kurzová, dole Dan Van%k, Mirek Tomka a Milan "íma. V sezón% za
t&m nastoupili i Zden%k Mat%jovsk&, Petr Kop!iva, Ond!ej Krampera a Mirek Kucha!.

D%ti ze "tvanice v Bruselu: zleva Zuzka Vítová, Evgenij 
Nazorov, David "im)nek, Jakub Eisner, Miroslav Mal&, 
Edita Vítová, Eli#ka Stejskalová a Lucie "im)nková

[stalo se]



www.cltk.cz_15

I . ! L T K  P R A H A  / /  K L U B O V Á  R E V U E  0 2 / 2 0 0 6

+ekn%te - jak se dr(íte v kondici?
Jenom tenisem?
„Tro%ku tenisem, ale hlavn$ tvrdou
prací na chalup$ a ve vilce na Santo%ce.
Ráno jsem t&eba posekal 
zahrádku - prost$ mi ty svaly je%t$ 
trochu fungujou (sm!je se).”

Jak $asto hrajete tenis? A s k&m?
„Nej#ast$ji hraju na TTJ Santo%ka, 
to jsou kurty hned vedle Sanopsu. 
S d$dkama debla. Tedy - oni jsou 
v$t%inou o dvacet let mlad%í ne" já...
Taky tam mám bráchu, se kter(m 
si ob#as zahraju. 
Na )tvanici chodím málo, 
ale t&eba na ja&e jsem hrál klubov( 
turnaj. Prohrál jsem s Frantou 
Münsterem.”

Taky hrajete turnaje senior), 
i mistrovství sv%ta - kdy naposled?
„Nedávno jsem vyhrál v Karlov(ch
Varech Mezinárodní mistrovství !ech 
v kategorii nad osmdesát let, singla 
i debla.”

A to mistrovství sv%ta?
„Loni v &íjnu v Turecku nám to moc
nevy%lo, skon#ili jsme s Jirkou Dobe%em
a" jedenáctí. Jemu toti" bylo 
sedmdesát, je%t$ byl mladík, tak jsme
museli hrát v kategorii do sedmdesáti
let. Ale p&edloni jsme byli t&etí 
a porazili i Austrálii, mistry sv$ta, 
a dostali se do finále. Já hrál se 
Stewartem, prohrával jsem 3:6, 1:4, 
ale kdy" jsme st&ídali, &íkám si, on u"
n$jak nem'"e, je%t$ to zkusím. Pak
jsem zahrál stopbal a lob, on se chytil
za nohu a bylo hotovo...”

Vy po!ád tou(íte vyhrávat jako 
za mlada, (e?
„Samoz&ejm$ (sm!je se). Ale já to 
zase neberu a" tak vá"n$, jde mi 
hlavn$ o tu zábavu a o to, "e #lov$k
potká lidi, kter( padesát let nevid$l. 
I tady na )tvanici - poprvé 
od sedma#ty&icát(ho jsem potkal 
Pepíka )pígla, kter(ho jsem tenkrát
porazil ve finále Pardubické juniorky. 
A taky Jirku Lendla. S ním hraju %ach.
On je daleko lep%í ne" já, ale mn$ 
se t$ch prvních pár partií povedlo, 
a tak hráváme pravideln$, p&es zimu 
ka"d(ch #trnáct dní. Strávíme 
p&íjemné odpoledne 
a zavzpomínáme.”

Vybavíte si je#t%, kdy jste p!i#el 
na "tvanici úpln% poprvé?
„Jakmile jsem za#al chodit. 
Tak"e tu první náv%t$vu u" si vá"n$
nepamatuju... Já jezdil na )tvanici u" 
v ko#árku, d$de#ek byl #lenem I. !LTK
je%t$ kdy" klub sídlil na Letné, byl 
jedním z v'bec prvních #len'. 
I tatínek byl #lenem klubu od mládí, 
to u" tady na )tvanici. Od roku 1938
byl deset let p&edsedou po Rob$tínovi.
Ale pak p&i%el »Vít$zn( únor« a tím 
to skon#ilo, pro tatínka i pro m$.”

Co si pamatujete ze "tvanice z t%ch
dob, kdy jste byl je#t% kluk?
„Hlavn$ v%echny ty borce, 
kte&í tady hráli. Menzela, Hechta,
daviscupové zápasy. Sbíral jsem jim
mí#e, tak jako Vlá,a )avrda pozd$ji
mn$ (smích). Já hrál t&eba se Slávou 
.emlou, on u" byl tenkrát starej 
pán a já mladej kluk. 

A" uvidíte na kurt$ star%ího gentlemana, 
jemu" budete závid$t »zlatou« ruku i pohyb mladíka, 
bude to JAROMÍR BE!KA (80). 
„N$koho tak vitálního jsem v jeho letech je%t$ nevid$l,” 
&íká obdivn$ mana"er I. !LTK Vladislav )avrda a je rád, 
"e populární Jára na )tvanici nezanev&el, i kdy" z ní p&ed lety 
musel odejít. Dodnes vál#í v sout$"ích senior', úsp$%n$ hraje 
i na mistrovství sv$ta. A je jedním z t$ch, kte&í na )tvanici 
nevynechají klubov( den ani spole#enské akce.
Po letech v N$mecku se toti" vrátil dom'.
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Jaromír Be$ka: Zbyly jen ty platany...

[interview]



Bekhend hran& v t%(ké pozici - na tenhle úder b&val Jaromír Be$ka py#n&. Zato
fotografie, na kter&ch hraje forhend, p!íli# nemiluje...

Otec Jaromíra Be$ky (vpravo), kter& byl od roku 1938 deset let p!edsedou 
I. 'LTK Praha, blahop!eje po jednom z vít%zn&ch zápas) na "tvanici legendárnímu
Jaroslavu Drobnému

Jaromír Be$ka (vlevo) v roce 1946 
v Pardubicích se Stojanem

zkou%el hrát turnaje. Ze %koly m$ ale
vyhodili. Tehdy, na ja&e #ty&icet osm,
jsem byl na turnajích v Egypt$ a v'bec
jsem nev$d$l, jestli se mám vrátit 
dom' nebo ne.”

Ale vrátil jste se.
„Vrátil, kv'li tátovi. A pak jsem 
osmnáct let nevyjel. Jarda Drobn( mi
tehdy z Riviéry, kde hrál turnaj, napsal,
"e táta to má doma moc %patn(. 
Napsal mi: Kdy" se vrátí%, tak u" 
nevyjede%. A kdy" ne, tak u" mo"ná
tatínka neuvidí%... Byl jsem mladej 
kluk a bylo to pro m$ hrozn( dilema. 
No, vrátil jsem se a pak dlouho 
nevyjel... Ale p&e"il jsem to 
a v sedma%edesátém jsem vzal 
rodinu, dv$ malé d$ti, to mi bylo 
dvaa#ty&icet, a "il p$tat&icet let 
v N$mecku.”

Kdy( tatínek na "tvanici 
skon$il, tak...
„Tak m$ Jirka Rössler p&emluvil - to
kdy" m$ vylou#ili z fakulty, a za&ídil 
mi místo v !KD s tím, "e ud$láme 
man#aft ve Spart$. My tehdy s Jirkou 
vlastn$ vymysleli smí%ená dru"stva. 
Od padesátého roku jsem hrál 
ve Spart$. To byla doba, kdy jsem
musel v tramvaji schovávat raketu 
pod kabát a na%e rodina byla 
de facto po&ád v ohro"ení.”

V sedma$ty!icátém jste vyhrál 
Pardubickou juniorku, 
ale na mistrovství dosp%l&ch vám 
to nikdy nevy#lo. 'ím to?
„Zábrodsk(, Javorsk(, Kraj#ík - tyhle t&i
jsem nikdy neporazil. V$t%inou jsem
kon#il ve #tvrtfinále.”

Ze Sparty jste pak #el do Dukly - jak
to p!i#lo?
„Jirka Javorsk( %el na vojnu a &íkal mi:
Hele, tam jsou ve%ker( podmínky!
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Kdy" jim &eknu, "e s tebou ur#it$
vyhrajeme ligu, budou na to sly%et. No,
sly%eli, Jirka mi to za&ídil. M'j brácha, 
o sedm let mlad%í, %el na vojnu 
ve stejném roce, ale - k pétépák'm!
Dvakrát po sob$ jsme s Duklou - tehdy
se je%t$ jmenovala ÚDA, vyhráli mist-
rovství republiky. Pak jsem se na krátko
vrátil do Sparty, jako hrající trenér, to
u" tam byli Schönborn, Krchové... Já je
sice tehdy je%t$ porá"el, ale u" jsem
m$l rodinu, nebyl #as. Tak jsem %el do
Bohemky. Tam jsme se z p&eboru 
dostali do I. ligy a byli t&etí.”

Do N%mecka jste pak ode#el legáln%?
„Legáln$. D$lal jsem v trenérské rad$ 
a naskytla se úniková cesta.”

Jaké byly za$átky?
„M$l jsem ú"asnou kliku. Moje 
nevlastní dcera Karla Chadimová tam
m$la známost, v Erlangenu. A ten její

kluk mi &ekl, "e u nich hledají trenéra!
Jarda Drobn( mi napsal doporu#ení, 
po letech mi vrátili pas, já se tam jel
p&edstavit a - u" jsem tam z'stal. 
Tehdy jsem m$l povolení na dva roky.
Jako junior tam hrál Karl Meiler, 
po dvou letech, co jsem ho vedl, hrál
Davis Cup. Za dva m$síce jsem dostal
do N$mecka rodinu, pak p&i%li Rusové 
a my u" tam z'stali.”

Jak dlouho jste trénoval?
„Do p$tasedmdesáti. A" asi p&ed t&emi
roky, jsem se tak trochu vrátil do
Prahy.”

Kdy( te, vidíte, jak to funguje 
na "tvanici, v klubu va#eho mládí...
„...tak mám radost, kluci to d$lají
opravdu dob&e. Je to klub se v%ím
v%udy, Fanda Stejskal ho vede 
správn(m sm$rem, i kdy" v dne%ní 
dob$ je to hrozn$ t$"k(.”
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A m$l jsem stra%n$ rád tátu Franty 
Stejskala. Na%e rodiny se st(kaly, 
a on, kdykoli nás nav%tívili, za chvíli 
za mnou p&i%el a &íkal: Járo, poj,, 
jdem na ping-pong...”

Tak(e se na "tvanici ur$it% vracíte rád.
„Hrozn$ rád. Zahrát si tady, ve sv(ch
osmdesáti, to je pro m$ v"dycky svátek
a spousta vzpomínek, i kdy" z t$ch 
d&ív$j%ích #as' tady zbyly jen ty 
platany... Strávil jsem tu mládí, celé
dny. Byla tu ohromná parta. Bydleli
jsme na Smíchov$, tam jsem chodil 
na gymnázium, a rovnou ze %koly 
jsem jezdil na )tvanici.”

A jako mlad#í kluk?
„To jsem zase trávil léto v !er#anech.
Tam jsme m$li vilu, hned vedle 
Stejskal', a na jejich kurtech jsem za#al
s tenisem. Tehdy ale nebyly "ádn( 
d$tsk( rakety, tak"e jsme tahali ty 
normální, t$"k(, a hráli jak se dalo. 
A" pozd$ji, to mi bylo t&ináct #trnáct,
jsem hrál tady. Byl tu ohromn( klubov(
"ivot, chodívala sem spousta v(born(ch 
sportovc'. Ka"dou st&edu a sobotu
jsme hrávali fotbal, kopali s námi Pepík
Bican, Vlasta Kopeck(, Ivan Andreadis,
Vá*a, v"dycky jsme bojovali proti LTC.
To bylo za války, t$sn$ po válce.”

Na "tvanici taky válel Jaroslav 
Drobn&...
„To byl takovej talent, na v%echny 
sporty. P&itom hrozn$ %patn$ vid$l.
Jen"e na co sáhl, to um$l. Ale to 
i n$kte&í dal%í. Vovka Zábrodsk(, Pepík
Male#ek, Karel Ko"eluh - i s ním jsem
hrál, to byl první daviscupov( trenér 
po válce.”

'ím byl vá# tatínek?
„Stavitelem. M$l pra"skou stavební 
firmu, in"en(r Jaromír Be#ka. Postavil
Juli%e na Václaváku, !ernou r'"i 
na P&íkopech, blok #in"ák' na Letné
vedle Sparty... Kdy" p&i%li N$mci, &ekl,
"e pro n$ stav$t nebude, a získal 
továrnu MEVA, strojírenskou fabriku 
v Roudnici. Za války tam pracovala
spousta sportovc', díky tomu nebyli
nasazeni v -í%i. Matou%, !en$k, 
Drobn(, Kavánek, Sláma... Táta to
v%echno kryl, byl v odboji. Kupodivu 
to p&e"il, ani ho nezav&eli, ale pak p&i%li
komunisti a utrápili ho. 
V jedena%edesáti um&el. Ale co tady 
ze ten sv'j krátkej "ivot ud$lal...
Jenom"e po osma#ty&icátém ho 
vyhodili, dlouho nesm$l nic d$lat.”

Pr& jste museli odejít i ze "tvanice?
„Tady toti" ú&adoval jak(si 
pan )vadlena, redaktor Rudého práva,
a ten to za&ídil. Táta musel slo"it 
p&edsednictví - na%t$stí to po n$m vzal
pan doktor )t'la, bezvadnej #lov$k. 
Já tehdy studoval práva a p&itom jsem

[interview]



„Hrál jsem p&edtím #ty&i turnaje v kuse:
Valencii, Monte Carlo, Casablanku 
a Mnichov, Prague Open byl pát( t(den
v &ad$. Byl jsem unavenej, nedokázal se
vyhecovat, v(kon %el v pr'b$hu zápasu
v"dycky dol', prost$ jsem vadnul,”
uv$domuje si Honza. Resumé je jasné:
„Musím to zm$nit, líp si plánovat 
turnaje a mít #as na odpo#inek. 
U" jsme to s panem H&ebcem probrali,
prost$ nebudu jezdit z turnaje 
na turnaj, ale budu si vybírat. 
A kdy" nebudu p&ipravenej, tak tam
rad%i nepojedu.”
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Jan Hernych

Narozen 7. #ervence 1979 v Praze

Bydli%t$: Praha

V(%ka/váha: 190 cm/85 kg

Hraje pravou rukou

Profesionál od roku 1998

Nejv$t%í úsp$chy: finalista turnaje ATP

Tour v Hertogenboschi 2006, 

semifinalista v Aucklandu 

a Hertogenboschi 2005, vít$z ATP

Challengeru v Praze 2004 a 2005

ATP Entry Ranking - dvouhra: 100.

V(hry v karié&e: 849 137 USD

Co mo"ná nevíte: do sedmnácti hrál

vrcholov$ hokej za Spartu, a" pak 

se rozhodl pro tenis
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K dokonalej%í p&íprav$ by m$l Honzovi
pomoct i kondi#ní trenér Tomá% D&ímal,
se kter(m se domluvil na spolupráci.
„Bude se mnou jezdit na turnaje, 
tak"e se s panem H&ebcem vyst&ídají.”
V první polovin$ sezóny #ní vysoko 
nad v%emi v(sledky finále na tráv$ 
v Hertogenboschi, první na ATP Tour 
v karié&e. „To m$ hodn$ pot$%ilo, 
ne#ekal jsem, "e hned na prvním 
turnaji na tráv$ to takhle zvládnu,”
usmívá se. Jinak ale odjí"d$l z turnaj'
a" na v(jimky spí% zklaman(. „Nehrál
jsem %patn$, ale prohrával, nebyl jsem
schopn( p&elézt druhé kolo. Na antuce
jsem hrál stra%n$ dlouh( zápasy, 
ale zjistil jsem, "e nedoká"u v(kon, 
to tempo, udr"et. Kdyby jo, tak bych
pár zápas' ur#it$ vyhrál. Nejvíc m$ asi
zklamala prohra s Vliegenem v Monte
Carlu - odehrál jsem p&edtím dva dobr(
zápasy v kvalifikaci i v(borné první
kolo, ale zápas s Vliegenem se mi
v'bec nepovedl... Doufám, "e druhá
p'lka roku bude lep%í.”

O Hernycha se u" víc ne" t&i roky stará
daviscupová legenda Ji&í H&ebec. To on,
n$kdej%í entfant terrible #eského tenisu,
dnes milovník golfu, jízdy na kole 
a zapadl(ch hosp'dek, mu pomohl 
do nejvy%%ích pater velkého tenisu.
„Pan H&ebec je v(born( trenér, ohromn(
profík. Navíc tenis miluje, je s ním
pohoda a já k n$mu mám velkou 
d'v$ru,” oce*uje Honza zku%eného
kou#e, kter( s ním letos byl v Austrálii,
v Americe, v Hertogenboschi i v Lond(n$.
A chválu p$je i na klub, kde mu pr(
vycházejí v%emo"n$ vst&íc. 

„Nejd'le"it$j%í je, "e m'"u trénovat
tak, jak chci, "e i kdy" si n$kdy 

zapomenu ud$lat rezervaci kurtu, pan
Jandus mi zavolá a zeptá se, jestli chci
hrát nebo ne. A taky se mi líbí, "e je 
na )tvanici klubová atmosféra, kterou
mám rád. !asto se tady zastavím, 
i kdy" t&eba zrovna netrénuju. Jen tak,
pokecat s klukama, na ob$d, na kafe.
Je p&íjemn(, kdy" #lov$k ví, "e tady
potká fajn lidi, se kter(ma si má 
co &íct.”

.e je Honza na )tvanici poznáte 
v$t%inou podle zaparkované Hondy
Civic. Tmav$ modré, a - u" osmileté.
Tak"e dost #asto odpovídá na otázku,
kdy u" si kone#n$ po&ídí n$co tro%i#ku
nov$j%ího... „Bohu"el u" jsou ty otázky
fakt skoro denodenní,” sm$je se. 
„Pan H&ebec m$ hecuje u" p$kn$ 
dlouho a já se letos kone#n$ rozhoupal,
u" jsem o novém aut$ fakt vá"n$ 
uva"oval a dokonce jsem jedno 
i vyzkou%el, Lexus GS 450 hybrid. Líbil 
se mi, ale nakonec jsem do toho ne%el,
vadil mi náhon na zadní kola, i kdy"
v%ichni &íkají, "e je to jen otázka zvyku.
Mo"ná, kdyby tenhle typ ud$lali jako
#ty&kolku... Tak"e jsem to asi zase 
odlo"il na p&í%tí rok,” usmívá se 
s v$domím, "e bude zase pár m$síc'
odpovídat na jednu a tuté" otázku.

Na cesty po Praze ale Honza "ádné
fáro nepot&ebuje, z Palmovky, kde bydlí
s p&ítelkyní Mí%ou, by mohl jezdit 
na )tvanici klidn$ tramvají. A kdyby 
pr( m$l ud$lat zm$nu, nebyla by tak 
dramatická. „Dlouho jsem bydlel 
na Flo&e, tak"e bych asi cht$l n$kam 
na Vinohrady. Nejvíc se mi to líbí 
u Riegrov(ch sad' a taky ve Vr%ovicích
u Hagiboru. Ale zatím "ádnou takovou
zm$nu neplánuju,” sm$je se.
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[co nového u...]

Dva roky po sob$ pat&ila jarní )tvanice jemu, hattrick ale 
JAN HERNYCH (27) p&i Prague Open nezkompletoval. Ve druhém
kole ho letos v kv$tnu zastavil Zíb. „Mrzí m$ to, ale aspo* vím, 
co k tomu p&isp$lo,” &íká klubová jedni#ka I. !LTK.

Jan Hernych: Auto zase odlo!il...

Honza s p!ítelkyní Mí#ou na "tvanici



Roman Jebav& / Petra Rohanová

Ji!í Ko#ler

Kate!ina Kramperová
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Kate!ina Kramperová finalistka ITF ve Wellingtonu (USD 10 000), 
finalistka Junior ITF 2 v Halle, semifinalistka ME 
ve #ty&h&e do 18 let v Klosters

Roman Jebav& finalista Junior ITF 1 v Umagu 

Jan Blecha vít$z Junior ITF 3 v Plzni a Junior ITF 4 ve Fr(dlantu

Ji!í Ko#ler vít$z Pardubické juniorky

Martina Borecká finalistka Junior ITF 4 v Polsku, 
vít$zka »A« turnaje dorostu ve Vestci, 
finalistka »A« turnaje dorostu v Ostrav$

Karolína Plí#ková semifinalistka ME do 14 let v Ostrav$ 
a mistryn$ Evropy ve #ty&h&e , 
#lenka vít$zného dru"stva ve Winter Cupu - ME 
dru"stev do 14 let

Krist&na Plí#ková #lenka vít$zného dru"stva ve Winter Cupu - ME 
dru"stev do 14 let

Zarina Diyjas vít$zka »A« turnaje do 14 let v -í#anech, 
finalistka TE 14 v Hrádku nad Nisou

Tomá# Pitra vít$z halového p&eboru Prahy 
a letního p&eboru Prahy do 14 let

Luká# Vr*ák finalista TE 14 v Bratislav$, 
finalista halového Mistrovství !R do 14 let

Marek Routa vít$z p&eboru Prahy do 12 let

Michaela Jirsáková vít$z p&eboru Prahy do 12 let

Kamila Pavelková vít$zka halového p&eboru Prahy do 12 let

Ond!ej Budík (hostuje z TCG Karlovy Vary) halov( mistr !R 
do 12 let, finalista TE 12 v Rakovníku a »A« do 12 let
ve Val. Mezi&í#í, finalista »A« do 12 let na TK Neridé

Petra Rohanová (hostuje z TCG Karlovy Vary) halová mistryn$ !R 
do 12 let ve dvouh&e, mistryn$ !R v deblu, 
vít$zka TE 12 v Rakovníku a v Le Passage, vít$zka 
»A« do 12 let v Písku a v Rakovníku, finalistka »A« 
do 12 let ve Val. Mezi&í#í

Natálie Becková (hostuje z TK Kada*) mistryn$ !R ve #ty&h&e do 12 let,
finalistka TE 12 v Rakovníku a »A« do 12 let 
v B&eznici a ve Zlín$

Luká# Vr*ák Krist&na a Karolína Plí#kovy

-áci a dorost

Mu(i

Jan Hernych finalista turnaje ATP Tour v Hertogenboschi 
(USD 380 000), #tvrtfinalista #ty&hry
Australian Open (s Karlovi#em) 

Martin Damm ve #ty&h&e finalista Australian Open a semifinalista
Wimbledonu (s Paesem), vít$z turnaj' ATP Tour 
v Marseille (USD 600 000, se )t$pánkem) 
a v Hertogenboschi (USD 380 000, s Paesem)

Ivo Miná! vít$z ATP Challengeru v Ostrav$ 
(USD 25 000), finalista v Bielle (USD 100 000), 
semifinalista v Prost$jov$ (USD 125 000)

Jan Vacek vít$z ATP Challengeru v Cardiffu 
(USD 25 000), semifinalista v Nottinghamu 
(USD 25 000)

Franti#ek 'ermák vít$z #ty&hry na turnajích ATP Tour v Buenos Aires 
(USD 425 000), Acapulku (USD 690 000) 
a Sopotech (USD 500 000), finalista v Sydney 
(USD 419 000) a Vina del Mar (USD 380 000, 
v%e s Friedlem)

Petr Pála vít$z #ty&hry na turnaji ATP Tour v Chennaí 
(USD 380 000, s Merti*ákem), vít$z ATP 
Challenger' v Sunrise (USD 100 000, s Vikem) 
a Praze (USD 100 000, se )kochem)

Jan Mertl semifinalista ATP Challengeru v Ostrav$ 
(USD 25 000), semifinalista ve Wrexhamu 
(USD 25 000), Florianapolisu (USD 25 000) 
a Wolfsburgu (USD 25 000)

Jan Miná! finalista ve #ty&h&e na ATP Challengeru 
v B$lehrad$ (USD 100 000, s Ivo Miná&em)

Du#an Karol  vít$z turnaje Futures v Maroku 

Nejv%t&í úsp%chy hrá$' I. (LTK v první polovin% roku

[závodní tenis]

-eny

Michaella Krajicek vít$zka turnaj' WTA Tour v Hobartu (USD 145 000) a Hertogenboschi 
(USD 175 000), semifinalistka v Istanbulu (USD 200 000) 
a Budape%ti (USD 145 000), vít$zka #ty&hry v Palermu a v Budape%ti 
(USD 145 000, v"dy s Husárovou), finalistka v Antverpách 
(USD 600 000, s Foretzovou)

Iveta Bene#ová finalistka turnaje WTA Tour v Hobartu (145 000 USD), 
3. kolo Australian Open, semifinalistka #ty&hry v Indian Wells 
(2 100 000 USD, se Str(covou)

Michaela Pa#tiková vít$zka #ty&hry na turnaji ITF v Záh&ebu (USD 50 000, se )romovou)

Kate!ina Böhmová finalistka turnaje ITF v Baden-Badenu (USD 50 000), semifinalistka 
v Prost$jov$ (USD 75 000)

Lucie Hradecká vít$zka turnaje ITF v Capriolu (USD 25 000), vít$zka #ty&hry v Ortisei 
(USD 75 000 USD, s Uhlí&ovou), v Biberachu (USD 25 000, s Blahotovou) 
a v Civitavecchia (USD 25 000, s Müllerovou), finalistka v Budape%ti 
(USD 145 000, s Vorá#ovou)

Iveta Bene#ová

Franti#ek 'ermákMichaella Krajicek
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Marek Moravec: D%ti mají tenis v rozvrhu
MAREK MORAVEC (36) z velkého 
tenisového d$ní ode%el - to kdy" 
rezignoval na místo generálního 
sekretá&e a 1. viceprezidenta !eského
tenisového svazu. U tenisu v%ak z'stal.
V roli &editele Nada#ního fondu 
d$tského a juniorského tenisu. 
A p&i rozhovoru s ním je jasné, jak 
moc ho tahle práce, nebo spí% 
koní#ek, baví.

Pro$ a k&m byl vlastn% Nada$ní fond
zalo(en?
„P&ed p$ti lety za ú#elem podpory 
d$tského a juniorského tenisu 
a u jeho zrodu stáli pan Plach(, 
p&edseda p&edstavenstev Safiny 
a Chemoprojektu, Helena Suková 
a Ji&í Medonos. Jsem rád, "e jsem 
po odchodu z tenisového svazu díky
návratu na FTVS na%el #as na takovou
aktivitu, která koresponduje s m(m
vztahem k v(konnostnímu 
a vrcholovému tenisu.”

Co p!esn% je náplní $innosti 
Nada$ního fondu?
„Sna"íme se o podporu rozvoje tenisu
v !eské republice a podporu talentované
mláde"e tam, kde se domníváme, 
"e je nedostate#ná.”

Jak?
„Finan#n$ a v$domostn$. Díky spojení
Nada#ního fondu se siln(mi partnery
jako jsou Safina nebo Chemoprojekt
máme prost&edky, které v &ad$ míst
pomohou. A díky obrovsk(m hrá#sk(m
zku%enostem Heleny Sukové a trenérské
praxi Ji&ího Medonose máme d$tem 
co &íct a ukázat.”

Na sebe jste taktn% zapomn%l?
„Po odchodu z tenisového svazu 
jsem dokon#il postgraduální studium 
v oboru kinantropologie a profesní
pedagogick( doktorát. To je má 
parketa v Nada#ním fondu.”

Kde konkrétn% u( jste pomohli?
„V prvních dvou letech jsme nav%tívili
víc ne" desítku základních %kol, kde
jsme p&edstavili tenis d$tem prvních 
a druh(ch t&íd a v$novali jim vybavení,
pálky a mí#e. )lo nám o hlavn$ 
o vzbuzení zájmu o tenis. Mo"ná jsme
inspirovali i tenisov( svaz, kter( vzáp$tí
p&i%el s projektem podpory tenisu 
ve %kolách. A to jsme rádi.”

Co je prioritou Nada$ního fondu 
v sou$asnosti?
„Podpora tenisu na Z) Host(nská 

v Praze 10, kde po dobu t&í let 
hradíme d$tem prvních a druh(ch 
t&íd trénink. Dvakrát t(dn$ mají 
v rozvrhu tenis pod vedením na%ich 
trenér'. Druh(m projektem je pomoc
tréninkovému st&edisku mláde"e 
ve Vestci, kde chyb$ly peníze 
na komplexní zabezpe#ení.”

A na "tvanici se hraje Safina Cup.
„Jsme rádi, "e se díky n$mu 
dorostenci, hlavn$ ti mlad%í, m'"ou
poprat o body do "eb&í#ku ITF 
bez toho, aby vyjí"d$li do zahrani#í. 
V rámci Safina Cupu také po&ádáme
#ty&i tzv. Baby Cupy pro d$ti, ná% 
dal%í projekt.”

Vy ale z!ejm% nemyslíte jen na p!í#tí
m%síc nebo rok, (e?
„Máme i jeden dlouhodob( cíl - vlastní
tenisovou akademii. Abychom se mohli
na v(chov$ talent' podílet p&ímo. 
To by m$lo b(t vyúst$ní na%ich 
stávajících aktivit, které bychom ale 
v "ádném p&ípad$ necht$li omezit.”

A vy osobn%...
„Díky sportovním p&átel'm v Nada#ním
fondu a kolem n$j z'stávám blízko
tenisu. A z toho mám radost.”

Ke %tvanickému létu pat&í 
u" tradi#n$ Safina Cup, turnaj ITF 
do 18 let. Ten leto%ní, u" %est( 
v po&adí, vyhráli v polovin$ #ervence
Petra Kvitová - mimochodem finalistka
domácího mistrovství "en v Ústí 
nad Orlicí - a Raku%an Brunner.

Safina Cup m$l v(borné obsazení 
a v%ichni se shodli, "e na turnaj 
kategorie IV i vynikající úrove*. 
Co" pot$%ilo i titulárního partnera, 
spole#nost Safina, která je jedním 

Safina Cup mo!ná »pov)&í«
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z nejd'le"it$j%ích partner' klubu 
a podporuje p&edev%ím talentované
mládí. I. !LTK m$l %estinásobné 
zastoupení ve dvouh&e d$v#at 
a #ty&násobné mezi dorostenci. 
Nejdál do%ly Krist(na Plí%ková 
a Martina Borecká - do #tvrtfinále, 
Eva Pigová skon#ila ve t&etím kole.
Dorostenc'm se neda&ilo, jedin(m, 
kdo vyhrál zápas, byl Richard Hampl.
Blecha ale nastoupil po del%ím zran$ní
záp$stí a hned p&í%tí t(den vyhrál 
turnaj ITF III v Plzni.

„V(sledky kluk' jsou zklamáním, 
#ekali jsme od nich víc, p&edev%ím
Toman s Blechou m$li ambice 
na vít$zství,” glosuje v(sledky »sv(ch«
hrá#' %éftrenér klubu Jaroslav Jandus,
ale sou#asn$ kvituje Blech'v úsp$ch 
v Plzni: „Druh( pokus byl úsp$%n(,”
usmívá se. „Podobn$ dopadl p&ed
rokem Kameník: na )tvanici se mu
neda&ilo, ale pak vyhrál v Plzni 
a vzáp$tí i Pardubickou juniorku.”
Podle Janduse je d'le"ité, "e se 
na )tvanici Safina Cup hraje, proto"e
pro mlad%í dorostence je to #asto jeden
z prvních kontakt' s mezinárodním
tenisem. „Do #trnácti m'"e ka"d(
budovat kariéru doma, ale pak, aby 
se mohl pom$&it se sv$tem, musí vyjet. 
A ka"d( mezinárodní turnaj, kter( 
si m'"e zahrát doma, navíc v hlavní
sezón$ a bez v(razn(ch náklad', 
je skv$lá %ance.”

V%e navíc nasv$d#uje tomu, "e Safina
Cup v p&í%tích letech mírn$ »pov(%í«, 
a sice do kategorie ITF III. „Velmi vá"n$
o tom uva"ujeme, ale nechceme v(%
ne" do t&etí kategorie, aby turnaji
z'stalo jedno velké plus: toti" "e bude 
i nadále velkou %ancí pro hrá#e 
mlad%ích dorosteneck(ch ro#ník', aby
se otrkali a získali zku%enosti. Nap&íklad
pro sestry Plí%kovy, kter(m je #trnáct,
nebo pro Urbánka, kter( je v patnácti
jedním z nejv$t%ích talent' u nás, je
skv$lé, "e si mohou zahrát takov( 
turnaj, navíc doma. Je to pro n$ velká
%kola,” &íká mana"er I. !LTK Vladislav
)avrda a potvrzuje, co &ekla Krist(na
Plí%ková u" p&ed rokem: „Sice jsem
prohrála u" v prvním kole, ale ka"d(
takov( turnaj je pro m$ dobrou 
zku%eností.” 

Letos u" se Krist(na, stejn$ jako 
klubová spoluhrá#ka z I. !LTK Borecká,
prodrala mezi posledních osm, kde 
ji zastavila pozd$j%í finalistka Ivanová 
z Rumunska.

„Jsme rádi, "e Safina Cup u" je tradicí.
Máme na )tvanici silnou mláde"nickou
základnu a tenhle turnaj je pro 
dorostence %ancí zahrát si mezinárodní
turnaj na domácích kurtech,” &íká 
prezident I. !LTK Praha Franti%ek 
Stejskal s dov$tkem, "e i Safina Cup je
vedle presti"ního ECM Prague Open
p&íjemnou vizitkou klubu.

Vladislav "avrda
blahop!eje
vít%zce dvouhry
d%v$at Pet!e
Kvitové

Krist&na a Karolína Plí#kovy si p!i Safina Cupu zahrály i finále $ty!hry

[turnaj]
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Pet!e, kde jste se v)bec s Ivou 
seznámili?
„Na diskotéce ve strahovsk(ch klubech.
Byla to docela náhoda, proto"e Iva u"
tehdy hodn$ jezdila po turnajích a do
%koly zrovna dvakrát nechodila. Tehdy
byla ov%em zran$ná, proto moc nehrála
a p&i%la se bavit. A potkali jsme se...”
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Jak jste se stal $lenem v&boru klubu?
„V devadesátém m$ p&es Ivu oslovil
Vlá,a )avrda s tím, "e tvo&í nov( v(bor
a nemají ekonoma. K(vnul jsem a od té
doby jsem i funkcioná&.”

P!emlouvali vás k téhle roli dlouho?
„Ani ne, proto"e jsem kluky dob&e znal
a taky mi p&i%lo smysluplné, co tady
cht$jí d$lat.”

Je#t% jste z funkce ekonoma necht%l
utéct?
„Ne, takov( problém jsme je%t$ nem$li.
To jádro je navíc po&ád stejné, Franta
Stejskal, kterého si moc vá"ím, Vlá,a
)avrda, Pavel Hu+ka a dal%í - d$lá se mi
s nimi dob&e.”

Co vám p!iná#í - jako $lenovi 
v&boru - nejv%t#í uspokojení a co vás
naopak #tve?
„Líbí se mi, kdy" se klubu da&í, a nejen
finan#n$, kdy" kvete a #lenové se sem
rádi chodí bavit. Samoz&ejm$, sezení
nad papíry s da*ovou poradkyní a" tak
zá"ivné není, ale pat&í k tomu. A "e by
m$ n$co vylo"en$ %tvalo? O ni#em
takovém nevím.”

Jak se vám líbí klubov& (ivot, kter& tu
funguje? A vize do budoucna v tomto
duchu?
„Líbí. Ale d'le"ité je, aby se to líbilo
#len'm klubu, proto"e pro n$ to 

d$láme. Jednou z na%ich tradi#ních 
akcí je nap&íklad Váno#ní party a jsem
rád, "e u" je mezi #leny populární a "e
na ni do Letenského záme#ku chodí
hodn$ z nich. Ale samoz&ejm$ bychom
rádi p&ivítali i nové #leny. Nicmén$ 
jsem rád, "e mohu &íct, "e #lenská
základna je konsolidovaná, "e 
na )tvanici hrají nejen %pi#koví hrá#i,
ale i ti pr'm$rní a rekrea#ní. To je velmi
d'le"ité kv'li tomu, aby tu byli lidé,
kte&í to jednou p&evezmou. Budou hrát
tenis t&eba jen pro radost, ale budou
úsp$%ní ve své práci a pak se zapojí 
do vedení klubu, proto"e druhá kariéra
%pi#kov(ch hrá#' se v$t%inou ubírá
jin(m sm$rem.”

Kdybyste m%l tu moc - co byste cht%l 
v klubu zm%nit?
„Vzhledem k tomu, jakou má I. !LTK
tradici, p&áli bychom si dobudování 
areálu za Negrelliho viaduktem. 
S klubovnou, která by tuhle tradici
ctila, odkud by na #lov$ka historie
klubu, to nejcenn$j%í, co má, d(chla. 
V zadní #ásti ostrova za viaduktem je
navíc nádherné prost&edí, po blízké
magistrále ani stopy. Není to jen sen
prezidenta klubu Franti%ka Stejskala, ale
myslím, "e nás v%ech, kdo jsme 
ve v(boru. To kdyby se nám poda&ilo,
mohli bychom pak tu %tafetu 
s p&íjemn(m pocitem p&edat 
n$komu dal%ímu.”
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Petr #im'nek: Je&t% se nau$it golf...

[rozhovor]

U" %estnáct let je klubov(m »strá"cem pokladu«. 
PETRA )IM/NKA (49) p&ivedla na )tvanici jeho man"elka Iva, 
za svobodna Buda&ová. Jako úsp$%ná sv$tová hrá#ka p&estoupila
p&ed dvaceti lety do I. !LTK ze Slavie a - man"ela vzala s sebou...

Bekhendov& volej »strá(ce klubového pokladu«



Milé 
$ervencové 
pod%kování
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[stalo se]

Shodli se na tom v%ichni: 
t&etí #ervencová ned$le 
na )tvanici byla fantastická. 
A zdaleka nejen proto, "e 
na V.I.P. turnaj pro partnery
klubu vy%lo po#así jako 
vymalované.

Prezident Václav Klaus 
je $estn&m $lenem I. 'LTK 
a na $ervencovém turnaji nechyb%l. 
Se spoluhrá$em Ladislavem Polákem
dokrá$eli a( do finále proti páru 
Josef Martinovsk& - Pavel Houdek.
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[rozhovor]

Do $eho dal#ího krom financí je#t% na
jednáních v&boru klubu rád mluvíte?
„Sna"ím se zasahovat do spole#enského
d$ní i do turnaj' pro #leny. 
Na rozdíl od závodního tenisu, kdy 
spí% jen naslouchám 
(s úsm!vem).”

V%t#ina $len) v&boru I. 'LTK jsou 
i dob!í p!átelé, (e?
„Ur#it$, s Frantou Stejskalem, Vlá,ou
)avrdou a Pavlem Hu+kou spole#n$ 
trávíme i voln( #as, jezdíme 
na dovolené, ochutnávat vína... Máme
prost$ spoustu spole#n(ch zájm' 
a v(born$ si rozumíme.”

Pr& jste velmi v&razn% ochutnávali 
i na náv#t%v% klubu TC Villa Primrose 
v Bordeaux?
„Nevím, jestli v(razn$, ale v Bordeaux
jsme strávili krásn( víkend, korunovan(
náv%t$vou Chateau d’Issan, co" byla
t&e%ni#ka na celém vyda&eném 
zájezdu.”

Kdy( máte s !adou $len) v&boru
podobnou krevní skupinu, trochu
p!ekvapuje, (e zatím nehrajete golf...

„To nehraju, i kdy" man"elka 
prohlásila, "e se to nau#it musíme, 
"e je to prost$ nutnost. Já jsem 
bohu"el dost vytí"en v práci, tak"e
mám pom$rn$ málo #asu a jsem rád, 
kdy" se ve#er m'"u alespo* zastavit 
na )tvanici, vypotím se a dám si p&ed
odjezdem dom' jedno pivo. 
Samoz&ejm$ nealkoholické (sm!je se).
Tak"e golf zatím ne. Ale n$co s tím
ud$lat musím, proto"e Iva u" kartu 
má a &íká: A" pojedeme na dovolenou,
p'jdeme si zahrát a tebe na h&i%t$
nepustí...”

Máte dv% d%ti, jedenáctiletou Lucku 
a o dva roky star#ího Davida - po kom
budou hrát tenis, po mamince nebo
po tatínkovi?
„Pochopiteln$, "e kdyby m$ly 
po n$kom z nás dvou hrát tenis, tak by
musely po mamince, proto"e 
po tatínkovi by to bylo dost smutné 
(se smíchem). Ale po mamince asi hrát
nikdy nebudou, proto"e Iva byla sv$to-
vá hrá#ka, co" u nich nehrozí. 
A p&edev%ím - klademe na první místo
%kolu. Ale oba samoz&ejm$ chodí 
na )tvanici, hrají, trénují.”

Jak $asto hrajete vy? A s k&m?
„V lét$ dvakrát t&ikrát t(dn$ v#etn$
víkend' a k m(m soupe&'m pat&í t&eba
Milan )íma, Emil Haisman, pan 
profesor Kuchy*ka, brat&i Zahradníkové
- pokud si se mnou zahrají, proto"e
jsou oba lep%í ne" já (s úsm!vem).”

A s man(elkou?
„S Ivou moc ne, proto"e hraje jen 
z&ídka, a kdy", tak v$t%inou s d$tmi.”

V%t#ina $len) klubu asi tu#í, kde 
pracujete, nicmén%: m)(ete svou
práci mali$ko p!iblí(it?
„Od roku 1991 pracuju v japonské
firm$ Mitsui, co" je jedna z nejv$t%ích
obchodních firem na sv$t$, druhá 
nejv$t%í japonská. Mám na starost
obchod s barevn(mi kovy v oblasti
st&ední Evropy.”

Prozradíte na záv%r svou 
tenisovou - nebo i jinou - touhu?
„Ta tenisová je jednoduchá: abych byl
zdráv, nic m$ nebolelo a abych mohl
dál hrát tenis s takovou láskou, s jakou
ho hraju. A taky bych se rád nau#il 
ten golf...”
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Ranko Peci# p&ipojil: „Kdybychom se
cht$li domluvit na spole#né ve#e&i,
trvalo by to dva m$síce. Takhle jsme se
bez problém' se%li díky tenisu.”

Jedním z nejunaven$j%ích byl Pavel
Hu+ka. B(val( úsp$%n( reprezentant,
#len v(boru klubu, dohrál a" pozd$
odpoledne, ale ani triumf v B-finále 
mu nebyl souzen. „Bez komentá&e,” 
usmíval se na otázku, zda je to úsp$ch
nebo neúsp$ch. „Ale byl to krásnej
den, turnaj má ú#ast a hlavn$ v%ichni
bojujou, i kdy" je vedro na padnutí.”
V %est ve#er byl konec, Pavel Houdek 
s Josefem Martinovsk(m udolali 
ve finálové bitv$ na dvorci #. 2 Václava
Klause s Lá,ou Polákem 6:4 a za pár
minut si %li pro ceny. Ale %tvanická
ned$le zdaleka nekon#ila, u dobrého
vínka se je%t$ chvíli sed$lo a povídalo.
„Byl to ú"asn( den, a nejen proto, "e
jsem díky partnerovi, Pavlu Houdkovi,

vyhrál. Tenhle turnaj, to byl báje#n(
nápad, rád jsem p&ijal pozvání. A zase
pro"il pár nostalgick(ch chvilek, 
proto"e )tvanici jsem - tehdy je%t$ 
v dresu Metrostavu - stav$l,” usmál se
Josef Martinovsk(, toho #asu v(konn(
&editel pro pozemní stavby .elezni#ního
stavitelství. Mimochodem - p&ed 
turnajem si pr( jedinkrát zatrénoval,
raketu skoro dva roky nedr"el v ruce...

„Byl to turnaj pro partnery klubu 
a pro lidi, se kter(mi chceme b(t 
v kontaktu, se kter(mi se prost$ rádi
potkáme,” &íkal mana"er I. !LTK 
Vladislav )avrda a prezident klubu
Franti%ek Stejskal dodal: „Je to na%e
pod$kování v%em, kdo nám pomáhají,
bez kter(ch bychom nemohli 
existovat.”

Dodejme, "e to bylo 
velmi milé #ervencové pod$kování.

V&sledky - $tvrtfinále: Klaus, Polák - Kubát, Pitra 6:2, Motlík, Zahradník - Peci#, Jirák 6:3, Martinovsk(, Houdek - Dalík, Velek 6:1,
)avrda, Topolánek - Horák, Mud&ík 6:1. Semifinále: Klaus, Polák - Motlík, Zahradník 6:3, Martinovsk(, Houdek - )avrda, Topolánek 6:0. 
Finále: Martinovsk(, Houdek - Klaus, Polák 6:4.

Miroslav Horák Petr Kuchár Pavel Hu.ka

Josef Martinovsk& Zden%k Krampera Vladimír Motlík 

28_ www.cltk.cz

[stalo se]

„Potkal jsem se tady s prima lidmi,
tak"e mi ani nevadí, "e forma n$jak
nep&i%la a u" asi ani nep&ijde. Spí%
lé#ím h&íchy hokejového mládí a %patné
"ivotosprávy, trable s loktem 
a ramenem,” usmál se Miroslav Horák,
obchodní &editel spole#nosti Ferona,
která je jedním z partner' I. !LTK. 
Po boku Pavla Mud&íka dohrál 
ve #tvrtfinále, zastavil je pár )avrda -
Topolánek. „Mirek servíroval o dv$
t&ídy líp ne" já,” slo"il p&edsedovi ODS
poklonu )avrda a dodal: „Líbí se mi, "e
je na kurt$ tahoun, sout$"ivej, umí se
hecnout. A hraje dost na riziko, v tom
jsme si podobní.” Jeho partner mu
oplácel: „Lá,a je ideální partner pro
amatéra jako já, proto"e je naprosto
nevzru%iv( a absolutní pohodá&. Na víc
ne" na semifinále jsme asi bohu"el
nem$li,” glosoval v(sledek 
v turnaji, kterého se i v dob$ 
nekone#n(ch debat o tom, co p&inese
v(sledek voleb, zú#astnil i prezident
Václav Klaus. „Po v%ech t$ch jednáních
a hodinách v kancelá&i je ideální se
prob$hnout a vy#istit hlavu,” ulevil si
vá%niv( tenista, #estn( #len I. !LTK,

jen" po boku Ladislava Poláka dokrá#el
a" do finále! Tam ov%em nesta#ili 
na pár Pavel Houdek - Martinovsk(. 
„Vydr"et v tomhle horku %est poctiv(ch
set' není legrace. Pot$%ilo m$, "e jsem
to zvládl,” usmál se Václav Klaus, kter(
si pr( na tenis #as v"dycky najde. 
„Sna"ím se poskládat si "ivot natolik
racionáln$, abych se na tenis t&ikrát
#ty&ikrát t(dn$ dostal. Ale na )tvanici
zajdu rád t&eba i jen na kávu.”

V turnaji bojovalo sedmnáct dvojic, mj.
Krampera - )im'nek, Jan' - Stejskal,
)tych - Kuchár nebo Kon#ick( - Vízek.
Kdo práv$ nehrál, sledoval p&í%tí 
soupe&e nebo odpo#íval ve stínu 
slune#ník' na terase restaurace Kogo,
která p&ipravila luxusní hospitality 
i ve#erní barbecue. 

„M$l jsem to t$"k(, proto"e tu byli
samí tenisti, ale je to ostuda Vládi 
)avrdy, kterej m$ tenis u#í,” usmíval se
po vy&azení ve skupin$ Petr Kuchár ze
Subterry a p&ipojil: „Byl to p$knej den 
s fajn lidma v krásn(m klubu, kde je 
i naprosté soukromí.” A vedle sedící

Po vyhlá#ení v&sledk): zleva vít%zové Josef Martinovsk& a Pavel Houdek, Václav Klaus a Ladislav Polák

Dobojováno. Pár Josef Martinovsk& - Pavel Houdek
porazil dvojici Václav Klaus - Ladislav Polák
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Pane !editeli, vy a Agrofert jste 
z!ejm% na "tvanici nep!i#li spole$n%,
(e ne?
„Kdepak, já p&i%el do Agrofertu 
v roce 2002, a to u" byla na%e dce&inná
spole#nost AGF Trading partnerem
klubu. Skupina Agrofert a tenis k sob$
pat&í u" roky, za#alo to v Bratislav$,
pokra#ovalo v Prost$jov$, v P&erov$ 
a te, i ve Vala%ském Mezi&í#í. 
Já jsem na )tvanici #lenem také u" pár
let, p&ivedl m$ m'j tehdej%í spole#ník 
a kamarád Milan Koldovsk(. 
Tak"e s m(m p&íchodem do Agrofertu
se na%e tenisové cesty spojily
a já se rád ujal rozvíjení vztahu 

mezi firmou a I. !LTK."

Co v)bec Agrofertu spojení 
s klubem p!iná#í?
„Úsp$%ná firma musí siln$ investovat
nejen do svého rozvoje, ale i tímto
zp'sobem. A nejen do ryze 
charitativních projekt'. Jsme skupina
fungující p&evá"n$ v chemické v(rob$,
co" díky r'zn(m aktivist'm ob#as
p'sobí tak, "e jsme sou#ástí zlo#inného
spiknutí na otrávení celého sv$ta 
(s úsm$vem). Proto rádi vyu"íváme
p&íle"itost b(t vid$ni pozitivn$, a to

nám p&iná%í práv$ spojení se sportem.
Krom$ toho: sporty, které podporujeme,
v$t%inou také sami provozujeme, tak"e
nám to p&iná%í i pot$%ení.”

Které sporty je#t% podporujete?
„Ka"dá z na%ich firem v$t%inou 
odv$tví v(razné v tom kterém regionu. 
N$kde házenou, jinde volejbal 

nebo basketbal, i kdy" to samoz&ejm$
není takové jako v tenise.”

Mimochodem - kdo je nejlep#ím
tenistou v Agrofertu?
„-ekl bych, "e pan majitel (Andrej
Babi% - pozn.) a n$kolik klí#ov(ch
mana"er' skupiny jsou velmi dob&í
tenisté.”

A vy?
„Já se pova"uju za solidního rekreanta,
kter( ov%em úsp$%nost své hry #asto
naru%uje aspiracemi na údery 
závodního hrá#e, p&i kter(ch procento
úsp$%nosti velmi dramaticky pokles-
ne...”

Jak dlouho u( hrajete tenis?
„Nerad to po#ítám, proto"e je to 
u" víc ne" t&icet let.”

Tak(e vá# vztah ke sportu...
„...bez sportu t$"ce strádám, a u" jsem
to za"il. Kdyby mi byl dlouhodob$
odpírán, patrn$ bych bídn$ zahynul 
(s úsm!vem).”

Prozradíte, jaké máte dal#í koní$ky?
„Asi p&ed %esti lety jsem za#al hrát
golf, ale s p&íchodem do Agrofertu se
moje kariéra dostala do silné stagnace.
Golf je #asov$ hodn$ náro#n(, a to je
m'j nejv$t%í problém. Taky proto, 
"e mám doma osmnáctim$sí#ní 
dvoj#ata - to je te, m'j nejv$t%í 
koní#ek. Tak"e v$t%inu volného #asu
trávím pobíháním s d$tmi na zahrad$ 
a na golfov( bag se prá%í.”

Letos má pr( JAN KADANÍK (40) 
mimo&ádn$ slab( rok. Tedy - tenisov$.
„Paradoxn$ jsem toho nahrál mnohem
víc v hale. V lét$ jsem do poloviny
prázdnin zvládl snad jen dva zápasy 
a jímá m$ hr'za: !eká m$ toti" turnaj
v míst$ bydli%t$ a vidím to na t$"kou
spole#enskou újmu,” smál se &editel
pro strategii spole#nosti Agrofert, 
která je hlavním partnerem 
I. !LTK Praha, p&i rozhovoru 
pro I. !LTK Revue.

Kdy" se rozdával sportovní talent,
MAREK ROUTA (11) %el dvakrát. „Mohl
by d$lat jak(koli sport,” &íká Magda
Zemanová, která se mu v I. !LTK 
trenérsky v$nuje. „Na to, jak málo 
trénuje, hraje moc dob&e. Má solidní
pohyb, p&ehled, hraje agresivn$.”

Marek vzal pr( raketu prvn$ do ruky 
u" ve dvou letech. První kr'#ky d$lal 
na privátním kurt$ kousek od Berouna
pod dohledem d$de#ka. S ním ostatn$
hrává dodnes, hlavn$ o víkendech.
„Nahrává mi,” up&es*uje, "e nejde 
o "ádné bitvy generací. 

Marek zkou%el i hokej, kter( hraje 
o dva roky star%í brá%ka Tonda. 
Ale nevyd"el. „Není t(movej hrá#,”
usmívá se jeho tatínek, skaut Montrealu
Canadiens, a Marek dodává: „Souboje
u mantinel', to není nic pro m$.”

Rodi#e svoje t&i syny bedliv$ hlídají,
vyznávají toti" teorii, "e není správné,
aby sportovní d&ina p&ipravila 

potomky o d$tství. Ale hlavn$: 
„Z hokeje znám kluky, kte&í byli 
v sedmnácti hv$zdy, ale v devatenácti
totáln$ vyhasli. Co komu pánb'h dal,
to stejn$ nikdo nedoká"e oklamat. 
Do patnácti není kam sp$chat,” tvrdí
Mark'v tatínek, jeho" p&ipravilo 
o hokejovou kariéru zdraví. 
I proto syny hlídá, nota bene, kdy"
Marek vyrostl za posledních p$t m$síc'
o osm centimetr' - v jedenácti m$&í 
u" 169 cm! 

Od sedmi hrál turnaje d$tí, 
od osmi je na )tvanici, kam se p&i%el
podívat vícemén$ náhodou. 
A p&esto"e trénuje jen jednou t(dn$, 
v zim$ dvakrát, díky talentu byl 
nap&íklad t&etí na »á#kovém« turnaji
do 12 let v Prost$jov$ a vyhrál p&ebor
Prahy. Honbu za d$tsk(mi poháry
ov%em Mark'v otec odmítá. „Kluci
d$lají sport proto, aby na n$j dostali 
stipendium. Proto taky chodí 
na angli#tinu. Pak se uvidí,” 
&íká Mark'v tatínek.

Hokej? 
Do souboj'
bych ne&el,
"íká Marek
Routa
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„Nejroztomilej%í byly samoz&ejm$
nejmen%í d$ti. Házely mí#em do dálky,
kutálely na dálku, b$haly slalom, 
skákaly p&es obru#...”

„Zú#astnila se zhruba polovina d$cek,
které chodí do %koli#ky. Jenom m$ trochu
mrzí, "e n$kte&í rodi#e dali p&ednost
cest$ na chatu a d$ti o turnaj p&i%ly."
)tvanická %koli#ka pokra#ovala 
po turnaji Jana Cup je%t$ t(den, 
skon#ila 30. #ervna, a po prázdninové
pauze pokra#uje obvykl(m rozvrhem 
a" do poloviny zá&í. Pak p&ijde 
»p&echodné« období, kdy bude 
%koli#ka fungovat podle mo"ností 
a dohody, a od za#átku &íjna p&ejdou
d$ti do haly.

To ale neznamená, "e prázdniny byly
#asem leno%ení! V #ervenci 
a na za#átku srpna prob$hly #ty&i
t(denní kempy, chcete-li kurzy. „Ráno
dv$ hodiny tenisu, pak ob$d, hodina
plavání a je%t$ jednou tenis. V dev$t
rodi#e d$ti p&ivezli, ve #ty&i si je odvezli. 

Já i Romana jsme se staraly 
maximáln$ o #ty&i prcky najednou, 
abychom se jim mohly v$novat.
A" v srpnu jsme si dop&ály dovolenou,
abychom zase nabraly sílu,” 
sm$je se Jana Pikorová.

Krom$ práce s d$tmi ve %koli#ce 
a p&i turnajích ji pot$%ily i v(sledky 
t$ch nejmen%ích v pra"sk(ch sout$"ích 
dru"stev. „Postavili jsme t&i dru"stva
p&ípravky. Á#ko, které hrálo sout$" 
u" druh(m rokem, skon#ilo druhé 
ve skupin$ stejn$ jako bé#ko, cé#ko, 
je" letos za#ínalo, osmé.”

Ve %tvanické %koli#ce je kolem 
sedmdesátky d$tí a n$které hodn$
%ikovné. „U" jsme s panem Jandusem,
%éftrenérem klubu, probírali, "e se 
na ty nej%ikovn$j%í podívá a p&ípadn$ 
je za&adí do dru"stva mlad%ích "ák',”
&íká Jana Pikorová a libuje si: 
„Musím &íct, "e klub si nás h(#ká 
a ka"d( rok máme pro %koli#ku lep%í
podmínky a cítím v$t%í podporu.”

Ji!í Pikora p!i Jana Cupu tradi$n% asistoval - na snímku
s t%mi nejmen#ími prcky, na které $ekal #estiboj her. 
V pop!edí Oliver Tich&.

Michaela Sma(íková, Markéta Hurychová a Ani$ka Kode#ová (zleva) mají 
na Jana Cup vzpomínku i v podob% medailí a diplom)

Natálka Skotáková "t%pánek SidorjákHonzík Balík Dan Skoták

Mikulá% Cup 2005. Jarní Cup 
a Jana Cup 2006. D$ti ze %tvanické
%koli#ky se mají, Jana Pikorová 
s dcerou Romanou pro n$ ka"dé t&i
m$síce p&ipraví krásn( den. Ten první
leto%ní pot$%il mr*ousy u" v b&eznu, 
na záv$r halové sezóny, kdy 
si zasout$"ili v »bublin$«. Ten druh(, 
u" »opravdick( turnaj«, pro"ili 
v sobotu 24. b&ezna na kurtech 
na Slavoji.

„Vy%lo nám po#así a p&i%la se 
podívat i spousta rodi#', prarodi#' 
a sourozenc' d$ti#ek. Myslím, "e se 
jim turnaj líbil, navíc má ka"d( krásnou
vzpomínku, proto"e pan Sidorják, 
sportovní fotoreportér, jeho" syn 
)t$pán chodí do %koli#ky, ud$lal 
spoustu krásn(ch fotek,” lí#í Jana 
Pikorová, du%e %tvanické práce s t$mi
nejmen%ími. !ervnov( turnaj se tedy
jmenoval p&ízna#n$: Jana Cup. „Ten
p&í%tí bude Romana Cup,” sm$je se
zku%ená trenérka, b(valá v(borná 
ligová hrá#ka, která to s d$tmi umí
jako málokdo a mana"er I. !LTK 
Vladislav )avrda si její práce 
pova"uje.

Jarního turnaje v nafukova#ce se
zú#astnilo 34 d$tí, toho #ervnového
osmadvacet. Nejmen%í %punty do %esti
let #ekal %estiboj, ale s tro%i#ku jin(mi
disciplínami ne" v b&eznu, star%í 
minitenis ve dvou skupinách a osmi 
a devítileté turnaj na jeden set na velkém
kurt$. Dovád$ní, radosti i p$kn(ch
úder' bylo spousta, stejn$ jako cen. 
„A kdo "ádnou nevyhrál, dostal aspo*
mal( dárek,” &íká Jana Pikorová, která
p&ipravila jako ceny i skute#né 
medaile. 

#tvanická &koli$ka: Jana Cup a t)denní kempy

[&koli$ka]
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Jana Pikorová se na "tvanici u( roky stará o ty nejmen#í Jakub Vladík
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„Byl to jeden z m(ch nejkrásn$j%ích
zá"itk' v'bec, a "e u" jsem n$co 
projezdil a vid$l," vzpomíná na zájezd
do proslulého vina&ského kraje 
Vladislav )avrda, generální mana"er
klubu, a dopl*uje: „Bylo o nás 
fantasticky postaráno, m$li jsme skv$l(
program, vid$li malebné vina&ské 
vesni#ky a dozv$d$li se spoustu 
zajímavého o p$stování vína. Tenis byl
tentokrát opravdu spí%e doprovodnou
zále"itostí.”

Jen"e i zá"itky z klubu stojí za to! 
A zdaleka se net(kají jen bitev na kurt$
- i kdy" Petr )im'nek má tu t&ísetovou
s panem Emmanuelem Crusem, 
viceprezidentem klubu, jen" na záv$r
pozval v%echny k sob$ dom' 
na p&ekrásn( záme#ek, po&ád p&ed
o#ima. „TC Villa Primrose má klub,
jak( bych si p&edstavoval. Uprost&ed
zelen$, která by se na )tvanici bohu"el
ani neve%la, stojí vkusná a ú#elná 
dvoupodla"ní klubovna, o které &ada 
z nás sní,” popisuje Vlá,a )avrda.
Do Bordeaux se vydala patnácti#lenná
v(prava s &adou vina&' i »rádobyvina&'«,
pro které byly p&í%tí dny zá"itkem 
nad jiné. !tvrtek 22. #ervna byl 
vyhrazen cest$, na pátek ov%em 
u" hostitelé p&ipravili báje#n( 
program. 

„Za#ali jsme prohlídkou Bordeaux, pak
jsme se byli podívat ve známé vina&ské
vesni#ce Saint Emilion a odpoledne nás
#ekala prohlídka Chateau Angelus,”
&íká Petr )im'nek a pokra#uje: 
„Ve#er jsme byli pozváni na Soirée
Gala, to byl spole#ensk( vrchol jejich
klubové sezóny. Asi sto padesáti host'm
hrála kapela, ve#írku se zú#astnili 
p&edstavitelé radnice - a my pro n$
m$li dárek od primátora Prahy Pavla
Béma, co" je viditeln$ pot$%ilo.”

V sobotu se hrál v p$tat&icetistup*ovém
vedru tenis. Do%lo na singl prezident'
klub' Bernarda Dupouye a Franti%ka
Stejskala, ve kterém byl %éf I. !LTK
úsp$%n$j%í, vít$zství vybojovali Lubo%
Zahradník i Eda Vít, bodovali také
Hanka Kop&ivová a Pavel Zahradník 
v singlech a Franti%ek Kop&iva 
s Edou Vítem a Pavel Hu+ka 
s Vlá,ou )avrdou v deblech. Zá"itkem
byla i smí%ená #ty&hra, ve které Iva 
a Petr )im'nkovi v rozhodujícím 
tiebreaku podlehli páru Bernard
Dupouy - Marielle Roux Lapadu. 
Ta je jednou z nejlep%ích francouzsk(ch
hrá#ek nad 40 let. Vrchol zájezdu
ov%em p&i%el t(" den ve#er. Byla jím
náv%t$va Chateau d’Issan, záme#ku,
kde "ije rodina viceprezidenta klubu 
z Bordeaux. 

„Pochopili jsme, "e i pro #leny TC Villa
Primrose to byl jedine#n( zá"itek, 

proto"e Emmanuel Cruse nás pozval 
do sv(ch soukrom(ch místností, jeho
rodina na záme#ku bydlí. Prost$ jsme
byli u n$j v ob(váku,” usmívá se 
Petr )im'nek. „Cel( víkend, to byla
jedna velká krása a záme#ek Chateau
d’Issan byl okouzlující. Byl to nádhern( 
zá"itek,” vzpomíná na #ervnové dny 
v Bordeaux prezident I. !LTK 
Franti%ek Stejskal.

A kdo vyhrál? Samoz&ejm$ klub 
ze )tvanice v #ele s Pavlem Hu+kou.
Jen"e zá"itky z doprovodného 
programu byly jaksi siln$j%í...

„Francouzi nav%tívili p&ed rokem Prahu
a myslím, "e jsme jim p&ipravili také
p$kné dny. Ur#it$ chceme v téhle
»dru"b$« pokra#ovat,” &íká Franti%ek
Stejskal a Petr )im'nek p&idává: „Stojí
za zmínku, "e v Bordeaux hrál ligu
Honza Vacek a "e Francouzi, kte&í hrají
tamní nejvy%%í sout$", mají zájem 
i o Honzu Hernycha. A já jsem 
p&esv$d#en, "e se poda&í domluvit 
i n$jakou v(m$nnou náv%t$vu skupinky
d$tí, n$co podobného jako s klubem 
z Bruselu.” Zkrátka a dob&e: 
do Bordeaux je pot&eba se vrátit, 
a to nejen kv'li skv$lému vínu.

Památka na oslavy 110. v&ro$í I. 'LTK v klubovn% TC Villa Primrose: prezident 
francouzského klubu Bernard Dupouy a Václav Klaus

Iva "im)nková a Marielle Roux Lapadu po utkání ve dvouh!e, které vyhrála 
Francouzka, jedna z nejlep#ích seniorek zem%
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Byli jsme v Bordeaux 
aneb

Náv&t%va v sedmém nebi

[Centenary Tennis Clubs]

Úchvatná a okouzlující. Taková byla náv%t$va »delegace« 
I. !LTK v Bordeaux. A v$zte, "e francouzsk( TC Villa Primrose 
je od posledního #ervnového víkendu pro v%echny zú#astn$né
nejoblíben$j%ím z klub' sdru"en(ch v Centenary Tennis Clubs,
sdru"ení stolet(ch klub'.

"tvanická v&prava na z!ejm% nejpoveden%j#ím (a rozhodn% »nejchutn%j#ím«) zájezdu

Ochutnávek bylo v Bordeaux n%kolik. Petr "im)nek 
a Franti#ek Stejskal se tvá!í, (e vínu rozum%jí, 
zatímco brat!i Zahradníkové jsou zdr(enliv%j#í...

'ty!i mu#ket&!i aneb (zleva) Pavel Hu.ka, 
Petr "im)nek, Franti#ek Stejskal a Vladislav "avrda 
na záme$ku Chateu d’Issan
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[hrají na #tvanici]

Michal Horá$ek: Jsem rád, !e sem pat"ím
Ne, MICHAL HORÁ!EK (54) nemá
d$lov( servis a forhend ho zklame 
#ast$ji, ne" by si p&ál. Ale jeho 
nasazení a tenisovou oddanost, které
na )tvanici dvakrát t(dn$ p&edvádí, mu
lze jen ti%e závid$t. „Bohu"el na tenis
nemám talent, ale hrozn$ moc m$
baví,” &íká úsp$%n( podnikatel, noviná&,
texta& a p&edev%ím velk( hrá#, kter( 
je u" p$t let #lenem I. !LTK Praha. 

Michale, jak jste potkal tenis?
„Nap&ed pasivn$. Asi se ví, "e jsem
spolu s kolegy zalo"il sázkovou 
kancelá&. A tenis byl t&etí nejoblíben$j%í
sázkové médium po fotbale a hokeji.”

A z!ejm% je to i jeden z t%ch 
»$ist#ích« sport), ne?
„Ale v'bec ne! O tenisov(ch 
skandálech se toho moc neví, 
ale p&edev%ím men%í turnaje jsou 
z tohoto pohledu velmi nebezpe#né.
Nakonec - v%ude, kde jde o peníze, 
se n$jak( chytrák objeví.”

Kdy( jste za$al hrát, zm%nil se n%jak
vá# pohled na tenis?
„Zm$nil, a dost podstatn$.
Dokud #lov$k nehraje, je stra%n$ 
chytrej a poka"enej volej sv$tového
hrá#e komentuje slovy: Blb#e, zase jsi

to dal do sít$... I já se nejd&ív potkal 
s tenisem jako kibic a byl v'#i n$mu
arogantní. Ale kdy" jsem za#al hrát...
Tenis je nesmírn$ t$"kej sport 
a obdivuju ka"d(ho, kdo ho umí 
aspo* trochu hrát.”

Za$al jste a( p!ed p%ti lety, skoro 
v padesáti - jaká byla do té doby 
va#e zku#enost se sportem?
„To byla zku%enost hazardního 
hrá#e, kter( chodí po kavárnách 
a bere sázky. Tak to %lo padesát let. 
A" v dev$tadevadesátém jsem 
se vsadil, "e n$koho porazím v b$hu 
na p$t kilometr', které jsem nikdy
p&edtím neub$hl. Vzal jsem si trenéra 
a intenzivn$ se na to p&ipravoval, 
ta sázka byla o milión sto tisíc. 
A skute#n$ jsem dosáhl solidních
v(sledk', proto"e jsem se nau#il 
b$hat. Ub$hl jsem to za jedenadvacet
minut a tu sázku snadno vyhrál. 
Tak jsem si &ekl, "e b$hat 
umím a u" neb$hám. A taky, "e kdy"
má #lov$k v'li a dobr(ho trenéra, 
lec#eho se dá dosáhnout.”

A vrhl jste se na tenis...
„Jenom"e s tenisem to není jako 
s b$háním, u" proto, "e na b$hání
mám talent a na tenis ne.”

Pro$ jste za$al práv% na "tvanici?
„Vlá,a )avrda je m'j kamarád, 
od d$tství. Taky se »vyskytoval« 
na kartách, i jeho táta, kter(ho jsem
moc dob&e znal, ten by válel cel(
noci... Tak jsem Vlá,u po"ádal, jestli
bych se nemohl stát #lenem !LTK.”

A za$al jste trénovat...
„Za#al jsem hrát s panem Ulmannem 
a zjistil, jak je to stra%n$ t$"k(. Ono se
&ekne forhend, jen"e to je najednou
stra%n$ moc pohyb' v%ech kon#etin...
Ale jsem hrozn$ rád, "e hraju, "e jsem
tady na )tvanici #lenem, "e tu mám
svou sk&í*ku, zkrátka, "e sem pat&ím.”

Trénujete dvakrát t&dn% - kdy p!ijde
$as na n%jakou tenisovou sázku?
„Myslím, "e ten nep&ijde nikdy. Mo"ná,
kdybych hrál s bezruk(m (smích).”

Jak se vám na "tvanici líbí?
„Líbí. Kdy" pominu krásn( kurty, 
zázemí a dobr( trenéry, v(born$ se 
tady parkuje, je tady velice slu%ná 
restaurace a taky tu #lov$k vidí 
slavn( hrá#e.”

T!eba Ji!ího H!ebce?
„Jirka, to je v(bornej par+ák, pravej
sportovec. Umí d$lat krásn( fórky 

( pokra"ování na stran! 39)
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Michal Horá$ek: 
Jsem rád, !e sem pat"ím
(pokra"ování ze strany 36) 

a la galerka. Tenhle humor se mi líbí,
sl(chával jsem ho na kartách 
a Jirka by do t$ch karet pat&il.”

Nau$il jste se b%hat, u$íte se tenis 
- co dál?
„Nic, jen sem tam n$co kv'li sázkám
(sm!je se). Jednou jsem taky vzpíral. 
Za p'l roku jsem m$l stra%liv( ramena,
prsní svaly, to bylo úpln$ nemo"n(...”

Bez nedovolen&ch podp)rn&ch 
prost!edk)?
„Jasn$, p&ece si nezni#ím játra kv'li
sázce o sto tisíc. Prost$ jsem vzpíral 
a m$l tehdy fakt stra%nou bednu. 
Ale pak jsem se jednou p&istihl, jak se
obdivn$ dívám do zrcadla, jak( mám
p$kn( svaly a &ekl si: Kon#ím.”

A ta sázka?
„Tu jsem vyhrál.”

Vá(n% jste nezkusil (ádn& jin& sport?
„Kdysi p&ed lety golf, v Motole. 
To je%t$ v'bec nebyl moderní, nikdo 
ho neznal, maximáln$ z #asopis' 
z t&icát(ch let. Synovi bylo tehdy snad
jedenáct let, m$l skv$lej %vih - a má ho
dodnes, ale já na tyhle %vihov( sporty
nemám talent... Ale golf m$ bavil,
mo"ná ho je%t$ za#nu hrát.”

A n%co adrenalinového?
„V zá&í jedu do Keni, tam budeme lítat
malejma letadlama a pak pojedeme sto
kilometr' na koních k jednomu jezeru
na severu za jedním kmenem - já toti"
studuju antropologii a cht$l jsem vid$t
n$co, co "ádn( turista nikdy nevid$l.
Mo"ná to bude adrenalinov( a" dost.”

Co vás vlastn% p!ivedlo k tenisu, kdy(
to nebyla sázka?
„P&esv$d#ení, "e s t$lem je pot&eba
n$co d$lat. Lidi, kter( n$kdy sportovali,
jsou od t$ch sportem nedot#en(ch
rozeznatelní i v sedmdesáti letech.
Tak"e asi sebezáchova organismu. Ale
nesmí se to p&ehnat, pak p&ijdou ta
vykloktaná kolena, vytahané %lachy,
zni#ená záda. Chce to prost$ sportovat
tak akorát, tak"e to tak akorát d$lám.”

Ur$it% máte i n%jak& tenisov& cíl.
„Cht$l bych, abych se po&ád na t( sv(
bídn( úrovni zlep%oval. Ono to toti"
není jen tak se ve #ty&iapadesáti 
v n$jakém sportu a v'bec v #emkoli
zlep%ovat. To asi ani nejde. I kdy": já
za#al pozd$, tak"e - na rozdíl od Vládi
)avrdy nebo Jirky H&ebce, kte&í 
u" m'"ou b(t jenom hor%í ne" byli 
za mlada - bych se je%t$ trochu zlep%it
mohl... Zapla+ Pán B'h za malá 
milosrdenství. No ne?”

P%t nejv%t#ích #tvanick&ch bitev Jana Kode#e
John Alexander 1975 (1. zápas) 6:4, 2:6, 7:5, 6:4
Manuel Orantes 1971 (rozhodující zápas) 7:5, 4:6, 7:5, 6:4
Francois Jauffret 1975 (rozhodující zápas) 6:1, 7:5, 6:1
Tony Roche 1975 (4. zápas) 6:3, 6:1, 6:4
Juan Gisbert 1971 (2. zápas) 6:3, 4:6, 9:7, 7:5

vít$zství bylo to nad Rochem, ale zápas
s Alexanderem byl pro mne daleko
t$"%í. V$d$l jsem, "e nesmím prohrát,
"e úvodní zápas rozhodne, co bude
dál. Kdybych prohrál, asi by bylo v%echno
ztracené. M$l jsem n'" na krku, t$"ko
se dalo po#ítat s tím, "e Jirka H&ebec
porazí ve druhém zápase Roche 
- i kdy" to pak dokázal. Se #ty&hrou
jsme taky po#ítat nemohli,” vzpomíná 
na zápas p&ed jedenat&iceti lety 
Jan Kode%. 

„Za#ínalo se v deset dopoledne, 
proto"e byl podzim a kolem %esté 
hrací tma, a ten tlak byl enormní. 
Alexander byl mlad%í ne" Roche, 
ambiciózní, m$l v(born( servis a po&ád
se tla#il na sí+, navíc mu nahrálo 
po#así. Pamatuju si, "e pr%elo, bylo
vlhko a kurt trochu kluzk(. Alexander
neustále úto#il, i p&i mém podání. 
Jakmile jsem nedal první servis, hned 
z returnu mi nabíhal na sí+ a nutil 
m$ k riskantním prohoz'm.”

První set Kode% za podpory zapln$ného
hledi%t$ zvládl: 6:4. Jen"e ve druhém
na n$j sedla krize. Prohrál 2:6 a ve t&etí
sad$ u" prohrával 1:4! „Stav 1:4 
ve t&etím setu nev$stil nic dobrého, 
ale Kode% v Davisov$ poháru, to je
punc kvality a spolehlivosti,” napsal 
druh( den v komentá&i k utkání 
!eskoslovensk( sport. Kode% se 
v kritick(ch chvílích sebral, zabojoval
tak, jak to um$l snad jen on, 
a klí#ovou sadu nakonec vyhrál 7:5. 
„Ten prom$n$n( setbol, po kterém mi
spadl obrovsk( balvan ze srdce, mám

po&ád p&ed o#ima. Alexander 
zaservíroval a cpal se na sí+ a já zahrál 
bekhend k&í"em, krátkej prohoz ven 
z kurtu. Takzvanej zázrak,” sm$je se
Jan Kode%. „Byla tam skulina, do kter(
jsem se trefil. To byl moc d'le"itej
moment, proto"e kdy" je #lov$k 
naho&e, kdy" vede, je mnohem klidn$j%í
a víc si dovolí.”

!tvrt( set vyhrál Kode% 6:4, zápas 
trval bez #ty& minut t&i hodiny! 
!eskoslovensko vedlo nad Austrálií 
1:0 a Ji&í H&ebec %el pro druh( bod
proti Rocheovi. I kdy" to tak zpo#átku
nevypadalo... „Vzpomínám si, 
"e m$ Pepa Stejskal ve star( tribun$
masíroval a Jirka za#al %patn$, 
dostával stra%nou kládu. Ale ve t&etím
setu se chytil a p&eru%ovalo se 
u" za stavu 2:2 na sety. Po&ád je%t$
nebylo jist(, "e Roche porazí, ale 
nakonec to v dohrávce dokázal 
a vedli jsme 2:0, to byla bomba. 
Pak kapitán Bolardt rozhodl, 
"e debla vypustíme a p&ipravíme 
se na ned$li. A vy%lo to...”

Pála a Zedník sice prohráli #ty&hru 
s párem Dent - Alexander 3:6, 6:3, 
2:6, 3:6, ale Kode% v ned$li vyprovodil
Roche 6:3, 6:1 a 6:4 a )tvanice 
jásala radostí. „Kode% je na antuce
v"dycky vynikající,” ulevil si nehrající
kapitán Australan' Neale Fraser 
a trenér Pavel Korda se chystal 
kone#n$ otev&ít obrovskou láhev 
whiskey, kterou si dlouho %et&il na den,
kdy Kode% a spol. postoupí do finále
Davisova poháru. 

Sta!i$ká "tvanice praskala v p%tasedmdesátém, kdy p!ijeli k semifinálové bitv%
Australané, ve #vech, diváci zaplnili i provizorní tribunku 
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U" t(den p&ed zápasem to na )tvanici
vypadalo jako p&i manévrech. 
Stav$ly se mobilní tribunky, které 
zv(%ily kapacitu hledi%t$ z p'vodních 
#ty& a p'l tisíce na víc ne" %est tisíc 
divák' a rota voják' pak skákáním 
a dupáním testovala, jestli vydr"í 
i bou&livé fand$ní.

„Byla to v(jime#ná atmosféra, v"dy+ 
se hrálo o finále,” vzpomíná na zápas
proti Australan'm JAN KODE) (60).
Tehdy, v dev$tadvaceti, byl je%t$ 
hrá#em Sparty, do I. !LTK se vrátil
teprve pozd$ji. Ale %tvanick( centrkurt,
to byl v zápasech Davisova poháru 
jeho »ob(vák«, prohrál tu jen 
s Fibakem, Metrevelim, Barazzuttim 
a jako jedenadvacetilet( zelená# 
s Chilanem Rodriguezem. 

V pátek 26. zá&í 1975 sehrál 
na )tvanici z&ejm$ svou nejv$t%í 
daviscupovou bitvu. A vít$znou. 
Ve #ty&ech setech udolal bombar,áka
Johna Alexandera pova"ovaného 
tehdy za nástupce legendárních 
Lavera a Newcomba: 6:4, 2:6, 7:5, 6:4. 
V ned$li pak vy&ídil i Roche, 
na antuce nejlep%ího z Australan', 
a !eskoslovensko se v sestav$ Kode%,
H&ebec, Pála a Zedník probilo 
do finále Davisova poháru proti 
)védsku s fenomenálním Borgem 
(2:3 ve Stockholmu).

V noci na pátek spal Jan Kode% bídn$.
Jednak nebyl fit, po&ád cítil pár dn'
staré zran$ní nohy z mezinárodního
mistrovství republiky v Bratislav$. 
A taky svazující pocit, kter( tak 
d'v$rn$ znal, proto"e se od n$j 
poka"dé #ekaly dva body. 
I proto se v den zahajovacího zápasu 
s Alexanderem probudil u" v p'l 
páté ráno! 
„Byl jsem hrozn$ nervózní a nemohl
dospat,” usmívá se p&i vzpomínce na
chvíle p&ed zápasem a &íká: „Mnozí si
asi myslí, "e moje nejv$t%í %tvanické

Kode&'v »zázrak«

[&tvanické bitvy]

)tvanice tím zápasem "ila od za#átku zá&í. 
V"dy+ m$li p&ijet Australané s Rochem a Alexanderem! 
Sta&i#k( centr m$l b(t sv$dkem bitvy o daviscupové finále 1975.1975

Jan Kode# v bitv% proti Alexanderovi 
získal veled)le(it& první bod a triumfem
nad Rochem pak posunul 'eskoslovensko
do finále proti "véd)m
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O Vánocích se objevil na )tvanici 
a okam"it$ byl »lapen«. Od b&ezna 
u" je PAVEL MUD-ÍK (41) správcem
%tvanického areálu a klub si nem'"e
jeho práci vynachválit.

Jak to vlastn% p!i#lo, (e jste se objevil
na "tvanici?
„O Vánocích jsem byl v Praze 
za Romanou, mojí "enou, potkal jsem
na )tvanici Vlá,u )avrdu a ten se m$
zeptal, jestli bych nem$l chu+ tady 
pracovat jako správce areálu. Nechal
jsem si to projít hlavou, proto"e m$ 
to zajímalo, a - od b&ezna jsem 
nastoupil.”

Co jste do té doby d%lal?
„Patnáct let jsem pracoval jako 
trenér a správce kurt' v N$mecku, 
ve Schwarzenbachu nedaleko Hofu, 
to je kousek od A%e. U" jsem se ale
pomalu cht$l vrátit, proto"e Romana
tady u" dva roky byla zpátky a dojí"d$la
za mnou jen na prodlou"ené víkendy.
Tak jsem si &ekl: Pro# takovou nabídku
nevyu"ít? Myslím, "e pro ka"dého 
tenistu je #est pracovat 
na )tvanici.”

Je#t% nelitujete, (e jste ud%lal zm%nu?
„Nelituju, baví m$ to. Mám radost 

i z toho, "e jsem tu zase potkal 
spoustu kamarád' z d&ív$j%ka.”

Je n%co, co vás na "tvanici 
p!ekvapilo?
„Ze v%eho nejvíc - a to mile, "e tady
jsou fajn lidi. V"dycky jsem si myslel, 
"e ti, kdo hrají na )tvanici, si o sob$
hodn$ myslí (s úsm!vem). Jsem rád, 
"e jsem se pletl, jsou tady 
bezproblémové vztahy.”

Ur$it% u( za ten p)lrok víte, co byste
rád zm%nil?
„Ka"dopádn$ bych rád p&isp$l 
ke zlep%ení údr"by celého areálu. 
Speciáln$ na kurtech na Slavoji je je%t$
dost co vylep%ovat. Ale je toho 
samoz&ejm$ víc.”

Chcete n%co vzkázat $len)m?
„P&ekvapilo m$, "e v$t%ina z nich 
se ke kurt'm chová hodn$ ohledupln$.
Jde o to, aby i ti, kte&í jdou hrát po nás,
m$li stejné podmínky a p&i%li na p$kn$
upraven( kurt. P&ece jen - správce
nem'"e v%echno hlídat po cel( den.
A p&ál bych si, aby se v%ichni chovali 
s maximální ohleduplností k bazénu,
aby ho nezne#i%+ovali a p&ed vstupem
do n$j se sprchovali, proto"e hygienické 
p&edpisy jsou velmi striktní.”

Pr& nerad sedíte v kancelá!i, 
co( vedení klubu oce*uje...
„To je pravda (sm!je se), ale n$kdy je 
i to sezení v kancelá&i pot&eba, proto"e
k mojí práci pat&í i trocha nepopulárního
papírování. Ale jinak si rád v%echno
sám obhlídnu a zkontroluju, #asto 
i ud$lám.”

Ne( jste p!ed lety ode#el 
do N%mecka, kde jste v Praze hrál?
„Na Startu. Poslední sezónu p&ed m(m
odchodem, to bylo v devadesátém,
jsme hráli druhou ligu.”

Jak $asto hrajete dnes? A s k&m?
„Dvakrát t&ikrát v t(dnu se spoluhrá#i 
z cé#ka, za které s Romanou oba 
hrajeme. Je tam skv$lá parta - Lubo%
Zahradník, Milan )íma, 
Vlasta Vopi#ková, Petra Kurzová, 
Mirek Tomka, ob#as nám pom'"e 
Dan Van$k. Dokonce jsme postoupili
do I. t&ídy.”

Vás to tady zjevn% baví, (e?
„Baví, a moc. Ké" by to takhle
fungovalo dál a v%ichni #lenové, kte&í 
si p&ijdou zahrát nebo tady jen strávit 
p&íjemné odpoledne t&eba u bazénu
nebo na terase, odcházeli spokojeni. 
To bych si moc p&ál.”

Pavel Mud"ík: Jsou tady fajn lidi


