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Vážení členové klubu,
po půl roce ve funkci prezidenta klubu, ve funkci,
které si velmi vážím a určitě ji nepovažuji za funkci
čestnou, si Vás dovoluji touto formou oslovit.
I když v klubu nejsem žádným nováčkem a tričko už
jsem zde za poslední dvě desetiletí mnohokrát propotil,
uplynulých šest měsíců jsem měl možnost vidět klub
z jiného úhlu. Snad jsem aspoň trochu přispěl k jistému
»zúředničtění« fungování výboru, k čemuž mi nemálo
pomáhá jistá autorita plynoucí z jiné prezidentské
funkce. Ale už jsem se mohl přesvědčit, že je
výbor velmi dobře fungujícím tělesem.
Úkolů před sebou máme celou řadu:
◗

Udržet, či zvyšovat sportovní úroveň závodních

hráčů a hráček. Máme radost z úspěchu v extralize,
z příspěvku Lucie Hradecké k výhře ve Fed Cupu,
z grandslamových úspěchů Hradecké a Benešové
ve čtyřhrách, z výborných pozic našich hráčů a hráček
v dorosteneckých a juniorských kategoriích, ale jsme
si vědomi i slabších míst;
◗

udržet, či zvyšovat kvalitu i atmosféru v rekreačním

tenise a udělat z klubu místo, kam každý člen rád
přijde posedět s přáteli;
◗

připravovat formou školičky co nejvíce budoucích

dobrých tenistů;
◗

nepřestat v úsilí o získání dalších prostor pro fungování

klubu za železničním viaduktem;
◗

připomínat tradici nejstaršího českého klubu

i slávu našich velikánů; kurt číslo 1 ponese od letoška
jméno Jaroslava Drobného, vzpomeneme také
na Jiřího Javorského (1932 - 2002);
◗

udržet na Štvanici kvalitní mezinárodní tenisový

turnaj (či turnaje) dospělých;
◗

nabídnout I. ČLTK Pražanům jako jejich klub, atd.

Poj+me k tomu všemu společně přispět.

Václav Klaus,
prezident I. ČLTK Praha
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Vítězka Safina Cupu, v březnu
patnáctiletá Belinda Benčičová

Safina Cup
vyhrála hvězdička
Přestože lednový Safina Cup, turnaj
juniorů kategorie ITF 4, tentokrát
nepřinesl hráčům I. ČLTK žádný
vavřín, byl velmi užitečný. V obou
kategoriích se totiž objevilo dvanáct
mladých tenistů klubu a většina
z nich získávala první mezinárodní
juniorské zkušenosti.
„Například pro Miri Kolodziejovou
to byl vůbec první turnaj ITF,“
přiblížil ředitel Safina Cupu a
současně trenér loni nejlepší starší
žákyně v ČR Zdeněk Kubík. „Turnaj
byl znovu především šancí na první
juniorské body na mezinárodní
scéně. O to větší, že jsme jako
pořadatel mohli využít několika
volných karet. Bohužel, nikdo
se výrazněji neprosadil, což bylo
v několika případech i vinou
těžkého losu. Ani Miriam to neměla
snadné, hned ve druhém kole
potkala Slovenku Schmiedlovou,
která na mě udělala výborný dojem
agresivním pojetím a výborným
pohybem a trápila i nasazenou
jedničku Komardinovou.“
Atrakcí byla nepochybně účast
Djordjeho Djokoviče, nejmladšího
bratra vítěze Australian Open
Novaka. Ten v Praze trénuje, jeho
výsledky však zatím nenaznačují,
že by měl jít ve šlépějích slavného
bratra. Jako o nové Hingisové se
naopak mluví o čtrnáctileté Belindě
Benčičové, jejíž rodiče jsou Slováci.
Ta trénuje v akademii Melanie
Molitorové ve Wollerau a na její
technice je to patrné. „Je hodně
šikovná, hraje míče brzy po odskoku,
jen jí zatím chybí razance, což je
samozřejmě dáno fyzickým vývojem,“
komentoval hru vítězky Zdeněk
Kubík. Dvouhru chlapců vyhrál
Rakušan Miedler.
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Extraliga 2011: Opět těsná prohra s Prostějovem

S posilami do finále
I. ČLTK se po několikaleté pauze znovu pyšní titulem finalista extraligy. Hodnotu stříbra
z prosince 2011 navíc násobí superlativy z úst hráčů. Mnozí totiž domácí soutěž, která se
podruhé hrála v termínu těsně před Vánoci a měla lukrativní dotaci 4 miliony korun, označili
za nejkvalitnější v Evropě. A přestože prohra Štvanice s favorizovaným Prostějovem v boji o titul
vypadá podle výsledku 5:2 jednoznačně, stejně jako v semifinále 2010 to bylo o prsa.

36/ Když Štvanice tančí aneb čtvrtky patří zumbě
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„Ve dvou zápasech jsme nevyužili
záblesk šance, a to rozhodlo. Iveta
Benešová měla proti Šafářové setbol,
totéž Jürgen Melzer proti Berdychovi,”
hodnotil finálovou prohru šéftrenér
I. ČLTK Jaroslav Jandus a připomněl,
že žebříčková postavení hrála
ve všech dvouhrách pro soupeře.
„Někde to bylo těsné, jinde o třicet
nebo i padesát míst ve prospěch
Prostějova, tak jako v případě
Lucky Hradecké a Kvitové.

A třeba Honza Hernych vzhlížel
k Seppimu z propasti sto třiceti
míst, přesto po fantastickém výkonu
vyhrál. Znovu ukázal, jaký je bojovník
a týmový hráč.”
Řinčení zbraní dvou největších
soupeřů a spolufavoritů soutěže –
Prostějova a Přerova – vedlo spolu
s atraktivními prémiemi pro nejlepší
týmy k historickému kroku: vedení
klubu angažovalo zahraniční

posily a do nejvyšší soutěže, která je
vedle úspěchů v péči o talenty výkladní
skříní I. ČLTK, poprvé investovalo.
Nutno dodat, že s rutinou burzovních
makléřů z Wall Street. Rakušan Jürgen
Melzer a Němec Philipp Petzschner
přinesli kvalitu a důležité body
v bitvě s Přerovem, navíc do týmu
skvěle zapadli. „Hráli, jako by byli
naši. Chodili s námi na večeře, hráli
fotbálek, fandili, zkrátka s týmem žili.
Když se podaří sehnat takové hráče,
www.cltk.cz_03
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má to smysl,” chválil dvojnásobné
grandslamové vítěze v deblu
Jandus.
Právě angažmá posil rozhodlo
důležitý duel semifinálové skupiny
s Přerovem, v němž se hrálo o finále.
Domácí nakupovali před extraligou
jako s bezednou kreditkou, podobně
jako Prostějov. Obhájce titulu měl
v týmu kromě domácích hvězd
Berdycha a Kvitové se Šafářovou
ještě Němce Mayera, Itala Seppiho,
Fina Nieminena a Ukrajince
Stachovského, Přerov angažoval
k Rosolovi Troického, Kukuškina,
Istomina a Kerberovou. A přestože
byl podle žebříčkového postavení
ve většině zápasů favoritem,
na domácích kurtech prohrál.

Jan Hernych udolal ve finále po skvělém výkonu Itala Seppiho

Jiří Fencl při deblu s Luckou Hradeckou a Ivetou Benešovou

Výsledky I. ČLTK
Semifinálová skupina: I. ČLTK – Precolor Plus Přerov 6:3
(Melzer – Troicki 7:6, 6:4, Petzschner – Rosol 6:4, 5:7, 6:3,
Hernych – Istomin 3:6, 6:7, Mertl – Kukuškin 4:6, 7:6, 5:7,
Hradecká – Kerberová 6:2, 6:3, Benešová – Mendesová 6:4,
6:3, Benešová, Hradecká – Kerberová, Dobrá 6:2, 6:7, 10:6,
Melzer, Petzschner – Rosol, Troicki 6:0, 2:6, 10:6, Jebavý,
I. Minář – Istomin, Kukuškin 6:7, 2:6), I. ČLTK – Liberec 6:0
(I. Minář – Majšajdr 7:5, 6:2, Benešová – Pivovarovová 2:6,
6:3, 6:4, Petzschner – Vögeli 4:0 skreč, Hradecká – MayrováAchleitnerová 6:3, 7:5, Melzer – Haider-Maurer 6:7, 7:6, 6:2,
Hernych – Schmidt 6:1, 7:6). Finále: Prostějov – I. ČLTK Praha
5:2 (Nieminen – Mertl 6:2, 7:6, Šafářová – Benešová 7:6, 6:3,
Seppi – Hernych 6:0, 4:6, 4:6, Kvitová – Hradecká 7:6, 6:7,
5:7, Mayer – Petzschner 6:1, 7:6, Berdych – Melzer 7:6, 6:4,
Kvitová, Šafářová – Benešová, Hradecká 6:4, 5:7, 10:6).
04_www.cltk.cz

Co rozhodlo? Melzer v nejlepším
utkání dne udolal v souboji 33.
s 22. hráčem světa Srba Troického
7:6, 6:4, Petzschner si poradil
s Rosolem a Hradecká rozdrtila
favoritku Kerberovou. „Mě nadchnul
zápas Petzschnera s Rosolem, byl to
úplně jiný tenis než většina ostatních
zápasů. Moc se mi líbí, jak Philipp
hraje,” komentoval vítěznou třísetovou
bitvu německé posily kapitán I. ČLTK
Jan Vacek, jenž nechal na lavičce Iva
Mináře a nasadil Hernycha s Mertlem.
„Ivoš byl před extraligou nemocný
a netrénoval naplno, proto dostali
přednost kluci,” vysvětlil rozhodnutí.
Minář dostal příležitost hned druhý
den proti Liberci, kdy porazil
Majšajdra a přispěl k hladkému
vítězství 6:0 a postupu do finále,
kde čekal superfavorit.
Jak se ve finále ukázalo, domácí
prostředí bylo nezanedbatelnou
výhodou; tým ze Štvanice jel po
dvou vítězných zápasech v Přerově
do Prostějova, kde čekaly přece
jen odlišné podmínky. „Kurty byly
o dost pomalejší, trvalo mi, než
jsem si zvykl,” připustil Jan Hernych,
jenž se však ve finále blýskl proti
italskému favoritovi Seppimu
a udolal ho 0:6, 6:4, 6:4.
„V prvním setu jsem si nemohl
zvyknout na povrch a Seppi mi
nedal šanci, hrál opravdu výborně.
Ale pak se to jedním vydřeným
gamem otočilo, on znervózněl
a začal chybovat. Já jsem se naopak
dokonale zkoncentroval a vyhecoval.
Snad až moc, pan Hřebec mě musel
při zápase zklidňovat,” smál se
po vítězství Honza. Důležitý bod
získal za stavu 0:2; Jan Mertl totiž
předtím přes bojovný výkon nestačil
na Nieminena a Iveta Benešová
podlehla Šafářové, kterou do té doby
nikdy neporazila, přestože měla
v tie-breaku první sady setbol.

O senzaci a srovnání skóre
na 2:2 se pak postarala Lucie
Hradecká. V utkání, které sneslo
hodně přísná měřítka a přikovalo
k televizním obrazovkám spoustu
fanoušků, udolala ve třech setech
světovou dvojku Kvitovou po setech
6:7, 7:6 a 7:5. Znovu tím vrátila
I. ČLTK naději na titul. Lucie přitom
nikdy předtím na Kvitovou neuhrála
ani set, ba ani v tréninku!
„Možná právě proto jsem do toho
šla naplno a bez zábran, neměla
jsem co ztratit,” usmívala se
po vítězství, kterým připravila
Kvitovou po 23 vyhraných zápasech
v řadě o halovou neporazitelnost
v sezoně 2011.„Klíčový byl osmý
game ve třetí sadě, kdy jsem
prohrávala 3:4 a 0:40 při vlastním
podání, ale ještě jsem to otočila.
Mám samozřejmě velkou radost,
porazit druhou hráčku světa je
výjimečné. A věřím, že mi tahle
výhra přinese i kus sebevědomí
pro novou sezonu,” dodala Lucie,
která loni nastupovala poprvé
v roli jedničky I. ČLTK.
Po výhrách »prostějovského«
Mayera nad Petzschnerem
a Berdycha (po dovolené a krátké
přípravě zahrál famózně) nad
Melzerem však byli znovu na koni
domácí. Titul jim pak definitivně
přinesla čtyřhra žen. Kvitová se
Šafářovou se v ní rozhodly udolat
soupeřky, zkušené a úspěšné deblistky
Hradeckou a Benešovou, agresivitou
ze základní čáry a – dokázaly to.
„Trošku nás to zaskočilo, hlavně
Lucka hrála neskutečně dobře.
Mně už naopak citelně chyběly síly,”
glosovala porážku 6:10 v rozhodujícím
super tie-breaku Lucie Hradecká.
Pátý bod tak Prostějovu stačil
k obhajobě, závěrečné čtyřhry
mužů už se nehrály.
„Byla to hvězdná extraliga, nejen
hráčským obsazením, ale i kvalitou
zápasů. Naše utkání s Přerovem
přineslo výborný tenis, vyčnívala bitva
Melzera s Troickým. A všem se muselo
líbit i finále, ve kterém se utkal
de facto kompletní fedcupový tým
a všechny holky hrály výborně,”
všiml si Jaroslav Jandus.
„Škoda čtyřhry, kterou jsme
s Ivetou prohrály a která definitivně
rozhodla. Ale finále je finále, takže
dojem z extraligy je veskrze pozitivní,”
svěřila se Lucie Hradecká a Iveta
Benešová připojila: „Potěšilo mě,
že jsme byli opravdový tým.
A příjemně mě překvapilo, jak to
Jürgen s Philippem vzali zodpovědně.
Bylo vidět, že chtěli každý zápas
vyhrát.”
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Vladislav Šavrda: Atmosféra mě nadchla
Podruhé za sebou musela
generálního manažera I. ČLTK
VLADISLAVA ŠAVRDU domácí extraliga
potěšit. Po hubených letech přišlo
semifinále v roce 2010 a loni v prosinci
finále. Nejstarší a nejprestižnější domácí
klub se vrátil na výsluní, k čemuž
mu poprvé pomohly i zahraniční
posily.
Jaký dojem na vás udělal poslední
ročník extraligy?
„Její úroveň bezesporu stoupla.
Jistě je to navýšením dotace, což
klubům pootevřelo dvířka k angažování
kvalitních zahraničních hráčů. Prestiž
dodal soutěži i přímý přenos České
televize, diváci viděli několik velmi
pěkných zápasů, které kvalitou nezaostaly
za světovými turnaji. A musím říct,
že finále mě mile překvapilo velmi
sportovním prostředím a profesionalitou
a objektivitou rozhodčích.
Mám jedinou výhradu: tým, který
postoupil z Přerova, se musel ve finále
vyrovnávat s rozdílným povrchem,
který byl pomalejší. Aby byly rovné
podmínky, chtělo to den volna
a tedy možnost tréninku.“
Váš nejsilnější zážitek?
„Nadchla mě perfektní týmová
atmosféra v našem družstvu a výkon
Lucky Hradecké proti Kvitové - to
pro mě byl velký zážitek.“

S výhrou nad nabitým Přerovem a
finálovou bitvou jste určitě spokojen?
„Samozřejmě, finále bylo naším cílem.
Vítězství zůstalo přáním; tajně jsme
doufali, že můžeme nevídaně silný
Prostějov potrápit víc, než se nakonec
stalo. Ale výhra nad Přerovem je
úspěch, protože soupeř se hodně
posílil a většina jeho hráčů měla lepší
žebříčkové umístění.”
Postup do finále přinesl i osm set tisíc
korun do klubové pokladny.
„To je příjemné, nicméně klub nezbohatl,
protože náklady byly i tak vyšší. Úspěch
v nejvyšší domácí soutěži je však důležitý,
takže to byly dobře investované peníze.”
Poprvé jste pro extraligu
angažovali zahraniční posily - proč?
„Díky zvýšené dotaci jsme si mohli
dovolit – při určité kalkulaci s výsledkem
– náklady zvednout. Dlouhé roky jsme se
tomu bránili a říkali, že je prospěšnější
dát peníze talentovaným mladým
hráčům, ale ukázalo se, že tentokrát
to byl správný krok.”
Melzer a Petzschner vás asi
nezklamali...
„S jejich přístupem i výkony jsem byl
naprosto spokojen. Oba předvedli nejen
profesionalitu, ale i bojovnost, výborně
se začlenili do týmu a máme od nich
příslib budoucí spolupráce.“

Tým I. ČLTK, finalista extraligy 2011. Vzadu stojí zleva Jan Mertl, kapitán Jan
Vacek, Jan Hernych, Philipp Petzschner, trenér Jiří Hřebec a Karolína Plíšková, před
nimi Lucie Hradecká, Iveta Benešová, trenér Jiří Fencl a fyzioterapeut Petr Routner,
vpředu Ivo Minář, Roman Jebavý, Jürgen Melzer a kondiční trenér Pavel Janda

Někteří hráči tvrdili, že
extraliga byla letos nejkvalitnější
soutěží v Evropě, nicméně doma
pořád nemá dostatečný zvuk. Je
podle vás možné ještě ji vyšperkovat,
aby přitáhla větší zájem médií
a fanoušků?
„Napadá mě jediná možnost:
zúžit ji na čtyři, maximálně šest
týmů, které by hrály na jednom místě.
Pak by to mohlo být pro diváky i média
ještě zajímavější, takový formát by
se velmi podobal turnaji ATP nebo
WTA Tour.“
Tušíte už, zda se pro příští rok
chystají nějaké změny?
„Zatím ne. Ale pokud by mělo dojít
k nasazení pořadatelských týmů
Prostějova a Přerova do semifinálových
skupin, což by znamenalo, že by spolu
mohli být ve skupině finalisté posledního
ročníku, tedy my a Prostějov, nemohli
bychom s tím souhlasit. Pokud by
to asociace extraligových klubů
navrhovala, byli bychom pro uspořádání
jedné skupiny v Praze. Jsou areály,
které mají menší tribuny a kde by
se mohlo hrát, například Průhonice,
Modletice i jiné. Jde nejen o zásadní
rozdíl v prize-money při úspěchu
či neúspěchu, ale také o návaznost
na další ročník; v případě neúspěchu
bychom teoreticky mohli spadnout
až do základní skupiny.“

Iveta Benešová svedla v prostějovském
finále bitvu se Šafářovou
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Jan Kodeš sportovní legendou
Wimbledonský vítěz z roku 1973 Jan Kodeš,
čestný člen I. ČLTK, převzal při prosincovém vyhlášení
Sportovce roku Cenu Emila Zátopka pro sportovní legendu.
Hlavní cenu, kterou získala Kvitová, má ovšem doma také
– právě z roku 1973. „Cena Emila Zátopka mě velmi
potěšila, a nejen proto, že jsem se dostal do společnosti
nejlepších sportovců naší historie, což beru jako velkou
poctu. Občas jsem totiž měl pocit, že se mi v zahraničí
dostává většího respektu než doma,“ glosoval to
s odstupem Jan Kodeš, který na slavnostním večeru
žertoval: „Nevím, co se stane, až se ráno probudím
a řeknu si: Jsem legenda...“

Jan Kodeš s trofejí, Cenou Emila Zátopka
pro sportovní legendu

Lucie v palbě otázek
První prosincovou středu se v klubové restauraci
uskutečnila beseda s Lucií Hradeckou, vítězkou
čtyřhry na Roland Garros a členkou vítězného
fedcupového týmu. Přišla řada žáčků I. ČLTK, mnozí
s rodiči, a Lucka se ocitla v palbě všetečných otázek.
Na všechny odpovídala vyčerpávajícím způsobem
a nadto rozdala několik autogramů. „Zájem dětí
i rodičů mě opravdu překvapil. Řeč byla o tom,
jak Lucka začínala, jak trénuje, taky o fungování
na okruhu, jazykovém vybavení… Podobnou
akci určitě brzy a rádi zopakujeme,“ komentoval
setkání manažer klubu Vladislav Šavrda.

Lucie Hradecká s dětmi krátce po besedě
v klubové restauraci

Vzpomínka na Václava Klimenta
Pro všechny, kteří ho znali, byl jeho odchod
bolestnou ztrátou. JUDr. Václav Kliment byl předsedou
I. ČLTK v těžkých dobách normalizace a ti, kdo jeho
působení pamatují, na něj vzpomínají jen v dobrém.
„Byl to báječnej člověk, vždycky a všem se snažil pomoct.
Raději šel sám s kůží na trh, než aby měl někdo problémy,“
říká Jana Pikorová. Václav Kliment pomohl I. ČLTK
zvláš- v době, kdy klub kvůli politické situaci takřka živořil.
Jako vedoucí Závodu dopravy a mechanizace DP Praha
přinesl na Štvanici všestrannou pomoc i technické zázemí.
Klubu pomáhal ze všech sil i později, kdy působil jako
právník na Katastrálním úřadě. Václav Kliment zemřel
15. října 2011 ve věku 77 let. Čest jeho památce.

Václav Kliment při jedné z posledních
návštěv na Štvanici
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Milan Šrejber zkompletoval Worldloppet
Bývalý daviscupový reprezentant Milan Šrejber
propadl kouzlu hor. Čas od času podnikne
horolezecký výstup, ale hlavně objíždí lyžařské
maratóny. Během posledních tří let absolvoval
všech 15 akcí Worldloppetu; posledním byl loni
v srpnu australský Kangaroo Hoppet. „Podařilo
se mi to nejrychleji ze všech sto čtyřiceti lidí, kteří
to dokázali, jsem mezi nimi čtvrtý Čech,“ pochlubil
se Šrejber, který se te+ chystá na další disciplínu:
„Chci zkusit ski alpinismus. Nahoru na lyžích
s tuleními pásy, případně po skále, a dolů
v prašanu na lyžích. Nejdůležitější věc, boty
číslo 49, už jsem sehnal,“ usmívá se.
Milan Šrejber absolvoval 15 dálkových běhů
Worldloppetu za pouhé tři roky!

Mikuláš přivedl tři čerty
Tradičně laskavý a štědrý byl poslední
štvanický Mikuláš. Tomáš Vydra chtěl
od dětí znovu slyšet básničky, vidět jejich
parádní údery a na oplátku rozdával za
pomoci asistentů – dvou andělů a dokonce
tří čertů – balíčky plné sladkostí. Dětí se sešla
plná restaurace, a a- už na Mikuláše a čerty
věří nebo ne, domů odcházely spokojené,
stejně jako jejich rodiče. „Bylo to fajn, jako
každý rok,“ culila se Darja Vidmanovová.
A přestože už má na Mikuláše vlastní názor,
stejně jako její kamarádky Adélka Vašíčková
a Kája Mlezivová, šla si pro balíček, a tak
musela taky ukázat forhend.
Tak zase za rok…
Mikuláš, čerti, andělé a spokojené děti ze Štvanice

Podaří se doplnit klubový archiv?
Ještě víc osvětlit historii klubu a pokusit se získat
archivní materiály a trofeje – to je hlavní úkol skupinky,
jejíž vznik inicioval viceprezident klubu František Stejskal.
Kromě něj do ní patří ještě manažer klubu Vladislav Šavrda,
Jaromír Bečka, Eva Kubátová a Hana Kurzová. „Už jsme si
rozdělili práci a oslovili několik z těch, kdo by nám mohli být
ve snaze doplnit klubový archiv a získat některé cenné materiály
nápomocni,“ říká Jaromír Bečka. Kéž by se touto cestou
podařilo získat historické fotografie, písemnosti, případně
poháry či plakety, které s historií I. ČLTK souvisejí.
Jak známo, klubový archiv velmi utrpěl při rozsáhlých
záplavách v roce 2002.

Těžký úkol před sebou mají František Stejskal, Jára Bečka,
Hana Kurzová a Eva Kubátová - dát dohromady archivní
materiály z historie klubu nebude snadné
06_www.cltk.cz
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Na soutěže stříbrným
sharanem

Jaromír Bečka krátce poté, co převzal Cenu Jaroslava Drobného
z rukou Václava Klause

Vážený I. ČLTK,
na vánočním večeru jsem byl vyznamenán Cenou Jaroslava Drobného
za celoživotní přínos klubu. Namísto psaní vánočních pozdravů jsem
pak dlouho přemýšlel o tom, jak moc si této ceny vážím.
Jsem š'astný, že po mládí stráveném na Štvanici, patnáctileté »emigraci«
ve Spartě a Bohemians, skutečné emigraci do Německa, kde jsem žil
pětatřicet let, jsem – nyní už dvacet let – znovu doma.
Vážím si toho, že jsem ono ocenění obdržel z rukou pana prezidenta,
který se nebál převzít vedení klubu i při jeho velkém veřejném zatížení.
To potvrzuje, jak moc má tenis rád. Vážím si dosavadní práce výboru v čele
s Františkem Stejskalem, jehož tatínek byl první, kdo si se mnou na Štvanici
v roce 1939 zahrál, a Vlá*ou Šavrdou, s jehož maminkou jsem se za války
setkával na Pardubické juniorce a s tatínkem později hrával licitovaný
mariáš.
Vážím si toho, že je to právě Cena Jardy Drobného. Byl totiž sportovním
idolem mého mládí, později kamarádem a celoživotním přítelem, se kterým
jsem léta zůstal v kontaktu. Mám radost, že jsem tuto cenu mohl převzít
tak trochu i za mého tatínka. Ani on se totiž nebál zodpovědnosti a převzal
předsednictví v roce 1939, když dlouholetý předseda klubu Robětín emigroval
před nacistickou okupací do Anglie. Tehdy byl otec zvolen na jeho místo
a funkci zastával až do roku 1948, po únoru už pomoci nemohl…
Byla to éra Jaroslava Drobného a snahy o udržení možnosti sportovat.
V otcově továrně MEVA byli za války zaměstnáni mnozí členové klubu, byla
to pro ně záchrana před nucenými pracemi v Říši. Z hráčů to byli Drobný,
Matouš, Sláma, Kavánek, Čeněk, poslední rok války i já sám.
Velmi si vážím také toho, že jste na nás s mojí Evičkou na Štvanici
všichni moc hodní, přestože jsme o generaci starší, a že se to děje
te* a ne in memoriam, což by nás vůbec nebavilo. A už se moc
těším na deblové zahájení sezony na jaře letošního roku.
S díky Váš Jára Bečka

P.S. 7. února převzal Jaromír Bečka také Cenu prezidenta ČTS za rok 2011,
určenou osobnostem českého tenisu.
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Na soutěže družstev i jednotlivců
jezdí od podzimu mladí hráči I. ČLTK
stříbrným Volkswagenem Sharan.
Klubu ho na rok bezplatně poskytl
Pavel Vejvara, jehož syn Lukáš
na Štvanici hraje. „Udělal jsem to
rád, samozřejmě i proto, že syn je
na Štvanici spokojen. Ale hlavně si
myslím, že kdyby každý, kdo má
možnost, klubu pomohl, ušetřila
by se spousta peněz, které by bylo
možné použít jinde. V zahraničí je
takový sponzoring běžný, na stole
v klubovně třeba najdete cedulku,
že ho věnovala paní Freeda,“ říká
Pavel Vejvara s dovětkem, že podobná
pomoc vyjadřuje i vztah členů ke
klubu. „Jsme rádi, že podobné
podpory z řad členů přibývá. Jménem
vedení I. ČLTK bych panu Vejvarovi
i všem ostatním chtěl poděkovat,“
komentoval pomoc manažer klubu
Vladislav Šavrda.

Petr Šimůnek opět členem
výboru CTC
Petr Šimůnek (na snímku) byl zvolen
členem výkonného výboru Centenary
Tennis Clubs (CTC) na další tříleté
období. Stalo se tak na listopadové
valné hromadě CTC v Lausanne.
Členem vybrané společnosti je
momentálně 55 klubů z celého světa,
posledními přijatými se staly Real Club
de la Puerta de Hierro z Madridu
(má 15 580 členů!), Tennis Club Rot
Weiss Baden Baden (nejstarší německý
klub), Garden Tennis Club de Royan
z Francie a italský Tennis Club Padova.
„Potěšilo mě ocenění námi už tradičně
organizovaného turnaje starších žáků
pro šest klubů. V Lausanne jsem
potvrdil, že jej uspořádáme i v roce
2012,“ doplnil Petr Šimůnek.

[interview]

Jitka Illnerová-Volavková o titulech, emigraci i hodinách s Redfordem

Brazilci mě nosili na rukou
V srpnu 1968 se za ní v Československu zavřela voda. JITKA ILLNEROVÁ-VOLAVKOVÁ,
za svobodna Horčičková, trojnásobná mistryně republiky v tenisu (a také ve sjezdovém
lyžování!), po příchodu okupačních vojsk s manželem narychlo sbalila kufry a za dramatických
okolností odjela do Mnichova a odtud do New Yorku, kde žije dodnes. Trojnásobná
osmifinalistka Wimbledonu byla léta hráčkou I. ČLTK, ale domácí kariéru završila ve Spartě.
Obdivuhodná vitalita této dámy, o které se toho z tenisové literatury mnoho nedozvíte,
je patrná i z toho, že rozhovor pro I. ČLTK Revue vznikl díky jedinému e-mailu.

Není vám trochu líto, že jste doma
známá-neznámá?
„To je osud. Kdo jednou odešel
a nesmělo se o něm mluvit, tomu byly
veškeré úspěchy vymazány a nebylo co
šířit. Ale těší mě, že si na mě v Praze
po revoluci vzpomněli a uvedli mě
do Klubu slávy. Ocenění mi předával
Václav Klaus, tehdejší premiér.
Později, když přijel do Ameriky už
jako prezident republiky, mě požádal,
zda bych si s ním zahrála tenis.
To bylo milé.“

Jako trenérka jste prý v New Yorku
hrála se spoustou celebrit – jak to
přišlo?
„Trénovala jsem v klubu Moraváka
Fredyho Botura, kterého jsem poznala
už v roce 1964, když se poprvé hrálo
mistrovství USA ve Forest Hills. Než
jsem ale začala v Americe trénovat,
pracovala jsem jako tlumočnice
a průvodkyně pro ruské delegáty
u Spojených národů. To se mi zajídalo:
Rusy jsem po emigraci nenáviděla
a dostávala jsem padesát dolarů

za sedmdesátihodinový pracovní
týden. Tenis jsem tenkrát hrávala jen
o víkendech. Až Fredy mě přemluvil,
abych k němu šla učit tenis. Měla jsem
z toho obavy, vždy- jsem nikdy nikoho
netrénovala. Ale koupila jsem si
příručky a z Čech jsem měla dobrý
základ od Buriánka, Síby a Casky.“
A ty celebrity?
„Jeden čas jsem každé ráno hrávala
s nějakým Redfordem. Dřela jsem ho,
aby se naučil bekhend. Já nikdy moc

nechválila, žádné wonderful nebo great.
Pak jsme šli do kina na film Butch
Cassidy a Sundance Kid a já zjistila, že
je to slavný herec. Druhý den jsem byla
před tréninkem nervozní, řekla jsem mu,
že jsem ho viděla ve filmu. A on na to:
Jit, slib mi, že se nezměníš. Ty jsi můj
první trenér a místo chvály jsi mě něco
naučila. Později nás pozval i na svůj
ranč. Podobné to bylo s Dustinem
Hoffmanem, na toho i při tenise přísně
dohlížela jeho přítelkyně. Ale chodili
ke mně i televizní moderátoři, milionáři
z Wall Street a producenti divadel
z Broadwaye, od kterých jsem
dostávala lístky do divadel.“
Prý jste také tlumočila Miloši
Formanovi?
„Seznámili jsme se na jednom
večírku. Přišel za mnou a ptal se:
Jste ta Volavková, co byla ve finále
v Hamburku? A vyhrála jste? Oni
ten přenos nedovysílali do konce...
Navázali jsme přátelství, které trvá
dodnes. Hrávala jsem s ním tenis,
zvala ho na českou kuchyni. Když
dostal smlouvu na první film a já ho
požádala, jestli se smím přijít podívat,
hned mě zaměstnal – četla jsem pro
něj anglicky psané scénáře a později
i tlumočila jeho kameramanovi
Miroslavu Ondříčkovi při natáčení
dalších sedmi filmů.“

Vzpomínka na zápas se slavnou Margaret Courtovou v rakouském Pörtschachu

Kde jste v New Yorku bydleli?
„Nejdřív na Upper East Side, kde
byly evropské obchody s jídlem včetně
českého uzenářství a pekařství. To byla
výhoda, protože zvyknout si na tamní
stravu pro nás bylo těžké. Když jsem
začala trénovat, přestěhovali jsme se
na West Side s výhledem do Central
Parku. Taky jsem si polepšila finančně,
za hodinu jsem brala deset dolarů
a každý den byla na dvorci šest až
osm hodin. Američané se v té době
hodně začínali učit tenis.“
New York jste ale na pár let
opustili, že?
„Od roku 1976 jsme žili tři roky
v Saint Louis v Missouri, i tam jsem
trénovala. Ale pak jsme se vrátili
do New Yorku a dostala jsem nabídku,
abych dělala hlavní trenérku v prestižním
klubu na Long Islandu. Strávila jsem
tam devatenáct let. Začínala jsem
s pětatřiceti dolary na hodinu plus
plat a skončila s osmdesáti dolary
koncem devadesátých let.“

Jitka Illnerová-Volavková na současném snímku z Floridy; v domě ve West Palm Beach, kde má i své trofeje, tráví v zimních
měsících s manželem několik týdnů
12_www.cltk.cz

Kdy jste vlastně ukončila kariéru?
„V roce 1971 jsem hrála svůj úplně
poslední mezinárodní turnaj.
Od devětašedesátého jsem se tři roky
po sobě probojovala do čtvrtého kola
mistrovství USA, ale hrála jsem jen
sama za sebe, neměla jsem tehdy za
jménem uvedené žádné občanství.“

Dopis, ve kterém funkcionáři Sparty, tehdejšího Spartaku Sokolovo, děkují I. ČLTK
za umožnění hostování Jitky Horčičkové v roce 1961
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Půvabná mladá dáma Jitka
Illnerová-Volavková při mezinárodním
mistrovství na Štvanici

A předtím? Jaké byly vaše největší
úspěchy krom domácích titulů?
„První titul jsem v Československu
získala teprve když skončila Věra
Suková-Pužejová. Bylo to v roce
1964, tehdy jsem v Ostravě vyhrála
mistrovství ve dvouhře, čtyřhře i mixu
a zopakovala to i za rok v Plzni
a vzápětí v Ostravě. Tím se mi otevřela
cesta na západ, kam tehdy směla vyjet
jen první hráčka. Vzpomínám, jak jsem
brala do zahraničí křiš-álové poháry,
které jsem vyhrála na domácích
turnajích, a prodávala je, abych
měla na jídlo.“
A ty výsledky?
„Ve Wimbledonu jsem se dvakrát
probojovala mezi posledních šetnáct.
Nejlepší výsledky jsem ale měla
na antuce. Vyhrála jsem v Kitzbühelu,
v Mnichově, byla ve finále v Hamburku,
v osmičce v Římě. Největší slávu jsem
ale zažila na Univerziádách.“
Vyprávějte...
„To byly tehdy takové malé
olympiády. V Sofii jsem v roce 1961
získala zlato ve dvouhře a stříbro
v deblu a mixu, za tři roky jsem
vyhrála dvouhru v Porto Alegre
v Brazílii. Fanoušci mě tam nosili
na rukou a moje fotky byly po celém
městě. Československo mělo nejmenší
výpravu, ale nejvíc úspěchů. Za odměnu
nás pak pozvali do Ria, kde jsem
se také setkala s českými emigranty.
Mnozí z nich měli po letech šanci
promluvit s krajany a zahrnuli nás dary.
V Ruzyni nás čekaly zástupy reportérů
a – potom taky pohovory na StB.
Hrála jsem si na »omezenou
sportovkyni«, a když jsem vykulila
oči a zeptala se, jestli se ptají na nějaké
špióny, tak to většinou vždycky
nakonec vzdali...“
Potom jste ale emigrovala,
okamžitě po příjezdu ruských vojsk.
A prý to bylo poměrně dramatické?
14_www.cltk.cz
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„21. srpna v půl čtvrté ráno nám
volal tatínek, že přijeli Rusové a ase s manželem sbalíme a odjedeme,
dokud je čas. Že máme předpoklady,
abychom se uživili i na Západě a aneuděláme stejnou chybu jako on
v osmačtyřicátém. Předtím jsme žili
rok v Londýně, kde manžel složil
nostrifikační zkoušku z medicíny,
já jsem tam dokonce učila angličtinu
na obecné škole a díky Jaroslavu
Drobnému hrávala v Qeeen´s Clubu
a potkala se tam s mnoha emigranty.
V sedmašedesátém jsme se vrátili
do Prahy hlavně na můj nátlak.
Za Dubčeka vypadala situace nadějně,
měla jsem výborné místo na katedře
jazyků Strojní fakulty Univerzity Karlovy
a stále jsem byla československá
jednička, zatímco manžel chtěl už
tenkrát emigrovat do Ameriky. Tehdy
21. srpna se okamžitě rozhodl,
že odjedeme. Ale bylo to dost
komplikované...“
Nepustili vás přes hranice?
„Ne, protože jsme neměli německá
víza a oni o ruské invazi ještě neslyšeli.
Museli jsme zpátky do Prahy, ale už
jsme se nedostali na Pankrác, kde
jsme bydleli, všude byly zátarasy...
V noci nás pak vzbudil rachot – ruské
tanky přejížděly zaparkovaná auta,
aby se vojáci dostali ke škole, ve které
si chtěli udělat velitelství. Ještě štěstí,
že jsme museli nechat auto na
druhém břehu Vltavy.“
Jak se vám nakonec podařilo odjet?
„Přes známosti jsme na francouzském
velvyslanectví získali německá víza,
protože německá ambasáda byla
uzavřena. Cesta na hranice pak byla
plná objížděk, komplikovaná. Nakonec
nás zachránila moje ruština, kterou
jsem vystudovala na filozofické fakultě.
Když jsem ruským vojákům vysvětlila,
že frontu aut tvoří vesměs cizinci,
kteří chtějí odjet, mnozí s plačícími
dětmi, odstranili závoru a pustili nás.
V Mnichově jsme do března čekali
na americké vízum a vydělávali
si dočasnými zaměstnáními.
Na jaře jsme pak odletěli do New
Yorku, kde měl manžel vyjednané
místo. Já jsem složila jazykovou
zkoušku a začala pracovat jako
tlumočnice.“
Vaše emigrace musela dopadnout
na rodiče a sourozence...
„Nejvíc to odnesl starší bratr, který
měl velmi dobré postavení v bance.
Okamžitě ho vyhodili a dlouho pak
nemohl najít práci. Poslala jsem mu
první ušetřené peníze, aby si mohl
koupit ojeté auto; pracoval potom
jako taxikář. Domů jsem se nemohla
vrátit do doby, než jsem získala
americké občanství a vízum.“
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Kariéru jste strávila převážně
na Štvanici, ale začínala jste
v LTC, že?
„Ano, hrávali tam moji rodiče.
Až jako dorostenka jsem přešla
na Štvanici. V patnácti jsem vyhrála
Pardubickou juniorku a hned mě
přeřadili mezi starší dorostenky.
A když jsem znovu vyhrála, tak do žen.
Za I. ČLTK, respektive Motorlet, jak
se tehdy klub jmenoval, jsem ale hrála
hlavně druhou ligu; v té době totiž
hrály na Štvanici Pužejová, Gazdíková
a Elgrová, které byly na žebříčku
přede mnou. Měla jsem ale výhodu,
že jsem s nimi, tedy s těmi nejlepšími,
mohla trénovat. V roce 1961 mě
klub vyměnil do Sparty, tehdejšího
Spartaku, ve Stromovce – kopii toho
dopisu přikládám. Tam jsem hrála
až do odchodu z republiky a jako
trenér mi tehdy moc pomohl bývalý
daviscupový hráč Josef Caska.“
Ale srdcem jste pořád zůstala
na Štvanici...
„Na Motorletu, jak se tehdy klub
jmenoval, jsem pořád trénovala.
Chodili tam i hokejisté ze Štvanice
a společenský život byl velmi pestrý.
Ráda na tu dobu vzpomínám a ráda
se setkám s bývalými spoluhráči.
Řada z nich u nás i bydlela, když
přijeli na US Open a my měli velký
dům na Long Islandu. Jenom mě
mrzí, že povodeň před pár lety
smetla spoustu pohárů, archivů
a vzpomínek, kde byly i zprávy
o mé kariéře.“
Co vlastně děláte dnes?
„Několik hodin denně trávím
u počítače. Zpočátku mě to moc
nebavilo, protože mi práce
s computerem ubírala čas na čtení,
ale když jsem zjistila, že na webu
najdu skoro všechno, docela mě to
chytlo. I díky tomu mohu udržovat
kontakty s řadou lidí, nechci zůstat
stranou dění. Také jsem prezidentkou
newyorské pobočky Společnosti pro
vědu a umění. Organizuji program;
přednášky, promítání filmů, výstavy atd.
Jsem i členkou Muzea moderního
umění a Metropolitního muzea,
a protože mě vždy zajímalo umění,
chodím do muzeí i do aukčních síní
Sotheby´s a Christie´s. Zajímá mě,
co se tam zrovna prodává. Hodně
času také věnuji vnučce Madelyn,
které jsou tři roky.”
A tenis?
„Už rok jsem nehrála. Zlobí mě
plotýnka a pobolívá pata – jak se
říká, sportem k trvalé invaliditě.
Ale nestěžuji si. Právě to, že si lidé
nestěžují, se mi líbí na životě
v Americe. Obvyklá odpově+
na otázku jak se máte je great."

[závodní tenis]
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Lucie Hradecká

Možná se
zpětně
pochválím
Loni na začátku října probírala
LUCIE HRADECKÁ (26)
s trenérem Jiřím Fenclem
v letadle z Pekingu plány
pro závěr sezony. Nad tečkou
za vydařeným rokem ale visel
otazník – bu+ obhajoba
na turnaji v Nantes, anebo
finále Fed Cupu v Moskvě.
„Samozřejmě jsem doufala,
že poletím do Moskvy,
ale na rozdíl od Jirky jsem
to viděla spíš pesimisticky.
Nakonec to vyšlo a byl
to perfektní konec roku,“
usmívá se Lucka, která si
hned vedle poháru za deblový
triumf v Paříži postavila další
úžasnou trofej - kopii Fed
Cupu! A jak vítězný týden,
k němuž přispěla bodem
v deblu, prožívala? Takhle…

“

Že jsem v týmu, to jsem se
dozvěděla telefonicky od Petra Pály,
na třetí pokus. Nejdřív jsem mu to
nevzala já, pak měl obsazeno a teprve
do třetice jsme se spojili. Zrovna jsme
byli s přítelem na návštěvě, tak jsme
hned otevřeli vínko. Bylo to pro
mě příjemné překvápko, přece
jen – konkurence je momentálně
veliká a žebříček, který opravňuje
myslet na nominaci, nás má víc
než je míst v týmu.
Už odlet z Ruzyně byl jiný než
na turnaje. Tiskovka a pak přes
VIP salonek do letadla. V Moskvě
mě zase překvapila ohromná příletová
hala, takovou jsem snad ještě
neviděla.
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Lucie Hradecká se zmenšenou kopií Fed Cupu, k jehož zisku přispěla skvělým výkonem v deblu

Co bylo fajn a ušetřilo nám spoustu
času – bydleli jsme jen kousíček
od haly. V Moskvě totiž byly příšerné
zácpy. Když jsme jeli na večeři do
Českého domu, trvalo to tři čtvrtě
hodiny. I kvůli tomu jsme pak chodili
pořád do jedné blízké restaurace.
Vlastně to bylo jako na turnaji,
tam si taky člověk na začátku jednu
vyzkouší a pak většinou nemění.

Kurt v hale byl o málo pomalejší
než na Štvanici, ale docela rychle jsem
si zvykla. Jen ten neskutečně vysoký
strop haly byl nezvyk. Když jsme si
s holkama představily, že bychom tam
vypálily balon, měly jsme shodně pocit,
že tam nedoletí. Respektive – já bych
tam prý možná dostřelila, ale měla
jsem zákaz to zkoušet, abych si
neublížila. 

Celý ten týden byla jedna velká
pohoda. Fajn atmosféra, legrácky,
při tréninku nohejbal Čechy vs.
Morava, taky čára s tenisáky.
Kdo prohrál, odnášel ostatním věci,
takže vítězové si občas na kurtě
svlékli skoro všechno, aby bylo
co nést…

Největší nervy za celý týden jsem
měla při nedělním zápase Pe-ky za
stavu 1:1. Když to člověk někomu tak
moc přeje, ale sám nemůže nic udělat,
je to šílený pocit. Na debla jsem se
naopak hrozně těšila, žádné nervy
jsem neměla, až mě to překvapilo.
Když jsme se šly s Květou rozehrávat,

cítila jsem se hrozně dobře. Pak už
mě jenom překvapilo, jak to odsejpalo,
včetně té koncovky. S Květou se mi
vždycky hraje výborně. Je zkušená,
cítím vedle ní jistotu, vím, že mě podrží
a že pomůže na síti. Možná i díky
tomu jsem šla do zápasu s větší ráží.

už dávno. Třeba loni v lednu jsme
spolu bydlely v Brisbane a trenéry
poslaly do druhého pokoje. Chodily
jsme spolu i na večeře. Dokonce už
jsme plánovaly i společnou čtyřhru,
loni v Bad Gasteinu, ale Pe-a tam
nakonec nejela.

Hodně lidí mi pak říkalo, že jsem
hrála moc dobře, což mě trochu
překvapilo. Mně to zase tak úžasný
nepřišlo. Od táty jsem sice ten zápas
dostala na DVD, ale zatím jsem viděla
jen pár míčů. Možná, až to uvidím
celé, zpětně se pochválím.

Moskva je velký úspěch a mám
radost, že jsem u toho mohla být
a k vítězství přispět. Byl to úplně
jiný pocit než předtím v Belgii, kde
jsme sice vyhrály, ale na kurt jsem se
nedostala. Petrovi (Pálovi) jsem mockrát
děkovala, že mě vzal. Bylo to od něj
velký rozhodnutí a jsem ráda, že jsem
ho nezklamala. Je výbornej kapitán,
báječnej na kurtě, ale i když máme
volno nebo jdeme na večeři.

V televizi prý říkali, že jsme se
v Moskvě skamarádily s Pe-kou
(Kvitovou). Ale my jsme kamarádky

Je pohodář, všechno řeší v klidu,
snaží se vyhovět, všechno zařídit.
Na to, jak špatně jsem loňský rok
začala, jsem za ním napsala krásnou
tečku. V Midlandu, kde jsem na jaře
obhajovala, mi hrozilo, že spadnu
až na sto šedesáté místo, ale vyhrála
jsem a odstartovala tím skvělou šňůru.
Z Ameriky už jsem se vrátila jako
padesátá hráčka světa. Největší radost
i zklamání jsem prožila na Roland
Garros: těšila jsem se tam a věřila,
že něco uhraju, ale prohrála jsem ve
druhém kole vyrovnaný zápas s Němkou
Petkovicovou. Titul v deblu, to byla
zase radost, takže se to srovnalo.
A Fed Cup, to byl takový
předčasný vánoční dárek.
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Rekonstrukce prostor, které sloužily
jako ubytovací kapacita, byla nákladná,
ale kvalitní regenerace je pro špičkový
sport naprostou nezbytností, takže
nebylo nad čím váhat. Největším
přínosem oproti předchozímu využívání
svazových prostor je možnost nastavit
si vlastní režim fungování,“ vysvětluje
generální manažer klubu Vladislav
Šavrda.
Vstup do rehabilitačních prostor stojí
100 Kč, voucher zakoupíte na recepci.
Vířivku a saunu lze využít od pondělka
do čtvrtka vždy od 15 do 20 hodin,
termín masáže je možné si domluvit
i mimo provozní dobu s Julií
Jaškinovou, kterou většina členů
z působení na Štvanici dobře zná.
Právě ona zodpovídá za fungování
rehabilitace a současně je masérkou.

//
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„Z otevření klubové rehabilitace
mám samozřejmě radost, protože
využívání svazové přinášelo určitá
omezení. A tak velký klub, jakým
je I. ČLTK, s tolika špičkovými hráči
na všech úrovních, prostě kvalitní
zázemí pro regeneraci potřebuje,“
kvituje nové prostory Jiří Fencl,
bývalý klubový trenér, jenž se
nyní naplno věnuje Lucii Hradecké.
Drtivá většina závodních hráčů
má totožný názor. Za všechny
to asi nejlépe vystihl Jan Mertl.
„Samozřejmě jsem rád, že klub
má vlastní regeneraci. Dřív jsem
mohl chodit do vířivky maximálně
v úterý a ve čtvrtek, te+ de facto
celý týden. Hlavně pro nás starší
hráče je to důležité, dostatečná
rehabilitace nám může
prodloužit kariéru.“

Masérka a šéfka rehabilitace Julia Jaškinová při masáži; tu si můžete sjednat
i mimo otvírací hodiny

Vířivka, která vyžene z těla únavu, nabízí příjemné soukromí

Klub otevřel vlastní rehabilitaci

Už jste byli ve vířivce?
Regenerace jen dvakrát týdně? Od prosince už to neplatí. I. ČLTK totiž tři dny po Mikuláši
otevřel vlastní rehabilitační prostory. Nejsou sice tak rozlehlé jako ty svazové, přesto je v nich vše
podstatné – místnost maséra, špičková vířivka značky US Spa až pro šest osob a také finská sauna.
Výsledek investice půldruhého milionu korun jistě ocení nejen závodní hráči, ale všichni
členové klubu, kteří chodí pravidelně hrát.
18_www.cltk.cz

Finská sauna s ochlazovací kádí
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Lenka Kunčíková a Jesika Malečková si vychutnávají podvodní masáž

[závodní tenis]
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Kolik byste na sebe vsadili, že se
jednou dostanete do Top 100?
M: „Ne, že bych si nevěřil, ale je to
hrozně relativní, může se stát spousta
věcí… Asi radši nic.“
R: „Já zásadně nesázím. (směje se)
Ale doufám, že se tam jednou dostanu
a udělám pro to maximum.“
Kolik procent dáváte tenisu?
M: „Sedmdesát. Pořád totiž trénuju
míň, ve srovnání s Robinem určitě.
I kondici. Je to hlavně kvůli škole –
dělám gympl, jsem ve druháku, a to je
te+ priorita, tátova i moje. (usmívá se)
Takže se snažím, ale trénovat a mít
dvojky ve škole (táta chce samozřejmě
jedničky, i když říká, že u matiky
a chemie by vstřebal i trojku) 
není snadný…“
R: „Chci mu dávat všechno
a snažím se chovat maximálně
profesionálně. Snad mi pomůže i to,
že jsem přestoupil na jinou školu,
kde mám individuální studijní plán –
z gymplu Jana Palacha v Praze 1
na dálkové gymnázium
ve Vršovicích.“

Marek Routa a Robin Staněk se při fotografování pod Negrelliho viaduktem vyřádili

Marek & Robin: Každý je jiný, ale oba míří vzhůru

Rivalové
MAREK ROUTA a ROBIN STANĚK (oba 17) hrají na Štvanici už od žáčků. Dnes jsou nejlepšími
dorostenci ročníku 1995 v Česku a pýchou I. ČLTK. Mají všechny předpoklady, aby se prosadili
i ve velkém tenise. Z rozhovoru pro I. ČLTK Revue je zřejmé, že ač vrstevníci z jednoho klubu,
každý je trochu jiný. Vycházejí spolu však skvěle, respektují se a navzájem se táhnou do špičky.

Kdo z vás dvou je lepší?
Marek: „Robin. (usmívá se)
V posledních dvou zápasech mě porazil.
Hrozně se mi líbí styl, jakým hraje.“
Robin: „To se nedá říct…
Te+ je žebříčkově lepší Mára, ale
mění se to, střídáme se.“(Pozn:. po
Australian Open je pro změnu výš
Robin)
20_www.cltk.cz

Který úder byste si vzali od toho
druhého?
M: „Určitě servis, má ho brutální.
Technicky moc dobrej, umis-uje ho,
letí mu to, navíc je to levácká zatáčka
a Robin umí trefovat všechny
čtyři rohy.“
R: „Bekhend po lajně, to je neskutečná
trubka.“

Cítíte, že se navzájem motivujete,
že jeden povzbuzuje k většímu úsilí
a výkonům toho druhého?
M: „Já to takhle neberu, soustře+uju
se sám na sebe.“
R: „Určitě. Tím, že jsme rivalové,
se navzájem ženeme nahoru, jeden
se snaží druhého dohnat. Určitě je
dobře, že jsme v jednom klubu.“

Co jste tenisu obětovali, třeba
pokud jde o záliby atd.?
M: „Občas mě mrzí, že nemůžu
na nějakou oslavu nebo si vyrazit
s kamarády. Ale to je jen párkrát
do roka, takže to neřeším.“
R: „Hrozně rád jsem jezdil na
snowboardu, a to už je bohužel
pasé. Jednak není čas a taky mám
trochu obavy ze zranění.“
S čím jste za poslední rok
spokojeni a s čím naopak ne?
M: „S loňským rokem spokojený
jsem. Největší úspěch přišel už v lednu
v Přerově, kde jsem vyhrál jedničku ITF.
Mám radost i z toho, že cítím herní
zlepšení, což je samozřejmě i díky
(trenérovi) Honzovi Vackovi,
se kterým jsme si sedli.“
R: „Potěšilo mě čtvrtfinále Australian
Open, mého prvního grandslamu.
Velkou radost mám i z toho,
že jsem vylepšil pohyb, práci nohou
a koordinaci. Určitě je to díky tomu,
že jsem začal s trenérem Pavlem Jandou
víc dělat na kondici. A jsem rád, že si
letos zahraju grandslamy. S tím souvisí
loňské zklamání: před Wimbledonem,
což měl být můj první grandslam, jsem
měl trable s třísly a tři měsíce vůbec
nehrál; tím pádem jsem přišel
i o US Open...“
Máte te* ideální podmínky
pro tenis?
M: „Ne. Ale ten problém je na mojí
straně. Mohl bych tady na Štvanici
bydlet a dávat tomu víc času, ale nechci
se v sedmnácti upnout jen na tenis.
Chci dodělat školu.“
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R: „Myslím, že mám. Díky tomu,
že jsem změnil školu, se možnosti
zlepšily.“

R: „Dvakrát týdně chodím
do sauny, vířivky, do bazénu, jednou
týdně na masáž.“

Jeden z vás má klubového a druhý
osobního trenéra – proč a jaké to
má výhody?
M: „Honza Vacek je sice klubový trenér,
ale má na starost hlavně mě, takže
v tom žádný rozdíl nevidím. Dušan
Karol se Robinovi stará i o pár dalších
věcí, je s ním pořád, ale já jsem
takhle spokojený.“
R: „Dušan se mi může jako osobní
trenér věnovat opravdu na sto procent,
kdežto klubový trenér má přece jen
i jiné povinnosti a jiné hráče. V tom
vidím výhodu. Předtím jsem hrál
s panem Vackem a byl jsem spokojený,
ale pak jsme se s rodiči rozhodli
takhle a funguje to.“

Jaké plánujete pro letošní rok
turnaje?
M: „Z velké části juniorské,
samozřejmě všechny grandslamy.
Turnaje mužů chci zkusit jen v určitém
období, například po Austrálii, kdy
juniorské moc nejsou. Ale turnajů
Futures bude spíš jen pár.“
R: „V první polovině roku mix turnajů
juniorů a mužů, musím si ohlídat body
ITF, abych se dostal na Roland Garros
a Wimbledon. Od léta už bych chtěl
hrát spíš turnaje Futures.“

Máte nějaký vzor? Respektive –
čí tenis je vám nejbližší?
M: „Technicky hraje nejlíp Federer,
ale moc se mi líbí i Del Potro, jeho tlak,
tvrdý forhend a výborný servis.“
R: „Každý asi logicky řekne Federer
a Nadal. Ale líbí se mi hráči jako Kubot,
kteří hrají agresivně a s přechodem
na sí-.“
Jaké máte vybavení?
M: „Mám smlouvu se značkou
Babolat, na rakety i výplety. Hraju
s raketou Aerostorm, která je lehce
dovážená přímo pro mě, výplet je
kombinace RPM Blast (dlouhé) a Xcel,
což jsou umělá střívka. Na oblečení
mám smlouvu s Nike.“
R: „Na rakety a výplety s Babolatem
a na oblečení s Nike. Výplety zrovna
testuju.“
Máte nějaké další smlouvy,
sponzorské nebo manažerské?
M: „Manažerskou s Octagonem,
který pro mě zařizuje všechny věci
a smlouvy.“
R: „S Lagarderem, takže
manažerskou.“
Kolikrát týdně/denně trénujete,
když jste na Štvanici?
M: „Pět dnů v týdnu, dvakrát až třikrát
dvoufázově. Když mám volno nebo jen
jednu fázi, tak dělám kondici, což je
dvakrát týdně; mix posilovny, běhání,
plavání – podle toho, co potřebuju
dělat, jestli jedu na turnaj atd.“
R: „Většinou pět nebo šest dnů
a den dva mám volno. Ráno hraju
1,5 – 2 hodiny sólovku s trenérem
a odpoledne sparring. Dvakrát
i vícekrát týdně dělám kondici.“
Kolik času věnujete regeneraci?
M: „Chodím, ale ne pravidelně.
Do vířivky, do sauny, do páry,
do bazénu, občas i na masáž.“

Jaký je podle vás největší rozdíl
mezi dorosteneckým a mužským
tenisem?
M: „V zápasech. Trénovat se dá
s každým, tam se to dá stíhat, ale
v zápase už chlap nezkazí return,
líp servíruje, je to prostě rychlejší.
A velkou roli hrají zkušenosti.“
R: „Servis a return, v tom je asi
největší rozdíl. Na turnajích mužů
už se neodpouštějí lehké chyby.
Chyba, to je hned brejk, trest,
a zápas se vyvíjí jinak.“
Co studujete?
M: „Sportovní gympl v Kladně, druhý
ročník. Mám individuální studijní plán.“
R: „Druhák dálkového gymplu
v Paze-Vršovicích.“
Marek je z Kladna, Robin bydlí na
Zbraslavi – jak dojíždíte na Štvanici?
M: „Většinou vlakem, případně
autobusem.“
R: „Autem. Nejčastěji mě vozí
mamka.“
Když máte volno, co děláte?
M: „Vyrazím někam s kamarády, když
mám zrovna nějakou holku, tak s ní.
Občas zajdu do tanečních. Loni jsem
odchodil celý kurz, chyběl jsem jen
dvakrát a dote+ nevím, jak jsem to
dokázal. Te+ tam jdu spíš
za kamarádama.“
R: „Občas jdu s kamarádama
do kina, na oběd…“
Máte přítelkyni?
M: „Musíme to tam psát?“ (směje se)
R: „Momentálně ne a jsem s tím
docela spokojenej.“
Jaký máte cíl, a+ už ten bližší,
nebo ten nejvzdálenější?
M: „Žádné velké cíle nemám.
Chtěl bych si letos zahrát všechny
grandslamy a zlepšit servis. Jinak se
snažím žít v realitě, abych pak nebyl
moc zklamanej.“
R: „Nejbližší cíl je uhrát něco na
grandslamu. A ten největší – Top 20.“.
www.cltk.cz_21

[závodní tenis]
Největší úspěchy hráčů I. ČLTK od září 2011 do ledna 2012
Muži
Jan Mertl
Roman Jebavý
Ženy
Lucie Hradecká
Iveta Benešová
Kristýna Plíšková
Karolína Plíšková

Junioři a juniorky
Robin Staněk
Marek Routa
Jesika Malečková
Petra Rohanová
Jan Mertl

vítěz turnajů Futures v Nevers, Saint Dizier a finalista v Kaarstu (USD 15 000)
vítěz dvouhry a čtyřhry HM ČR mužů

členka vítězného týmu pro Fed Cup; semifinalistka čtyřhry na US Open
a Australian Open, finalistka v Lucemburku a v Aucklandu (USD 220 000)
osmifinalistka dvouhry Australian Open; čtvrtfinalistka čtyřhry na US Open,
vítězka v Lucemburku (USD 220 000)
vítězka dvouhry a čtyřhry v Andrezieux-Boutheonu a Grenoblu (USD 25 000)
vítězka turnajů ITF v Hamanaku, Makinohaře a Grenoblu (USD 25 000),
finalistka ve Vendryni (USD 25 000); vítězka čtyřhry v Andrezieux-Boutheonu

čtvrtfinalista dvouhry Australian Open
semifinalista dvouhry a čtyřhry ITF 2 na TK Neridé,
osmifinalista Australian Open
vítězka dvouhry a čtyřhry HM ČR, semifinalistka ITF ve Vendryni
(USD 25 000), semifinalistka čtyřhry juniorek na US Open
bronzová z MS družstev 16 let v Mexiku, semifinalistka čtyřhry ITF
ve Vendryni (USD 25 000)

Žáci a žákyně
Alessandro Ricci
vítěz TE 3 Milten Cup, halový mistr ČR starších žáků
Markéta Vondroušová vítězka světového NJT Masters U 12 na Floridě, vítězka NJT Masters
U 12 v Prostějově
Nikola Kohoutová
finalistka NJT Masters U 14 v Prostějově
Lukáš Vejvara
semifinalista NJT Masters U 14 v Prostějově
Jonáš Forejtek
vítěz Junior Davis Cupu v Pelhřimově, vítěz dvouhry a čtyřhry turnaje B
na I. ČLTK, finalista dvouhry a vítěz čtyřhry Pražského přeboru
Ondřej Štyler
vítěz Junior Davis Cupu v Pelhřimově, vítěz dvouhry a čtyřhry
Pražského přeboru
Radka Bužková
semifinalistka dvouhry a čtyřhry na HM ČR mladších žákyň
Adéla Vašíčková
vítězka dvouhry Pražského přeboru
Družstva
Extraliga
Dorost

Přípravka

finále M ČR družstev
finále M ČR družstev (Lukáš Vrňák, Jan Kunčík, Marek Routa, David Šimůnek,
Tomáš Pitra, Jakub Eisner, Jesika Malečková, Klára Fabíková, Petra Rohanová,
Lenka Kunčíková, Tereza Martincová, trenéři Jaroslav Jandus, Jan Vacek,
Daniel Vaněk, Zdeněk Kubík)
3. místo na M ČR družstev (Denisa Hindová, Gabriel Čížek,
Darja Vidmanovová, Sára Paroulková, Václav Bužek, Josef Truhlář, trenéři
Jan Pecha a Magdalena Zemanová)

Karolína Plíšková

Adéla Vašíčková: Bez rakety ani ránu
Až uvidíte na jaře pinkat u zdi drobnou
slečnu, bude to ADÉLA VAŠÍČKOVÁ (11).
Halová přebornice Prahy mezi mladšími
žačkami, dcera trenérky klubové školičky, by
totiž s raketou nejraději spala, neodkládá ji ani
mezi tréninky. „I když na mě na Štvanici čeká,
nebo má chvíli volno, jde aspoň na ze+ nebo
tahá další děti na minikurt,” usmívá se
Andrea Vašíčková.
Adélka začala s tenisem už ve čtyřech
letech ve skupině mrňousů u Jany Strniskové
na Spartě. „Byla to spíš pohybová výchova;
běhání, slalomy, posílání míče raketkou.
Od šesti jsem pak chodila do školičky,” říká
Adélka, které se te+ v I. ČLTK trenérsky
věnuje Magda Zemanová.
Vítězka Pražského přeboru mladších
žákyň Adéla Vašíčková
22_www.cltk.cz

Trénuje čtyřikrát týdně, občas sparing,
kondice a... „Večer doma strečuju.

Vím, že je to potřeba,” říká. Loni zlepšila
forhend, i díky změně držení, a taky podání,
nejlepším úderem ale zůstává bekhend.
Kromě maminky (se kterou toho ovšem moc
nenahrála, protože - jak sama přiznává - ji
na kurtu neposlouchala) Adélce občas poradí
i strýc Robert Krechler, v minulosti kouč
Damma a Ulihracha. „Jsem ráda, že ji tenis
baví, ale necháváme tomu volný průběh.
Za dva za tři roky uvidíme, co dál,” říká
Andrea Vašíčková.
Adéla je druhým rokem mezi mladšími
žačkami a v létě by ráda zopakovala výhru
z Přeboru Prahy, kde ve finále poprvé porazila o
rok starší a výš nasazenou Anetu Laboutkovou.
Jenom jí prý ve druhém pololetí zabere víc
času učení. Trojku na vysvědčení se jí totiž
před rodiči přes veškerou snahu utajit
nepodařilo. 

[závodní tenis]
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to růstového původu. Dávám si na
ně tejpy, ale cítím to pořád.“
V areálu na pobřeží Atlantiku byly
i tři velké venkovní bazény, wellness,
herna a restaurace, jak se na luxusní
prázdninový resort, kde se hraje
především tenis a golf, sluší.
V turnaji kromě vyrovnaného finále
Markéta žádnou krušnou chvilku
nezažila. Nejvíc vyčerpávající tak byl
program a pět zápasů naštosovaných
do pouhých dvou dnů! „S programem
hned na začátku zamíchalo deštivé
počasí. Ve středu jsme přiletěli,
ve čtvrtek trénovali a v pátek se
začínalo. Já měla jako nasazená volný
los a měla jsem začít až v sobotu.
Jenomže pršelo, stejně jako v neděli.
Takže jsem šla na kurt až v pondělí,
a hned dvakrát. A v úterý jsem
hrála čtvrtfinále, semifinále i finále,“
usmívá se a říká, že zdaleka nejtěžším
soupeřem byl vítr. „Hlavně během
čtvrtfinále příšerně foukalo. Když
jsem po větru zatlačila, byl to
většinou aut…“

Markéta Vondroušová si před Vánoci přivezla velký úspěch z Ameriky

Pět vítězství za dva dny!
Markéta Vondroušová triumfovala na Floridě
Tak velký pohár, jaký si přivezla před Štědrým dnem
z Ameriky, ještě MARKÉTA VONDROUŠOVÁ (12) doma neměla.
Není divu. Na Floridě vyhrála neoficiální mistrovství světa žákyň
do dvanácti let, přesněji International Masters Nike Junior
Tour 2011, a to je úspěch jako hrom. Byla nejlepší
ze 64 děvčat z celého světa!
„Když jsem vyhrála, chvíli jsem tomu
nemohla věřit,“ culí se Markéta, která
ve finále udolala turnajovou dvojku
Nefedovou z Ruska po setech 2:6, 6:3
a 10:7. Sama byla v turnaji, na který
se kvalifikovali jen vítězové národních
sérií Nike Junior Tour, nasazená jako
čtyřka. A počínala si zcela suverénně,
ztratila jediný set – ve finále.
„Je to zatím můj největší úspěch.
Jela jsem tam ale hlavně s tím, že
chci zahrát co nejlíp, a to se povedlo,“
těší talentovanou hráčku ze Sokolova,
která na Štvanici už pět let pravidelně
dojíždí, většinou na dva dny v týdnu.
24_www.cltk.cz

Řidiče a společníka jí většinou dělá
obětavý dědeček. Do Ameriky, kam
letěla poprvé, se ale vydala sama,
respektive ve společnosti Petry
Melounové, Patrika Rikla, Dana
Orlity a trenéra Balaše.
„Všechno bylo v pohodě. Bydleli
jsme asi dvě hodiny jízdy od Miami,
v resortu Club Med Sandpiper, kde
byl obrovský tenisový areál,“ popisuje.
„Přes dvacet kurtů hard, osm zelená
antuka. Na té ale hráli jen mladší
kluci, takže Patrik Rikl, my ostatní
na betonu. Moc mě to netěšilo,
protože mě bolí kolena, prý je

Jediné, co se Markétě tak docela
nepodařilo, byla přeprava poháru. Sice
ho pečlivě obalila molitanem a tejpem,
aby v zavazadlovém prostoru přežil,
ale když ho vybalila, byl na dvě půlky.
„Ale už je zase celý, s dědou jsme ho
slepili a má svoje místo – u dědy
na skříni,“ směje se.
Z Ameriky si kromě velkého úspěchu
a poháru přivezla i zážitky a dárky
pro nejbližší. „Když pršelo, byli jsme
aspoň nakupovat,“ říká sedmačka
ze základní školy v Sokolově, odkud
nosí většinou jedničky. „Paní učitelka
měla radost, hned po návratu mi
blahopřála. Ještě jsem před Vánoci
stihla pár dnů ve škole,“ říká Markéta,
která hraje prvním rokem mezi staršími
žačkami. Hned při premiéře vyhrála
áčko v Řevnicích, když ve finále
porazila o rok starší sokyni Niklovou.
To aby soupeřky nepochybovaly, že
jim letos – by- mezi staršími žačkami
benjamínek – znepříjemní život.
Na Štvanici dohlíží na talentovanou
hráčku především Magda Zemanová,
ale taky Luboš Štych, Zdeněk Kubík
a Pavel Zádrapa. Doma v Sokolově
se Markétě věnuje Jan Fuchs, ale
i nevlastní tatínek Tomáš Anderle,
který ji k tenisu přivedl. „Děláme
spolu kondici, hlavně formou her.
Na zahradě máme bazén, trampolínu,
hrajeme badminton… Táta trénuje
hokejisty, takže ví, jak na to,“
říká mistryně světa mezi žačkami
do 12 let. Tak a- to za dva roky na
Floridě zopakuje a pak klidně znovu
i mezi dospělými.

[ze světa]

Jan Pecha prezentoval svou studii na konferenci ITF v Egyptě

Jak vymyslet 365 cvičení
Ve druhé polovině listopadu 2011 jsem se zúčastnil Mezinárodní trenérské konference ITF
v egyptském Port Ghalibu u Rudého moře. Na téma dlouhodobého vývoje profesionálních
hráčů prezentovalo své příspěvky na přednáškách, ve workshopech a v posterové sekci mnoho
předních odborníků, akademiků a trenérů z řad ITF, národních asociací i tenisových akademií.
Byla to moje druhá konference ITF; nové poznatky a trendy v tréninku mě zajímají,
chci se vzdělávat v rovině teoretické i praktické. V Port Ghalibu jsem navíc dostal příležitost
k prezentaci v posterové sekci, kde jsem uvedl příspěvek na téma Pro- a retrospektivní
analýza umístění předních českých hráčů.

Rekordnímu počtu účastníků
konference – bylo jich přes 500 z 94
zemí – přednášeli mj. čtyřnásobný
grandslamový vítěz Wayne Black
ze Zimbabwe a trenéři předních hráčů
ATP a WTA Brit Miles Maclagan, Slovák
Vlado Pláteník a Belgičan Carl Maes,
vystoupil také ředitel exekutivy ITF Dave
Miley. Z českých trenérů se konference
zúčastnili také František Zlesák
(ITF/GSDF team coach) a Tomáš
Růžička (bývalý trenér britské LTA).
Tématem Pro- a retrospektivní
analýza umístění předních českých
hráčů, které jsem na konferenci
prezentoval, se zabývám v rámci
disertační práce Soutěžní úspěšnost
ve výkonnostním vývoji tenistů
v postgraduálním studiu na Fakultě
Tak tady právě šířím slávu I. ČLTK 

tělesné výchovy a sportu. Obsahem
studie je rozbor dlouhodobého
výkonnostního vývoje předních domácích
hráčů od žákovských kategorií až po
dospělost. Za použití analýzy jejich
umístění v oficiálním celostátním
žebříčku a v žebříčcích ATP a WTA se
snaží postihnout souvislost soutěžní
úspěšnosti v mladším věku a ve věku
vrcholové sportovní výkonnosti.
Výsledky studie naznačují relativně
zřetelně vývojovou výkonnostní cestu
českých tenistů, kteří dosáhli širší
špičky (Top 100) na žebříčcích ATP
a WTA. Tito hráči patřili do špičky
už od žákovských kategorií. Je tedy
pravděpodobné, že k důležitým
podmínkám dosažení vysoké sportovní
výkonnosti a soutěžní úspěšnosti

na žebříčcích profesionálů
ATP a WTA patří přední umístění
v žákovských kategoriích 13 – 14,
respektive 10 – 12 let. Pokud vás
zajímají detaily a některé statistiky,
najdete je v únorovém dvojčísle
magazínu Tennis Arena.
Na konferenci navazovaly
na dopolední přednášky odpolední
workshopy v sekcích zaměřených
na kondiční, taktickou, technickou
a psychologickou přípravu, dále také
na práci s hráči ve věkových kategoriích
U10, U14, U18 a tzv. Professional.
Z obsahového hlediska mě nejvíce
zaujaly příspěvky zabývající se
problematikou dlouhodobé koncepce
sportovního tréninku v tenise (Crespo,
McCurdy), analýzy výkonnostního
vývoje profesionálních hráčů (Santilli,
McCraw), sportovní přípravy dětí
(Zmajic, Pestre) a ukázky tréninku
zaměřeného na taktickou (Cayer)
a kondiční přípravu (Born, Linder).
Velký dojem na mě udělal
zmíněný Louis Cayer a jeho spíše
teoreticky zaměřená přednáška,
ve které se zabýval problematikou
taktiky a metodiky při vytváření cvičení;
mj. přiblížil možné kombinace při jejich
tvorbě. Jedna z otázek pro trenéry
zněla, zda lze vymyslet 365 různých
cvičení pro zahrání forhendu ze základní
čáry. A následně vysvětlil, jak je to
jednoduché. Hráč může přece odehrát
míč v různých situacích (útočná,
neutrální, obranná), z různého postavení
(otevřené, zavřené), různým směrem
(po čáře, křížem, na střed), s různou
rotací (varianty úderů s rotací, přímý
úder), délkou, rychlostí a výškou
nad sítí. Což dává přes 1400 možných
kombinací!
Jan Pecha,
vedoucí trenér TŠ I. ČLTK Praha

[rozhovor]
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Je to pravda?
„Je. Jsem z Břevnova, a tak jsme
chtěli najít klub někde poblíž.
Maminka se mnou byla v Tatranu
Střešovice, na Dukle, v Sokole Malá
Strana, ale nikde mě nevzali. Až jsem
skončila na Štvanici, ve školičce
u pana Křenka.“
To není úplně »poblíž«?
„Máma byla kamarádka s paní
Nekolovou a kluci, Ivan i Martin,
hráli v I. ČLTK. Tak proto. Vzpomínám
si, že vůbec první zápas, který jsem
viděla, byl právě Ivanův mistrák
na Malé Straně. Vybavuju si, jak jsem
byla vykulená, když jsem tenkrát
prvně slyšela počítání 15:0, 30:0...“
(směje se)
Jak vám to na Štvanici šlo?
„Docela dobře. Ve školičce jsem
hned vyhrála turnaj dětí s pálkami
na minikurtech, za rok jsem byla
druhá v turnaji na velkých kurtech
a další rok už hrála za mladší
žákyně C. V žácích se mnou hrávali
Michal Veselý, Tomáš Bělohradský,
Petr Musil, Petr Carvan, později
Monika Dovolilová. Za dorost
už jsem toho moc neodehrála,
od patnácti jsem hrála národní ligu
nebo II. ligu. Štvanice mi ohromně
přirostla k srdci. Přestoupila jsem,
až když se boural starý areál,
na Duklu Karlín. A krátce poté,
co se mi narodil Filip, jsem odešla
na Primasku, tehdejší Sokol Žižkov,
kde hráli Šavrdovi a Rybínovi.
Tam jsme hráli přebor.“

Magda Zemanová:

Mám štěstí
na šikovné děti
Na Štvanici už se podepsala pod tenisový osud mnoha
hráčů. Není divu, MAGDALENA ZEMANOVÁ působí v I. ČLTK
jako trenérka sedmnáct let. Do klubu ale patří mnohem déle;
poprvé ji sem maminka přivedla jako devítiletou holčičku,
protože jinde ji prý nechtěli…
28_www.cltk.cz

Jak jste se dostala k trenéřině?
„Vždycky jsem chtěla trénovat,
ale bylo to složitější. Když jsem
dodělala gymnázium Nad Štolou
a chtěla na FTVS, zrovna neotvírali
trenérství. Zkusila jsem ekonomku,
ale nevzali mě, tak jsem šla
na nástavbu a dělala geodézii
a pak chvíli účetní. To mělo výhodu,
že jsem si mohla organizovat čas
podle svého. Po roce jsem se ale
vdala, čekala Filipa a… pak už se
ze mě stala trenérka.“
Kde jste začínala? Hned v I. ČLTK?
„Ano. Vlá+a Šavrda, který tenkrát
dělal šéftrenéra a vídal mě hrát
na Primasce se synem, se mě jednou
zeptal, jestli bych tady nechtěla
trénovat. Udělala jsem si trenérskou
dvojku, což byla podmínka,
a od čtyřiadevadesátého jsem
zase na Štvanici. Nejdřív jsem půl
roku vedla školičku a přípravku
a pak začala trénovat mladší žáky.
Nejmladším závodním hráčům se
věnuju jako klubová trenérka dodnes,
i když jsem mezitím pár let
fungovala na privátní bázi.“

Která z obou variant (a v čem)
je lepší?
„Jako privátní trenérka jsem si
vydělala víc peněz, ale musela jsem
si všechno odehrát. A šestatřicet hodin
týdně nebyla legrace, nota bene pro
ženskou se dvěma dětmi a domácností.
Taky to bylo osm let bez dovolený…
Nemoc nebo dovolená, to bylo
automaticky míň peněz. Pak mi Lá+a
Šavrda nabídl, abych zase dělala pro
klub a vedla děti do čtrnácti let jako
dřív. Souhlasila jsem, protože mě práce
s dětmi, nadto se šikovnými dětmi,
bavila. Takže jsem pokračovala
s Markem Routou a Robinem Staňkem,
které jsem do té doby vedla privátně,
i v klubu, pak jsem hrála s Miriam
Kolodziejovou a te+ s Markétou
Vondroušovou, Jonášem Forejtkem
nebo Deniskou Hindovou.“
Hrajete s těmi nejlepšími, to je
jen a jen radost, ne?
„Mám štěstí na šikovné děti, takže je.
Naposledy mi udělala velkou radost
Markéta (Vondroušová) vítězstvím
na Masters Nike Junior World Tour
dvanáctiletých v Americe. Má opravdu
velký talent. Je nesmírně rychlá,
má šikovnou ruku, klukovský pohyb,
postřeh, navíc je levačka a nebojí se
hrát se staršími; stíhá i tvrdé údery.
Má velký potenciál, a i když je zatím
drobná, rodiče jsou vysocí, takže by
měla vyrůst. Jedinou její slabinkou
je, že se někdy při hře »naprdne«
a hůř komunikuje s trenérem.
To, že na konci roku vyhrála
na Floridě, ji určitě zase posune
dál, nejen v sebevědomí, ale snad
i v motivaci.“
Není vám líto, když potom ty »svoje«
šikovné děti musíte poslat dál, předat
je kolegům?
„Není, tak to zkrátka funguje. Vím,
že mám svůj strop, i fyzický. Se synem
jsem taky hrála jen do čtrnácti a pak

Magda jako tříletá holčička...
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už ne. Ale pokaždé je samozřejmě
dál sleduju a mám radost, když se
jim daří. A pak: většinou jsem vždycky
měla štěstí, že když jsem někoho
předala kolegům, hned se objevil
někdo další, s kým jsem mohla
pracovat.“
To je asi pro trenéra nový impuls
a motivace?
„Určitě, je to další výzva a nová
chu- do práce.“
Pro ženu není trénování a několik
hodin denně na kurtě žádná
procházka – jak to fyzicky zvládáte?
„Zatím zvládám. (usmívá se) Hraju
pět hodin každý den, někdy i šest.
Začala jsem cvičit, strečuju, chodím
na masáže, zkrátka se starám o tělo.
V březnu jsem měla natržený
přitahovač šlachy zápěstí a musela
na operaci, tak jsem chvíli dělala jen
dozor a malým dětem rozehrávala
levačkou. Naštěstí už je to
v pohodě.“
Co vás na trenéřině nejvíc baví?
„Mám radost, když se dětem něco
povede, nebo když prostě jen hrají
podle mých představ. To mě naplňuje.
A s tím, že hrají pěkně, přicházejí
výsledky. Těší mě, když vidím, že mě
vnímají, že si ty rady berou a že to
zkrátka funguje. Pak mám fajn pocit,
že na tom kurtě nejsem zbytečně.“
A co vás naopak nebaví, ba štve?
„Když se (některé) děti neumějí chovat.
Když hážou raketou nebo upadají
do stavu slabomyslnosti – v tomhle
je pořád povzbuzovat, to je vysilující.
A štve mě, když se někomu nechce.“
A spolupráce s rodiči?
„Mrzí mě, že si někteří nechtějí dát
poradit a těžko se s nimi domlouvá.
Nedají na některá doporučení, auž jde o turnajový program nebo
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odpočinek atd. Naštěstí jsou to spíš
výjimky a s většinou rodičů mám dobré
zkušenosti.“
Váš syn Filip, kterému je třiadvacet,
patřil také k nadějným juniorům
a měl i podporu ve skupině, ve které
jsou sestry Plíškovy. Nakonec to ale
nedopadlo…
„Filip předpoklady měl, ale bylo tam
pár aspektů, na kterých se jeho kariéra
zadrhla. Vyrůstal v neúplné rodině
a asi neměl takový dohled, jaký byl
třeba. Taky mu asi nebylo dáno dost
chtění a touhy makat na sobě. Sice měl
sponzora, ale od šestnácti jezdil
po turnajích sám, což pro tak mladého
hráče není ideální. Měl by s sebou mít
někoho, kdo by ho ohlídal, dohlédl, aby
se vystrečoval, psychicky by ho podpořil
– je to celý komplex věcí. Prostě tomu
něco chybělo. Před dvěma lety musel
navíc na operaci kolena, která se
nezdařila. Te+ pomalu zkouší trénovat,
ale momentálně ani nemůže hrát
a čeká na další operaci…“
Jak tenhle nezdar nesete?
„Chvíli trvalo, než jsem se s tím
smířila, protože měl předpoklady
a věřila jsem, že to někam dotáhne.
Nicméně už jsem to vstřebala a – snad
se mu bude dařit v něčem jiném. Filip
už byl kolem páté stovky na žebříčku
ATP, pořád šel nahoru, ale pak přišlo
jedno zranění (rameno), druhé a…
Věděla jsem, že v něm něco je
a myslím, že kdyby makal, mohl v té
dvoustovce být. Ale to je kdyby…“
Mladší dcera Magdalena pomáhá
na Štvanici při letních kempech
dětí – co vlastně dělá?
„S tenisem skončila ve třinácti a po
gymplu šla na fyzioterapii v Kladně,
kterou ale nedodělala, i když ji to moc
bavilo. Te+ dálkově studuje vysokou
školu obchodní. Ale myslím, že se
k té fyzioterapii stejně jednou vrátí.“

... a jako talentovaná žákyně na Štvanici

[z klubu]

To je ono, povzbuzují se manželé Kopřivovi

Vydrovi odcházejí s kanárkem, přesto
v dobré náladě 

Čtvrtfinalisté v akci aneb pánové Kamil Plocek (vzadu) a Miroslav Fialka

Semifinalisté P. Šavrda a Darja Vidmanovová

Vlaštovka se dvěma kanárky
aneb halová premiéra se vydařila
Byla to první zimní vlaštovka.
Halového klubového turnaje ve čtyřhře
se 12. února zúčastnilo jedenáct párů,
přičemž pánové Stejskal, Rybín, Koláček
a Luboš Zahradník se museli účasti
vzdát. „Kdybychom z nich totiž složili
dva páry, byli by příliš silní. Tak jsme je
poslali na vedlejší kurt, kde si zahráli
debla,“ vysvětlil s úsměvem manažer
klubu Vladislav Šavrda.
Vítězové Iva Šimůnková a Oleg Vidmanov
Milan Kocáb se synem při jednom z utkání ve skupině

Turnaj se vymykal letním
zvyklostem i tím, že hráči zaplatili
vklad 250 korun, což byl za nejméně
dva odehrané zápasy, míče do hry,
občerstvení a ceny vskutku velmi
přátelský obolus. „Přesto jsem
čekal alespoň dvojnásobnou účast.
Z tohoto pohledu jsem byl zklamaný,“
glosoval jinak po všech stránkách
vydařený turnaj Šavrda, jenž si sám
zahrál po boku Marie Vidmanovové.
A ta si libovala: „Byla jsem nadšená,
že jsem mohla hrát s panem Šavrdou.
Je vidět, že byl výborný hráč,

pořád to má v ruce. Pro mě to byl
zážitek, jen jsem občas byla nervozní,
abych to moc nekazila,“ usmívala
se a k samotnému turnaji dodala:
„Byl to výborný nápad a počet hráčů
byl podle mého ideální. Všichni jsme
si zahráli, ale za tři hodinky se rozdávaly
ceny, zkrátka to trvalo tak akorát.“
Mimochodem: zúčastnila se i její
dcera Darja (s Petrem Šavrdou)
a manžel Oleg, jehož partnerkou byla
Iva Šimůnková. A právě tenhle mix
si odnesl ceny pro vítěze! Ve skupině
sice s finálovými soupeři, Richardem
a Janem Kočím, prohráli 2:6, ale
finálový super tie-break jim svědčil
(11:9), a tak vouchery na volné hodiny
v hale patřily právě jim (zatímco
finalisté a semifinalisté si vychutnali
klubové bordeaux). Pro ty škodolibější
z čtenářů: nad turnajem přelétli i dva
kanárci; jednoho si v kleci odnášel
Tomáš Vydra s partnerkou Danou,
druhý zazpíval páru Eliáš – Kalina.

[z klubu]

Tak se to hrálo dřív, ukazuje Mertl

„Je na kluky neskutečně hodnej,
že jim půjčuje ty svoje poklady,“
glosuje vstřícnost dnes už legendárního
vyplétače Jiří Hřebec. „Jsem rád, že se
kluci takhle scházejí, vždy- jsem s tím
nápadem sám přišel. Řekl jsem jim,
že teprve s dřevěnými raketami uvidí,
co byl kdysi tenis zač. Ale musím
uznat, že mě převezli, hned první rok.
Hrozně rychle si zvykli a přizpůsobili
se. Mydlí do toho dřevem stejně jako
moderními raketami. Jenom mě mrzí,
že nejsou tak hraví jako jsme byli my,
letos se jich sešlo méně než jindy.

Konec prvního zápasu, Mertl vs. Hernych 15:13

Na druhou stranu chápu, že kolem
Vánoc je shon a hned potom někteří
odlétají do Austrálie.“
Vánočního turnaje se na Štědrý den
zúčastnila (jen) pětice »mušketýrů« –
Jan Mertl, Jan Hernych, Roman Jebavý,
Lukáš Vrňák a Jan Kunčík. Hrálo se
systémem každý s každým a raketypamětnice tentokrát nejvíc svědčily
Honzovi Mertlovi. Už podruhé.

zápasu. Prostě to moc neletí,
dřevěná raketa nebere rotace a lift je
spíš takový plach-ák,“ glosoval retro
turnaj vítěz. „Většina kluků si stěžovala
na bekhend, mně dělaly problém spíš
voleje; hlava je přece jen o dost menší.
Každopádně to bylo fajn zpestření.
Jenom mě rozladilo, že hlavní
organizátor (Roman Jebavý) nezajistil
žádné ceny, ani pro vítěze. Snad to
bude za rok lepší.“

„Nevím jak ostatní, ale já jsem si
na dřevo zvykl hned během prvního

Tak zase v prosinci a snad i ve větším
počtu.

Dokonalý tenisový gentleman s dokonalou
technikou (Jan Hernych)

Vzpomínka na zašlé časy
aneb dřevo svědčilo Mertlovi

Už je to tradice – na Štědrý den dopoledne se na Štvanici hraje turnaj v dobovém oblečení
a s dřevěnými raketami. Loni se závodní hráči klubu sešli už popáté. Nechyběly dlouhé kalhoty ani
krátké (a těsné) šortky a la Borg, kdysi módní vesty, čelenka, stylové účesy (v čemž tradičně vynikl
Honza Hernych). A pochopitelně rakety-babičky, které znovu ochotně zapůjčil Petr Jurosz.
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Pět mušketýrů – zleva Honzové Kunčík, Hernych a Mertl, Roman Jebavý
a Lukáš Vrňák

Bekhend, to je problém aneb čop
Romana Jebavého
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Š"astný, veselý
(a úspěšný)!
Manžele Nekolovy zahřívá před vchodem punč...

Kouzlo Vánoc je opravdu mocné.
Nebýt toho, někteří členové klubu
by se s ostatními za celý rok pořádně
nepotkali. Pokud jste si nenechali
ujít tradiční Vánoční večírek I. ČLTK
v Letenském zámečku, kde v prosinci
poprvé přivítal hosty nový prezident
klubu Václav Klaus, určitě jste si
toho také všimli.
Nebo jste snad v uplynulém roce
potkali na Štvanici Ivana Nekolu?
Vojtu Flégla staršího, někdejšího
nepostradatelného člena výboru
a vedoucího ligového družstva?
Anebo Tomáše Vydru? (Pardon,
jednou byl údajně viděn v restauraci
nad šálkem zeleného čaje a podruhé
prokazatelně přišel – zase jen díky
vánočním svátkům – v přestrojení
za Mikuláše.☺) A přestože se
všichni zmínění pánové bránili,
že to tak úplně pravda není,
moc přesvědčivé to nebylo...
„Z Prahy 4 to mám na Štvanici
daleko. Ale byl jsem tam obchodně,
asi před šesti týdny,” smál se skalní
člen klubu Ivan Nekola, zatímco
Vojtěch Flégl přispěchal s »alibi«
v podobě návštěvy zářijového V.I.P.
turnaje a Tomáš Vydra se oháněl
doprovázením dětí do klubové
školičky. Bu* jak bu*, v Letenském

zámečku se druhou prosincovou
sobotu opět sešli staří i mladí,
amatéři i závodní hráči, hrající
i nehrající členové, ti, co chodí
na Štvanici čtyřikrát týdně, i ti, kteří
se dělají vzácnými a objeví se právě
jen o Vánocích; a společně probírali
všechno, co se za uplynulý rok
seběhlo a plánovali to, co se
teprve stát má.
Tradiční součástí večera, který
zpestřila (také tradičně) DJ Lucca,
bylo ocenění nejlepších hráčů I. ČLTK
za uplynulou sezonu a předání Cen
Jaroslava Drobného. V jednotlivých
kategoriích je z rukou prezidenta
Václava Klause a generálního
manažera klubu Vladislava Šavrdy
přijali Jan Hernych a Lucie Hradecká,
deblová vítězka grandslamové Paříže
a členka vítězného fedcupového týmu,
junioři Robin Staněk a Jesika Malečková
a žáci Miriam Kolodziejová a Alessandro
Ricci. Nejlepší amatérkou klubu byla
v sezoně 2011 Vlasta Bervid, ocenění
za celoživotní přínos I. ČLTK převzal
nestor Jaromír Bečka.
Klubová vánoční pohoda vyprchala
v Letenském zámečku až brzy
nad ránem. Kéž by jí v letošním roce
bylo co nejvíc. Tak š+astný, veselý
(a úspěšný), ale hlavně ve zdraví!

...zatímco Lucii Šimůnkovou (s rodiči) hřeje mládí☺

Na zdraví! Renata Vikartová s dcerou a Bečkovi
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Honza Mertl, Robin Staněk a Jan Hernych uprostřed tenisové krásy

Prezident Václav Klaus v diskusi s Pavlem Hu)kou

Máme se rády, aneb Terezy
Martincová a Hejlová

Na parketu je to fajn; Jesika Malečková, Petra Krejsová
a David a Lucie Šimůnkovi

Václav Klaus a nejlepší hráčka I. ČLTK
v roce 2011 Lucie Hradecká

www.cltk.cz_35

[z klubu]

Zumba na Štvanici aneb devět žen & Pavel Janda v plném nasazení

Čtvrtky patří zumbě
„A te+ véčko, jedeme,“ povzbuzuje cvičitelka Šárka a polovina »jedničky« se vlní
v latinskoamerických rytmech. Jesika, Petra, Lenka, Julija, Maria, Tereza, Iva… a taky Pavel.
Jak jinak, klubový kondiční trenér si přece nemůže nechat lekci zumby ujít. Je čtvrtek 2. února
večer a Pavel Janda a devět půvabných dam přišlo na zumbu pod vedením Šárky podruhé.
Všechno zpunktovala spolumajitelka
restaurace Žaneta Šimonová
ve spolupráci s Ivou Šimůnkovou.
„Nápad byl Žanetin, chtěla, aby tady
bylo i večer živo. A řekla, že by bylo
fajn zkusit třeba zumbu. Já jsem pak
začala pracovat na realizaci,“ usmívá
se Iva, sama zdatná »zumbistka«,
na které je trénink vidět. Úsměvy,
uvolnění, ladné pohyby…
Hned úvodní hodina na konci
ledna zaplnila celou polovinu kurtu
číslo 1, přišlo patnáct žen a – ani
při premiéře nechyběl Pavel Janda.
„Je to pro mě výzva,“ směje se, když
»dotančí« druhou lekci. „Je to něco
úplně jiného než pohybový stereotyp,
ve kterém se pohybuju celý týden.
A sousto pro levou hemisféru, která
má na starost pohybovou kreativitu.
Taky relax a uvolnění. Zumba je
kondičně nezátěžová, takže není
problém, když na ni přijdou děvčata
po tréninku. Naopak – vznikají při
ní nové nervosvalové spoje, které
pak tělo využije i při tenise; je to
36_www.cltk.cz

způsobené snahou rychle odkoukat
nový motorický vzorec.“
Zumba, to ovšem nejsou žádné
náročné kroky. Stačí vnímat hudbu
a – uvolnit se. „To je to nejdůležitější!
U zumby opravdu nejde o přesné kroky,
spíš o to uvolnit se a užít si muziku.
Právě lektor tomu musí pomoct,“
usmívá se Šárka a otočí se na Ivu
Šimůnkovou: „Třeba paní Iva už
má zumbu v krvi.“
Iva má vůbec zumbu v malíku
a udělá mi i krátkou přednášku
o tom, jak vznikla. „Instruktor fitness
Beto Perez, dnes už slavný Kolumbijec,
jel jednou na hodinu a zapomněl si
doma muziku. Tak si vzal z auta
cédéčko s latinou a improvizoval.
Na konci sklidil takový potlesk,
že v té novince pokračoval.
Nejdřív v Kolumbii, pak v Miami…
a dnes je zumba hitem po celém
světě,“ dozvídám se. Šárka, která
závodně tančila (takže už chápu
její mimořádnou svižnost)

ještě dodává: „V zumbě najdete
i prvky aerobiku, ale osmdesát procent
je z latiny. Takže říkám, že kdo se
umí uvolnit a užívá si to, necvičí,
ale tančí,“ usmívá se.
I většina dam se cestou z kurtu
usmívala. „Bylo to fajn. Je to zkrátka
latina, žádné kroky nejsou potřeba.
Baví mě to, navíc je to přímo tady
na Štvanici,“ libovala si šéfka klubové
regenerace Julia Jaškinová a Lenka
Kunčíková dodala: „Loni jsem na
zumbu chodila pravidelně, takže
jsem ji chtěla vyzkoušet i na Štvanici.
A byla jsem příjemně překvapená,
cvičitelka je super a moc mě to bavilo,
takže když bude čas, budu chodit
i dál. Je to relax, ale určitě to prospěje
i kondičce, zapojují se jiné svaly
než při tenise nebo ve fitku.“
Co je podstatné: zumba se líbí,
začátečníci se rychle chytají, nikdo se
(zatím) nezranil, a tak každý čtvrteční
večer patří na Štvanici zumbě. Vstupné
je spíš symbolické: 50 korun.

[z klubu]
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desítek přátel, mezi nimi prezident
Václav Klaus, Milan Šrejber, Karel
Nováček, Jiří Hřebec, Jan Kodeš,
Petr a Pavel Hu-kovi, Jan Rybín,
František Stejskal, Ivan Nekola,
Roman Vavřík, bratři Hlaváčkové…
A podle dárků soudě bude muset
oslavenec nejméně do sedmdesáti
let pouze pít.
A propos: třicátiny oslavil Lá+a
ve stylu 30. let, a protože trocha
nostalgie nezaškodí, při šedesátinách
se téma opakovalo. K vidění tak
byli mafiánští kmotrové i jejich
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perspektivní synové, elegáni s bílými
šálami i sňatkoví podvodníci, ale
především – spousta krásných žen!

na celé čáře »kmotr« z Přerova
Petr Hu-ka, který by i Al Pacina strčil
do kapsy.

„Kdepak půjčovna, tenhle
komplet mám z dědečkovy skříně,“
pyšně sdělovala Martina Plocová,
která vytáhla černé šaty po babičce
i s decentním kloboučkem.
„To my s Ivou (Šimůnkovou) jsme
se sešly v půjčovně,“ smála se
Magda Zemanová. Krásných dam
byl plný sál a jedničkou večera
byla zvolena Andrea Šavrdová,
zatímco mezi pány vyhrál

Něco z atmosféry v klubové restauraci
snad ochutnáte díky fotografiím,
ale bohužel to bude jen něco málo.
Popsat báječnou oslavu, která končila
mezi tanečními kreacemi až nad
ránem, totiž dost dobře nelze…

Z kroniky Tendivu aneb (mladý) oslavenec zcela vpravo

Třicátá léta v klubové restauraci...

PRAHA

P.S. Promítání pamětnických
představení Tendivu bylo skvělé, ale je
jasné, že při nejbližší příležitosti musí
tenhle spolek znovu vystoupil LIVE

Karel Nováček a přerovský »kmotr« Petr Hu+ka

Vladislav Šavrda

Šedesát! A příště znovu LIVE
Nebyla to jen tak obyčejná oslava narozenin.
Únorové šedesátiny Vladislava Šavrdy, to byla nejen
báječná party ve stylu 30. let, ale hlavně úžasná
vzpomínka na doby nedávno minulé, na krásná přátelství
vzniklá na tenise a na báječné kusy Tendivu, štvanického
tenisového divadla, jehož duchovním otcem je Pavel Hu-ka
a pravidelným hercem velkých rolí oslavenec.

...a oslavenec se stylovým dortem
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Promítání fotek a klipů z mnoha
představení Tendivu, která s typickým
šarmem glosoval Tomáš Vydra, přineslo
do zaplněné restaurace salvy smíchu
až slz (zvláš- při scénce Karla Nováčka,
jenž kdysi vystoupil jako host ) a
hlavně spoustu krásných vzpomínek.
Třicátiny, čtyřicátiny i padesátiny
jsou dávno pryč, ale šedesátka je taky
báječná, takže LÁ0O, GRATULUJEME!

„Přátelé, díky vám všem, že jste přišli,
udělali jste mi velkou radost,“ děkoval
gratulantům místy dojatý oslavenec,
generální manažer nejstaršího českého
klubu. Kdysi výborný tenista, později
úspěšný kouč Šrejbera a Nováčka
a daviscupový kapitán (a pořád
i hračička a hráč), se těší mezi přáteli
i kolegy oblibě, kterou mu lze závidět.
Pogratulovat mu přišlo na sedm

Tolik krásných dam se hned tak nevidí; mimochodem - poznáte Ivu Šimůnkovou?
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[ve vzpomínkách...]

Ohlédnutí o víc než pětašedesát let: klubový trenér Jaroslav Houba (zcela vpravo) se svými svěřenci.
Pátý zleva autor článku.

Dřív jsme hlavně odkoukávali
Jára Bečka
vzpomíná
na první
trenéry

Ve vzpomínkách na doby
mládí si občas vybavím nejen
zápasy a turnaje, ale i tehdejší
trénink. A nelze jinak, než ho
porovnat s přípravou v dnešní
době. Je to propastný rozdíl mezi
amatérismem a profesionalismem,
domněnkami a vědou, jedinou
tehdy dostupnou literaturou
– anglicky psanou Tildenovou
učebnicí Lawn Tennis a českou
Ardeltovou knihou Kterak
se naučím hráti tenis dříve
než druzí – a dnešní záplavou
tenisových skript, filmů,
videí a časopisů.
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Podobné to bylo s trenéry. Tehdy
jich bylo jako šafránu, zatímco dnes
jich v každém klubu potkáte spoustu.
Je to logický vývoj a pokrok, tak
jako u všeho, co má význam.
Prvními českými ve světě uznávanými
trenéry byli bratři Koželuhové. Karel
odešel už jako čtrnáctiletý v roce 1909
do mnichovského klubu Iphitos, aby
tam za osmdesát marek měsíčně učil
movité Němce přehazovat míč přes sí-.
Později měl i v Americe spoustu žáků
a příznivců, taky prezidenty Forda
a Kennedyho, a spolu s Tildenem
byl nejslavnějším mistrem tenisu mezi
profesionály. Stejně tak i jeho čtyři
bratři byli báječní hráči a trenéři.
Na Štvanici se těsně před II. světovou
válkou objevil na krátký čas jako
trenér a rádce pro náš velký talent
Jardu Drobného Francouz Ramillon.
Prvním klubovým trenérem I. ČLTK
byl potom za války teoreticky velmi
dobře fundovaný Jaroslav Houba.
Ten však po únoru 1948 emigroval
do Jižní Afriky a tam se jako první
trenér na světě stal na univerzitě
v Rondobosch profesorem tenisu.
Tehdy ještě zdaleka neexistoval
nějaký organizovaný trénink mládeže
či juniorů. Trenéři dávali jednotlivé
lekce těm, kdo za to zaplatili. A navíc:
my hráči jsme jen velmi málo uznávali
trenéry, kteří nad námi nedokázali

vyhrát. A tak se povětšinou ti slabší
snažili něco odkoukat od těch lepších.
Každý pohyb, každý úder, různé
nuance.
Idolem mojí generace byl Jaroslav
Drobný, jeho předchůdci byli Menzel
a Hecht, s nímž často trénoval,
tak jako později se Šolcem, Vodičkou
a Síbou. A ti měli opět vzory ve starších
Slávovi Žemlovi a Ardeltovi. Teprve po
válce, po náboru juniorů a s dostatkem
míčů a strun, se podmínky pro tenis
a trénink zlepšily.
První tenisový tréninkový deník
vyrobil po vzoru atletů v ATK v roce
1953 poručík Ota Mrákota a s Pavlem
Bendou se pak trefovali do značek
namalovaných na kurtu. S Jirkou
Javorským jsme to považovali
za vojenskou buzeraci.
Jistě, jakmile se dobří hráči začali
měnit v trenéry a tenisem bylo možno
všem vydělávat peníze, bylo třeba
zavést do tréninku nějaký řád, začít
se vzdělávat a podrobit se tvrdému
režimu. Vznikla trenérská rada
při ČSTV, která pod vedením Jindřicha
Höhma dala čs. tenisu v tehdejších
metodických listech skvělý teoretický
základ trenérské výchovy. Přesto
přese všechno jsem ale přesvědčen,
že kouzlo tenisu pořád spočívá
především v individualitě jeho
protagonistů.

