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Vá"ení #lenové klubu, 

po p$l roce ve funkci prezidenta klubu, ve funkci, 

které si velmi vá"ím a ur#it% ji nepova"uji za funkci 

#estnou, si Vás dovoluji touto formou oslovit. 

I kdy" v klubu nejsem "ádn&m nová#kem a tri#ko u" 

jsem zde za poslední dv% desetiletí mnohokrát propotil,

uplynul&ch 'est m%síc$ jsem m%l mo"nost vid%t klub 

z jiného úhlu. Snad jsem aspo( trochu p)isp%l k jistému

»zú)edni#t%ní« fungování v&boru, k #emu" mi nemálo

pomáhá jistá autorita plynoucí z jiné prezidentské 

funkce. Ale u" jsem se mohl p)esv%d#it, "e je 

v&bor velmi dob)e fungujícím t%lesem.

Úkol$ p)ed sebou máme celou )adu:

◗ Udr"et, #i zvy'ovat sportovní úrove( závodních 

hrá#$ a hrá#ek. Máme radost z úsp%chu v extralize, 

z p)ísp%vku Lucie Hradecké k v&h)e ve Fed Cupu, 

z grandslamov&ch úsp%ch$ Hradecké a Bene'ové 

ve #ty)hrách, z v&born&ch pozic na'ich hrá#$ a hrá#ek 

v dorosteneck&ch a juniorsk&ch kategoriích, ale jsme 

si v%domi i slab'ích míst;

◗ udr"et, #i zvy'ovat kvalitu i atmosféru v rekrea#ním 

tenise a ud%lat z klubu místo, kam ka"d& #len rád 

p)ijde posed%t s p)áteli;

◗ p)ipravovat formou 'koli#ky co nejvíce budoucích 

dobr&ch tenist$;

◗ nep)estat v úsilí o získání dal'ích prostor pro fungování

klubu za "elezni#ním viaduktem;

◗ p)ipomínat tradici nejstar'ího #eského klubu 

i slávu na'ich velikán$; kurt #íslo 1 ponese od leto'ka 

jméno Jaroslava Drobného, vzpomeneme také 

na Ji)ího Javorského (1932 - 2002);

◗ udr"et na *tvanici kvalitní mezinárodní tenisov& 

turnaj (#i turnaje) dosp%l&ch;

◗ nabídnout I. !LTK Pra"an$m jako jejich klub, atd. 

Poj+me k tomu v'emu spole#n% p)isp%t.

Václav Klaus,

prezident I. !LTK Praha



www.cltk.cz_03

Extraliga 2011: Op!t t!sná prohra s Prost!jovem 

S posilami do finále

„Ve dvou zápasech jsme nevyu"ili
záblesk 'ance, a to rozhodlo. Iveta
Bene'ová m%la proti *afá)ové setbol,
toté" Jürgen Melzer proti Berdychovi,”
hodnotil finálovou prohru 'éftrenér 
I. !LTK Jaroslav Jandus a p)ipomn%l, 
"e "eb)í#ková postavení hrála 
ve v'ech dvouhrách pro soupe)e.
„N%kde to bylo t%sné, jinde o t)icet
nebo i padesát míst ve prosp%ch
Prost%jova, tak jako v p)ípad% 
Lucky Hradecké a Kvitové. 

A t)eba Honza Hernych vzhlí"el 
k Seppimu z propasti sto t)iceti 
míst, p)esto po fantastickém v&konu
vyhrál. Znovu ukázal, jak& je bojovník 
a t&mov& hrá#.”

,in#ení zbraní dvou nejv%t'ích 
soupe)$ a spolufavorit$ sout%"e –
Prost%jova a P)erova – vedlo spolu 
s atraktivními prémiemi pro nejlep'í
t&my k historickému kroku: vedení
klubu anga"ovalo zahrani#ní 

posily a do nejvy''í sout%"e, která je
vedle úsp%ch$ v pé#i o talenty v&kladní
sk)íní I. !LTK, poprvé investovalo.
Nutno dodat, "e s rutinou burzovních
maklé)$ z Wall Street. Raku'an Jürgen
Melzer a N%mec Philipp Petzschner 
p)inesli kvalitu a d$le"ité body 
v bitv% s P)erovem, navíc do t&mu 
skv%le zapadli. „Hráli, jako by byli 
na'i. Chodili s námi na ve#e)e, hráli 
fotbálek, fandili, zkrátka s t&mem "ili.
Kdy" se poda)í sehnat takové hrá#e,

I. !LTK se po n%kolikaleté pauze znovu py'ní titulem finalista extraligy. Hodnotu st)íbra 
z prosince 2011 navíc násobí superlativy z úst hrá#$. Mnozí toti" domácí sout%", která se 
podruhé hrála v termínu t%sn% p)ed Vánoci a m%la lukrativní dotaci 4 miliony korun, ozna#ili 
za nejkvalitn%j'í v Evrop%. A p)esto"e prohra *tvanice s favorizovan&m Prost%jovem v boji o titul
vypadá podle v&sledku 5:2 jednozna#n%, stejn% jako v semifinále 2010 to bylo o prsa.

Raku!an Jürgen Melzer, jeho" anga"má na #tvanici domluvila Iveta Bene!ová, byl v extralize oporou I. $LTK
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P)esto"e lednov& Safina Cup, turnaj
junior$ kategorie ITF 4, tentokrát
nep)inesl hrá#$m I. !LTK "ádn& 
vav)ín, byl velmi u"ite#n&. V obou
kategoriích se toti" objevilo dvanáct
mlad&ch tenist$ klubu a v%t'ina 
z nich získávala první mezinárodní
juniorské zku'enosti. 

„Nap)íklad pro Miri Kolodziejovou 
to byl v$bec první turnaj ITF,“ 
p)iblí"il )editel Safina Cupu a 
sou#asn% trenér loni nejlep'í star'í
"ákyn% v !R Zden%k Kubík. „Turnaj
byl znovu p)edev'ím 'ancí na první
juniorské body na mezinárodní
scén%. O to v%t'í, "e jsme jako 
po)adatel mohli vyu"ít n%kolika 
voln&ch karet. Bohu"el, nikdo 
se v&razn%ji neprosadil, co" bylo 
v n%kolika p)ípadech i vinou 
t%"kého losu. Ani Miriam to nem%la
snadné, hned ve druhém kole 
potkala Slovenku Schmiedlovou,
která na m% ud%lala v&born& dojem
agresivním pojetím a v&born&m
pohybem a trápila i nasazenou 
jedni#ku Komardinovou.“

Atrakcí byla nepochybn% ú#ast
Djordjeho Djokovi#e, nejmlad'ího
bratra vít%ze Australian Open
Novaka. Ten v Praze trénuje, jeho
v&sledky v'ak zatím nenazna#ují, 
"e by m%l jít ve 'lép%jích slavného
bratra. Jako o nové Hingisové se
naopak mluví o #trnáctileté Belind%
Ben#i#ové, její" rodi#e jsou Slováci.
Ta trénuje v akademii Melanie
Molitorové ve Wollerau a na její
technice je to patrné. „Je hodn%
'ikovná, hraje mí#e brzy po odskoku,
jen jí zatím chybí razance, co" je
samoz)ejm% dáno fyzick&m v&vojem,“
komentoval hru vít%zky Zden%k
Kubík. Dvouhru chlapc$ vyhrál
Raku'an Miedler.

Safina Cup
vyhrála hv!zdi"ka

Vít%zka Safina Cupu, v b&eznu
patnáctiletá Belinda Ben'i'ová

[závodní tenis]
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Vladislav #avrda: Atmosféra m! nadchla 
Podruhé za sebou musela 
generálního mana"era I. !LTK
VLADISLAVA *AVRDU domácí extraliga
pot%'it. Po huben&ch letech p)i'lo 
semifinále v roce 2010 a loni v prosinci
finále. Nejstar'í a nejpresti"n%j'í domácí
klub se vrátil na v&sluní, k #emu" 
mu poprvé pomohly i zahrani#ní 
posily.

Jak( dojem na vás ud%lal poslední
ro'ník extraligy?
„Její úrove( bezesporu stoupla. 
Jist% je to nav&'ením dotace, co" 
klub$m pootev)elo dví)ka k anga"ování 
kvalitních zahrani#ních hrá#$. Presti"
dodal sout%"i i p)ím& p)enos !eské
televize, diváci vid%li n%kolik velmi 
p%kn&ch zápas$, které kvalitou nezaostaly
za sv%tov&mi turnaji. A musím )íct, 
"e finále m% mile p)ekvapilo velmi 
sportovním prost)edím a profesionalitou
a objektivitou rozhod#ích. 
Mám jedinou v&hradu: t&m, kter&
postoupil z P)erova, se musel ve finále
vyrovnávat s rozdíln&m povrchem, 
kter& byl pomalej'í. Aby byly rovné
podmínky, cht%lo to den volna 
a tedy mo"nost tréninku.“

Vá! nejsiln%j!í zá"itek?
„Nadchla m% perfektní t&mová 
atmosféra v na'em dru"stvu a v&kon
Lucky Hradecké proti Kvitové - to 
pro m% byl velk& zá"itek.“

S v(hrou nad nabit(m P&erovem a
finálovou bitvou jste ur'it% spokojen?
„Samoz)ejm%, finále bylo na'ím cílem.
Vít%zství z$stalo p)áním; tajn% jsme
doufali, "e m$"eme nevídan% siln&
Prost%jov potrápit víc, ne" se nakonec
stalo. Ale v&hra nad P)erovem je
úsp%ch, proto"e soupe) se hodn% 
posílil a v%t'ina jeho hrá#$ m%la lep'í
"eb)í#kové umíst%ní.”

Postup do finále p&inesl i osm set tisíc
korun do klubové pokladny.
„To je p)íjemné, nicmén% klub nezbohatl,
proto"e náklady byly i tak vy''í. Úsp%ch
v nejvy''í domácí sout%"i je v'ak d$le"it&,
tak"e to byly dob)e investované peníze.”

Poprvé jste pro extraligu 
anga"ovali zahrani'ní posily - pro'?
„Díky zv&'ené dotaci jsme si mohli
dovolit – p)i ur#ité kalkulaci s v&sledkem
– náklady zvednout. Dlouhé roky jsme se
tomu bránili a )íkali, "e je prosp%'n%j'í
dát peníze talentovan&m mlad&m 
hrá#$m, ale ukázalo se, "e tentokrát 
to byl správn& krok.”

Melzer a Petzschner vás asi 
nezklamali...
„S jejich p)ístupem i v&kony jsem byl
naprosto spokojen. Oba p)edvedli nejen
profesionalitu, ale i bojovnost, v&born%
se za#lenili do t&mu a máme od nich
p)íslib budoucí spolupráce.“

N%kte&í hrá'i tvrdili, "e 
extraliga byla letos nejkvalitn%j!í 
sout%"í v Evrop%, nicmén% doma
po&ád nemá dostate'n( zvuk. Je
podle vás mo"né je!t% ji vy!perkovat,
aby p&itáhla v%t!í zájem médií 
a fanou!k)?
„Napadá m% jediná mo"nost: 
zú"it ji na #ty)i, maximáln% 'est 
t&m$, které by hrály na jednom míst%.
Pak by to mohlo b&t pro diváky i média
je't% zajímav%j'í, takov& formát by 
se velmi podobal turnaji ATP nebo 
WTA Tour.“

Tu!íte u", zda se pro p&í!tí rok 
chystají n%jaké zm%ny?
„Zatím ne. Ale pokud by m%lo dojít 
k nasazení po)adatelsk&ch t&m$
Prost%jova a P)erova do semifinálov&ch
skupin, co" by znamenalo, "e by spolu
mohli b&t ve skupin% finalisté posledního
ro#níku, tedy my a Prost%jov, nemohli
bychom s tím souhlasit. Pokud by 
to asociace extraligov&ch klub$ 
navrhovala, byli bychom pro uspo)ádání
jedné skupiny v Praze. Jsou areály, 
které mají men'í tribuny a kde by 
se mohlo hrát, nap)íklad Pr$honice,
Modletice i jiné. Jde nejen o zásadní
rozdíl v prize-money p)i úsp%chu 
#i neúsp%chu, ale také o návaznost 
na dal'í ro#ník; v p)ípad% neúsp%chu
bychom teoreticky mohli spadnout 
a" do základní skupiny.“

T(m I. $LTK, finalista extraligy 2011. Vzadu stojí zleva Jan Mertl, kapitán Jan
Vacek, Jan Hernych, Philipp Petzschner, trenér Ji&í H&ebec a Karolína Plí!ková, p&ed
nimi Lucie Hradecká, Iveta Bene!ová, trenér Ji&í Fencl a fyzioterapeut Petr Routner,
vp&edu Ivo Miná&, Roman Jebav(, Jürgen Melzer a kondi'ní trenér Pavel Janda

Iveta Bene!ová svedla v prost%jovském
finále bitvu se #afá&ovou 

[závodní tenis]

V!sledky I. "LTK
Semifinálová skupina: I. $LTK – Precolor Plus P&erov 6:3
(Melzer – Troicki 7:6, 6:4, Petzschner – Rosol 6:4, 5:7, 6:3,
Hernych – Istomin 3:6, 6:7, Mertl – Kuku'kin 4:6, 7:6, 5:7,
Hradecká – Kerberová 6:2, 6:3, Bene'ová – Mendesová 6:4,
6:3, Bene'ová, Hradecká – Kerberová, Dobrá 6:2, 6:7, 10:6,
Melzer, Petzschner – Rosol, Troicki 6:0, 2:6, 10:6, Jebav&, 
I. Miná) – Istomin, Kuku'kin 6:7, 2:6), I. $LTK – Liberec 6:0
(I. Miná) – Maj'ajdr 7:5, 6:2, Bene'ová – Pivovarovová 2:6,
6:3, 6:4, Petzschner – Vögeli 4:0 skre#, Hradecká – Mayrová-
Achleitnerová 6:3, 7:5, Melzer – Haider-Maurer 6:7, 7:6, 6:2,
Hernych – Schmidt 6:1, 7:6). Finále: Prost%jov – I. $LTK Praha
5:2 (Nieminen – Mertl 6:2, 7:6, *afá)ová – Bene'ová 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, *afá)ová – Bene'ová, Hradecká 6:4, 5:7, 10:6).

Jan Hernych udolal ve finále po skv%lém v(konu Itala Seppiho

Ji&í Fencl p&i deblu s Luckou Hradeckou a Ivetou Bene!ovou
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má to smysl,” chválil dvojnásobné
grandslamové vít%ze v deblu 
Jandus. 

Práv% anga"má posil rozhodlo 
d$le"it& duel semifinálové skupiny 
s P)erovem, v n%m" se hrálo o finále.
Domácí nakupovali p)ed extraligou
jako s bezednou kreditkou, podobn%
jako Prost%jov. Obhájce titulu m%l 
v t&mu krom% domácích hv%zd
Berdycha a Kvitové se *afá)ovou 
je't% N%mce Mayera, Itala Seppiho,
Fina Nieminena a Ukrajince
Stachovského, P)erov anga"oval 
k Rosolovi Troického, Kuku'kina,
Istomina a Kerberovou. A p)esto"e 
byl podle "eb)í#kového postavení 
ve v%t'in% zápas$ favoritem, 
na domácích kurtech prohrál. 

Co rozhodlo? Melzer v nejlep'ím 
utkání dne udolal v souboji 33. 
s 22. hrá#em sv%ta Srba Troického 
7:6, 6:4, Petzschner si poradil 
s Rosolem a Hradecká rozdrtila 
favoritku Kerberovou. „M% nadchnul
zápas Petzschnera s Rosolem, byl to
úpln% jin& tenis ne" v%t'ina ostatních
zápas$. Moc se mi líbí, jak Philipp
hraje,” komentoval vít%znou t)ísetovou
bitvu n%mecké posily kapitán I. !LTK
Jan Vacek, jen" nechal na lavi#ce Iva
Miná)e a nasadil Hernycha s Mertlem.
„Ivo' byl p)ed extraligou nemocn& 
a netrénoval naplno, proto dostali
p)ednost kluci,” vysv%tlil rozhodnutí.
Miná) dostal p)íle"itost hned druh& 
den proti Liberci, kdy porazil 
Maj'ajdra a p)isp%l k hladkému 
vít%zství 6:0 a postupu do finále, 
kde #ekal superfavorit.

Jak se ve finále ukázalo, domácí 
prost)edí bylo nezanedbatelnou 
v&hodou; t&m ze *tvanice jel po 
dvou vít%zn&ch zápasech v P)erov% 
do Prost%jova, kde #ekaly p)ece 
jen odli'né podmínky. „Kurty byly 
o dost pomalej'í, trvalo mi, ne" 
jsem si zvykl,” p)ipustil Jan Hernych, 
jen" se v'ak ve finále bl&skl 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 'anci, hrál opravdu v&born%. 
Ale pak se to jedním vyd)en&m 
gamem oto#ilo, on znervózn%l 
a za#al chybovat. Já jsem se naopak
dokonale zkoncentroval a vyhecoval.
Snad a" moc, pan H)ebec m% musel 
p)i zápase zklid(ovat,” smál se 
po vít%zství Honza. D$le"it& bod 
získal za stavu 0:2; Jan Mertl toti"
p)edtím p)es bojovn& v&kon nesta#il 
na Nieminena a Iveta Bene'ová 
podlehla *afá)ové, kterou do té doby
nikdy neporazila, p)esto"e m%la 
v tie-breaku první sady setbol. 

O senzaci a srovnání skóre 
na 2:2 se pak postarala Lucie
Hradecká. V utkání, které sneslo 
hodn% p)ísná m%)ítka a p)ikovalo 
k televizním obrazovkám spoustu
fanou'k$, udolala ve t)ech setech 
sv%tovou dvojku Kvitovou po setech
6:7, 7:6 a 7:5. Znovu tím vrátila 
I. !LTK nad%ji na titul. Lucie p)itom
nikdy p)edtím na Kvitovou neuhrála 
ani set, ba ani v tréninku! 
„Mo"ná práv% proto jsem do toho 
'la naplno a bez zábran, nem%la 
jsem co ztratit,” usmívala se 
po vít%zství, kter&m p)ipravila 
Kvitovou po 23 vyhran&ch zápasech 
v )ad% o halovou neporazitelnost 
v sezon% 2011.„Klí#ov& byl osm& 
game ve t)etí sad%, kdy jsem 
prohrávala 3:4 a 0:40 p)i vlastním
podání, ale je't% jsem to oto#ila. 
Mám samoz)ejm% velkou radost, 
porazit druhou hrá#ku sv%ta je 
v&jime#né. A v%)ím, "e mi tahle 
v&hra p)inese i kus sebev%domí 
pro novou sezonu,” dodala Lucie, 
která loni nastupovala poprvé 
v roli jedni#ky I. !LTK.

Po v&hrách »prost%jovského« 
Mayera nad Petzschnerem 
a Berdycha (po dovolené a krátké 
p)íprav% zahrál famózn%) nad
Melzerem v'ak byli znovu na koni
domácí. Titul jim pak definitivn% 
p)inesla #ty)hra "en. Kvitová se 
*afá)ovou se v ní rozhodly udolat 
soupe)ky, zku'ené a úsp%'né deblistky
Hradeckou a Bene'ovou, agresivitou 
ze základní #áry a – dokázaly to.
„Tro'ku nás to zasko#ilo, hlavn% 
Lucka hrála neskute#n% dob)e. 
Mn% u" naopak citeln% chyb%ly síly,”
glosovala porá"ku 6:10 v rozhodujícím
super tie-breaku Lucie Hradecká. 
Pát& bod tak Prost%jovu sta#il 
k obhajob%, záv%re#né #ty)hry 
mu"$ u" se nehrály.

„Byla to hv%zdná extraliga, nejen 
hrá#sk&m obsazením, ale i kvalitou
zápas$. Na'e utkání s P)erovem 
p)ineslo v&born& tenis, vy#nívala bitva
Melzera s Troick&m. A v'em se muselo
líbit i finále, ve kterém se utkal 
de facto kompletní fedcupov& t&m 
a v'echny holky hrály v&born%,” 
v'iml si Jaroslav Jandus.

„*koda #ty)hry, kterou jsme 
s Ivetou prohrály a která definitivn%
rozhodla. Ale finále je finále, tak"e
dojem z extraligy je veskrze pozitivní,” 
sv%)ila se Lucie Hradecká a Iveta
Bene'ová p)ipojila: „Pot%'ilo m%, 
"e jsme byli opravdov& t&m. 
A p)íjemn% m% p)ekvapilo, jak to
Jürgen s Philippem vzali zodpov%dn%.
Bylo vid%t, "e cht%li ka"d& zápas
vyhrát.”
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[stalo se]

Jan Kode! sportovní legendou

Wimbledonsk& vít%z z roku 1973 Jan Kode', 
#estn& #len I. !LTK, p)evzal p)i prosincovém vyhlá'ení
Sportovce roku Cenu Emila Zátopka pro sportovní legendu.
Hlavní cenu, kterou získala Kvitová, má ov'em doma také
– práv% z roku 1973. „Cena Emila Zátopka m% velmi 
pot%'ila, a nejen proto, "e jsem se dostal do spole#nosti
nejlep'ích sportovc$ na'í historie, co" beru jako velkou
poctu. Ob#as jsem toti" m%l pocit, "e se mi v zahrani#í
dostává v%t'ího respektu ne" doma,“ glosoval to 
s odstupem Jan Kode', kter& na slavnostním ve#eru 
"ertoval: „Nevím, co se stane, a" se ráno probudím 
a )eknu si: Jsem legenda...“

Vzpomínka na Václava Klimenta

Pro v'echny, kte)í ho znali, byl jeho odchod 
bolestnou ztrátou. JUDr. Václav Kliment byl p)edsedou 
I. !LTK v t%"k&ch dobách normalizace a ti, kdo jeho 
p$sobení pamatují, na n%j vzpomínají jen v dobrém. 
„Byl to báje#nej #lov%k, v"dycky a v'em se sna"il pomoct.
Rad%ji 'el sám s k$"í na trh, ne" aby m%l n%kdo problémy,“
)íká Jana Pikorová. Václav Kliment pomohl I. !LTK 
zvlá'- v dob%, kdy klub kv$li politické situaci tak)ka "ivo)il. 
Jako vedoucí Závodu dopravy a mechanizace DP Praha 
p)inesl na *tvanici v'estrannou pomoc i technické zázemí.
Klubu pomáhal ze v'ech sil i pozd%ji, kdy p$sobil jako 
právník na Katastrálním ú)ad%. Václav Kliment zem)el 
15. )íjna 2011 ve v%ku 77 let. !est jeho památce.

Lucie v palb% otázek

První prosincovou st)edu se v klubové restauraci
uskute#nila beseda s Lucií Hradeckou, vít%zkou 
#ty)hry na Roland Garros a #lenkou vít%zného 
fedcupového t&mu. P)i'la )ada "á#k$ I. !LTK, mnozí
s rodi#i, a Lucka se ocitla v palb% v'ete#n&ch otázek.
Na v'echny odpovídala vy#erpávajícím zp$sobem 
a nadto rozdala n%kolik autogram$. „Zájem d%tí 
i rodi#$ m% opravdu p)ekvapil. ,e# byla o tom, 
jak Lucka za#ínala, jak trénuje, taky o fungování 
na okruhu, jazykovém vybavení… Podobnou 
akci ur#it% brzy a rádi zopakujeme,“ komentoval 
setkání mana"er klubu Vladislav *avrda.

Lucie Hradecká s d%tmi krátce po besed% 
v klubové restauraci

Václav Kliment p&i jedné z posledních 
náv!t%v na #tvanici

Jan Kode! s trofejí, Cenou Emila Zátopka 
pro sportovní legendu
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Milan #rejber zkompletoval Worldloppet

B&val& daviscupov& reprezentant Milan *rejber 
propadl kouzlu hor. !as od #asu podnikne 
horolezeck& v&stup, ale hlavn% objí"dí ly"a)ské
maratóny. B%hem posledních t)í let absolvoval
v'ech 15 akcí Worldloppetu; posledním byl loni 
v srpnu australsk& Kangaroo Hoppet. „Poda)ilo 
se mi to nejrychleji ze v'ech sto #ty)iceti lidí, kte)í
to dokázali, jsem mezi nimi #tvrt& !ech,“ pochlubil
se *rejber, kter& se te+ chystá na dal'í disciplínu:
„Chci zkusit ski alpinismus. Nahoru na ly"ích 
s tuleními pásy, p)ípadn% po skále, a dol$ 
v pra'anu na ly"ích. Nejd$le"it%j'í v%c, boty 
#íslo 49, u" jsem sehnal,“ usmívá se. 

Poda&í se doplnit klubov( archiv?

Je't% víc osv%tlit historii klubu a pokusit se získat 
archivní materiály a trofeje – to je hlavní úkol skupinky, 
její" vznik inicioval viceprezident klubu Franti'ek Stejskal. 
Krom% n%j do ní pat)í je't% mana"er klubu Vladislav *avrda, 
Jaromír Be#ka, Eva Kubátová a Hana Kurzová. „U" jsme si 
rozd%lili práci a oslovili n%kolik z t%ch, kdo by nám mohli b&t 
ve snaze doplnit klubov& archiv a získat n%které cenné materiály
nápomocni,“ )íká Jaromír Be#ka. Ké" by se touto cestou 
poda)ilo získat historické fotografie, písemnosti, p)ípadn% 
poháry #i plakety, které s historií I. !LTK souvisejí. 
Jak známo, klubov& archiv velmi utrp%l p)i rozsáhl&ch 
záplavách v roce 2002.

Mikulá! p&ivedl t&i 'erty

Tradi#n% laskav& a 't%dr& byl poslední 
'tvanick& Mikulá'. Tomá' Vydra cht%l 
od d%tí znovu sly'et básni#ky, vid%t jejich
parádní údery a na oplátku rozdával za
pomoci asistent$ – dvou and%l$ a dokonce
t)í #ert$ – balí#ky plné sladkostí. D%tí se se'la
plná restaurace, a a- u" na Mikulá'e a #erty
v%)í nebo ne, dom$ odcházely spokojené,
stejn% jako jejich rodi#e. „Bylo to fajn, jako
ka"d& rok,“ culila se Darja Vidmanovová. 
A p)esto"e u" má na Mikulá'e vlastní názor,
stejn% jako její kamarádky Adélka Va'í#ková 
a Kája Mlezivová, 'la si pro balí#ek, a tak
musela taky ukázat forhend. 
Tak zase za rok…

T%"k( úkol p&ed sebou mají Franti!ek Stejskal, Jára Be'ka,
Hana Kurzová a Eva Kubátová - dát dohromady archivní
materiály z historie klubu nebude snadné

Milan #rejber absolvoval 15 dálkov(ch b%h)
Worldloppetu za pouhé t&i roky!

Mikulá!, 'erti, and%lé a spokojené d%ti ze #tvanice



10_www.cltk.cz

[stalo se]

Vá!en" I. #LTK,

na váno!ním ve!eru jsem byl vyznamenán Cenou Jaroslava Drobného 
za celo"ivotní p#ínos klubu. Namísto psaní váno!ních pozdrav$ jsem 
pak dlouho p#em%&lel o tom, jak moc si této ceny vá"ím.

Jsem &'astn%, "e po mládí stráveném na (tvanici, patnáctileté »emigraci« 
ve Spart) a Bohemians, skute!né emigraci do N)mecka, kde jsem "il 
p)tat#icet let, jsem – nyní u" dvacet let – znovu doma.

Vá"ím si toho, "e jsem ono ocen)ní obdr"el z rukou pana prezidenta, 
kter% se nebál p#evzít vedení klubu i p#i jeho velkém ve#ejném zatí"ení. 
To potvrzuje, jak moc má tenis rád. Vá"ím si dosavadní práce v%boru v !ele 
s Franti&kem Stejskalem, jeho" tatínek byl první, kdo si se mnou na (tvanici 
v roce 1939 zahrál, a Vlá*ou (avrdou, s jeho" maminkou jsem se za války 
setkával na Pardubické juniorce a s tatínkem pozd)ji hrával licitovan% 
mariá&.

Vá"ím si toho, "e je to práv) Cena Jardy Drobného. Byl toti" sportovním 
idolem mého mládí, pozd)ji kamarádem a celo"ivotním p#ítelem, se kter%m
jsem léta z$stal v kontaktu. Mám radost, "e jsem tuto cenu mohl p#evzít 
tak trochu i za mého tatínka. Ani on se toti" nebál zodpov)dnosti a p#evzal
p#edsednictví v roce 1939, kdy" dlouholet% p#edseda klubu Rob)tín emigroval
p#ed nacistickou okupací do Anglie. Tehdy byl otec zvolen na jeho místo 
a funkci zastával a" do roku 1948, po únoru u" pomoci nemohl… 
Byla to éra Jaroslava Drobného a snahy o udr"ení mo"nosti sportovat. 
V otcov) továrn) MEVA byli za války zam)stnáni mnozí !lenové klubu, byla 
to pro n) záchrana p#ed nucen%mi pracemi v +í&i. Z hrá!$ to byli Drobn%,
Matou&, Sláma, Kavánek, ,en)k, poslední rok války i já sám.

Velmi si vá"ím také toho, "e jste na nás s mojí Evi!kou na (tvanici 
v&ichni moc hodní, p#esto"e jsme o generaci star&í, a "e se to d)je 
te* a ne in memoriam, co" by nás v$bec nebavilo. A u" se moc 
t)&ím na deblové zahájení sezony na ja#e leto&ního roku.

S díky Vá& Jára Be!ka

P.S. 7. února p#evzal Jaromír Be!ka také Cenu prezidenta ,TS za rok 2011, 
ur!enou osobnostem !eského tenisu.

Jaromír Be'ka krátce poté, co p&evzal Cenu Jaroslava Drobného
z rukou Václava Klause

Na sout%"e st&íbrn(m 
sharanem 

Na sout%"e dru"stev i jednotlivc$ 
jezdí od podzimu mladí hrá#i I. !LTK
st)íbrn&m Volkswagenem Sharan.
Klubu ho na rok bezplatn% poskytl
Pavel Vejvara, jeho" syn Luká' 
na *tvanici hraje. „Ud%lal jsem to 
rád, samoz)ejm% i proto, "e syn je 
na *tvanici spokojen. Ale hlavn% si
myslím, "e kdyby ka"d&, kdo má 
mo"nost, klubu pomohl, u'et)ila 
by se spousta pen%z, které by bylo
mo"né pou"ít jinde. V zahrani#í je
takov& sponzoring b%"n&, na stole 
v klubovn% t)eba najdete cedulku, 
"e ho v%novala paní Freeda,“ )íká 
Pavel Vejvara s dov%tkem, "e podobná
pomoc vyjad)uje i vztah #len$ ke
klubu. „Jsme rádi, "e podobné 
podpory z )ad #len$ p)ib&vá. Jménem
vedení I. !LTK bych panu Vejvarovi 
i v'em ostatním cht%l pod%kovat,“
komentoval pomoc mana"er klubu
Vladislav *avrda. 

Petr #im)nek op%t 'lenem 
v(boru CTC 

Petr *im$nek (na snímku) byl zvolen
#lenem v&konného v&boru Centenary
Tennis Clubs (CTC) na dal'í t)íleté
období. Stalo se tak na listopadové
valné hromad% CTC v Lausanne. 
!lenem vybrané spole#nosti je 
momentáln% 55 klub$ z celého sv%ta,
posledními p)ijat&mi se staly Real Club
de la Puerta de Hierro z Madridu 
(má 15 580 #len$!), Tennis Club Rot
Weiss Baden Baden (nejstar'í n%meck&
klub), Garden Tennis Club de Royan 
z Francie a italsk& Tennis Club Padova. 
„Pot%'ilo m% ocen%ní námi u" tradi#n%
organizovaného turnaje star'ích "ák$
pro 'est klub$. V Lausanne jsem 
potvrdil, "e jej uspo)ádáme i v roce
2012,“ doplnil Petr *im$nek.
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nechválila, "ádné wonderful nebo great.
Pak jsme 'li do kina na film Butch
Cassidy a Sundance Kid a já zjistila, "e
je to slavn& herec. Druh& den jsem byla
p)ed tréninkem nervozní, )ekla jsem mu,
"e jsem ho vid%la ve filmu. A on na to:
Jit, slib mi, "e se nezm%ní'. Ty jsi m$j
první trenér a místo chvály jsi m% n%co
nau#ila. Pozd%ji nás pozval i na sv$j
ran#. Podobné to bylo s Dustinem
Hoffmanem, na toho i p)i tenise p)ísn%
dohlí"ela jeho p)ítelkyn%. Ale chodili 
ke mn% i televizní moderáto)i, milioná)i
z Wall Street a producenti divadel 
z Broadwaye, od kter&ch jsem 
dostávala lístky do divadel.“

Pr( jste také tlumo'ila Milo!i
Formanovi?
„Seznámili jsme se na jednom 
ve#írku. P)i'el za mnou a ptal se: 
Jste ta Volavková, co byla ve finále 
v Hamburku? A vyhrála jste? Oni 
ten p)enos nedovysílali do konce...
Navázali jsme p)átelství, které trvá
dodnes. Hrávala jsem s ním tenis, 
zvala ho na #eskou kuchyni. Kdy"
dostal smlouvu na první film a já ho
po"ádala, jestli se smím p)ijít podívat,
hned m% zam%stnal – #etla jsem pro 
n%j anglicky psané scéná)e a pozd%ji 
i tlumo#ila jeho kameramanovi
Miroslavu Ond)í#kovi p)i natá#ení 
dal'ích sedmi film$.“ 

Kde jste v New Yorku bydleli?
„Nejd)ív na Upper East Side, kde 
byly evropské obchody s jídlem v#etn% 
#eského uzená)ství a peka)ství. To byla
v&hoda, proto"e zvyknout si na tamní
stravu pro nás bylo t%"ké. Kdy" jsem
za#ala trénovat, p)est%hovali jsme se
na West Side s v&hledem do Central
Parku. Taky jsem si polep'ila finan#n%,
za hodinu jsem brala deset dolar$ 
a ka"d& den byla na dvorci 'est a" 
osm hodin. Ameri#ané se v té dob%
hodn% za#ínali u#it tenis.“

New York jste ale na pár let 
opustili, "e?
„Od roku 1976 jsme "ili t)i roky 
v Saint Louis v Missouri, i tam jsem 
trénovala. Ale pak jsme se vrátili 
do New Yorku a dostala jsem nabídku,
abych d%lala hlavní trenérku v presti"ním
klubu na Long Islandu. Strávila jsem
tam devatenáct let. Za#ínala jsem 
s p%tat)iceti dolary na hodinu plus 
plat a skon#ila s osmdesáti dolary 
koncem devadesát&ch let.“

Kdy jste vlastn% ukon'ila kariéru? 
„V roce 1971 jsem hrála sv$j úpln%
poslední mezinárodní turnaj. 
Od dev%ta'edesátého jsem se t)i roky
po sob% probojovala do #tvrtého kola
mistrovství USA, ale hrála jsem jen
sama za sebe, nem%la jsem tehdy za
jménem uvedené "ádné ob#anství.“
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Vzpomínka na zápas se slavnou Margaret Courtovou v rakouském Pörtschachu

Dopis, ve kterém funkcioná&i Sparty, tehdej!ího Spartaku Sokolovo, d%kují I. $LTK
za umo"n%ní hostování Jitky Hor'i'kové v roce 1961
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Jitka Illnerová-Volavková o titulech, emigraci i hodinách s Redfordem

Brazilci m! nosili na rukou
V srpnu 1968 se za ní v !eskoslovensku zav)ela voda. JITKA ILLNEROVÁ-VOLAVKOVÁ, 
za svobodna Hor#i#ková, trojnásobná mistryn% republiky v tenisu (a také ve sjezdovém 
ly"ování!), po p)íchodu okupa#ních vojsk s man"elem narychlo sbalila kufry a za dramatick&ch
okolností odjela do Mnichova a odtud do New Yorku, kde "ije dodnes. Trojnásobná 
osmifinalistka Wimbledonu byla léta hrá#kou I. !LTK, ale domácí kariéru zavr'ila ve Spart%.
Obdivuhodná vitalita této dámy, o které se toho z tenisové literatury mnoho nedozvíte, 
je patrná i z toho, "e rozhovor pro I. !LTK Revue vznikl díky jedinému e-mailu.

Není vám trochu líto, "e jste doma
známá-neznámá?
„To je osud. Kdo jednou ode'el 
a nesm%lo se o n%m mluvit, tomu byly
ve'keré úsp%chy vymazány a nebylo co
'í)it. Ale t%'í m%, "e si na m% v Praze
po revoluci vzpomn%li a uvedli m% 
do Klubu slávy. Ocen%ní mi p)edával
Václav Klaus, tehdej'í premiér. 
Pozd%ji, kdy" p)ijel do Ameriky u" 
jako prezident republiky, m% po"ádal, 
zda bych si s ním zahrála tenis. 
To bylo milé.“

Jako trenérka jste pr( v New Yorku
hrála se spoustou celebrit – jak to 
p&i!lo?
„Trénovala jsem v klubu Moraváka
Fredyho Botura, kterého jsem poznala
u" v roce 1964, kdy" se poprvé hrálo
mistrovství USA ve Forest Hills. Ne"
jsem ale za#ala v Americe trénovat, 
pracovala jsem jako tlumo#nice 
a pr$vodkyn% pro ruské delegáty 
u Spojen&ch národ$. To se mi zajídalo:
Rusy jsem po emigraci nenávid%la 
a dostávala jsem padesát dolar$ 

za sedmdesátihodinov& pracovní 
t&den. Tenis jsem tenkrát hrávala jen 
o víkendech. A" Fredy m% p)emluvil,
abych k n%mu 'la u#it tenis. M%la jsem
z toho obavy, v"dy- jsem nikdy nikoho
netrénovala. Ale koupila jsem si 
p)íru#ky a z !ech jsem m%la dobr&
základ od Buriánka, Síby a Casky.“

A ty celebrity?
„Jeden #as jsem ka"dé ráno hrávala 
s n%jak&m Redfordem. D)ela jsem ho,
aby se nau#il bekhend. Já nikdy moc

Jitka Illnerová-Volavková na sou'asném snímku z Floridy; v dom% ve West Palm Beach, kde má i své trofeje, tráví v zimních
m%sících s man"elem n%kolik t(dn)
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A p&edtím? Jaké byly va!e nejv%t!í
úsp%chy krom domácích titul)?
„První titul jsem v !eskoslovensku 
získala teprve kdy" skon#ila V%ra
Suková-Pu"ejová. Bylo to v roce 
1964, tehdy jsem v Ostrav% vyhrála
mistrovství ve dvouh)e, #ty)h)e i mixu 
a zopakovala to i za rok v Plzni 
a vzáp%tí v Ostrav%. Tím se mi otev)ela
cesta na západ, kam tehdy sm%la vyjet
jen první hrá#ka. Vzpomínám, jak jsem
brala do zahrani#í k)i'-álové poháry,
které jsem vyhrála na domácích 
turnajích, a prodávala je, abych 
m%la na jídlo.“

A ty v(sledky?
„Ve Wimbledonu jsem se dvakrát 
probojovala mezi posledních 'etnáct.
Nejlep'í v&sledky jsem ale m%la 
na antuce. Vyhrála jsem v Kitzbühelu, 
v Mnichov%, byla ve finále v Hamburku,
v osmi#ce v ,ím%. Nejv%t'í slávu jsem
ale za"ila na Univerziádách.“

Vypráv%jte...
„To byly tehdy takové malé 
olympiády. V Sofii jsem v roce 1961
získala zlato ve dvouh)e a st)íbro 
v deblu a mixu, za t)i roky jsem 
vyhrála dvouhru v Porto Alegre 
v Brazílii. Fanou'ci m% tam nosili 
na rukou a moje fotky byly po celém
m%st%. !eskoslovensko m%lo nejmen'í
v&pravu, ale nejvíc úsp%ch$. Za odm%nu
nás pak pozvali do Ria, kde jsem 
se také setkala s #esk&mi emigranty.
Mnozí z nich m%li po letech 'anci 
promluvit s krajany a zahrnuli nás dary.
V Ruzyni nás #ekaly zástupy reportér$
a – potom taky pohovory na StB. 
Hrála jsem si na »omezenou 
sportovkyni«, a kdy" jsem vykulila 
o#i a zeptala se, jestli se ptají na n%jaké
'pióny, tak to v%t'inou v"dycky 
nakonec vzdali...“

Potom jste ale emigrovala, 
okam"it% po p&íjezdu rusk(ch vojsk. 
A pr( to bylo pom%rn% dramatické?

[interview]

„21. srpna v p$l #tvrté ráno nám 
volal tatínek, "e p)ijeli Rusové a a- 
se s man"elem sbalíme a odjedeme,
dokud je #as. .e máme p)edpoklady,
abychom se u"ivili i na Západ% a a-
neud%láme stejnou chybu jako on 
v osma#ty)icátém. P)edtím jsme "ili 
rok v Lond&n%, kde man"el slo"il 
nostrifika#ní zkou'ku z medicíny, 
já jsem tam dokonce u#ila angli#tinu 
na obecné 'kole a díky Jaroslavu
Drobnému hrávala v Qeeen´s Clubu 
a potkala se tam s mnoha emigranty. 
V sedma'edesátém jsme se vrátili 
do Prahy hlavn% na m$j nátlak. 
Za Dub#eka vypadala situace nad%jn%,
m%la jsem v&borné místo na kated)e
jazyk$ Strojní fakulty Univerzity Karlovy
a stále jsem byla #eskoslovenská 
jedni#ka, zatímco man"el cht%l u" 
tenkrát emigrovat do Ameriky. Tehdy 
21. srpna se okam"it% rozhodl, 
"e odjedeme. Ale bylo to dost 
komplikované...“

Nepustili vás p&es hranice?
„Ne, proto"e jsme nem%li n%mecká 
víza a oni o ruské invazi je't% nesly'eli.
Museli jsme zpátky do Prahy, ale u"
jsme se nedostali na Pankrác, kde 
jsme bydleli, v'ude byly zátarasy... 
V noci nás pak vzbudil rachot – ruské
tanky p)ejí"d%ly zaparkovaná auta, 
aby se vojáci dostali ke 'kole, ve které
si cht%li ud%lat velitelství. Je't% 't%stí,
"e jsme museli nechat auto na 
druhém b)ehu Vltavy.“

Jak se vám nakonec poda&ilo odjet?
„P)es známosti jsme na francouzském
velvyslanectví získali n%mecká víza, 
proto"e n%mecká ambasáda byla 
uzav)ena. Cesta na hranice pak byla
plná objí"d%k, komplikovaná. Nakonec
nás zachránila moje ru'tina, kterou
jsem vystudovala na filozofické fakult%.
Kdy" jsem rusk&m voják$m vysv%tlila,
"e frontu aut tvo)í vesm%s cizinci, 
kte)í cht%jí odjet, mnozí s pla#ícími
d%tmi, odstranili závoru a pustili nás. 
V Mnichov% jsme do b)ezna #ekali 
na americké vízum a vyd%lávali 
si do#asn&mi zam%stnáními. 
Na ja)e jsme pak odlet%li do New
Yorku, kde m%l man"el vyjednané
místo. Já jsem slo"ila jazykovou 
zkou'ku a za#ala pracovat jako 
tlumo#nice.“

Va!e emigrace musela dopadnout 
na rodi'e a sourozence...
„Nejvíc to odnesl star'í bratr, kter& 
m%l velmi dobré postavení v bance.
Okam"it% ho vyhodili a dlouho pak
nemohl najít práci. Poslala jsem mu
první u'et)ené peníze, aby si mohl 
koupit ojeté auto; pracoval potom 
jako taxiká). Dom$ jsem se nemohla
vrátit do doby, ne" jsem získala 
americké ob#anství a vízum.“

Kariéru jste strávila p&evá"n% 
na #tvanici, ale za'ínala jste 
v LTC, "e?
„Ano, hrávali tam moji rodi#e. 
A" jako dorostenka jsem p)e'la 
na *tvanici. V patnácti jsem vyhrála
Pardubickou juniorku a hned m% 
p)e)adili mezi star'í dorostenky. 
A kdy" jsem znovu vyhrála, tak do "en.
Za I. !LTK, respektive Motorlet, jak 
se tehdy klub jmenoval, jsem ale hrála
hlavn% druhou ligu; v té dob% toti"
hrály na *tvanici Pu"ejová, Gazdíková 
a Elgrová, které byly na "eb)í#ku 
p)ede mnou. M%la jsem ale v&hodu, 
"e jsem s nimi, tedy s t%mi nejlep'ími,
mohla trénovat. V roce 1961 m% 
klub vym%nil do Sparty, tehdej'ího
Spartaku, ve Stromovce – kopii toho
dopisu p)ikládám. Tam jsem hrála 
a" do odchodu z republiky a jako 
trenér mi tehdy moc pomohl b&val& 
daviscupov& hrá# Josef Caska.“

Ale srdcem jste po&ád z)stala 
na #tvanici...
„Na Motorletu, jak se tehdy klub 
jmenoval, jsem po)ád trénovala.
Chodili tam i hokejisté ze *tvanice 
a spole#ensk& "ivot byl velmi pestr&.
Ráda na tu dobu vzpomínám a ráda 
se setkám s b&val&mi spoluhrá#i. 
,ada z nich u nás i bydlela, kdy" 
p)ijeli na US Open a my m%li velk& 
d$m na Long Islandu. Jenom m% 
mrzí, "e povode( p)ed pár lety 
smetla spoustu pohár$, archiv$ 
a vzpomínek, kde byly i zprávy 
o mé karié)e.“

Co vlastn% d%láte dnes?
„N%kolik hodin denn% trávím 
u po#íta#e. Zpo#átku m% to moc 
nebavilo, proto"e mi práce 
s computerem ubírala #as na #tení, 
ale kdy" jsem zjistila, "e na webu 
najdu skoro v'echno, docela m% to
chytlo. I díky tomu mohu udr"ovat
kontakty s )adou lidí, nechci z$stat
stranou d%ní. Také jsem prezidentkou
newyorské pobo#ky Spole#nosti pro
v%du a um%ní. Organizuji program;
p)edná'ky, promítání film$, v&stavy atd.
Jsem i #lenkou Muzea moderního
um%ní a Metropolitního muzea, 
a proto"e m% v"dy zajímalo um%ní,
chodím do muzeí i do auk#ních síní
Sotheby´s a Christie´s. Zajímá m%, 
co se tam zrovna prodává. Hodn% 
#asu také v%nuji vnu#ce Madelyn, 
které jsou t)i roky.”

A tenis?
„U" rok jsem nehrála. Zlobí m% 
plot&nka a pobolívá pata – jak se 
)íká, sportem k trvalé invalidit%. 
Ale nest%"uji si. Práv% to, "e si lidé
nest%"ují, se mi líbí na "ivot% 
v Americe. Obvyklá odpov%+ 
na otázku jak se máte je great."

P)vabná mladá dáma Jitka 
Illnerová-Volavková p&i mezinárodním 
mistrovství na #tvanici
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Lucie Hradecká se zmen!enou kopií Fed Cupu, k jeho" zisku p&isp%la skv%l(m v(konem v deblu

cítila jsem se hrozn% dob)e. Pak u" 
m% jenom p)ekvapilo, jak to odsejpalo,
v#etn% té koncovky. S Kv%tou se mi
v"dycky hraje v&born%. Je zku'ená,
cítím vedle ní jistotu, vím, "e m% podr"í
a "e pom$"e na síti. Mo"ná i díky
tomu jsem 'la do zápasu s v%t'í rá"í.

Hodn% lidí mi pak )íkalo, "e jsem 
hrála moc dob)e, co" m% trochu 
p)ekvapilo. Mn% to zase tak ú"asn&
nep)i'lo. Od táty jsem sice ten zápas
dostala na DVD, ale zatím jsem vid%la
jen pár mí#$. Mo"ná, a" to uvidím
celé, zp%tn% se pochválím.

V televizi pr& )íkali, "e jsme se 
v Moskv% skamarádily s Pe-kou
(Kvitovou). Ale my jsme kamarádky 

u" dávno. T)eba loni v lednu jsme 
spolu bydlely v Brisbane a trenéry
poslaly do druhého pokoje. Chodily
jsme spolu i na ve#e)e. Dokonce u"
jsme plánovaly i spole#nou #ty)hru, 
loni v Bad Gasteinu, ale Pe-a tam
nakonec nejela. 

Moskva je velk& úsp%ch a mám 
radost, "e jsem u toho mohla b&t 
a k vít%zství p)isp%t. Byl to úpln% 
jin& pocit ne" p)edtím v Belgii, kde 
jsme sice vyhrály, ale na kurt jsem se 
nedostala. Petrovi (Pálovi) jsem mockrát
d%kovala, "e m% vzal. Bylo to od n%j
velk& rozhodnutí a jsem ráda, "e jsem
ho nezklamala. Je v&bornej kapitán,
báje#nej na kurt%, ale i kdy" máme
volno nebo jdeme na ve#e)i. 

Je pohodá), v'echno )e'í v klidu, 
sna"í se vyhov%t, v'echno za)ídit. 

Na to, jak 'patn% jsem lo(sk& rok 
za#ala, jsem za ním napsala krásnou
te#ku. V Midlandu, kde jsem na ja)e
obhajovala, mi hrozilo, "e spadnu 
a" na sto 'edesáté místo, ale vyhrála 
jsem a odstartovala tím skv%lou '($ru. 
Z Ameriky u" jsem se vrátila jako 
padesátá hrá#ka sv%ta. Nejv%t'í radost 
i zklamání jsem pro"ila na Roland
Garros: t%'ila jsem se tam a v%)ila, 
"e n%co uhraju, ale prohrála jsem ve 
druhém kole vyrovnan& zápas s N%mkou
Petkovicovou. Titul v deblu, to byla
zase radost, tak"e se to srovnalo. 
A Fed Cup, to byl takov& 
p)ed#asn& váno#ní dárek. “
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[závodní tenis]

.e jsem v t&mu, to jsem se 
dozv%d%la telefonicky od Petra Pály, 
na t)etí pokus. Nejd)ív jsem mu to
nevzala já, pak m%l obsazeno a teprve
do t)etice jsme se spojili. Zrovna jsme
byli s p)ítelem na náv't%v%, tak jsme 
hned otev)eli vínko. Bylo to pro 
m% p)íjemné p)ekvápko, p)ece 
jen – konkurence je momentáln% 
veliká a "eb)í#ek, kter& oprav(uje 
myslet na nominaci, nás má víc 
ne" je míst v t&mu.

U" odlet z Ruzyn% byl jin& ne" 
na turnaje. Tiskovka a pak p)es 
VIP salonek do letadla. V Moskv% 
m% zase p)ekvapila ohromná p)íletová
hala, takovou jsem snad je't% 
nevid%la.

Co bylo fajn a u'et)ilo nám spoustu
#asu – bydleli jsme jen kousí#ek 
od haly. V Moskv% toti" byly p)í'erné
zácpy. Kdy" jsme jeli na ve#e)i do 
!eského domu, trvalo to t)i #tvrt%
hodiny. I kv$li tomu jsme pak chodili
po)ád do jedné blízké restaurace.
Vlastn% to bylo jako na turnaji, 
tam si taky #lov%k na za#átku jednu 
vyzkou'í a pak v%t'inou nem%ní. 

Cel& ten t&den byla jedna velká 
pohoda. Fajn atmosféra, legrácky, 
p)i tréninku nohejbal !echy vs.
Morava, taky #ára s tenisáky. 
Kdo prohrál, odná'el ostatním v%ci,
tak"e vít%zové si ob#as na kurt% 
svlékli skoro v'echno, aby bylo 
co nést… 

Kurt v hale byl o málo pomalej'í 
ne" na *tvanici, ale docela rychle jsem
si zvykla. Jen ten neskute#n% vysok&
strop haly byl nezvyk. Kdy" jsme si 
s holkama p)edstavily, "e bychom tam
vypálily balon, m%ly jsme shodn% pocit,
"e tam nedoletí. Respektive – já bych
tam pr& mo"ná dost)elila, ale m%la
jsem zákaz to zkou'et, abych si 
neublí"ila.

Nejv%t'í nervy za cel& t&den jsem 
m%la p)i ned%lním zápase Pe-ky za
stavu 1:1. Kdy" to #lov%k n%komu tak
moc p)eje, ale sám nem$"e nic ud%lat,
je to 'ílen& pocit. Na debla jsem se
naopak hrozn% t%'ila, "ádné nervy 
jsem nem%la, a" m% to p)ekvapilo.
Kdy" jsme se 'ly s Kv%tou rozehrávat,

Mo$ná se 
zp!tn! 
pochválím

Loni na za#átku )íjna probírala
LUCIE HRADECKÁ (26) 
s trenérem Ji)ím Fenclem 
v letadle z Pekingu plány 
pro záv%r sezony. Nad te#kou
za vyda)en&m rokem ale visel
otazník – bu+ obhajoba 
na turnaji v Nantes, anebo
finále Fed Cupu v Moskv%.
„Samoz)ejm% jsem doufala, 
"e poletím do Moskvy, 
ale na rozdíl od Jirky jsem 
to vid%la spí' pesimisticky.
Nakonec to vy'lo a byl 
to perfektní konec roku,“ 
usmívá se Lucka, která si 
hned vedle poháru za deblov&
triumf v Pa)í"i postavila dal'í
ú"asnou trofej - kopii Fed
Cupu! A jak vít%zn& t&den, 
k n%mu" p)isp%la bodem 
v deblu, pro"ívala? Takhle…

Lucie Hradecká

“
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Rekonstrukce prostor, které slou"ily
jako ubytovací kapacita, byla nákladná,
ale kvalitní regenerace je pro 'pi#kov&
sport naprostou nezbytností, tak"e
nebylo nad #ím váhat. Nejv%t'ím 
p)ínosem oproti p)edchozímu vyu"ívání
svazov&ch prostor je mo"nost nastavit 
si vlastní re"im fungování,“ vysv%tluje
generální mana"er klubu Vladislav 
*avrda.

Vstup do rehabilita#ních prostor stojí
100 K#, voucher zakoupíte na recepci.
Ví)ivku a saunu lze vyu"ít od pond%lka
do #tvrtka v"dy od 15 do 20 hodin, 
termín masá"e je mo"né si domluvit 
i mimo provozní dobu s Julií
Ja'kinovou, kterou v%t'ina #len$ 
z p$sobení na *tvanici dob)e zná. 
Práv% ona zodpovídá za fungování
rehabilitace a sou#asn% je masérkou. 

„Z otev)ení klubové rehabilitace 
mám samoz)ejm% radost, proto"e 
vyu"ívání svazové p)iná'elo ur#itá 
omezení. A tak velk& klub, jak&m 
je I. !LTK, s tolika 'pi#kov&mi hrá#i 
na v'ech úrovních, prost% kvalitní 
zázemí pro regeneraci pot)ebuje,“ 
kvituje nové prostory Ji)í Fencl, 
b&val& klubov& trenér, jen" se 
nyní naplno v%nuje Lucii Hradecké. 
Drtivá v%t'ina závodních hrá#$ 
má toto"n& názor. Za v'echny 
to asi nejlépe vystihl Jan Mertl.
„Samoz)ejm% jsem rád, "e klub 
má vlastní regeneraci. D)ív jsem 
mohl chodit do ví)ivky maximáln% 
v úter& a ve #tvrtek, te+ de facto 
cel& t&den. Hlavn% pro nás star'í 
hrá#e je to d$le"ité, dostate#ná 
rehabilitace nám m$"e 
prodlou"it kariéru.“

Finská sauna s ochlazovací kádí    Lenka Kun'íková a Jesika Male'ková si vychutnávají podvodní masá"

Masérka a !éfka rehabilitace Julia Ja!kinová p&i masá"i; tu si m)"ete sjednat
i mimo otvírací hodiny

Ví&ivka, která vy"ene z t%la únavu, nabízí p&íjemné soukromí
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[z klubu]

Regenerace jen dvakrát t&dn%? Od prosince u" to neplatí. I. !LTK toti" t)i dny po Mikulá'i 
otev)el vlastní rehabilita#ní prostory. Nejsou sice tak rozlehlé jako ty svazové, p)esto je v nich v'e
podstatné – místnost maséra, 'pi#ková ví)ivka zna#ky US Spa a" pro 'est osob a také finská sauna.
V&sledek investice p$ldruhého milionu korun jist% ocení nejen závodní hrá#i, ale v'ichni 
#lenové klubu, kte)í chodí pravideln% hrát.

Klub otev%el vlastní rehabilitaci

U$ jste byli ve ví%ivce?



www.cltk.cz_21

Kolik byste na sebe vsadili, "e se 
jednou dostanete do Top 100?
M: „Ne, "e bych si nev%)il, ale je to
hrozn% relativní, m$"e se stát spousta
v%cí… Asi rad'i nic.“
R: „Já zásadn% nesázím. (sm)je se)
Ale doufám, "e se tam jednou dostanu
a ud%lám pro to maximum.“

Kolik procent dáváte tenisu?
M: „Sedmdesát. Po)ád toti" trénuju
mí(, ve srovnání s Robinem ur#it%. 
I kondici. Je to hlavn% kv$li 'kole –
d%lám gympl, jsem ve druháku, a to je
te+ priorita, tátova i moje. (usmívá se)
Tak"e se sna"ím, ale trénovat a mít
dvojky ve 'kole (táta chce samoz)ejm%
jedni#ky, i kdy" )íká, "e u matiky 
a chemie by vst)ebal i trojku)
není snadn&…“
R: „Chci mu dávat v'echno 
a sna"ím se chovat maximáln% 
profesionáln%. Snad mi pom$"e i to, 
"e jsem p)estoupil na jinou 'kolu, 
kde mám individuální studijní plán – 
z gymplu Jana Palacha v Praze 1 
na dálkové gymnázium 
ve Vr'ovicích.“ 

Co jste tenisu ob%tovali, t&eba 
pokud jde o záliby atd.?
M: „Ob#as m% mrzí, "e nem$"u 
na n%jakou oslavu nebo si vyrazit 
s kamarády. Ale to je jen párkrát 
do roka, tak"e to ne)e'ím.“
R: „Hrozn% rád jsem jezdil na 
snowboardu, a to u" je bohu"el 
pasé. Jednak není #as a taky mám 
trochu obavy ze zran%ní.“

S 'ím jste za poslední rok 
spokojeni a s 'ím naopak ne? 
M: „S lo(sk&m rokem spokojen& 
jsem. Nejv%t'í úsp%ch p)i'el u" v lednu
v P)erov%, kde jsem vyhrál jedni#ku ITF.
Mám radost i z toho, "e cítím herní
zlep'ení, co" je samoz)ejm% i díky 
(trenérovi) Honzovi Vackovi, 
se kter&m jsme si sedli.“
R: „Pot%'ilo m% #tvrtfinále Australian
Open, mého prvního grandslamu. 
Velkou radost mám i z toho, 
"e jsem vylep'il pohyb, práci nohou 
a koordinaci. Ur#it% je to díky tomu, 
"e jsem za#al s trenérem Pavlem Jandou
víc d%lat na kondici. A jsem rád, "e si
letos zahraju grandslamy. S tím souvisí
lo(ské zklamání: p)ed Wimbledonem,
co" m%l b&t m$j první grandslam, jsem 
m%l trable s t)ísly a t)i m%síce v$bec 
nehrál; tím pádem jsem p)i'el 
i o US Open...“

Máte te* ideální podmínky 
pro tenis? 
M: „Ne. Ale ten problém je na mojí
stran%. Mohl bych tady na *tvanici 
bydlet a dávat tomu víc #asu, ale nechci
se v sedmnácti upnout jen na tenis.
Chci dod%lat 'kolu.“

R: „Myslím, "e mám. Díky tomu, 
"e jsem zm%nil 'kolu, se mo"nosti 
zlep'ily.“

Jeden z vás má klubového a druh(
osobního trenéra – pro' a jaké to 
má v(hody?
M: „Honza Vacek je sice klubov& trenér,
ale má na starost hlavn% m%, tak"e 
v tom "ádn& rozdíl nevidím. Du'an
Karol se Robinovi stará i o pár dal'ích
v%cí, je s ním po)ád, ale já jsem 
takhle spokojen&.“
R: „Du'an se mi m$"e jako osobní 
trenér v%novat opravdu na sto procent,
kde"to klubov& trenér má p)ece jen 
i jiné povinnosti a jiné hrá#e. V tom
vidím v&hodu. P)edtím jsem hrál 
s panem Vackem a byl jsem spokojen&,
ale pak jsme se s rodi#i rozhodli 
takhle a funguje to.“

Máte n%jak( vzor? Respektive – 
'í tenis je vám nejbli"!í?
M: „Technicky hraje nejlíp Federer, 
ale moc se mi líbí i Del Potro, jeho tlak,
tvrd& forhend a v&born& servis.“
R: „Ka"d& asi logicky )ekne Federer 
a Nadal. Ale líbí se mi hrá#i jako Kubot,
kte)í hrají agresivn% a s p)echodem 
na sí-.“

Jaké máte vybavení?
M: „Mám smlouvu se zna#kou 
Babolat, na rakety i v&plety. Hraju 
s raketou Aerostorm, která je lehce
dová"ená p)ímo pro m%, v&plet je 
kombinace RPM Blast (dlouhé) a Xcel,
co" jsou um%lá st)ívka. Na oble#ení
mám smlouvu s Nike.“
R: „Na rakety a v&plety s Babolatem 
a na oble#ení s Nike. V&plety zrovna
testuju.“

Máte n%jaké dal!í smlouvy, 
sponzorské nebo mana"erské?
M: „Mana"erskou s Octagonem, 
kter& pro m% za)izuje v'echny v%ci 
a smlouvy.“
R: „S Lagarderem, tak"e 
mana"erskou.“

Kolikrát t(dn%/denn% trénujete, 
kdy" jste na #tvanici? 
M: „P%t dn$ v t&dnu, dvakrát a" t)ikrát
dvoufázov%. Kdy" mám volno nebo jen
jednu fázi, tak d%lám kondici, co" je
dvakrát t&dn%; mix posilovny, b%hání,
plavání – podle toho, co pot)ebuju
d%lat, jestli jedu na turnaj atd.“
R: „V%t'inou p%t nebo 'est dn$ 
a den dva mám volno. Ráno hraju 
1,5 – 2 hodiny sólovku s trenérem 
a odpoledne sparring. Dvakrát 
i vícekrát t&dn% d%lám kondici.“

Kolik 'asu v%nujete regeneraci?
M: „Chodím, ale ne pravideln%. 
Do ví)ivky, do sauny, do páry, 
do bazénu, ob#as i na masá".“

R: „Dvakrát t&dn% chodím 
do sauny, ví)ivky, do bazénu, jednou
t&dn% na masá".“

Jaké plánujete pro leto!ní rok 
turnaje?
M: „Z velké #ásti juniorské, 
samoz)ejm% v'echny grandslamy.
Turnaje mu"$ chci zkusit jen v ur#itém
období, nap)íklad po Austrálii, kdy 
juniorské moc nejsou. Ale turnaj$
Futures bude spí' jen pár.“
R: „V první polovin% roku mix turnaj$
junior$ a mu"$, musím si ohlídat body
ITF, abych se dostal na Roland Garros 
a Wimbledon. Od léta u" bych cht%l
hrát spí' turnaje Futures.“

Jak( je podle vás nejv%t!í rozdíl 
mezi dorosteneck(m a mu"sk(m 
tenisem?
M: „V zápasech. Trénovat se dá 
s ka"d&m, tam se to dá stíhat, ale 
v zápase u" chlap nezkazí return, 
líp servíruje, je to prost% rychlej'í. 
A velkou roli hrají zku'enosti.“
R: „Servis a return, v tom je asi 
nejv%t'í rozdíl. Na turnajích mu"$ 
u" se neodpou't%jí lehké chyby. 
Chyba, to je hned brejk, trest, 
a zápas se vyvíjí jinak.“

Co studujete?
M: „Sportovní gympl v Kladn%, druh&
ro#ník. Mám individuální studijní plán.“
R: „Druhák dálkového gymplu 
v Paze-Vr'ovicích.“

Marek je z Kladna, Robin bydlí na
Zbraslavi – jak dojí"díte na #tvanici?
M: „V%t'inou vlakem, p)ípadn% 
autobusem.“
R: „Autem. Nej#ast%ji m% vozí 
mamka.“

Kdy" máte volno, co d%láte? 
M: „Vyrazím n%kam s kamarády, kdy"
mám zrovna n%jakou holku, tak s ní.
Ob#as zajdu do tane#ních. Loni jsem
odchodil cel& kurz, chyb%l jsem jen 
dvakrát a dote+ nevím, jak jsem to
dokázal. Te+ tam jdu spí' 
za kamarádama.“
R: „Ob#as jdu s kamarádama 
do kina, na ob%d…“

Máte p&ítelkyni?
M: „Musíme to tam psát?“ (sm)je se)
R: „Momentáln% ne a jsem s tím 
docela spokojenej.“

Jak( máte cíl, a+ u" ten bli"!í, 
nebo ten nejvzdálen%j!í?
M: „.ádné velké cíle nemám. 
Cht%l bych si letos zahrát v'echny
grandslamy a zlep'it servis. Jinak se
sna"ím "ít v realit%, abych pak nebyl
moc zklamanej.“
R: „Nejbli"'í cíl je uhrát n%co na 
grandslamu. A ten nejv%t'í – Top 20.“.

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

Kdo z vás dvou je lep!í?
Marek: „Robin. (usmívá se) 
V posledních dvou zápasech m% porazil.
Hrozn% se mi líbí styl, jak&m hraje.“
Robin: „To se nedá )íct… 
Te+ je "eb)í#kov% lep'í Mára, ale 
m%ní se to, st)ídáme se.“(Pozn:. po
Australian Open je pro zm)nu v%&
Robin)

Kter( úder byste si vzali od toho 
druhého?
M: „Ur#it% servis, má ho brutální.
Technicky moc dobrej, umis-uje ho, 
letí mu to, navíc je to levácká zatá#ka 
a Robin umí trefovat v'echny 
#ty)i rohy.“
R: „Bekhend po lajn%, to je neskute#ná
trubka.“

Cítíte, "e se navzájem motivujete, 
"e jeden povzbuzuje k v%t!ímu úsilí 
a v(kon)m toho druhého?
M: „Já to takhle neberu, soust)e+uju 
se sám na sebe.“
R: „Ur#it%. Tím, "e jsme rivalové, 
se navzájem "eneme nahoru, jeden 
se sna"í druhého dohnat. Ur#it% je 
dob)e, "e jsme v jednom klubu.“
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Rivalové
Marek & Robin: Ka$d& je jin&, ale oba mí%í vzh'ru

MAREK ROUTA a ROBIN STAN/K (oba 17) hrají na *tvanici u" od "á#k$. Dnes jsou nejlep'ími 
dorostenci ro#níku 1995 v !esku a p&chou I. !LTK. Mají v'echny p)edpoklady, aby se prosadili 
i ve velkém tenise. Z rozhovoru pro I. !LTK Revue je z)ejmé, "e a# vrstevníci z jednoho klubu, 
ka"d& je trochu jin&. Vycházejí spolu v'ak skv%le, respektují se a navzájem se táhnou do 'pi#ky.

[závodní tenis]

Marek Routa a Robin Stan%k se p&i fotografování pod Negrelliho viaduktem vy&ádili



Jan Mertl

Mu"i
Jan Mertl vít%z turnaj$ Futures v Nevers, Saint Dizier a finalista v Kaarstu (USD 15 000)
Roman Jebav( vít%z dvouhry a #ty)hry HM !R mu"$

,eny
Lucie Hradecká #lenka vít%zného t&mu pro Fed Cup; semifinalistka #ty)hry na US Open 

a Australian Open, finalistka v Lucemburku a v Aucklandu (USD 220 000)
Iveta Bene!ová osmifinalistka dvouhry Australian Open; #tvrtfinalistka #ty)hry na US Open, 

vít%zka v Lucemburku (USD 220 000)
Krist(na Plí!ková vít%zka dvouhry a #ty)hry v Andrezieux-Boutheonu a Grenoblu (USD 25 000)
Karolína Plí!ková vít%zka turnaj$ ITF v Hamanaku, Makinoha)e a Grenoblu (USD 25 000), 

finalistka ve Vendryni (USD 25 000); vít%zka #ty)hry v Andrezieux-Boutheonu

Junio&i a juniorky
Robin Stan%k #tvrtfinalista dvouhry Australian Open
Marek Routa semifinalista dvouhry a #ty)hry ITF 2 na TK Neridé, 

osmifinalista Australian Open
Jesika Male'ková vít%zka dvouhry a #ty)hry HM !R, semifinalistka ITF ve Vendryni 

(USD 25 000), semifinalistka #ty)hry juniorek na US Open
Petra Rohanová bronzová z MS dru"stev 16 let v Mexiku, semifinalistka #ty)hry ITF 

ve Vendryni (USD 25 000)

,áci a "ákyn%
Alessandro Ricci vít%z TE 3 Milten Cup, halov& mistr !R star'ích "ák$
Markéta Vondrou!ová vít%zka sv%tového NJT Masters U 12 na Florid%, vít%zka NJT Masters 

U 12 v Prost%jov%
Nikola Kohoutová finalistka NJT Masters U 14 v Prost%jov%
Luká! Vejvara semifinalista NJT Masters U 14 v Prost%jov%
Joná! Forejtek vít%z Junior Davis Cupu v Pelh)imov%, vít%z dvouhry a #ty)hry turnaje B 

na I. !LTK, finalista dvouhry a vít%z #ty)hry Pra"ského p)eboru
Ond&ej #tyler vít%z Junior Davis Cupu v Pelh)imov%, vít%z dvouhry a #ty)hry 

Pra"ského p)eboru
Radka Bu"ková semifinalistka dvouhry a #ty)hry na HM !R mlad'ích "áky(
Adéla Va!í'ková vít%zka dvouhry Pra"ského p)eboru

Dru"stva
Extraliga finále M !R dru"stev
Dorost finále M !R dru"stev (Luká' Vr(ák, Jan Kun#ík, Marek Routa, David *im$nek, 

Tomá' Pitra, Jakub Eisner, Jesika Male#ková, Klára Fabíková, Petra Rohanová, 
Lenka Kun#íková, Tereza Martincová, trené)i Jaroslav Jandus, Jan Vacek, 
Daniel Van%k, Zden%k Kubík)

P&ípravka 3. místo na M !R dru"stev (Denisa Hindová, Gabriel !í"ek, 
Darja Vidmanovová, Sára Paroulková, Václav Bu"ek, Josef Truhlá), trené)i 
Jan Pecha a Magdalena Zemanová)

Nejv!t(í úsp!chy hrá"' I. )LTK od zá%í 2011 do ledna 2012

Karolína Plí!ková

Vít%zka Pra"ského p&eboru mlad!ích 
"áky- Adéla Va!í'ková

A" uvidíte na ja)e pinkat u zdi drobnou 
sle#nu, bude to ADÉLA VA*Í!KOVÁ (11).
Halová p)ebornice Prahy mezi mlad'ími 
"a#kami, dcera trenérky klubové 'koli#ky, by
toti" s raketou nejrad%ji spala, neodkládá ji ani
mezi tréninky. „I kdy" na m% na *tvanici #eká,
nebo má chvíli volno, jde aspo( na ze+ nebo
tahá dal'í d%ti na minikurt,” usmívá se 
Andrea Va'í#ková. 

Adélka za#ala s tenisem u" ve #ty)ech 
letech ve skupin% mr(ous$ u Jany Strniskové 
na Spart%. „Byla to spí' pohybová v&chova;
b%hání, slalomy, posílání mí#e raketkou. 
Od 'esti jsem pak chodila do 'koli#ky,” )íká
Adélka, které se te+ v I. !LTK trenérsky 
v%nuje Magda Zemanová.

Trénuje #ty)ikrát t&dn%, ob#as sparing, 
kondice a... „Ve#er doma stre#uju. 

Vím, "e je to pot)eba,” )íká. Loni zlep'ila 
forhend, i díky zm%n% dr"ení, a taky podání,
nejlep'ím úderem ale z$stává bekhend. 
Krom% maminky (se kterou toho ov'em moc
nenahrála, proto"e - jak sama p)iznává - ji 
na kurtu neposlouchala) Adélce ob#as poradí 
i str&c Robert Krechler, v minulosti kou# 
Damma a Ulihracha. „Jsem ráda, "e ji tenis
baví, ale necháváme tomu voln& pr$b%h. 
Za dva za t)i roky uvidíme, co dál,” )íká 
Andrea Va'í#ková.

Adéla je druh&m rokem mezi mlad'ími 
"a#kami a v lét% by ráda zopakovala v&hru 
z P)eboru Prahy, kde ve finále poprvé porazila o
rok star'í a v&' nasazenou Anetu Laboutkovou.
Jenom jí pr& ve druhém pololetí zabere víc 
#asu u#ení. Trojku na vysv%d#ení se jí toti" 
p)ed rodi#i p)es ve'kerou snahu utajit 
nepoda)ilo.

Adéla Va(í"ková: Bez rakety ani ránu
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„Kdy" jsem vyhrála, chvíli jsem tomu
nemohla v%)it,“ 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 kter& 
se kvalifikovali jen vít%zové národních
sérií Nike Junior Tour, nasazená jako
#ty)ka. A po#ínala si zcela suverénn%,
ztratila jedin& set – ve finále.

„Je to zatím m$j nejv%t'í úsp%ch. 
Jela jsem tam ale hlavn% s tím, "e 
chci zahrát co nejlíp, a to se povedlo,“ 
t%'í talentovanou hrá#ku ze Sokolova, 
která na *tvanici u" p%t let pravideln%
dojí"dí, v%t'inou na dva dny v t&dnu.

,idi#e a spole#níka jí v%t'inou d%lá
ob%tav& d%de#ek. Do Ameriky, kam
let%la poprvé, se ale vydala sama,
respektive ve spole#nosti Petry
Melounové, Patrika Rikla, Dana 
Orlity a trenéra Bala'e. 

„V'echno bylo v pohod%. Bydleli 
jsme asi dv% hodiny jízdy od Miami, 
v resortu Club Med Sandpiper, kde 
byl obrovsk& tenisov& areál,“ popisuje.
„P)es dvacet kurt$ hard, osm zelená
antuka. Na té ale hráli jen mlad'í 
kluci, tak"e Patrik Rikl, my ostatní 
na betonu. Moc m% to net%'ilo, 
proto"e m% bolí kolena, pr& je 

P!t vít!zství za dva dny!
Markéta Vondrou(ová triumfovala na Florid!

Tak velk& pohár, jak& si p)ivezla p)ed *t%dr&m dnem 
z Ameriky, je't% MARKÉTA VONDROU*OVÁ (12) doma nem%la.
Není divu. Na Florid% vyhrála neoficiální mistrovství sv%ta "áky(
do dvanácti let, p)esn%ji International Masters Nike Junior 
Tour 2011, a to je úsp%ch jako hrom. Byla nejlep'í 
ze 64 d%v#at z celého sv%ta!

[závodní tenis]

to r$stového p$vodu. Dávám si na 
n% tejpy, ale cítím to po)ád.“

V areálu na pob)e"í Atlantiku byly 
i t)i velké venkovní bazény, wellness,
herna a restaurace, jak se na luxusní 
prázdninov& resort, kde se hraje 
p)edev'ím tenis a golf, slu'í. 

V turnaji krom% vyrovnaného finále
Markéta "ádnou kru'nou chvilku 
neza"ila. Nejvíc vy#erpávající tak byl
program a p%t zápas$ na'tosovan&ch
do pouh&ch dvou dn$! „S programem
hned na za#átku zamíchalo de'tivé
po#así. Ve st)edu jsme p)ilet%li, 
ve #tvrtek trénovali a v pátek se 
za#ínalo. Já m%la jako nasazená voln&
los a m%la jsem za#ít a" v sobotu.
Jenom"e pr'elo, stejn% jako v ned%li.
Tak"e jsem 'la na kurt a" v pond%lí, 
a hned dvakrát. A v úter& jsem 
hrála #tvrtfinále, semifinále i finále,“
usmívá se a )íká, "e zdaleka nejt%"'ím
soupe)em byl vítr. „Hlavn% b%hem
#tvrtfinále p)í'ern% foukalo. Kdy" 
jsem po v%tru zatla#ila, byl to 
v%t'inou aut…“ 

Jediné, co se Markét% tak docela 
nepoda)ilo, byla p)eprava poháru. Sice
ho pe#liv% obalila molitanem a tejpem,
aby v zavazadlovém prostoru p)e"il,
ale kdy" ho vybalila, byl na dv% p$lky.
„Ale u" je zase cel&, s d%dou jsme ho
slepili a má svoje místo – u d%dy 
na sk)íni,“ sm%je se.

Z Ameriky si krom% velkého úsp%chu 
a poháru p)ivezla i zá"itky a dárky 
pro nejbli"'í. „Kdy" pr'elo, byli jsme
aspo( nakupovat,“ )íká sedma#ka 
ze základní 'koly v Sokolov%, odkud
nosí v%t'inou jedni#ky. „Paní u#itelka
m%la radost, hned po návratu mi 
blahop)ála. Je't% jsem p)ed Vánoci 
stihla pár dn$ ve 'kole,“ )íká Markéta,
která hraje prvním rokem mezi star'ími
"a#kami. Hned p)i premié)e vyhrála
á#ko v ,evnicích, kdy" ve finále 
porazila o rok star'í sokyni Niklovou. 
To aby soupe)ky nepochybovaly, "e 
jim letos – by- mezi star'ími "a#kami
benjamínek – znep)íjemní "ivot.

Na *tvanici dohlí"í na talentovanou
hrá#ku p)edev'ím Magda Zemanová,
ale taky Lubo' *tych, Zden%k Kubík 
a Pavel Zádrapa. Doma v Sokolov% 
se Markét% v%nuje Jan Fuchs, ale 
i nevlastní tatínek Tomá' Anderle, 
kter& ji k tenisu p)ivedl. „D%láme 
spolu kondici, hlavn% formou her. 
Na zahrad% máme bazén, trampolínu,
hrajeme badminton… Táta trénuje
hokejisty, tak"e ví, jak na to,“ 
)íká mistryn% sv%ta mezi "a#kami 
do 12 let. Tak a- to za dva roky na
Florid% zopakuje a pak klidn% znovu 
i mezi dosp%l&mi.

Markéta Vondrou!ová si p&ed Vánoci p&ivezla velk( úsp%ch z Ameriky
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Jak vymyslet 365 cvi"ení
Jan Pecha prezentoval svou studii na konferenci ITF v Egypt!

Ve druhé polovin% listopadu 2011 jsem se zú#astnil Mezinárodní trenérské konference ITF 
v egyptském Port Ghalibu u Rudého mo)e. Na téma dlouhodobého v&voje profesionálních 
hrá#$ prezentovalo své p)ísp%vky na p)edná'kách, ve workshopech a v posterové sekci mnoho
p)edních odborník$, akademik$ a trenér$ z )ad ITF, národních asociací i tenisov&ch akademií.
Byla to moje druhá konference ITF; nové poznatky a trendy v tréninku m% zajímají, 
chci se vzd%lávat v rovin% teoretické i praktické. V Port Ghalibu jsem navíc dostal p)íle"itost 
k prezentaci v posterové sekci, kde jsem uvedl p)ísp%vek na téma Pro- a retrospektivní 
anal%za umíst)ní p#edních !esk%ch hrá!$.

Rekordnímu po#tu ú#astník$ 
konference – bylo jich p)es 500 z 94
zemí – p)edná'eli mj. #ty)násobn&
grandslamov& vít%z Wayne Black 
ze Zimbabwe a trené)i p)edních hrá#$
ATP a WTA Brit Miles Maclagan, Slovák
Vlado Pláteník a Belgi#an Carl Maes,
vystoupil také )editel exekutivy ITF Dave
Miley. Z #esk&ch trenér$ se konference
zú#astnili také Franti'ek Zlesák
(ITF/GSDF team coach) a Tomá' 
R$"i#ka (b&val& trenér britské LTA).

Tématem Pro- a retrospektivní 
anal%za umíst)ní p#edních !esk%ch
hrá!$, které jsem na konferenci 
prezentoval, se zab&vám v rámci 
diserta#ní práce Sout)"ní úsp)&nost 
ve v%konnostním v%voji tenist$
v postgraduálním studiu na Fakult%

t%lesné v&chovy a sportu. Obsahem 
studie je rozbor dlouhodobého 
v&konnostního v&voje p)edních domácích
hrá#$ od "ákovsk&ch kategorií a" po
dosp%lost. Za pou"ití anal&zy jejich
umíst%ní v oficiálním celostátním 
"eb)í#ku a v "eb)í#cích ATP a WTA se
sna"í postihnout souvislost sout%"ní
úsp%'nosti v mlad'ím v%ku a ve v%ku 
vrcholové sportovní v&konnosti.

V&sledky studie nazna#ují relativn% 
z)eteln% v&vojovou v&konnostní cestu
#esk&ch tenist$, kte)í dosáhli 'ir'í 
'pi#ky (Top 100) na "eb)í#cích ATP 
a WTA. Tito hrá#i pat)ili do 'pi#ky 
u" od "ákovsk&ch kategorií. Je tedy
pravd%podobné, "e k d$le"it&m 
podmínkám dosa"ení vysoké sportovní
v&konnosti a sout%"ní úsp%'nosti 

na "eb)í#cích profesionál$ 
ATP a WTA pat)í p)ední umíst%ní 
v "ákovsk&ch kategoriích 13 – 14,
respektive 10 – 12 let. Pokud vás 
zajímají detaily a n%které statistiky,
najdete je v únorovém dvoj#ísle 
magazínu Tennis Arena.

Na konferenci navazovaly 
na dopolední p)edná'ky odpolední
workshopy v sekcích zam%)en&ch 
na kondi#ní, taktickou, technickou 
a psychologickou p)ípravu, dále také
na práci s hrá#i ve v%kov&ch kategoriích
U10, U14, U18 a tzv. Professional. 
Z obsahového hlediska m% nejvíce 
zaujaly p)ísp%vky zab&vající se 
problematikou dlouhodobé koncepce
sportovního tréninku v tenise (Crespo,
McCurdy), anal&zy v&konnostního 
v&voje profesionálních hrá#$ (Santilli,
McCraw), sportovní p)ípravy d%tí
(Zmajic, Pestre) a ukázky tréninku
zam%)eného na taktickou (Cayer) 
a kondi#ní p)ípravu (Born, Linder).

Velk& dojem na m% ud%lal 
zmín%n& Louis Cayer a jeho spí'e 
teoreticky zam%)ená p)edná'ka, 
ve které se zab&val problematikou 
taktiky a metodiky p)i vytvá)ení cvi#ení;
mj. p)iblí"il mo"né kombinace p)i jejich
tvorb%. Jedna z otázek pro trenéry
zn%la, zda lze vymyslet 365 r$zn&ch
cvi#ení pro zahrání forhendu ze základní
#áry. A následn% vysv%tlil, jak je to
jednoduché. Hrá# m$"e p)ece odehrát
mí# v r$zn&ch situacích (úto#ná, 
neutrální, obranná), z r$zného postavení
(otev)ené, zav)ené), r$zn&m sm%rem
(po #á)e, k)í"em, na st)ed), s r$znou
rotací (varianty úder$ s rotací, p)ím&
úder), délkou, rychlostí a v&'kou 
nad sítí. Co" dává p)es 1400 mo"n&ch
kombinací!

Jan Pecha, 
vedoucí trenér T( I. ,LTK Praha

Tak tady práv% !í&ím slávu I. $LTK 



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

... a jako talentovaná "ákyn% na #tvanici

Která z obou variant (a v 'em) 
je lep!í?
„Jako privátní trenérka jsem si 
vyd%lala víc pen%z, ale musela jsem 
si v'echno odehrát. A 'estat)icet hodin
t&dn% nebyla legrace, nota bene pro
"enskou se dv%ma d%tmi a domácností.
Taky to bylo osm let bez dovolen&…
Nemoc nebo dovolená, to bylo 
automaticky mí( pen%z. Pak mi Lá+a
*avrda nabídl, abych zase d%lala pro
klub a vedla d%ti do #trnácti let jako
d)ív. Souhlasila jsem, proto"e m% práce
s d%tmi, nadto se 'ikovn&mi d%tmi,
bavila. Tak"e jsem pokra#ovala 
s Markem Routou a Robinem Sta(kem,
které jsem do té doby vedla privátn%, 
i v klubu, pak jsem hrála s Miriam
Kolodziejovou a te+ s Markétou
Vondrou'ovou, Joná'em Forejtkem
nebo Deniskou Hindovou.“

Hrajete s t%mi nejlep!ími, to je 
jen a jen radost, ne?
„Mám 't%stí na 'ikovné d%ti, tak"e je.
Naposledy mi ud%lala velkou radost
Markéta (Vondrou'ová) vít%zstvím 
na Masters Nike Junior World Tour 
dvanáctilet&ch v Americe. Má opravdu
velk& talent. Je nesmírn% rychlá, 
má 'ikovnou ruku, klukovsk& pohyb,
post)eh, navíc je leva#ka a nebojí se
hrát se star'ími; stíhá i tvrdé údery. 
Má velk& potenciál, a i kdy" je zatím
drobná, rodi#e jsou vysocí, tak"e by
m%la vyr$st. Jedinou její slabinkou 
je, "e se n%kdy p)i h)e »naprdne« 
a h$) komunikuje s trenérem. 
To, "e na konci roku vyhrála 
na Florid%, ji ur#it% zase posune 
dál, nejen v sebev%domí, ale snad 
i v motivaci.“

Není vám líto, kdy" potom ty »svoje«
!ikovné d%ti musíte poslat dál, p&edat
je koleg)m?
„Není, tak to zkrátka funguje. Vím, 
"e mám sv$j strop, i fyzick&. Se synem
jsem taky hrála jen do #trnácti a pak 

u" ne. Ale poka"dé je samoz)ejm% 
dál sleduju a mám radost, kdy" se 
jim da)í. A pak: v%t'inou jsem v"dycky
m%la 't%stí, "e kdy" jsem n%koho 
p)edala koleg$m, hned se objevil 
n%kdo dal'í, s k&m jsem mohla 
pracovat.“

To je asi pro trenéra nov( impuls 
a motivace?
„Ur#it%, je to dal'í v&zva a nová 
chu- do práce.“

Pro "enu není trénování a n%kolik
hodin denn% na kurt% "ádná 
procházka – jak to fyzicky zvládáte?
„Zatím zvládám. (usmívá se) Hraju 
p%t hodin ka"d& den, n%kdy i 'est. 
Za#ala jsem cvi#it, stre#uju, chodím 
na masá"e, zkrátka se starám o t%lo. 
V b)eznu jsem m%la natr"en& 
p)itahova# 'lachy záp%stí a musela 
na operaci, tak jsem chvíli d%lala jen
dozor a mal&m d%tem rozehrávala
leva#kou. Na't%stí u" je to 
v pohod%.“

Co vás na trené&in% nejvíc baví?
„Mám radost, kdy" se d%tem n%co
povede, nebo kdy" prost% jen hrají
podle m&ch p)edstav. To m% napl(uje.
A s tím, "e hrají p%kn%, p)icházejí
v&sledky. T%'í m%, kdy" vidím, "e m%
vnímají, "e si ty rady berou a "e to
zkrátka funguje. Pak mám fajn pocit, 
"e na tom kurt% nejsem zbyte#n%.“

A co vás naopak nebaví, ba !tve?
„Kdy" se (n%které) d%ti neum%jí chovat.
Kdy" há"ou raketou nebo upadají 
do stavu slabomyslnosti – v tomhle 
je po)ád povzbuzovat, to je vysilující. 
A 'tve m%, kdy" se n%komu nechce.“

A spolupráce s rodi'i?
„Mrzí m%, "e si n%kte)í necht%jí dát
poradit a t%"ko se s nimi domlouvá.
Nedají na n%která doporu#ení, a- 
u" jde o turnajov& program nebo 

odpo#inek atd. Na't%stí jsou to spí'
v&jimky a s v%t'inou rodi#$ mám dobré
zku'enosti.“

Vá! syn Filip, kterému je t&iadvacet,
pat&il také k nad%jn(m junior)m 
a m%l i podporu ve skupin%, ve které
jsou sestry Plí!kovy. Nakonec to ale
nedopadlo…
„Filip p)edpoklady m%l, ale bylo tam
pár aspekt$, na kter&ch se jeho kariéra
zadrhla. Vyr$stal v neúplné rodin% 
a asi nem%l takov& dohled, jak& byl
t)eba. Taky mu asi nebylo dáno dost
cht%ní a touhy makat na sob%. Sice m%l
sponzora, ale od 'estnácti jezdil 
po turnajích sám, co" pro tak mladého
hrá#e není ideální. M%l by s sebou mít
n%koho, kdo by ho ohlídal, dohlédl, aby
se vystre#oval, psychicky by ho podpo)il
– je to cel& komplex v%cí. Prost% tomu
n%co chyb%lo. P)ed dv%ma lety musel
navíc na operaci kolena, která se
nezda)ila. Te+ pomalu zkou'í trénovat,
ale momentáln% ani nem$"e hrát 
a #eká na dal'í operaci…“

Jak tenhle nezdar nesete?
„Chvíli trvalo, ne" jsem se s tím 
smí)ila, proto"e m%l p)edpoklady 
a v%)ila jsem, "e to n%kam dotáhne.
Nicmén% u" jsem to vst)ebala a – snad
se mu bude da)it v n%#em jiném. Filip
u" byl kolem páté stovky na "eb)í#ku
ATP, po)ád 'el nahoru, ale pak p)i'lo
jedno zran%ní (rameno), druhé a…
V%d%la jsem, "e v n%m n%co je 
a myslím, "e kdyby makal, mohl v té
dvoustovce b&t. Ale to je kdyby…“

Mlad!í dcera Magdalena pomáhá 
na #tvanici p&i letních kempech 
d%tí – co vlastn% d%lá?
„S tenisem skon#ila ve t)inácti a po
gymplu 'la na fyzioterapii v Kladn%,
kterou ale nedod%lala, i kdy" ji to moc
bavilo. Te+ dálkov% studuje vysokou
'kolu obchodní. Ale myslím, "e se 
k té fyzioterapii stejn% jednou vrátí.“

Magda jako t&íletá hol'i'ka...Magda Zemanová:

Je to pravda?
„Je. Jsem z B)evnova, a tak jsme 
cht%li najít klub n%kde poblí". 
Maminka se mnou byla v Tatranu
St)e'ovice, na Dukle, v Sokole Malá
Strana, ale nikde m% nevzali. A" jsem
skon#ila na *tvanici, ve 'koli#ce 
u pana K)enka.“

To není úpln% »poblí"«?
„Máma byla kamarádka s paní
Nekolovou a kluci, Ivan i Martin, 
hráli v I. !LTK. Tak proto. Vzpomínám
si, "e v$bec první zápas, kter& jsem 
vid%la, byl práv% Ivan$v mistrák 
na Malé Stran%. Vybavuju si, jak jsem
byla vykulená, kdy" jsem tenkrát 
prvn% sly'ela po#ítání 15:0, 30:0...“ 
(sm)je se)

Jak vám to na #tvanici !lo?
„Docela dob)e. Ve 'koli#ce jsem 
hned vyhrála turnaj d%tí s pálkami 
na minikurtech, za rok jsem byla 
druhá v turnaji na velk&ch kurtech 
a dal'í rok u" hrála za mlad'í 
"ákyn% C. V "ácích se mnou hrávali
Michal Vesel&, Tomá' B%lohradsk&, 
Petr Musil, Petr Carvan, pozd%ji 
Monika Dovolilová. Za dorost 
u" jsem toho moc neodehrála, 
od patnácti jsem hrála národní ligu
nebo II. ligu. *tvanice mi ohromn% 
p)irostla k srdci. P)estoupila jsem, 
a" kdy" se boural star& areál, 
na Duklu Karlín. A krátce poté, 
co se mi narodil Filip, jsem ode'la 
na Primasku, tehdej'í Sokol .i"kov, 
kde hráli *avrdovi a Rybínovi. 
Tam jsme hráli p)ebor.“ 

Jak jste se dostala k trené&in%?
„V"dycky jsem cht%la trénovat, 
ale bylo to slo"it%j'í. Kdy" jsem 
dod%lala gymnázium Nad *tolou 
a cht%la na FTVS, zrovna neotvírali 
trenérství. Zkusila jsem ekonomku, 
ale nevzali m%, tak jsem 'la 
na nástavbu a d%lala geodézii 
a pak chvíli ú#etní. To m%lo v&hodu, 
"e jsem si mohla organizovat #as 
podle svého. Po roce jsem se ale 
vdala, #ekala Filipa a… pak u" se 
ze m% stala trenérka.“

Kde jste za'ínala? Hned v I. $LTK?
„Ano. Vlá+a *avrda, kter& tenkrát 
d%lal 'éftrenéra a vídal m% hrát 
na Primasce se synem, se m% jednou
zeptal, jestli bych tady necht%la 
trénovat. Ud%lala jsem si trenérskou
dvojku, co" byla podmínka, 
a od #ty)iadevadesátého jsem 
zase na *tvanici. Nejd)ív jsem p$l 
roku vedla 'koli#ku a p)ípravku 
a pak za#ala trénovat mlad'í "áky.
Nejmlad'ím závodním hrá#$m se 
v%nuju jako klubová trenérka dodnes, 
i kdy" jsem mezitím pár let 
fungovala na privátní bázi.“

[rozhovor]
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Na *tvanici u" se podepsala pod tenisov& osud mnoha 
hrá#$. Není divu, MAGDALENA ZEMANOVÁ p$sobí v I. !LTK 
jako trenérka sedmnáct let. Do klubu ale pat)í mnohem déle;
poprvé ji sem maminka p)ivedla jako devítiletou hol#i#ku, 
proto"e jinde ji pr& necht%li…

Mám (t!stí 
na (ikovné d!ti



Vla(tovka se dv!ma kanárky 
aneb halová premiéra se vyda%ila
Byla to první zimní vla'tovka. 
Halového klubového turnaje ve #ty)h)e
se 12. února zú#astnilo jedenáct pár$,
p)i#em" pánové Stejskal, Rybín, Kolá#ek
a Lubo' Zahradník se museli ú#asti
vzdát. „Kdybychom z nich toti" slo"ili
dva páry, byli by p)íli' silní. Tak jsme je
poslali na vedlej'í kurt, kde si zahráli
debla,“ vysv%tlil s úsm%vem mana"er
klubu Vladislav *avrda. 

Turnaj se vymykal letním 
zvyklostem i tím, "e hrá#i zaplatili 
vklad 250 korun, co" byl za nejmén%
dva odehrané zápasy, mí#e do hry,
ob#erstvení a ceny vskutku velmi 
p)átelsk& obolus. „P)esto jsem 
#ekal alespo( dvojnásobnou ú#ast. 
Z tohoto pohledu jsem byl zklaman&,“
glosoval jinak po v'ech stránkách 
vyda)en& turnaj *avrda, jen" si sám
zahrál po boku Marie Vidmanovové.
A ta si libovala: „Byla jsem nad'ená, 
"e jsem mohla hrát s panem *avrdou.
Je vid%t, "e byl v&born& hrá#, 

po)ád to má v ruce. Pro m% to byl 
zá"itek, jen jsem ob#as byla nervozní,
abych to moc nekazila,“ usmívala 
se a k samotnému turnaji dodala: 
„Byl to v&born& nápad a po#et hrá#$
byl podle mého ideální. V'ichni jsme 
si zahráli, ale za t)i hodinky se rozdávaly
ceny, zkrátka to trvalo tak akorát.“

Mimochodem: zú#astnila se i její 
dcera Darja (s Petrem *avrdou) 
a man"el Oleg, jeho" partnerkou byla
Iva *im$nková. A práv% tenhle mix 
si odnesl ceny pro vít%ze! Ve skupin% 
sice s finálov&mi soupe)i, Richardem 
a Janem Ko#ím, prohráli 2:6, ale 
finálov& super tie-break jim sv%d#il
(11:9), a tak vouchery na volné hodiny
v hale pat)ily práv% jim (zatímco 
finalisté a semifinalisté si vychutnali
klubové bordeaux). Pro ty 'kodolib%j'í 
z #tená)$: nad turnajem p)elétli i dva
kanárci; jednoho si v kleci odná'el
Tomá' Vydra s partnerkou Danou,
druh& zazpíval páru Eliá' – Kalina.

[z klubu]

Vít%zové Iva #im)nková a Oleg Vidmanov

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

Milan Kocáb se synem p&i jednom z utkání ve skupin%

Vydrovi odcházejí s kanárkem, p&esto 
v dobré nálad% 

Semifinalisté P. #avrda a Darja Vidmanovová

To je ono, povzbuzují se man"elé Kop&ivovi



www.cltk.cz_33

„Je na kluky neskute#n% hodnej, 
"e jim p$j#uje ty svoje poklady,“ 
glosuje vst)ícnost dnes u" legendárního 
vypléta#e Ji)í H)ebec. „Jsem rád, "e se
kluci takhle scházejí, v"dy- jsem s tím
nápadem sám p)i'el. ,ekl jsem jim, 
"e teprve s d)ev%n&mi raketami uvidí, 
co byl kdysi tenis za#. Ale musím 
uznat, "e m% p)evezli, hned první rok. 
Hrozn% rychle si zvykli a p)izp$sobili 
se. Mydlí do toho d)evem stejn% jako
moderními raketami. Jenom m% mrzí,
"e nejsou tak hraví jako jsme byli my,
letos se jich se'lo mén% ne" jindy. 

Na druhou stranu chápu, "e kolem
Vánoc je shon a hned potom n%kte)í
odlétají do Austrálie.“

Váno#ního turnaje se na *t%dr& den
zú#astnila (jen) p%tice »mu'ket&r$« –
Jan Mertl, Jan Hernych, Roman Jebav&,
Luká' Vr(ák a Jan Kun#ík. Hrálo se
systémem ka"d& s ka"d&m a rakety-
pam%tnice tentokrát nejvíc sv%d#ily
Honzovi Mertlovi. U" podruhé. 

„Nevím jak ostatní, ale já jsem si 
na d)evo zvykl hned b%hem prvního

zápasu. Prost% to moc neletí, 
d)ev%ná raketa nebere rotace a lift je
spí' takov& plach-ák,“ glosoval retro
turnaj vít%z. „V%t'ina kluk$ si st%"ovala
na bekhend, mn% d%laly problém spí'
voleje; hlava je p)ece jen o dost men'í. 
Ka"dopádn% to bylo fajn zpest)ení.
Jenom m% rozladilo, "e hlavní 
organizátor (Roman Jebav&) nezajistil
"ádné ceny, ani pro vít%ze. Snad to
bude za rok lep'í.“

Tak zase v prosinci a snad i ve v%t'ím
po#tu.

P%t mu!ket(r) – zleva Honzové Kun'ík, Hernych a Mertl, Roman Jebav(
a Luká! Vr-ák

Konec prvního zápasu, Mertl vs. Hernych 15:13Tak se to hrálo d&ív, ukazuje Mertl

Bekhend, to je problém aneb 'op
Romana Jebavého

[z klubu]
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Vzpomínka na za(lé "asy
aneb d%evo sv!d"ilo Mertlovi 

U" je to tradice – na *t%dr& den dopoledne se na *tvanici hraje turnaj v dobovém oble#ení 
a s d)ev%n&mi raketami. Loni se závodní hrá#i klubu se'li u" popáté. Nechyb%ly dlouhé kalhoty ani
krátké (a t%sné) 'ortky a la Borg, kdysi módní vesty, #elenka, stylové ú#esy (v #em" tradi#n% vynikl
Honza Hernych). A pochopiteln% rakety-babi#ky, které znovu ochotn% zap$j#il Petr Jurosz.

Dokonal( tenisov( gentleman s dokonalou
technikou (Jan Hernych)
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Na parketu je to fajn; Jesika Male!ková, Petra Krejsová 
a David a Lucie "im#nkovi

Václav Klaus a nejlep$í hrá!ka I. %LTK
v roce 2011 Lucie Hradecká

Máme se rády, aneb Terezy
Martincová a Hejlová

Honza Mertl, Robin Stan&k a Jan Hernych uprost'ed tenisové krásy

34_www.cltk.cz

!"astn#, vesel#
(a úsp$%n#)!

[z klubu]

Kouzlo Vánoc je opravdu mocné. 
Neb"t toho, n#kte$í %lenové klubu 
by se s ostatními za cel" rok po$ádn#
nepotkali. Pokud jste si nenechali 
ujít tradi%ní Váno%ní ve%írek I. !LTK 
v Letenském záme%ku, kde v prosinci
poprvé p$ivítal hosty nov" prezident
klubu Václav Klaus, ur%it# jste si 
toho také v&imli.

Nebo jste snad v uplynulém roce 
potkali na 'tvanici Ivana Nekolu? 
Vojtu Flégla star&ího, n#kdej&ího 
nepostradatelného %lena v"boru 
a vedoucího ligového dru(stva? 
Anebo Tomá&e Vydru? (Pardon, 
jednou byl údajn# vid#n v restauraci
nad &álkem zeleného %aje a podruhé
prokazateln# p$i&el – zase jen díky
váno%ním svátk)m – v p$estrojení 
za Mikulá&e.!) A p$esto(e se 
v&ichni zmín#ní pánové bránili, 
(e to tak úpln# pravda není, 
moc p$esv#d%ivé to nebylo...

„Z Prahy 4 to mám na 'tvanici 
daleko. Ale byl jsem tam obchodn#, 
asi p$ed &esti t"dny,” smál se skalní
%len klubu Ivan Nekola, zatímco
Vojt#ch Flégl p$isp#chal s »alibi« 
v podob# náv&t#vy zá$ijového V.I.P. 
turnaje a Tomá& Vydra se ohán#l
doprovázením d#tí do klubové 
&koli%ky. Bu* jak bu*, v Letenském

záme%ku se druhou prosincovou 
sobotu op#t se&li sta$í i mladí, 
amaté$i i závodní hrá%i, hrající 
i nehrající %lenové, ti, co chodí 
na 'tvanici %ty$ikrát t"dn#, i ti, kte$í 
se d#lají vzácn"mi a objeví se práv# 
jen o Vánocích; a spole%n# probírali
v&echno, co se za uplynul" rok 
seb#hlo a plánovali to, co se 
teprve stát má. 

Tradi%ní sou%ástí ve%era, kter" 
zpest$ila (také tradi%n#) DJ Lucca, 
bylo ocen#ní nejlep&ích hrá%) I. !LTK
za uplynulou sezonu a p$edání Cen
Jaroslava Drobného. V jednotliv"ch
kategoriích je z rukou prezidenta
Václava Klause a generálního 
mana(era klubu Vladislava 'avrdy 
p$ijali Jan Hernych a Lucie Hradecká,
deblová vít#zka grandslamové Pa$í(e 
a %lenka vít#zného fedcupového t"mu,
junio$i Robin Stan#k a Jesika Male%ková
a (áci Miriam Kolodziejová a Alessandro
Ricci. Nejlep&í amatérkou klubu byla 
v sezon# 2011 Vlasta Bervid, ocen#ní
za celo(ivotní p$ínos I. !LTK p$evzal
nestor Jaromír Be%ka.

Klubová váno%ní pohoda vyprchala 
v Letenském záme%ku a( brzy 
nad ránem. Ké( by jí v leto&ním roce 
bylo co nejvíc. Tak &+astn", vesel" 
(a úsp#&n"), ale hlavn# ve zdraví!

Man(ele Nekolovy zah'ívá p'ed vchodem pun!...

...zatímco Lucii "im#nkovou (s rodi!i) h'eje mládí!

Na zdraví! Renata Vikartová s dcerou a Be!kovi Prezident Václav Klaus v diskusi s Pavlem Hu)kou
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V'echno zpunktovala spolumajitelka
restaurace .aneta *imonová 
ve spolupráci s Ivou *im$nkovou.
„Nápad byl .anetin, cht%la, aby tady
bylo i ve#er "ivo. A )ekla, "e by bylo
fajn zkusit t)eba zumbu. Já jsem pak
za#ala pracovat na realizaci,“ usmívá 
se Iva, sama zdatná »zumbistka«, 
na které je trénink vid%t. Úsm%vy, 
uvoln%ní, ladné pohyby…

Hned úvodní hodina na konci 
ledna zaplnila celou polovinu kurtu 
#íslo 1, p)i'lo patnáct "en a – ani 
p)i premié)e nechyb%l Pavel Janda. 
„Je to pro m% v&zva,“ sm%je se, kdy" 
»dotan#í« druhou lekci. „Je to n%co
úpln% jiného ne" pohybov& stereotyp,
ve kterém se pohybuju cel& t&den. 
A sousto pro levou hemisféru, která 
má na starost pohybovou kreativitu.
Taky relax a uvoln%ní. Zumba je 
kondi#n% nezát%"ová, tak"e není 
problém, kdy" na ni p)ijdou d%v#ata 
po tréninku. Naopak – vznikají p)i 
ní nové nervosvalové spoje, které 
pak t%lo vyu"ije i p)i tenise; je to 

zp$sobené snahou rychle odkoukat
nov& motorick& vzorec.“

Zumba, to ov'em nejsou "ádné 
náro#né kroky. Sta#í vnímat hudbu 
a – uvolnit se. „To je to nejd$le"it%j'í! 
U zumby opravdu nejde o p)esné kroky,
spí' o to uvolnit se a u"ít si muziku.
Práv% lektor tomu musí pomoct,“ 
usmívá se *árka a oto#í se na Ivu
*im$nkovou: „T)eba paní Iva u" 
má zumbu v krvi.“

Iva má v$bec zumbu v malíku 
a ud%lá mi i krátkou p)edná'ku 
o tom, jak vznikla. „Instruktor fitness
Beto Perez, dnes u" slavn& Kolumbijec,
jel jednou na hodinu a zapomn%l si
doma muziku. Tak si vzal z auta 
cédé#ko s latinou a improvizoval. 
Na konci sklidil takov& potlesk, 
"e v té novince pokra#oval. 
Nejd)ív v Kolumbii, pak v Miami… 
a dnes je zumba hitem po celém
sv%t%,“ dozvídám se. *árka, která
závodn% tan#ila (tak"e u" chápu 
její mimo)ádnou svi"nost) 

je't% dodává: „V zumb% najdete 
i prvky aerobiku, ale osmdesát procent
je z latiny. Tak"e )íkám, "e kdo se 
umí uvolnit a u"ívá si to, necvi#í, 
ale tan#í,“ usmívá se.

I v%t'ina dam se cestou z kurtu 
usmívala. „Bylo to fajn. Je to zkrátka
latina, "ádné kroky nejsou pot)eba. 
Baví m% to, navíc je to p)ímo tady 
na *tvanici,“ libovala si 'éfka klubové
regenerace Julia Ja'kinová a Lenka
Kun#íková dodala: „Loni jsem na
zumbu chodila pravideln%, tak"e 
jsem ji cht%la vyzkou'et i na *tvanici. 
A byla jsem p)íjemn% p)ekvapená, 
cvi#itelka je super a moc m% to bavilo,
tak"e kdy" bude #as, budu chodit 
i dál. Je to relax, ale ur#it% to prosp%je 
i kondi#ce, zapojují se jiné svaly 
ne" p)i tenise nebo ve fitku.“

Co je podstatné: zumba se líbí, 
za#áte#níci se rychle chytají, nikdo se
(zatím) nezranil, a tak ka"d& #tvrte#ní
ve#er pat)í na *tvanici zumb%. Vstupné
je spí' symbolické: 50 korun.

)tvrtky pat%í zumb!
„A te+ vé#ko, jedeme,“ povzbuzuje cvi#itelka *árka a polovina »jedni#ky« se vlní 
v latinskoamerick&ch rytmech. Jesika, Petra, Lenka, Julija, Maria, Tereza, Iva… a taky Pavel. 
Jak jinak, klubov& kondi#ní trenér si p)ece nem$"e nechat lekci zumby ujít. Je #tvrtek 2. února
ve#er a Pavel Janda a dev%t p$vabn&ch dam p)i'lo na zumbu pod vedením *árky podruhé.

[z klubu]

Zumba na #tvanici aneb dev%t "en & Pavel Janda v plném nasazení
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desítek p)átel, mezi nimi prezident
Václav Klaus, Milan *rejber, Karel
Nová#ek, Ji)í H)ebec, Jan Kode', 
Petr a Pavel Hu-kovi, Jan Rybín,
Franti'ek Stejskal, Ivan Nekola, 
Roman Vav)ík, brat)i Hlavá#kové… 
A podle dárk$ soud% bude muset 
oslavenec nejmén% do sedmdesáti 
let pouze pít.

A propos: t)icátiny oslavil Lá+a 
ve stylu 30. let, a proto"e trocha
nostalgie neza'kodí, p)i 'edesátinách
se téma opakovalo. K vid%ní tak 
byli mafián'tí kmotrové i jejich 

perspektivní synové, elegáni s bíl&mi
'álami i s(atkoví podvodníci, ale 
p)edev'ím – spousta krásn&ch "en! 

„Kdepak p$j#ovna, tenhle 
komplet mám z d%de#kovy sk)ín%,“
py'n% sd%lovala Martina Plocová, 
která vytáhla #erné 'aty po babi#ce 
i s decentním klobou#kem. 
„To my s Ivou (*im$nkovou) jsme 
se se'ly v p$j#ovn%,“ smála se 
Magda Zemanová. Krásn&ch dam 
byl pln& sál a jedni#kou ve#era 
byla zvolena Andrea *avrdová, 
zatímco mezi pány vyhrál 

na celé #á)e »kmotr« z P)erova 
Petr Hu-ka, kter& by i Al Pacina str#il
do kapsy.

N%co z atmosféry v klubové restauraci
snad ochutnáte díky fotografiím, 
ale bohu"el to bude jen n%co málo.
Popsat báje#nou oslavu, která kon#ila
mezi tane#ními kreacemi a" nad
ránem, toti" dost dob)e nelze…

P.S. Promítání pam%tnick&ch 
p)edstavení Tendivu bylo skv%lé, ale je
jasné, "e p)i nejbli"'í p)íle"itosti musí
tenhle spolek znovu vystoupil LIVE

Z kroniky Tendivu aneb (mlad() oslavenec zcela vpravo

Tolik krásn(ch dam se hned tak nevidí; mimochodem - poznáte Ivu #im)nkovou?

Karel Nová'ek a p&erovsk( »kmotr« Petr Hu+ka

[z klubu]
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#edesát! A p%í(t! znovu LIVE
Vladislav #avrda

Nebyla to jen tak oby#ejná oslava narozenin. 
Únorové 'edesátiny Vladislava *avrdy, to byla nejen 
báje#ná party ve stylu 30. let, ale hlavn% ú"asná 
vzpomínka na doby nedávno minulé, na krásná p)átelství
vzniklá na tenise a na báje#né kusy Tendivu, 'tvanického
tenisového divadla, jeho" duchovním otcem je Pavel Hu-ka
a pravideln&m hercem velk&ch rolí oslavenec. 

Promítání fotek a klip$ z mnoha 
p)edstavení Tendivu, která s typick&m
'armem glosoval Tomá' Vydra, p)ineslo
do zapln%né restaurace salvy smíchu 
a" slz (zvlá'- p)i scénce Karla Nová#ka,
jen" kdysi vystoupil jako host ) a 
hlavn% spoustu krásn&ch vzpomínek.
T)icátiny, #ty)icátiny i padesátiny 
jsou dávno pry#, ale 'edesátka je taky
báje#ná, tak"e LÁ0O, GRATULUJEME!

„P)átelé, díky vám v'em, "e jste p)i'li,
ud%lali jste mi velkou radost,“ d%koval
gratulant$m místy dojat& oslavenec,
generální mana"er nejstar'ího #eského
klubu. Kdysi v&born& tenista, pozd%ji
úsp%'n& kou# *rejbera a Nová#ka 
a daviscupov& kapitán (a po)ád 
i hra#i#ka a hrá#), se t%'í mezi p)áteli 
i kolegy oblib%, kterou mu lze závid%t.
Pogratulovat mu p)i'lo na sedm ...a oslavenec se stylov(m dortem

T&icátá léta v klubové restauraci...
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[ve vzpomínkách...]

Podobné to bylo s trenéry. Tehdy 
jich bylo jako 'afránu, zatímco dnes
jich v ka"dém klubu potkáte spoustu. 
Je to logick& v&voj a pokrok, tak 
jako u v'eho, co má v&znam.

Prvními #esk&mi ve sv%t% uznávan&mi
trenéry byli brat)i Ko"eluhové. Karel
ode'el u" jako #trnáctilet& v roce 1909
do mnichovského klubu Iphitos, aby
tam za osmdesát marek m%sí#n% u#il
movité N%mce p)ehazovat mí# p)es sí-.
Pozd%ji m%l i v Americe spoustu "ák$ 
a p)íznivc$, taky prezidenty Forda 
a Kennedyho, a spolu s Tildenem 
byl nejslavn%j'ím mistrem tenisu mezi
profesionály. Stejn% tak i jeho #ty)i 
brat)i byli báje#ní hrá#i a trené)i.

Na *tvanici se t%sn% p)ed II. sv%tovou
válkou objevil na krátk& #as jako 
trenér a rádce pro ná' velk& talent
Jardu Drobného Francouz Ramillon. 
Prvním klubov&m trenérem I. !LTK 
byl potom za války teoreticky velmi
dob)e fundovan& Jaroslav Houba. 
Ten v'ak po únoru 1948 emigroval 
do Ji"ní Afriky a tam se jako první 
trenér na sv%t% stal na univerzit% 
v Rondobosch profesorem tenisu. 

Tehdy je't% zdaleka neexistoval 
n%jak& organizovan& trénink mláde"e 
#i junior$. Trené)i dávali jednotlivé
lekce t%m, kdo za to zaplatili. A navíc:
my hrá#i jsme jen velmi málo uznávali
trenéry, kte)í nad námi nedokázali

vyhrát. A tak se pov%t'inou ti slab'í
sna"ili n%co odkoukat od t%ch lep'ích.
Ka"d& pohyb, ka"d& úder, r$zné 
nuance. 

Idolem mojí generace byl Jaroslav
Drobn&, jeho p)edch$dci byli Menzel 
a Hecht, s ním" #asto trénoval, 
tak jako pozd%ji se *olcem, Vodi#kou 
a Síbou. A ti m%li op%t vzory ve star'ích
Slávovi .emlovi a Ardeltovi. Teprve po
válce, po náboru junior$ a s dostatkem
mí#$ a strun, se podmínky pro tenis 
a trénink zlep'ily.

První tenisov& tréninkov& deník 
vyrobil po vzoru atlet$ v ATK v roce
1953 poru#ík Ota Mrákota a s Pavlem
Bendou se pak trefovali do zna#ek
namalovan&ch na kurtu. S Jirkou
Javorsk&m jsme to pova"ovali 
za vojenskou buzeraci.

Jist%, jakmile se dob)í hrá#i za#ali 
m%nit v trenéry a tenisem bylo mo"no
v'em vyd%lávat peníze, bylo t)eba
zavést do tréninku n%jak& )ád, za#ít 
se vzd%lávat a podrobit se tvrdému 
re"imu. Vznikla trenérská rada 
p)i !STV, která pod vedením Jind)icha
Höhma dala #s. tenisu v tehdej'ích
metodick&ch listech skv%l& teoretick&
základ trenérské v&chovy. P)esto 
p)ese v'echno jsem ale p)esv%d#en, 
"e kouzlo tenisu po)ád spo#ívá 
p)edev'ím v individualit% jeho 
protagonist$.

Ve vzpomínkách na doby 
mládí si ob#as vybavím nejen
zápasy a turnaje, ale i tehdej'í 
trénink. A nelze jinak, ne" ho
porovnat s p)ípravou v dne'ní
dob%. Je to propastn& rozdíl mezi
amatérismem a profesionalismem,
domn%nkami a v%dou, jedinou
tehdy dostupnou literaturou  
– anglicky psanou Tildenovou
u#ebnicí Lawn Tennis a #eskou
Ardeltovou knihou Kterak 
se nau!ím hráti tenis d#íve 
ne" druzí – a dne'ní záplavou
tenisov&ch skript, film$, 
videí a #asopis$. 

D%ív jsme hlavn! odkoukávali
Jára Be"ka 
vzpomíná 
na první 
trenéry

Ohlédnutí o víc ne" p%ta!edesát let: klubov( trenér Jaroslav Houba (zcela vpravo) se sv(mi sv%&enci.
Pát( zleva autor 'lánku.


