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Vá"ení #lenové klubu,

máme za sebou n$kolik let zku%eností s bulletinem 

I. !LTK News, kter& jist$ plnil sv'j ú#el. Ve srovnání 

s úrovní #asopis' jin&ch evropsk&ch velkoklub' bylo 

ale zapot(ebí pom&%let na roz%í(ení a zkvalitn$ní formy 

i obsahu. A tak dr"íte v ruce první #íslo klubového 

magazínu s nov&m titulním názvem I. !LTK REVUE,

kter& plánujeme vydávat dvakrát ro#n$, 

a to v únoru a v srpnu. 

P(esto"e vydávání nového magazínu bude 

v&razn$ nákladn$j%í, v$(ím, "e p(inese u"itek 

ve v$t%í informovanosti #len' o ve%kerém d$ní v klubu, 

"e se mnoho v&tisk' dostane i do rukou p(íznivc' 

tenisu, kte(í dosud nejsou na%imi #leny a které p(im$jí 

pop(em&%let o mo"ném vstupu do na%ich (ad. 

Jsem p(esv$d#en, "e si nov& #asopis p(e#te i (ada mlad&ch

hrá#' a jejich rodi#' a "e budou moci posoudit na%i práci

s d$tmi a mláde"í, práv$ tak jako nabízené zázemí 

v I. !LTK Praha. V$(ím, "e prost(ednictvím I. !LTK REVUE

mnoho tenisov&ch p(íznivc' pozná, "e se na )tvanici 

staráme i o rekrea#ní hrá#e a pestr& klubov& "ivot, "e se

zde hraje nejen %pi#kov& tenis, ale i (ada mláde"nick&ch

turnaj', "e u nás mají prostor firemní turnaje a tudí" 

i podnikatelské aktivity a samoz(ejm$ i základna 

pozd$j%ích úsp$ch' - tenisová %koli#ka. I. !LTK REVUE

budeme rádi posílat i v%em partner'm v celosv$tovém

sdru"ení stolet&ch klub' CENTENARY TENNIS CLUBS 

a cht$li bychom ji distribuovat i do velk&ch pra"sk&ch

business center. V$(ím, "e ka"dé dal%í #íslo klubového

#asopisu bude netrp$liv$ o#ekáváno a na%i #lenové 

i dal%í p(íznivci tenisu si ho rádi p(e#tou. 

Krom$ toho by archivování jednotliv&ch v&tisk' 

m$lo slou"it pro budoucí generace jako kronika 

na%í tenisové doby.

Vladislav )avrda,
mana"er I. !LTK Praha
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Mohl si n$kdo p(át lep%í vyvrcholení?
Asi t$"ko. ATP Challenger 2005, 
mu"skou #ást ECM Prague Open, 
kter& je chloubou klubu, vyhrál loni 
v kv$tnu Jan Hernych, hrá# I. !LTK.
Podruhé za sebou! O rok d(ív porazil
ve finále klubového spoluhrá#e Iva
Miná(e, tentokrát Ji(ího Va*ka. Jestli
n$koho na domácích kurtech krut$
svírá nervozita, Honzu ur#it$ ne.

„Já hraju na )tvanici rád, podpora
m&ch nejbli"%ích a kamarád' v hledi%ti
mi d$lá dob(e,” sv$(il se skromn$
»Her*a«. Triumfoval p(esto, "e se 
v pr'b$hu turnaje párkrát trápil, 
proto"e "ivotní forma byla daleko. 
Cestou k obhajob$ postupn$ vy(adil
Portase, Blanka, G. Lapenttiho 
a Vliegena, o titul se rval t(i sety 
s Va*kem - 3:6, 6:4, 6:3.

»Her!a« 
na "tvanici 
neprohrává

Ruska Safinová p!i lo"ském turnaji 
WTA Tour potvrdila roli nejv#t$í
favoritky

Jan Hernych loni na %tvanici vyhrál
podruhé za sebou a p!i Prague Open
nast!ádal deset vít#zn&ch zápas' 
v !ad#
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Rok 2005 ve zkratce

! Ivo Miná! se v lednu probojoval 
z kvalifikace a( do finále turnaje 
v Sydney, kde podlehl sv#tové dvojce
Hewittovi; Hernych hrál semifinále 
v Aucklandu, Bene$ová v Hobartu,
Kleinová vyhrála turnaj ITF/25 000 
v Belfortu. 
! Michaela Pa$tiková se s Gabrielou
Navrátilovou prodrala do semifinále
)ty!hry Australian Open. 
! Franti$ek *ermák vyhrál v únoru 
po boku Friedla )ty!hru v Buenos Aires
a Costa Do Sauipe, Martin Damm 
triumfoval s Radkem %t#pánkem 
v Marseille a v Dubaji. 
! Michaella Krajicková zvít#zila 
na turnaji ITF/75 000 v Ortisei. 
! *ermák s Friedlem vyhráli dubnové
turnaje v Casablance a Estorilu. 
! Kv#tnov& Prague Open vyhráli
Ruska Safinová a podruhé za sebou
Jan Hernych, Ivo Miná! se prodral 
do finále challengeru v Prost#jov#. 
! %tvanick& areál byl rozd#len 
mezi *TS a I. *LTK kone)n# 
i na katastrálních mapách. 
! Ivo Miná! se v )ervenci probojoval
do semifinále v Amersfoortu, *ermák
vyhrál s Friedlem )ty!hru v Gstaadu 
a ve dvouh!e do$el tamté( 
do )tvrtfinále. 
! Iveta Bene$ová si v srpnu zahrála
semifinále ve Forest Hills. 
! V ned#li 28. srpna se uskute)nil 
klubov& den na %tvanici, vít#zi 
deblového turnaje se stali sourozenci
Franti$ek a Eli$ka Stejskalovi. 
! V zá!ijové extralize prohrál t&m 
I. *LTK v semifinále s pozd#j$ím 
vít#zem TK Neridé. 
! Od 1. !íjna je na %tvanici v provozu
golfov& simulátor Full Swing. 
! Michaella Krajicková, Kate!ina 
Böhmová a Sandra Kleinová získaly
první t&den v !íjnu turnajové tituly:
Mí$a triumfovala na turnaji WTA 
v Ta$kentu, Böhmová v Barcelon#
(ITF/75 000) a Kleinová v Boltonu
(ITF/25 000); Krajicková stihla je$t#
semifinále v Hasseltu. 
! Mistry I. *LTK v golfu se stali 
na Karl$tejn# Franti$ek Münster 
a Tereza Pigová. 
! Petr %im'nek, )len v&boru I. *LTK,
byl na listopadovém v&ro)ním 
zasedání v Lausanne zvolen 
do devíti)lenného !ídícího v&boru 
Centenary Tennis Clubs (CTC). 
! Lucie Hradecká vyhrála turnaje
ITF/25 000 v Pr'honicích. 
! Vít#zkou prosincového turnaje 
na golfovém simulátoru se stala 
Andrea %avrdová.
! Rok 2005 zakon)il 17. prosince 
tradi)ní váno)ní ve)er I. *LTK 
v Letenském záme)ku, jeho( sou)ástí
bylo i premiérové vyhlá$ení 
»%tvanick&ch kanár'«. 

I. !LTK REVUE - magazín I. !LTK Praha
Textová #ást: Jiljí Kubec. Fotografie: Pavel Lebeda, Martin Sidorják, René Teuber, Ji(í Vojzola, Milo% Fic, Reebok, !TK, Jiljí Kubec, archív. 
Foto na titulu (Jan Hernych s trofejí za vít$zství v ECM Prague Open 2005): Martin Sidorják. Grafická úprava: ©Kate(ina Ku"elová. 
Tisk: Realtisk. Náklad: 500 v&tisk'.
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Ten dokonce jako jeden z prvních 
otestoval zbrusu nov& golfov& 
simulátor Full Swing. A byl to po(ádn$
ostr& test - Australan toti" krátce p(ed
turnajem získal kartu pro profesionální
sérii PGA! Kv$tnov& Prague Open 
jedním slovem klapl, a to po v%ech
stránkách. I zásluhou (ady #len' 
a zam$stnanc' klubu. „Byl to frmol,
ale v%ichni ho zvládli,” vystavil v%em
zainteresovan&m lichotivé vysv$d#ení
Vladislav )avrda.

Za kulisami odvedl velk& kus práce 
%éf údr"by Jozef Proke%. Pro n$j za#al
Prague Open u" o t(i t&dny d(ív ne"
p(ijeli na )tvanici tenisté. „Upravovali
jsme kurty a zele* v areálu, instalovali
reklamní bannery a informa#ní tabule,
stav$li v hale Players Lounge, prostory
V.I.P. a tiskové st(edisko, rozvád$li
kabelá"... P(i turnaji jsem fungoval 
od p$ti ráno do p'lnoci, #asto je%t$
déle, ale jinak to nejde, turnaj, to je
úpln$ jin& re"im. Jeli jsme na pln&
kotel, ale pokud to #lov$ka baví, 

dá se to zvládnout," usmál se a dodal:
„Ka"d& rok se nám turnaj p(ipravuje
lépe, proto"e jsme chyt(ej%í a zku%en$j%í.
A myslím, "e spousta vylep%en&ch
mali#kostí posunula Prague Open 
po v%ech stránkách hodn$ dop(edu.” 
Toho si je v$dom i prezident klubu
Franti%ek Stejskal. A h(eje ho u srdce,
"e slavn& klub, kde »bafu*a(ili« 
u" jeho d$da a tatínek, navazuje 
na n$kdej%í tradice i po(ádáním velké
mezinárodní akce. „Tenhle turnaj, 
to je pro nás hodn$ dobrá vizitka,”
komentoval pra"sk& t&den a Vladislav
)avrda dodal: „Prague Open je v&kladní
sk(íní klubu. Je to otázka image, 
partnerství v takovém turnaji dál 
zvy%uje presti" klubu. A já jsem 
p(esv$d#en, "e nám #lenové odpustí,
"e v t&dnu Prague Open je hraní 
na )tvanici omezené. Na oplátku mají
v%ichni, od d$tí a junior' a" po rekrea#ní
hrá#e, mo"nost vid$t %pi#kov& 
sv$tov& tenis.” M$li by ho vid$t 
i letos. Leto%ní Prague Open se hraje 
v t&dnu od 8. kv$tna.

Michaela Pa$tiková se loni v lednu 
probojovala s Gabrielou Navrátilovou
do semifinále Australian Open v deblu!
P!i kv#tnovém Prague Open m#la sm'lu
na los, u( ve druhém kole dvouhry ji
)ekala nasazená jedni)ka a pozd#j$í
vít#zka Safinová...

Prezident Václav Klaus na terase 
klubové restaurace na %tvanici 
v rozhovoru s mana(erem I. *LTK 
Vladislavem %avrdou a Sandrou 
Kleinovou. Záv#r turnaje si nemohl
nechat ujít.

[turnaj roku]

PRAGUE OPEN

„Honza má asi tro%ku jiné my%lení.
,adu hrá#' domácí prost(edí stresuje,
ale jeho naopak motivuje,” usmál se
Vladislav )avrda, (editel Prague Open 
a mana"er I. !LTK, klubu, kter& byl 
tradi#n$ jedním z hlavních 
partner' turnaje.

Turnaj WTA Tour vyhrála nasazená 
jedni#ka Ruska Safinová. Z #esk&ch 
hrá#ek dokrá#ela nejdál finalistka 
Ondrá%ková, %tvanická jedni#ka Iveta
Bene%ová prohrála ve #tvrtfinále 
s pozd$j%í vít$zkou, stejn$ jako druhá
hrá#ka domácího klubu Michaela 
Pa%tiková - ta u" ve 2. kole. 

V areálu byl od soboty 7. kv$tna 
dev$t dn' po(ádn& mumraj. )tvanice
hostila poprvé »minigrandslam« 
- stotisícov& ATP Challenger a turnaj
WTA Tour s dotací 140 tisíc dolar' 
v jediném t&dnu. Ale stí"nosti? 
„-ádné nebyly, aspo* o nich nevím,”
liboval si Vladislav )avrda a Ji(í Fencl,
(editel turnaje WTA Tour, dodal:
„Máme maximáln$ pozitivní ohlasy 
od hrá#ek i trenér'. T(eba tréninky 
fungovaly bez sebemen%ích problém', 
i díky tomu, "e máme k dispozici 
#ty(i kurty na Slavoji.”

)tvanice se na turnaj vy%*o(ila. 
Areál p(ímo zá(il, po letech do%lo 
i na vylep%ení centru, by+ se v blízké
budoucnosti po#ítá s jeho totální
rekonstrukcí, respektive zakrytím 
posuvnou st(echou. Ocenili to i diváci,
o turnaj byl znovu zájem a navzdory
konkurenci hokejového mistrovství
sv$ta ve Vídni i prostor v médiích. 
Postaralo se o to i atraktivní hrá#ské
obsazení.

V turnaji "en se krom$ nasazené 
jedni#ky Safinové objevila - by+ 
na jedin& zápas - i n$kdej%í sv$tová
hv$zda a semifinalistka Wimbledonu
2000 Jelena Doki#ová (vy(adila 
ji Ondrá%ková), hrály Kostani#ová, 
Tanasugarnová, Diazová-Olivaová,
Weingärtnerová a krom hrá#ek 
domácího klubu i dal%í !e%ky v#etn$
Koukalové (v semifinále ji vy(adila 
Ondrá%ková) a Str&cové. 
V ATP Challengeru se krom$ plejády
#esk&ch hrá#' (Zíb, Van$k, Vik, Miná(,
Tabara, Dlouh&...) p(edstavili Monfils,
Sluiter, Wessels, Baghdatis, Nieminen,
Saretta, Dupuis nebo Scott Draper. 

04_ www.cltk.cz

Ivo Miná! v kv#tnu na %tvanici finále 
z roku 2004 - tehdy podlehl Hernychovi -
neobhájil. U( v lednu se ale zaskv#l 
v Sydney - dokrá)el do finále 
turnaje ATP Tour proti Hewittovi!
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Mnozí snad u" ani nev$(ili, 
"e se to poda(í. Toti" rozd$lit %tvanick&
areál mezi I. !LTK a tenisov& svaz 
i na Katastrálním ú(ad$. Nicmén$ stalo
se, od kv$tna existují dva vlastníci
nejen podle smlouvy, ale 
i na katastrálních mapách. 

Historii nezná jen málokdo, ale 
p(esto: Kdy" na )tvanici v polovin$ 
80. let vyrostl zbrusu nov& areál 
s monstrózním centrkurtem, p(i%el 
I. !LTK de facto o své úto#i%t$, 
)tvanice byla od té chvíle majetkem
svazu. Oba subjekty od té doby 
fungovaly na ostrov$ na základ$
smlouvy o spoluu"ívání areálu, kterou 
v roce 1991 podepsali Franti%ek 
Stejskal za I. !LTK a tehdej%í p(edseda
svazu Ji(í Lendl. V roce 1996 byla
smlouva novelizována, ale nejd'le"it$j%í
chvíle p(i%la zhruba p(ed t(emi lety. 

„)éf tenisového svazu Ivo Kaderka 
p(i%el se vst(ícnou my%lenkou rozd$lení
celého areálu v návaznosti na tradici
klubu, co" nejlépe postihuje historii,
ale i investici do nového areálu. 
O ten jsme v&stavbou nové )tvanice 
v podstat$ p(i%li,” (íká prezident 

I. !LTK Franti%ek Stejskal a pochvaluje 
si, "e smlouva o rozd$lení areálu 
podstatn$ p(isp$la k pro#i%t$ní ovzdu%í
mezi klubem a svazem. 
„,ada prostor z'stává spole#n&ch,
nap(íklad pevná hala pod centrkurtem,
restaurace nebo regenerace, a jejich
vyu"ívání funguje zcela bez problém' 
a ke spokojenosti v%ech, kurty 
a kancelá(e jsou striktn$ rozd$lené.” 

Svaz je tak vlastníkem centrkurtu 
a ve%ker&ch prostor v jeho útrobách.
Smlouva, na jejím" základ$ dnes 
na )tvanici sousedí !TS a I. !LTK, u"
funguje (adu m$síc', teprve v kv$tnu
2005 ji ov%em »posv$tili« i na katastru.
„Administrativa byla únavná a vy"ádala
si mnohem víc #asu ne" jsme 
p(edpokládali, ale z(ejm$ to jinak
ne%lo. Bylo nutné po(ídit geometrick&
plán, získat souhlas (ady subjekt' 
v#etn$ magistrátu, rozd$lit energie,
vy#istit zápisy na katastru... 
Díky tomu ale dnes hospoda(íme 
skute#n$ na svém, jak personáln$, tak
ekonomicky, a máme velmi korektní
vztahy s tenisov&m svazem,”
pochvaluje si mana"er I. !LTK 
Vladislav )avrda.

Samostatní u$ i na map#

Luxusní regenera)ní linka s bazénem 
a ví!ivkou je majetkem svazu, )lenové
I. *LTK ji v$ak mohou vyu(ívat

Terasa klubové restaurace 
a v pozadí bazén, v lét# )leny klubu
hojn# vyu(ívan& 

Pohled na $tvanick& areál v pr'b#hu
Prague Open 2005 - centrkurt pat!í
podle smlouvy tenisovému svazu, 
zb&vající kurty obhospoda!uje 
I. *LTK Praha
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Devítka? Rebound Ace!

Chvíli to trvalo, ale od podzimu se dá i na )tvanici hrát na betonu! 
Pardon - na tvrdém »australském« povrchu Rebound Ace. Nov& kabát 
a na zimu i »bublinu«, dal%í nafukova#ku, dostal kurt #. 9. „Máme dal%í
kurt pro zimní hraní, kter& navíc p(ivítali závodní hrá#i,” (íká %éftrenér 
I. !LTK Jaroslav Jandus. Rebound Ace toti" nabízí ideální mo"nost 
tréninku %pi#kov&m hrá#'m, aby se p(ipravili na turnajové série v Americe 
a v Austrálii. Navíc prodlou"í sezónu do #asného jara a pozdního podzimu, 
kdy u" se na antuce hrát nedá. Kompletní rekonstrukce »devítky« 
firmou Oáza ,í#any p(i%la na 2 milióny korun.

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 0 6

Bolina na %tvanici

Sed$li na terase klubové restaurace jako by si spletli stadióny! Hokejoví sudí 
Bolina a spol. Anebo ne? „Fasoval jsem u Aley v$ci a narazil na tuhle mikinu.
Kluci hlásili, "e to je bomba, tak jsem ji vzal t(ikrát,” smál se Radek )t$pánek, 
loni #eská jedni#ka, p(ed jedním z podzimních trénink' na )tvanici ve spole#nosti
sv&ch trenér' Marka V%etí#ka (uprost(ed) a Tomá%e Krupy. Pruhovan& 
rozhodcovsk& dres ho natolik uchvátil, "e se v n$m ukázal i na posledním 
turnaji roku v Pa(í"i-Bercy. Samoz(ejm$ jen p(i rozehrávce...

Debl'm kralovali Stejskalovi

Klubov& den I. !LTK se v ned$li 28. srpna 
nad o#ekávání vyda(il. N$kte(í dali p(ednost jen 
debatám, odpo#inku u bazénu a gurmánsk&m 
lah'dkám restaurace Kogo, v deblovém turnaji ov%em
vál#ilo dvanáct pár'. Vít$zi se nakonec stali sourozenci
Franti%ek a Eli%ka Stejskalovi, kte(í ve finále porazili
dal%í mix Lubo% Zahradník - Scholleová. Odm$na, 
#ty(i volné hodiny v pr'b$hu halové sezóny, vít$ze 
nepochybn$ pot$%ila. Pora"en&mi semifinalisty byli 
Pavel Zahradník - Mikulec a Mat$jovsk& - Hor#i#ka. 
P(íjemn& den na )tvanici zakon#ilo posezení 
s podve#erním grilováním.

P!ij+te na angli)tinu!

U#íte se anglicky? Nevadí, p(esto - nebo mo"ná 
práv$ proto! - pro vás máme zajímavou nabídku. 
A to zvlá%+ pro ty z vás, kdo u" anglick&m jazykem 
#áste#n$ vládnete, ale máte ostych p(i konverzaci.
Roz%í(ili jsme toti" dohodu o spolupráci s americkou
lektorkou angli#tiny Julií Fishman. Od zá(í má 
k dispozici u#ebnu, ve které probíhají privátní nebo
maloskupinové lekce. Velmi uvítáme, kdy" se mezi
zájemci o v&uku objeví co nejvíce d$tí, které se sice 
ve %kolách angli#tinu u#í, ale chybí jim praktická 
konverzace i um$ní rozum$t rodil&m mluv#ím.

»Kurto(rout« roku: Vladimír Hor)i)ka

Na )tvanici se mu líbí. „Je tady dost kurt',
ú"asné zázemí a restaurace, bazén, m'"u
tady potkat pana prezidenta Klause, co" 
je také milé... A zabaví se tu i moje malá
dcera,” vypo#ítává Vladimír Hor#i#ka 
(na snímku), pro# tráví ve »svém« klubu tolik
#asu. Práv$ to se mu ale stalo osudn&m:
byl toti" vyhlá%en »Kurto"routem« roku
2005! V letní sezón$ 2005 odehrál 
neuv$(iteln&ch 125 hodin! „Nem'"u v$(it, 
"e bych hrál nejvíc ze v%ech, mám pocit, 
"e n$kte(í jiní hrají je%t$ #ast$ji. T(eba 
Petr Lev&,” usmívá se Vladimír Hor#i#ka. 
Na druhém míst$ sko#il Jovo Savi# 
(111,5 hodiny) a na t(etím Petr Lev& (110). 

P!ed deblovou bitvou: zleva Tomá$ B#lohradsk&, 
Hana Kop!ivová, Franti$ek Kop!iva a Lubo$ %tych
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Zn.: Hole s sebou!

Kdo zaparkuje v zimních m$sících 
u Negrelliho viaduktu, mo"ná nevytáhne
z auta rakety, ale golfové hole. 
V útrobách malého centru je toti" nové
lákadlo: golfov& simulátor Full Swing 
s 38 sv$tov&mi h(i%ti! „Byl to m'j
nápad, jsem asi nejv$t%í golfov& fanatik
v klubu, i kdy" Jirka H(ebec, Zden$k
Krampera, Martin Zenkl, Milan )rejber
a n$kte(í dal%í zase tolik nezaostávají,”
usmívá se Vladislav )avrda. )pi#kov&
simulátor, dal%í mo"nost vy"ití nejen
pro #leny, si klub po(ídil díky bezúro#né
p'j#ce Milana )rejbra. „V$(ím, "e p(es
zimu bude o simulátor zájem a "e si 
na sebe vyd$lá, proto"e poptávka 
v Praze po(ád je%t$ p(evy%uje nabídku.
Golfisté jist$ ocení i bezplatné hlídané
parkovi%t$ a vyhledávanou kuchyni 
klubové restaurace Kogo.” Volné 
hodiny a ceník najdete na internetu 
na stránkách www.cltk.cz v podsekci
golfov& simulátor. Ceny - bez nutnosti
platit vstup - pat(í k nejni"%ím v Praze,
#lenové klubu mají dal%í slevy.

A letos do Bruselu!

Víc "ivo ne" obvykle bylo na )tvanici
první t&den v #ervenci. Z Bruselu toti"
p(ijela náv%t$va: prezident Royal Leopold
Clubu Maurice Ulens p(ivezl deset d$tí
z nejv$t%ího belgického klubu, kter& je
stejn$ jako I. !LTK Praha #lenem 
Centenary Tennis Clubs (CTC), sdru"ení
stolet&ch klub'. O malé Belgi#any bylo
v Praze perfektn$ postaráno. Dopoledne
v$t%inou trénovali na )tvanici, odpoledne
m$li bohat& program od prohlídky
Prahy a" po v&let na Karl%tejn. „Byla to
p(íjemná akce, nápad prezidenta Royal
Leopold Clubu. Belgi#ané bydleli 
v rodinách, t(eba u nás t(i kluci zhruba
ve v$ku na%eho dvanáctiletého Davida,”
vzpomn$l na letní o"ivení Petr )im'nek,
#len v&boru I. !LTK. Sdru"ení stolet&ch
klub' si toti" dává za cíl rozvíjet 
p(átelské vztahy a kontakty mezi kluby
a tohle je jedna z forem. O p(í%tích
prázdninách vyrazí pro zm$nu "áci 
a junio(i I. !LTK do Bruselu.

Simulátor u( otestovala nejen 
Iveta Bene$ová, ale také Australan 
Scott Draper, ú)astník 
ECM Prague Open

Nav$tivte klubového fyzioterapeuta

,ada #len' klubu kvitovala z(ízení kade(nictví, manikúry a pedikúry v areálu 
I. !LTK. Od podzimu máme dal%í tip: Dvakrát t&dn$, v úter& (17.30 - 20.30) 
a ve #tvrtek (16.00 - 19.00), je na )tvanici k dispozici závodním i rekrea#ním 
hrá#'m fyzioterapeut Petr Routner, jen" spolupracuje s daviscupov&m 
reprezentantem Janem Hernychem a ka"doro#n$ p'sobí p(i ATP/WTA Prague
Open. Seznam fyzioterapeutick&ch v&kon' a ceník je k dispozici v recepci 
klubu. Objednávat se m'"ete bu. telefonicky p(ímo u Petra Routnera 
(tel.: 602 393 203) nebo p(es klubovou recepci.

[stalo se]

Ivo Miná! & Jan Kurz: %ance pro dva

Ivo Miná( má od poloviny prosince nového
kou#e. Je jím Jan Kurz, v minulosti mj. úsp$%n&
trenér Sukové, Novotné, )víglerové, McNeilové 
a Strnadové. „Líbí se mi, "e je do tenisu blázen,
"e pro"ívá ka"d& balón, i v tréninku. V$(ím, 
"e mi m'"e pomoct po taktické stránce 
i v profesionálním p(ístupu. A taky jsem rád, 
"e se mnou bude jezdit na turnaje, to mi minul&
rok chyb$lo,” (íká Ivo. Jan Kurz se rozhodoval
dlouho, ale nakonec k&vl. „Je to velk& tenis, 
po kterém se mi stejskalo. A jsem p(esv$d#en, 
"e Ivo má %anci jít nahoru,” (íká a vysv$tluje:
„Není opot(ebovanej, v&razn$ji se za#al 
prosazovat a" v dorostu, a taky není 
z »rozmazlené rodiny«, co" se, aspo* doufám,
projeví v jeho chuti a v'li n$co dokázat. 
A p(iznávám: Beru to i jako v&zvu.”
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[stalo se]

Petr %im'nek v !ídícím v&boru CTC

Centenary Tennis Clubs (CTC), sdru"ení stolet&ch klub', 
má od listopadového v&ro#ního zasedání v Lausanne deset
nov&ch #len'. Jsou mezi nimi mj. The Edgbaston Priority Club
z Birminghamu, kter& pat(í k nejstar%ím ve Velké Británii, 
a nejstar%í kanadsk& klub - The Toronto Lawn Tennis Club.
Sdru"ení tak má 44 registrovan&ch klub', z toho 30 z Evropy.
Co je ov%em pot$%itelné: #lenem nov$ zvoleného 
devíti#lenného (ídícího v&boru CTC je i zástupce I. !LTK Praha
Petr )im'nek - na fotografii ho nepochybn$ najdete sami. 
Prezidentem byl jednohlasn$ zvolen pan Juan M. Tintoré, 
kter& stojí v #ele slavného Real Club de Tenis Barcelona 1899
(na snímku v první (ad$ uprost(ed). 

Na sety to mají 18:18

Lubo% Zahradník (vlevo) a jeho bratr Pavel
jsou oporami »cé#ka« I. !LTK ve II. t(íd$ 
a v presti"ním deblu doká"í porazit pár
Pavel Hu+ka - Stejskal. Lubo% je na )tvanici
mezi rekrea#ními hrá#i (i kdy" jemu m'"e
znít tenhle termín právem pejorativn$)
jedni#kou roku 2005, o v&sadní postavení
se p(etahoval práv$ s bratrem. „Na sety
to spolu máme 18:18, ale p(i %tvanickém
satelitu se mi da(ilo o malinko víc. Jeden
turnaj jsem vyhrál a jednou byl ve finále,
brácha taky jednou vyhrál a podruhé hrál
semifinále,” usmívá se Lubo%. Debla spolu
ale brat(i nehrají. D'vod je prozaick&: 
Pro drtivou v$t%inu soupe(' by byli
nestraviteln&m soustem. A jaké má lo*ská
jedni#ka dal%í tenisové plány? „Úpln$
oby#ejné: Chci hrát tenis co nejdéle 
to p'jde.”

%t#pána inspirovala babi)ka

Sedmilet& )t$pán Langpaul 
je jedním z nej%ikovn$j%ích kluk' 
v tenisové %kole I. !LTK. „Hlavn$
ho tenis ohromn$ baví, úpln$ 
ho pohltil,” (íká trenérka Jana 
Pikorová. )t$pán chodí dvakrát
t&dn$ do %koli#ky, taky do sobotní
p(ípravky, v ned$li navíc trénuje
individuáln$. K tenisu ho pr& 
p(ivedla babi#ka, náru"ivá 
tenistka, na )tvanici ho pro zm$nu
vodí maminka. „)t$pán za#al na
Vy%ehrad$, ale nebylo to podle
m&ch p(edstav, tak jsme to drze
zkusili v !LTK, proto"e to je
Mekka tenisu u nás, a - vy%lo to,”
usmívá se )t$pán'v tatínek 
a prozrazuje, "e )t$pán tou"í
po(ád vyhrávat. Stojí za zmínku,
"e byl i #lenem dru"stva v&b$ru
Prahy, které vyhrálo mistrovství
republiky v minitenisu.

Premiéra pat!ila (en#

P(ed Vánoci se sice málokdo 
ubránil tradi#nímu shonu, ale 
na golf #as zbyl. Simulátor Full 
Swing byl »pok(t$n« turnajem 
pro #leny klubu a pozvané hosty 
ve dnech 16. - 18. prosince. 
A p(esto"e n$které flighty dopovaly
nepovolen&mi tekutinami, úrove*
premiérového turnaje byla velmi
solidní. Na h(i%ti Oakland Hills
Country Club se hrálo na rány 
s odpo#tem handicapu 
a s v&sledkem 58,8 netto zvít$zila
Andrea )avrdová (HCP 24,2 - 83 ran) 
p(ed Ji(ím H(ebcem 
(62,7 netto, HCP 11,3 - 74 ran),
jen" zahrál nejlep%í brutto 
v&sledek, a Zde*kem Kramperou 
(63,5 netto, HCP 16,5 - 80 ran). 
Ve h(e na rány bylo po(adí 
H(ebec (74), )avrda (79), 
Krampera (80).
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Mnozí )lenové klubu to 
nepochybn# v#dí, ale p!esto - kde
za)ala tenisová tradice ve va$í 
rodin#?
„D$da se do Prahy p(i"enil 
do rodu Vávr', to byla vá"ená pra"ská
mlyná(ská rodina, u Mánesa m$li ml&n. 
Do I. !LTK vstoupil n$kdy na p(elomu
století, pozd$ji byl i #lenem v&boru. 
A kdy" se v roce 1929 postavila nová
klubovna, stal se jedním z nejv$t%ích
mecená%'. Táta pak %el v jeho stopách.”

A v padesát&ch letech si asi 
s tenisem pro(il své, (e?
„Po válce, v padesát&ch letech, musela
spousta lidí z klubu zm$nit profesi.
Táta d$lal (idi#e, závozníka, taky 
na Kladn$ v hutích. Doktor Kode%,
právník, musel k soustruhu. Klasick&m 
p(íkladem byl pan doktor Sou#ek, 
hrozn$ krásnej #lov$k. -ivot ho natolik
p(isk(ípl, "e odevzdal byt v P%trosovce 
a %el d$lat na )tvanici správce. 
Podobn$ dopadla spousta lidí a klub
pro n$ byl  oázou, která fungovala
po(ád stejn$. Scházela se tu inteligence,
lidi, kte(í to odskákali, ale psychicky 
se nezhroutili. Já byl malej kluk, ale
vím, jak si #lenové klubov& "ivot u"ívali.
I tyhle vzpomínky m$ p(im$ly, abych
za#al pro !LTK taky n$co d$lat, navíc
jsem klubu za spoustu v$cí vd$#nej. 
To je vlastn$ moje nejv$t%í motivace,
pro# to d$lám.”

Vy se ale z!ejm# sna(íte na v$echny 
ty tradice nejen vzpomínat, (e?
„Sna"ím a nijak se tím netajím, prost$

jsem stará konzerva (smích). 
Já si ale myslím, "e to je správná 
cesta. Chci p(edev%ím jedno: aby tady 
maximáln$ fungoval klubov& "ivot. 
I kdy" si samoz(ejm$ uv$domuju, 
"e doba se zm$nila. ,íkám, "e jsme 
sportovn$-spole#ensk& klub, 
tak jako to b&valo d(ív. Sna"íme se
proto o #leny klubu starat po v%ech 
stránkách. Nabízíme jim i (adu dal%ích
aktivit ne" jen tenis, spole#enské 
akce, chceme, aby sem lidi chodili 
rádi. I proto jsem rád, "e je tady
kvalitní restaurace, kde se dá dob(e
najíst, nebo jen tak posed$t 
a poklábosit.”

Vy jste si nepochybn# vysnil 
ideálního )lena...
„Vysnil. P(edstavuju si, "e sem 
rodi#e p(ivedou do %koli#ky kluka, 
kter& se tady nau#í tenis, projde 
závodními dru"stvy, pak bude 
trénovat nebo i bafu*a(it a a" bude 
mít %est k(í"k', tak sem bude chodit
t(eba jen hrát karty a kroutit u piva
hlavou nad tím, jak to ti mladí 
hrajou bídn$. A mo"ná sem jednou 
p(ivede vnuka...”

Krásná p!edstava. Máte je$t# 
n#jakou dal$í?
„Samoz(ejm$. T(eba si p(edstavuju 
- u" asi deset let, jak roz%í(íme areál 
za Negrelliho viadukt, o kurty na Slavoji,
co" je jediná plocha na ostrov$ ur#ená
Územním plánem pro sport. Je to dost
t$"k& boj, nekone#ná jednání. Tendr 
na revitalizaci ostrova vyhrála u" p(ed

#asem firma Meridian Spa, ale pak 
p(i%la komplikace, proto"e zimák 
je památkov$ chrán$ná stavba. 
V$(ím ale, "e to jednou dopadne 
a "e na Slavoji budeme pokra#ovat 
v duchu staré )tvanice.”

Vám se stávající areál nelíbí?
„Líbí, ale je to moderna, "elezo 
a beton. Nic proti tomu, ale pro klubov&
"ivot, kter& chce navázat na n$kdej%í
tradici a atmosféru, si umím p(edstavit
lep%í prost(edí. Jinak jsem samoz(ejm$
rád, "e se kone#n$ poda(ilo dotáhnout
rozd$lení areálu mezi I. !LTK a tenisov&
svaz i na papí(e, v katastrálních mapách.
Te. jsme kone#n$ samostatní se v%ím
v%udy.”

Co vás v poslední dob# - pokud 
jde o klub -  je$t# pot#$ilo?
„Spousta v$cí. Mám radost z ka"dého
jednotlivého v&sledku na%ich hrá#', 
z toho, kdy" vidím, "e mají ke klubu
vztah, "e nehrají extraligu pro peníze,
ale proto"e jsou tady doma. A taky
jsem rád, "e máme (adu partner',
sponzor', kte(í nám pomáhají, a mnozí
z nich u" (adu let, proto"e bez nich
bychom na spoustu plán' museli 
zapomenout.”

Prozra+te je$t#, jaká máte dal$í 
p!edsevzetí?
„Aby se nám da(ilo starat se o v%echny
#leny, o závodní i rekrea#ní hrá#e, ale
hlavn$ aby k nám p(icházeli noví #lenové,
aby prost$ klub praskal ve %vech. 
To je m'j ideál.”

Otec sou)asného prezidenta klubu p!i )ty!h!e (druh& zleva) - jeho spoluhrá)em
nebyl nikdo jin& ne( Vlasta Burian 

D#de)ek Franti$ka Stejskala, p!ed
lety také )inovník I. *LTK 
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Franti%ek Stejskal:  
Vím, $e jsem 
»konzerva«

Je mu osmapadesát, 
ale po(ád má spoustu ideál'. 
Hlavn$ t$ch souvisejících se
)tvanicí. Pardon: s I. !LTK
Praha. FRANTI)EK STEJSKAL 
je toti" s nejstar%ím 
a nejslavn$j%ím #esk&m 
klubem srostl& víc ne" kdokoli
jin&, a zdaleka nejen proto, 
"e je u" patnáct let jeho 
prezidentem. Na )tvanici toti"
»bafu*a(ili« i jeho tatínek 
a d$de#ek. A on tuhle tradici
neporu%il.

[interview]



Co vás v tenisovém roce
2005 nejvíc pot#%ilo?

Jana Pikorová: „-e se nám na ja(e
ve %koli#ce vyrojilo víc ne" %edesát
d$ti#ek a pár z nich je opravdu 
%ikovn&ch a stojí za to se jim v$novat.
Z toho mám velkou radost.”

Pavel Hu,ka: „Jako tenistu m$ 
nadchly v&kony Tomá%e Berdycha 
v Davis Cupu proti N$mc'm i to, 
co ukázala Nicole Vaidi%ová.”

Lubo$ %tych: „-e se Agassi dostal 
do finále US Open, proto"e to 
- aspo* doufám - oddálilo jeho
odchod do tenisové penze. Je to 
hrá# podle mého gusta.”

Daniel Van#k: „Úsp$chy Mí%i 
Krajickové, která m$la p(es zdravotní
trable fantastick& rok, a Martina
Kameníka, kter& je m&m sv$(encem.
Pokud bude Mí%a zdravá, v$(ím, 
"e ji #eká skv$lá kariéra.”

Jozef Proke$: „To je jasné - finále
Davis Cupu, do kterého se Slováci
probojovali. Sledoval jsem v%echny
zápasy a na dálku fandil. 
A na semifinále dokonce vyd$lal,
proto"e jsem m$l vsazeno...”

Ji!í H!ebec: „M$ asi nejvíc pot$%ilo, 
"e se Honza Hernych udr"el v první
sv$tové stovce. Proto"e obhájit 
v&sledky z prvního »velkého« roku 
je v"dycky t$"ké.”

Petr Luxa: „Sezónu jsem strávil 
Na Cibulkách a pot$%ilo m$, "e jsme
se udr"eli v první lize. I kdy" sv'j
tenis u" samoz(ejm$ beru tro%i#ku
jinak ne" d(ív...”

Vlasta Vopi)ková: „Tomá% Berdych.
V Davis Cupu proti N$mecku sehrál
fantastické p$tise+áky, je to bojovník!
A je%t$ sta#il skv$le zakon#it rok
vít$zstvím v Pa(í"i.”

Alice Riklová: „Úsp$chy d$tí. Filip
vyhrál p(ebor Prahy p(ípravky a Patrik
byl ve v&b$ru Prahy, kter& vyhrál
mistrovství republiky v minitenise.”

Petr Lev&: „-e se man"elka Lenka
v&razn$ zlep%ila. S novou raketou
z(ejm$ získala i kus sebev$domí 
(s úsm!vem).”

Jan Marek: „Nic... Ale ne, 
mám samoz(ejm$ radost, "e jsme 
s Du%anem Lojdou vyhráli debla 
na mistrovství Evropy osmnáctilet&ch
v Klosters a taky "e jsem urval první
#ty(i bodíky ATP.”
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[anketa]

a je dvojkou v ro#níku 1988, Ji(í 
Ko%ler je jak na #eském, tak na ITF
"eb(í#ku jedni#kou ro#níku 1989. 

Mezi d$v#aty je sice Michaella 
Krajicková v$kem je%t$ dva roky 
juniorka, ale podobn$ jako její 
dlouholetá konkurentka Nicole 
Vaidi%ová u" pevn$ etablovaná 
v "enské sv$tové stovce. Jen zran$ní 
a operace ji loni v lét$ na krátkou dobu
zastavily v cest$ za v&razn$ lep%ím
umíst$ním na "eb(í#ku WTA, kde byla
na konci roku na 57. p(í#ce. Kate(ina
Kramperová je stálicí v juniorské %pi#ce,
pat(í jí 37. místo v "eb(í#ku ITF a ur#it$
se velmi brzy p(idá do tréninkového 
i turnajového tábora na%ich velmi
úsp$%n&ch "en.

O extraligovém t&mu jen ve zkratce:
Skv$lá sezóna pro Mí%u Krajickovou,
stále se lep%ící Kate(ina Böhmová, 
která m$la n$kolik v&born&ch akcí
korunovan&ch vít$zstvím v Barcelon$
(75 000 USD), pomaleji, ale stále
dop(edu postupující Lucie Hradecká, 
o které jsem p(esv$d#en, "e p(i 
profesionálním p(ístupu má 
na první stovku a v&%. Od Ivety Bene%ové
po(ád #ekám to opravdové zúro#ení
jejího mimo(ádného talentu, myslím
tím umíst$ní kolem dvacátého místa 
na sv$tovém "eb(í#ku, Mí%a Pa%tiková
se v sezón$ dostala poprvé do stovky,
ale zatím toto p(íjemné a klid garantující
postavení neudr"ela. Sandra Kleinová
m$la také dlouh& zdravotní 
v&padek, ale p(esto stihla vyhrát 
dv$ »p$tadvacítky«, Denisa Chládková
m$la slab%í sezónu - v$(ím v%ak, 
"e zdaleka ne(ekla poslední slovo. 
Ivo Miná( fantasticky za#al rok finálov&m
úsp$chem na p'lmiliónovém turnaji
ATP v Sydney, kde cestou do finále
porazil plejádu sv$tov&ch hrá#', 
70. místo na konci roku m$ v%ak s jeho
potenciálem neuspokojuje. Jan Hernych
op$t vyhrál sv'j oblíben& Prague Open
a pevn$ zakotvil ve sv$tové stovce. 
Má také rozhodn$ na víc ne" umíst$ní
kolem 80. místa a ur#it$ to brzy doká"e.
Z ostatních si asi nejv$t%í pochvalu
zasluhuje za %pi#kové sv$tové postavení
ve #ty(h(e Franti%ek !ermák a v poslední
dob$ velmi se lep%ící sv$(enec Ji(ího
H(ebce Jan Mertl.

Záv$rem bych rád pod$koval trenérské
sestav$ kolem %éftrenéra Jaroslava 
Janduse. Jirka H(ebec, Jirka Fencl 
a Dan Van$k u" byli jmenováni, v&borní
jsou i Lubo% )tych a Magda Zemanová, 
v posledních dnech do party p(ibyl 
z Prost$jova do Prahy se navrátiv%í Dan
Filjo. Sedm kvalitních tenisov&ch trenér'
spole#n$ s kondi#ním trenérem Pavlem
Jandou u", jak doufám, p(edstavuje 
to nejlep%í, co m'"eme na%im 
talentovan&m hrá#'m nabídnout. 

Tenisová legenda Ji!í H!ebec, klubov& trenér I. *LTK Praha, 
jen( pomáhá na cest# nahoru nejen Luká$i Vr"ákovi, ale t!eba 
i daviscupovému reprezentantovi Janu Hernychovi

Lucie Hradecká m#la v&te)nou sezónu, mj. se stala mistryní
republiky v hale i venku

Je diskutabilní, kde za#ít 
s hodnocením roku 2005, nebo+ 
n$kdo m$(í úsp$%nost klubu podle
v&sledku prvního t&mu dosp$l&ch, 
a+ u" hraje jakoukoliv sout$", jin& pak
podle umíst$ní mláde"nick&ch t&m' 
a dal%í mo"ná podle individuálních
v&sledk' hrá#' klubu. Pro I. !LTK Praha
je prioritou úsp$%nost hrá#' TSM, SVT 
a SCM, a to hlavn$ proto, "e zde se
mnohem víc projeví kvalita komplexního
zabezpe#ení tréninkového procesu 
ne" strategie managementu klubu,
která má v$t%í mo"nost prezentace 
v extralize.

V t&mov&ch sout$"ích 
mláde"nick&ch kategorií letos 
postrádám titul, i kdy" dv$ druhá 
a jedno t(etí místo nejsou zklamáním.
Stále více se prokazuje to, s #ím u"
del%í dobu vnit(n$ bojuji, a sice dilema,
zda pou"ívat na úkor domácích hrá#'
hostující tenisty #i nikoliv. 
P(iznávám, "e jsem své názory
p(ehodnotil a nap(í%t$ po vzoru 
n$kter&ch jin&ch klub' zam$(íme
pozornost na vytvo(ení skute#n$ 
%pi#kov&ch t&m' i za pomoci 
»legioná('«. Málokdy se toti" 
i p(i kvalitní klubové v&chov$ 

mláde"e poda(í dát v jenom ro#níku
dohromady vyrovnan& t&m #ty( kluk' 
a dvou d$v#at s ambicí na titul.

Mezi mlad%ími "áky kraloval 
sezón$ 2005 Luká% Vr*ák, kter& se stal 
mistrem republiky jak v hale, tak venku. 
Na domácích kurtech za cel& rok
poznal pouze jednu porá"ku ve svém
ro#níku, a to je dlouho nevídaná bilance.
Na t(etí pozici se umístil Tomá% Pitra,
kter& v klubu trénuje a v sou#asné
dob$ do I. !LTK p(estupuje. Pot$%ili 
i Robin Jakimi# (ro#ník 1994/5. místo 
v redukovaném "eb(í#ku), Marek Routa
a Robin Stan$k (oba ro#ník 1995/3.,
resp. 5. místo). Posilou pro "ákovsk& 
t&m bude jist$ Ond(ej Budík, jedni#ka 
ro#níku 1994 - p(ichází na hostování 
z Karlov&ch Var'.

V mlad%ích "ákyních je situace 
mén$ p(íznivá, nebo+ %pi#ka ro#níku
1993 Zarina Dijas byla dlouhodob$
nemocná a na%e nejlep%í hrá#ka 
ro#níku 1994 Kamila Pavelková 
je a" patnáctá. Moc m$ t$%í rozhodnutí
mimo(ádn$ talentované Petry 
Rohanové z Karlov&ch Var', toti" "e 
v roce 2006 - a doufejme i v dal%ích 
letech - bude spolupracovat s I. !LTK.

Takov&m v&jime#n&m talent'm 
chceme vytvo(it skute#n$ ty nejlep%í
mo"né podmínky.

V kategorii star%ích "ák' jsou 
na )tvanici v&razn$ úsp$%n$j%í dívky. 
V ro#níku 1991 se na t(etí místo 
vy%vihla stále se lep%ící Martina 
Borecká, ro#níku 1992 kralují sestry
Krist&na (1. místo) a Karolína (2. místo)
Plí%kovy, které u" budou za(azeny 
k trenérovi Fed Cupu Ji(ímu Fenclovi. 
U chlapc' Martin Vesel& (7. místo) 
a Jan Bohos (11. místo) p(edstavují
spí%e pr'm$r. Sv$tl&m momentem je
p(íchod do tréninku a na hostování
Tomá%e Hanzlíka (TK Most), jedni#ky
ro#níku 1992, pro kterého platí toté" 
co pro Budíka a Rohanovou - dostane
od klubu to nejlep%í, co mlad&m 
nabízíme.

U junior' je situace velmi pot$%itelná.
Perspektivní sestava vedená v&born&m
trenérem Danem Va*kem slibuje 
ten nejkvalitn$j%í sparing a dobrou 
budoucnost. Jan Marek a Filip Zeman
získávají první ATP body, Václav 
Ku#era je na druhém míst$ #eského 
dorosteneckého "eb(í#ku, Martin
Kameník vyhrál Pardubickou juniorku 
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Sezóna 2005 o&ima Vladislava "avrdy

[závodní tenis]

Na první otázku má odpov$. po ruce:
„Na ka"d& turnaj jedu s tím, "e ho
vyhraju,” usmívá se Luká% Vr*ák (12),
ale není v tom ani %petka fraje(iny.
Prost$ jen správná troufalost 
a sebev$domí. Nakonec - bez toho by
loni jen t$"ko vyhrál domácí mistrovství
mlad%ích "ák' v hale i venku stejn$ jako
Masters Nike Junior Tour v Prost$jov$.
„Ve finále jsem porazil Jirku Vesel&ho, 
z toho mám radost,” t$%í ho vít$zství
nad velk&m soupe(em. Na sv$tovém
vyvrcholení celé série v Nice si pak zahrál
semifinále. „Porazil m$ )pan$l Carlos
Boluda, ten je fakt v&bornej. Znal jsem
ho z mistrovství Evropy, kde jsem s ním
bohu"el taky prohrál. V Nice ztratil jen
#ty(i gamy v celém turnaji, z toho dva 
se mnou,” vzpomíná Luká%, loni 1. hrá#
ve svém ro#níku u nás.

S tenisem za#ínal v p$ti letech 
v Hostiva(i, sou#asn$ hrál za Slavii

hokej a v Horních M$cholupech fotbal.
„Tenis m$ ale bavil nejvíc,” usmívá se
Luká%, jeho" do p(íchodu na )tvanici,
kde trénuje zhruba t(ikrát t&dn$ u" dva
roky, vedli rodi#e. V I. !LTK na n$j
dohlí"í p(edev%ím Ji(í H(ebec a Luká% si
pochvaluje: „Kdy" s n$k&m prohraju,
doká"e m$ psychicky zvednout. 
A je to super chlap!” A co (íká Ji(í 
H(ebec? „Luká% hraje chyt(e, vyhrává
hlavn$ hlavou. A tenis ho ohromn$
baví, co" je první p(edpoklad toho, aby
se prosadil. Navíc se s ním díky tomu
dob(e pracuje.” 

S podmínkami na )tvanici jsou spokojeni
i Luká%ovi rodi#e. „V klubu nám vy%li
vst(íc jak jen mohli, a" jsem p(ekvapená,
co v%echno pro Luká%e d$lají. A moc 
se mi líbí, "e tady d$ti nenervujou tím,
"e »musejí« vyhrát,” (íká Luká%ova
maminka Jana. Co dodat? Luká%i, 
a+ se da(í! 

Pan H'ebec je super chlap, 'íká Luká% Vr!ák
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V&sledky I. *LTK - *eská skupina:

I. *LTK - Slavie Plze" 5:2 (I. Miná( - -itko 3:6, 4:6, Hernych - J. ,íha 6:3, 6:3, Bene%ová - Pr'%ová 4:6, 6:0,
2:6, Krajicková - Szatnerová 6:4, 6:2, J. Miná( - P. ,íha 3:6, 6:4, 7:6 (7:2), !ermák - Kudrná# 6:0, 2:6, 6:4, 
Böhmová, Krajicková - Szatnerová, Birnerová 6:4, 6:2).
Mariánské Lázn# - I. *LTK Praha 2:5 (Dilaj - Hernych 7:5, 6:7, 7:5, Olejniczak - Vacek 6:3, 1:2 skre# Vacka, 
Kleinová - Krajiceková 4:6, 6:2, 2:6, Blahotová - Hradecká 0:6, 3:6, Holenda - Mertl 0:6, 2:6, 
Dra"n& - J. Miná( 6:7, 7:6, 1:6, I. #ty(hra skre# Mar. Lázn$, dal%í zápasy se nehrály kv'li de%ti.
I. *LTK - Olymp Praha 6:0 (I. Miná( - Zima 6:1, 6:2, Hernych - Pivo*ka 7:5, 0:6, 7:6, Böhmová - Hrdinová
6:1, 1:1 skre# Hrdinová, Hradecká - Gabeová 6:0, 6:0, Vacek - Langer 6:0, 6:2, !ermák - Nikit$nko 6:0, 6:4).
TK Neridé - I. *LTK 5:2 (Zíb - Miná( 6:4, 6:0, Dlouh& - Hernych 1:6, 4:6, Peschkeová - Bene%ová 6:1, 6:2, 
Hrozenská - Hradecká 6:3, 4:6, 6:3, Ku#era - Mertl 4:6, 7:6, 7:5, Kubot - !ermák 4:6, 4:6, 
Kubot, Vízner - Miná(, !ermák 6:3, 6:3, Zíb, Dlouhá - Vacek, Hernych 3:6, 3:2 nedohráno, 
Peschkeová, Hrozenská - Böhmová, Hradecká 6:4, 5:5 nedohráno).
Finále: TK Neridé - *eská sportovní 5:4
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Pro Franti$ka *ermáka, jednoho z nejlep$ích deblist' sv#ta, m#l mana(er klubu Vladislav %avrda 
po extraligov&ch bojích jen slova chvály

a pra"sk& Olymp 6:0. Do finále proti
!eské sportovní, vít$zi Moravské skupiny,
%el z první p(í#ky TK Neridé.„Soupe(e,
které jsme m$li porazit, jsme porazili, 
TK Neridé, posílen& o t(i zahrani#ní
hrá#e, naopak splnil roli favorita proti
nám. )koda neú#asti Krajickové 
s Pa%tikovou, které nebyly fit, %koda t(í
neprom$n$n&ch me#bol' Mertla proti
Ku#erovi,” posteskl si )avrda. Pro v$t%inu
hrá#' svého dru"stva m$l slova
pochvaly, nejvíc ov%em vyzdvihl 
p(ístup a v&kony !ermáka. „Franta
zaslou"í absolutorium, v extraligovém
t&dnu je ochoten hodit osobní 
zájmy za hlavu a odevzdat maximum 
pro t&m, toho si cením. Naopak 
m$ mrzí, "e Iveta Bene%ová chodí 
p(i extralize na kurt stejn$ ráda jako
v$t%ina z nás k zuba(i...” Extraligovou
bídu podtrhla loni i (ada nedostatk' 
v organizaci. „A+ u" je stávající úrove*
extraligy jakákoli, hrají ji %pi#koví 
sv$toví tenisté a podle toho by to 
na kurtech m$lo vypadat. P(edstava, 
"e si p(i ligovém fotbale hrá#i budou
sami b$hat pro zakopnuté mí#e a nikde
si nep(e#tete aktuální skóre ani #as, 
je, myslím, dost d$sivá.”

„Extraliga nemá (ád ani atmosféru, 
o nic se nehraje, v sout$"i jsou t&my,
které do ní nepat(í - nap(íklad Olymp.
Myslím, "e ideální by byl po#et %esti
dru"stev,” p(isadil si Ji(í H(ebec a zali-
toval: „Za m&ch #as' bylo radostí a ctí
ligu hrát. Dnes? N$kte(í hrá#i odehrají
svoje zápasy naprosto bez zájmu...”
P(es solidní druhé místo ve skupin$ byl
lo*sk& ligov& t&den pro klub citeln$
ztrátov& - v posledních letech je to
ostatn$ tradice. „Extraliga nás p(i%la
zhruba na t(i sta tisíc korun,” p(iznal
)avrda, "e s kdysi presti"ní sout$"í 
smí%en&ch dru"stev jsou momentáln$
spojené jen starosti a v&daje. Na zápasy
se p(ijde podívat sotva pár tenisov&ch
nad%enc', v médiích hledáte v&sledky 
v rubrikách »stru#n$« a na jejich 
p(e#tení pot(ebujete br&le. „Extraliga 
je bohu"el momentáln$ sout$"í 
okresního formátu a mám pocit, "e 
ve stávající podob$ nemá smysl ji hrát.”

Poslední zprávy t&kající se budoucnosti
nejvy%%í sout$"e jsou ov%em p(ece jen
optimisti#t$j%í. V leto%ní sezón$ by 
se m$la extraliga odehrát tradi#n$ 
po US Open, ov%em b$hem jediného
t&dne v Ostrav$, a p(edev%ím 
- po pauze by m$la mít op$t partnera! 
Co" mj. znamená i tzv. hospitality 
pro zú#astn$ná dru"stva a také finan#ní
prémie. P(í%tí mistr !R by m$l získat
300 tisíc korun, celková dotace sout$"e
bude 800 tisíc. V$(me, "e presti" 
extraligy p'jde op$t nahoru, i kdy"
vzpomínky na doby minulé budou asi
nav"dy znít jako pohádka na dobrou
noc...
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Kdysi to byla hodn$ presti"ní 
sout$". A pro vít$ze vstupenka 
do je%t$ presti"n$j%ího Poháru mistr'.
Jen"e to v%echno dávno zavál #as!
Tenisová extraliga v posledních letech
doslova "ivo(í. A od vzniku Asociace 
extraligov&ch tenisov&ch klub' (AETK)
je na tom paradoxn$ h'( a h'(. 
Tak bídn$, "e ani s titulem, kter& loni 
v polovin$ zá(í získalo dru"stvo 
TK Neridé, nejsou spojené "ádné 
prémie, ale jen a jen v&daje...

„Kdybych m$l hlasovat, zda extraligu 
v sou#asné podob$ zachovat, asi bych
zvedl ruku pro její zru%ení. Jenom"e

pak bych si musel polo"it otázku, 
pro# v'bec mít v klubu %pi#kové hrá#e.
Abych si s uspokojením p(e#etl, "e 
Hernych postoupil do #tvrtfinále 
v Bangkoku a Bene%ová v Tokiu? 
To asi ne,” zamyslel se nad smutn&m
stavem nejvy%%í domácí sout$"e, 
ve které se naposledy hrálo o prémie
zhruba p(ed p$ti lety, kdy byla partnerem
Komer#ní banka, Vladislav )avrda.
T&m I. !LTK, kterému v rozhodující
bitv$ o finále proti TK Neridé 
chyb$ly pro zran$ní opory Krajicková 
a Pa%tiková, skon#il v tzv. !eské skupin$
druh&, kdy" porazil Slavii Plze* 
a Mariánské Lázn$ shodn$ 5:2 

V extralize snad znovu o prémie

Extraligov& t&m 2005: v první !ad# zleva stojí trenér Ji!í Fencl, Michaela Pa$tiková, Michaella Krajicek, Iveta Bene$ová, Kate!ina
Böhmová, Lucie Hradecká a Ji!í H!ebec, vzadu zleva Ivo Miná!, Jan Hernych, Franti$ek *ermák, Jan Miná!, Jan Mertl a Jan Vacek

Jan Vacek se na antuce necítí úpln# 
doma, ale pro extraligov& t&m odevzdal 
maximum
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kurt', te. p(ibyl i »australsk& beton«, 
co" je fantazie a ur#it$ o n$j bude 
p(etahovaná, je tady krásná regenerace
s ví(ivkou, fitness, hezk& %atny a v%ude
#isto a taky fajn lidi. A v&borní trené(i. 
)tvanici vd$#ím za hodn$,” 
(íká Mí%a.

Ze za#átku se jí v klubu trenérsky 
v$noval Antonín )ulc, poté Jaroslav
Jandus a te. hlavn$ Dan Van$k, ob#as
i Ji(í Fencl. „Dan m$ zná asi nejlíp, u"
kdy" p(ijdu ráno na kurt, ví, jak jsem 
se vyspala,” sm$je se Mí%a a p(ipou%tí, 
"e je ob#as t$"ké s ní vyjít. 

„Mám svou hlavu, o spoust$ v$cí 
diskutuju. Ale "e bych d$lala velk& 
problémy, to snad ne, aspo* doufám...”
Trable ov%em loni m$la - zdravotní. 
V lét$ musela na víc ne" dva m$síce 
na raketu zapomenout, p(i turnaji 
v Rosmalenu si »ud$lala« meniskus 
a %la na operaci. 

„Osm t&dn' jsem se jen plou"ila 
o berlích a sna"ila se cvi#it, abych
aspo* n$co d$lala. M$lo to jediné plus
- strávila jsem spoustu #asu s ob$ma
brá%kama, vid$la n$jaké filmy a p(e#etla
pár kní"ek. Pak jsem pomalu za#ala
hrát, to je%t$ po(ád v Holandsku. 
A" pak jsem se p(esunula do Prahy, 
na extraligu. Jen"e jsem zase chytila
n$jakou infekci,” posteskne si p(i 
vzpomínce na bídné m$síce. Ale záv$r
roku, ten byl jak z partesu!

„Jela jsem do Lucemburska, skoro 
bez tréninku, a kvalifikovala se. 
V Ta%kentu jsem pak mile p(ekvapila
sama sebe,” komentuje vít$zství 
na turnaji kategorie Tier IV 
(140 000 dolar'). Vzáp$tí p(i%el dal%í
skv$l& v&sledek: semifinále v belgickém 
Hasseltu (Tier III/170 000 dolar'). 
„To byl hodn$ p$knej turnaj. 
Hrála jsem dob(e a je%t$ jsem se tam 
domluvila... )koda t$ch zran$ní, mohla
jsem na tom b&t na konci roku je%t$
líp, ale na druhou stranu: v lednu
jsem byla v páté stovce a te. skoro 
na hranici padesátky, tak"e jsem 
spokojená,” hodnotí rok 2005.

Pro leto%ek se Mí%a zbaví %kolních
povinností, i kdy" ne tak úpln$. 
„Studuju jazyky, angli#tinu a %pan$l%tinu,
a baví m$ to, ale my%lenky na %kolu 
m$ pomalu opou%t$jí, i kdy" jsem 
v$(ila, "e to zvládnu, "e p'jdu 
na gympl - nakonec v rodin$ je 
univerzita tradice. Ale asi by to nem$lo
smysl, nezvládala bych to. Dvakrát
denn$ trénovat, chodit na rehabilitaci,
jezdit po sv$t$ a studovat - neumím si
to p(edstavit. Asi bude lep%í, kdy" 
budu d$lat jednu v$c po(ádn$.”

A tenisové plány hv$zdi#ky ze )tvanice?
„Hlavn$ z'stat zdravá, proto"e to je
první p(edpoklad dobr&ch v&sledk'.
Kdy" se mi to poda(í, budu se zlep%ovat
a tenis si u"ívat, t(eba to jednou 
p(ijde...”

Michaella s tatínkem krati)ce po vít#zství na Turnaji v Ta$kentu

Martin Kameník
zatím na Davis Cup
nemyslí
V lét$ vyhrál Pardubickou juniorku,
taky dva turnaje ITF »18«, v Plzni 
a ve Fr&dlantu. MARTIN KAMENÍK (17)
hraje v I. !LTK teprve rok, ale má 
za sebou v&bornou sezónu.

S tenisem za#ínal v %esti v Aritm$, 
ve t(inácti p(estoupil do Olympu 
a po t(ech letech p(i%el na )tvanici.
„Chodil jsem sem sparingovat u" d(ív 
a jsem rád, "e jsem mohl do !LTK 
p(estoupit. Je to p(ece nejlep%í klub 
u nás,” usmívá se Martin, kter& se loni
otrkával i na turnajích v zahrani#í. 
Na prosincovou váno#ní party, kde 
p(evzal ocen$ní pro nejlep%ího juniora
klubu, dorazil rovnou z Mexika, hrál
Orange Bowl. „Jak? Bídn$, v%echno
jsem prohrál. Konkurence je ohromná,
je to tro%ku jiné patro ne" domácí 
turnaje.” Loni se dostal student t(etího
ro#níku gymnázia Nad )tolou do první
osmdesátky juniorského "eb(í#ku ITF,
doma byl ve svém ro#níku druh&,
respektive t(etí, p(ed sebou m$l je%t$ 
o rok mlad%ího klubového kolegu 
Ko%lera. Na )tvanici se mu trenérsky
v$nuje Daniel Van$k. „Je p(ísnej, 
musíme tomu dávat sto procent,”
usmívá se Martin, kter& je ve skupin$
Dana Va*ka spolu s vrstevníky 
Markem, Ku#erou, Jebav&m a Ko%lerem.

V lednu se chystal poprvé 
na grandslam, do Melbourne. Letos
chce za#ít zkou%et %t$stí na nejmen%ích
turnajích mu"'. „Uvidím, jak se mi
bude da(it, ale ned$lám si iluze. I mezi
juniory je %pi#ka hodn$ vyrovnaná 
a není snadné se prosadit. O v$cech
jako je Davis Cup zatím nesním, to je
je%t$ hodn$ daleko,” (íká Martin. 
Na kurt$ se cítí nejlíp u základní #áry,
kde moc nechybuje, k síti se ale 
dvakrát nehrne. „Na tom musím 
zapracovat,” uv$domuje si mladík, 
kterému nejvíc vyhovuje antuka a
pomalej%í beton a jemu" se líbí tenis
»Gugy« Kuertena. Ale moc dob(e ví, 
"e do sv$tové %pi#ky vede je%t$ 
dlouhá cesta...
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„Pan Kaderka mi ale po(ád slibuje, 
"e mi tady se"ene "enicha, abych byla
!e%ka, tak uvidíme,” culí se sympatická
blond&nka, o které mnozí mluví jako 
o p(í%tí tenisové jedni#ce. Otázky, jestli 
je víc doma v Praze nebo v Nizozemsku,
kde s rodi#i "ila do sv&ch devíti let, 
ale dvakrát nemusí.

„Netrapte m$, je to slo"ité. Te. nic 
m$nit nebudu, koneckonc': u" jsem se
rozhodla," usmívá se Mí%a, nevlastní 
sestra Richarda Krajicka, wimbledonského
%ampióna z roku 1996. „!asto si 
telefonujeme a kdykoli za ním p(ijedu, 
jde si se mnou zahrát a (ekne mi sv'j
názor,” t$%í ji.

Na )tvanici hraje u" %est let a na pra"sk&
klub nedá dopustit. „Mám )tvanici ráda,
jsou tady perfektní podmínky. Spousta

Michaella Krajicek 

Narozena 9. ledna 1989 v Delftu, 

Nizozemsko

Bydli%t$: Praha a Almere, 

Nizozemsko

V&%ka: 177cm/váha: 68 kg

Hraje pravou rukou

Profesionálka od roku 2003

Nejv$t%í úsp$chy 2005: vít$zství 

na turnaji WTA Tour v Ta%kentu, 

semifinále v Hasseltu, #tvrtfinále 

v Hertogenboschi; finále #ty(hry 

v Estorilu (s Nagyovou) a v Hasseltu 

(se Szavayovou); vít$zství ve dvouh(e

na ITF/75.000 v Ortisei

-eb(í#ek WTA - dvouhra: 57., 

#ty(hra: 105.

V&hry v karié(e: 122 898 USD

Co mo"ná nevíte: vít$zstvím 

v Ta%kentu se stala první Nizozemkou 

po Schultzové-McCarthyové

(1997/Quebec), která vyhrála turnaj

sv$tového okruhu

[co nového u...]

Extraligu bude hrát asi nav"dycky jako cizinka, s nizozemsk&m
pasem v kapse. Co na tom, "e oba rodi#e MICHAELLY KRAJICEK
(16) mají ryze #eská jména, "e je Mí%a od deseti let Pra"anda, "e
má v Severních !echách prarodi#e, "e v !esku tráví ka"dé Vánoce
a tenisov$ je doma na )tvanici a hraje za I. !LTK?

Michaella Krajicek: 
"tvanici vd#&ím za hodn#



Jaroslav Jandus: 
Kdy$ to p(jde, vydr$ím klidn# 
do d(chodu

,íká, "e správn& trenér by si m$l 
projít v%ím. Sám tu zku%enost má.
JAROSLAV JANDUS (42) za#ínal jako
trenér st(ediska ve Slavii, pracoval 
s d$v#aty ve »Slo"ilov$« KB t&mu, 
byl %éftrenérem na Olympu i v I. !LTK,
trenérem fedcupového t&mu i osobním
kou#em - rok doprovázel po turnajích
Danielu Bedá*ovou. A pak, na podzim
2003, se vrátil na )tvanici.

Asi vás pot#$ilo, (e vám v I. *LTK
dr(eli místo?
„Jsem za to klubu vd$#n&, zachovali 
se ke mn$ perfektn$. D$lat osobního
kou#e je trochu riziková zále"itost, ale
já v$d$l, "e se budu mít kam vrátit.”

A ud#lal jste dob!e?
„Nepochybn$. Jsem tady spokojen, 
po v%ech stránkách. D$lám práci, která
m$ baví, je tady padesát %edesát d$tí 
a mlad&ch hrá#', o které se sna"íme
starat a já mám pocit, "e se nám to
da(í. Na )tvanici je %pi#kové zázemí,
chybí snad jen p$kná t$locvi#na a park,
kam by se dalo chodit b$hat.”

Ne!íkejte, (e je v$echno jenom 
r'(ové?!
„Samoz(ejm$, "e ne. Jen málokteré
dít$ se dnes m'"e soust(edit jen na
tenis, a nejen proto, "e rodi#e cht$jí,
aby taky dob(e studovalo a je%t$ hrálo
na flétnu. Co" ov%em dost dob(e nejde.
Doba je jiná, na d$ti jsou v$t%í nároky
ve %kole, mají jiné mo"nosti zábavy ne"
d(ív, tím myslím hlavn$ po#íta#e, inter-
net a (adu dal%ích v$cí. 
V Praze je dal%í komplikací doprava,
proto"e d$ti, a s nimi #asto i rodi#e,
stráví hodinu dv$ denn$ jen dojí"d$ním
na tréninky. Kdy" p(ijdou ve#er dom',
mají tak akorát #as ud$lat úkoly 
a jdou spát...”

Tenis asi taky n#co stojí.
„Já (íkám, "e od nuly do %edesáti tisíc
ro#n$. Za ka"dodenní trénink, 
pochopiteln$ krom náklad' na turnaje.
Ti nejlep%í mají v%echno hrazené,
v&konnostní hrá#i si p(iplácejí, 
rekrea#ní si platí v%echno sami.”

A kolik stojí privátní lekce 
u $tvanického $éftrenéra?

„Myslím, "e nejsem v&jimka, b$"ná
taxa je dnes p$t stovek za hodinu.”

Je lep$í b&t kou)em $pi)kové 
hrá)ky, nebo trenérem v klubu?
„Pro m$ asi dnes to druhé. M'"u vést
normální rodinn& "ivot, co" je pro m$
vzhledem k tomu, "e mám dva osmileté
kluky, priorita. V prvním p(ípad$ 
je #lov$k x t&dn' mimo domov. 
M'j rekord s Dájou byl od 9. listopadu
do 9. února, t(ináct t&dn' po sv$t$.
Za#ali jsme kempem na Florid$, 
pak se na m$síc p(esunuli do Austrálie
a zpátky to vzali p(es turnaj v Japonsku
a dal%í v Evrop$. A po t&dnu doma
let$li zase na m$síc do Ameriky...”

Ale cestování...
„... n$koho mo"ná láká, 
ale já k téhle práci p(i#ichl a myslím, 
"e o nic nep(icházím. Krom toho 
zastávám názor, "e pokud má hrá# 
tréninkové zázemí v klubu, m'"e 
na turnaje jezdit sám, nebo s n$k&m 
z rodiny a s trenérem jen ob#as, 
na nejd'le"it$j%í akce."

Nejste v roli $éftrenéra taky ú!edník?
„Jen trochu. A organizovat 
tréninky a dal%í program m$ baví. 
Na )tvanici je navíc fungující rezerva#ní
systém, (ada v$cí b$"í perfektn$ 
p(es po#íta#, tak"e ú(adování 
není tolik.”

Z )eho máte p!i své práci nejlep$í
pocit?
„-e se u nás ob#as n$kdo nau#í tenis.
Asi to zní jako fráze, ale myslím, "e
t(eba Mí%a Krajicková se nau#ila tenis
na )tvanici. Ale toté" Iveta Bene%ová,
Sandra Kleinová, Ivo Miná(, Honza
Mertl. Jsou tu v&borní trené(i, mezi
nimi Jirka H(ebec, jeho" slova mají
pro hrá#e nesmírnou váhu.”

Kolik hodin denn# trávíte na kurt# 
vy sám?
„Tak #ty(i p$t. T$lo u" se ob#as ozve...”

Jak dlouho to je$t# chcete d#lat?
„Kdyby to %lo, tak do d'chodu. 
Zatím snad na m$ "ádné stí"nosti
nejsou, tak tady, doufám, je%t$ n$jak&
rok vydr"ím.”

Jaroslav Jandus (42)

)éftrenér I. !LTK Praha

Trenérská praxe: trenér SVS ve Slavii,

trenér KB t&mu d$v#at, %éftrenér 

v PSK Olymp a v I. !LTK, 

trenér t&mu pro Fed Cup, 

osobní kou# Daniely Bedá*ové

Stav: "enat&, man"elka Martina, 

synové Tomá%, Martin (8, dvoj#ata) 

a Va%ek (17)

Hobby: hokej, v lét$ i v zim$ hory,

dokumentární po(ady v televizi 

- hlavn$ o letcích na západní front$
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Jaroslav Jandus s Dájou Bedá"ovou,
které se v#noval jako osobní kou)

[rozhovor]
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Ke %tvanickému Safina Cupu pat(í 
p(ívlastek tradi#ní. Turnaj ITF do 18 let
kategorie IV, kter& loni v #ervenci
vyhráli Angli#an Skinner a Tereza 
Belblová, má toti" za sebou u" p$t 
ro#ník' - pro hrá#e I. !LTK p$t 
p(íle"itostí zahrát si turnaj ITF ve velmi
solidní konkurenci.

„To je pro nás nejv$t%í p(ínos - máme
karty do turnaje pro hrá#e mlad%ích
ro#ník', pro star%í "áky, kte(í se 
pot(ebují otrkat mezi dorostenci,” (íká
mana"er klubu Vladislav )avrda. 

Loni v #ervenci bylo na )tvanici nabito,
v ka"dém pavouku osma#ty(icet hrá#',
navíc se hrála kvalifikace. „Safina Cup
samoz(ejm$ na t&den omezil rekrea#ní
tenis a (adu trénink' jsme museli 
zajistit v jin&ch klubech, ale to je úd$l 
po(adatel'. Dvakrát do roka to snad
na%i #lenové akceptují.” V pavoucích
dvouher bylo celkem deset hrá#' 

I. !LTK, mezi d$v#aty nap(íklad 
talentovaná Krist&na Plí%ková (13).
„Jsem ráda, "e jsem si zahrála, i kdy"
jsem prohrála u" v prvním kole. 
Ka"d& zápas nebo turnaj, kde hrají
star%í holky, je pro m$ ur#it$ dobrá
zku%enost,” (íká Krist&na, loni 
na )tvanici mj. finalistka turnaje ETA
%estnáctilet&ch. „Hraju tady ráda, 
p(ece jen je to »doma«, jsem v !LTK
u" t(i roky,” usmívá se.

Slu%í se p(ipomenout, "e turnaj ITF 
by nebyl bez titulárního partnera, 
kter&m je spole#nost Safina, u" n$kolik
let jeden z nejd'le"it$j%ích partner'
klubu. S p(edsedou p(edstavenstva
Safiny Tomá%em Plach&m se zná 
Vladislav )avrda z dorosteneck&ch let. 
„Potkali jsme se t(eba ve #tvrtfinále
Pardubické juniorky,” vzpomíná 
klubov& %éf I. !LTK a na otázku, 
kdo tehdy vyhrál, se pousm$je: 
„)avrda, ve t(ech setech.”

Neb&t vojny, mo"ná jsme jeho jméno
#etli ve v&sledcích velk&ch turnaj'.
TOMÁ) PLACH/ (53) hrál jako kluk
dvakrát #tvrtfinále Pardubické juniorky
a v deblu presti"ní turnaj vyhrál! 
„M&m par+ákem byl tehdy Tomá% Vrba.
V singlu jsem ale nem$l %t$stí, ob$
#tvrtfinále jsem prohrál v dohrávce
druh& den ráno,” usmívá se p(edseda
p(edstavenstev spole#ností Safina 
a Chemoprojekt, které jsou d'le"it&mi
partnery I. !LTK Praha.

M'(ete p!iblí(it svou kariéru?
„Za#ínal jsem v jedenácti na Bohemce,
pak p(e%el na Duklu a poté na Slavii V)
Praha. Kdy" p(i%la vojna, %lo to rychle -
z ASVS jsem byl p(evelen k tankovému
pluku na Borech a ne" jsem si vy(ídil
hostování na Slavii V) Plze*, trvalo to
p'l roku a s tenisem byl konec... Pak
u" jsem hrál jen národní ligu za !esk&
Brod a stal ze m$ pust& amatér.”

K tomu ale p!isp#la i va$e profesní
kariéra, ne?
„Je fakt, "e v sedmadvaceti jsem 
odjel na #ty(i roky do Iráku na stavbu
rafinerií. Ale hrál jsem tam v&te#n&
rekrea#ní tenis, m$li tam dva kurty 
- jeden betonov& a druh& asfaltov&...” 
(s úsm!vem)

Te+ jste !editelem Chemoprojektu 
a jedním z nejvy$$ích mana(er' 

Safiny a sna(íte se tenisu pomáhat.
Jak& máte vztah ke %tvanici?
„Chodíval jsem jako "á#ek
na Javorského, Hole#ka, Koudelku,

Pálu, samoz(ejm$ na Honzu Kode%e 
a ob#as si pak na )tvanici zahrál mistrák.
Je to pro m$ tenisová svatyn$, která
za"ila velké daviscupové bitvy, a taky
domov slavného a tradi#ního klubu,
kde mám navíc p(átele. Kdy" se 
Chemoprojekt p(est$hoval do Hybernské
ulice, m$l jsem to blízko a za#al díky
Vlá.ovi )avrdovi a Marku Moravcovi 
na )tvanici hrát.”

A odtud u( byl jen kr')ek 
k partnerství s klubem a k Safina
Cupu...
„P(esn$ tak. Kdy" jsme hledali 
s Helenou Sukovou a Markem dal%í
aktivity a program pro Nada#ní fond
d$tského a juniorského tenisu, vyplynula
z toho i spolupráce s !LTK, kde jsou
pro nejtalentovan$j%í d$ti ideální 
podmínky k dal%ímu r'stu.”

Mimochodem - jak )asto se sám 
dostanete na kurt?
„Jednou t&dn$, n$kdy dvakrát. 
Nej#ast$ji hraju se synem, ob#as 
#ty(hru.”

A dal$í hobby?
„Golf, ly"ování a v poslední dob$ 
vnou#ata - to je hodn$ zábavn& sport...”

Safina Cup: "ance »otrkat« se

Nejzábavn#j%í sport? Vnou&ata, 'íká Tomá% Plach)
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Tomá$ Plach& z'stal vá$niv&m tenistou i jako $pi)kov& mana(er
úsp#$n&ch firem  

Krist&na Plí$ková
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[foto I. *LTK Revue]

Kate'ina Böhmová
Katku Böhmovou takhle vyfotil Tomá% Pánek pro její kalendá( 
na rok 2005. „Focení bylo docela fajn a bavilo m$, ale m$la jsem
vysoké podpatky a brzy m$ za#aly bolet nohy. Pak u" to tak fajn
nebylo,” usmála se p(i vzpomínce na focení Kate(ina.

Kate'ina Hainzová:
Nej&ast#ji hraje 
pan 'editel
Developerská skupina ECM a tenis 
k sob$ pat(í u" víc ne" %est let. 
Od chvíle, kdy za#ala spole#nost ECM
podporovat talentované mládí, 
ECM Team, a p(edev%ím od okam"iku,
kdy se stala titulárním partnerem 
Prague Open, %tvanického turnaje,
kter& rok od roku roste. Od leto%ního
roku je skupina ECM také partnerem 
I. !LTK Praha. Na detaily jsme se 
zeptali marketingové (editelky 
KATE,INY HAINZOVÉ.

Co pro vás znamená partnerství 
s I. *LTK?
„Spojení s tradicí a presti"í 
nejslavn$j%ího tenisového klubu u nás,
celoro#ní podporu tenisu a p(edev%ím
talentované mláde"e a také mo"nost
zajímavé propagace skupiny ECM.
Krom$ toho je )tvanice ideálním 
místem pro neformální setkání s na%imi
partnery a klienty. Klub má toti" 
perfektní zázemí v#etn$ %pi#kové 
restaurace Kogo.”

Mluvila jste o zajímav&ch mo(nostech
propagace...
„Dohodli jsme se, "e mal& centrkurt
ponese jméno ECM Court a v$(íme, "e
v&razná sv$telná reklama, kterou zde
umístíme, bude také poutat pat(i#nou
pozornost.”

Co je$t# má podle vás spole)ného 
I. *LTK a skupina ECM?
„Mluvit o tradici by asi bylo úsm$vné,
by+ si skupina ECM buduje jméno 
ve sv$t$ developmentu u" patnáct let. 
Ale tak jako má I. !LTK spoustu vizí 
a tou"í po roz%í(ení a dobudování 
areálu za Negrelliho viaduktem, i na%e
spole#nost má (adu odvá"n&ch cíl'. 
Ani jedno není otázkou p(í%tího roku 
#i dvou, ale je to dlouhodob$j%í 
zále"itost.”

Prozra+te - kdo ze spole)nosti ECM 
je nej)ast#j$ím náv$t#vníkem 
na %tvanici?
„Nepochybn$ generální (editel na%í
spole#nosti pan Jank', kter& hraje tenis
pravideln$ - pokud mu to samoz(ejm$
dovolí jeho pracovní vytí"ení.”
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Jana Pikorová (vlevo) s dcerou Romanou - za chvíli za)íná dal$í hodina $koli)ky, kterou si d#ti i rodi)e jen a jen chválí

"koli&ka je plná talent(!
Kdo vodí na )tvanici potomky 
do tenisové %koli#ky, moc dob(e to ví.
Jana Pikorová, b&valá v&borná ligová
hrá#ka, to s d$tmi umí jako málokdo. 
V I. !LTK se t$m nejmen%ím v$nuje 
u" n$kolik let. A proto"e by sama víc
ne" %edesát mr*ous' nezvládla, 
pomáhá jí dcera Romana. 

„Na ja(e jsme po dlouhé dob$ 
ned$lali nábor, najednou tady bylo
skoro sedmdesát prck', v$t%inou
d$ti#ek #len' klubu. A hodn$ z nich
je moc %ikovn&ch,” t$%í zku%enou 
trenérku, která se u" roky stará 
i o sb$ra#e p(i zápasech Davisova
poháru a Fed Cupu. Nejv$t%í radost 
má pr& z toho, "e na v$t%in$ d$tí vidí,
"e se na tréninky t$%í a "e je tenis 
baví. Ale není divu, tenisová %kola 
pod vedením Jany Pikorové, to je 
p(edev%ím hra. )koli#ka b$"í na )tvanici
od pond$lka do pátku, v$t%inou 
od 13 do 19 hodin. Trenérky se 
d$tem v$nují p(evá"n$ ve skupinkách 
po #ty(ech, t$m nejmen%ím #asto jen
na polovin$ kurtu. „V zim$ je to 
i z ekonomick&ch d'vod', proto"e 

hala stojí peníze a takhle se tam ka"dá
vejdeme se #ty(mi prcky,” vysv$tluje
Jana Pikorová. 

Mana"er klubu Vladislav )avrda 
si fungování tenisové %koly pochvaluje.
„)koli#ka byla v klubu je%t$ nedávno
pojímána spí% jako komer#ní zále"itost,
ale te. je jasné, "e brzy vychová (adu
talent' pro p(ípravku a mlad%í "áky.
Práce Jany Pikorové s t$mi nejmen%ími
p(ed#ila na%e o#ekávání,” (íká.

„Já mám p(edev%ím radost, "e je
o tenis mnohem v$t%í zájem ne" 
donedávna, "e rodi#e p(ivedli 
na )tvanici (adu talentovan&ch d$tí 
a "e máme mnohem v$t%í podporu
vedení klubu. V zimní sezón$ to 
nap(íklad znamená i volnou hodinu 
v hale pro p(ípravku," libuje si 
Jana Pikorová, která vede i dru"stva 
p(ípravky (skon#ilo #tvrté z osmi 
t&m' na p(eboru Prahy) a minitenisu 
(pátí z osmi). Tenisovou %koli#ku 
umí navíc d$tem tradi#n$ zpest(it, 
a tak si d$ti loni u"ily i t(i tradi#ní 
akce. Na konci b(ezna uzav(el zimní 

sezónu den pln& sout$"í - star%í d$ti
#ekal turnaj se zápasy hran&mi do #ty(
gam', mlad%í desetiboj her a nejmen%í
prcky p$tiboj. „Házeli jsme do dálky,
na ter#, skákali p(es %vihadlo, b$hali
slalom, d$lali "abáky...” p(ibli"uje 
»d$tsk& den« Jana Pikorová. 
N$co podobného p(ipravila s dcerou
pro d$ti koncem #ervna, ty nejstar%í 
si na kurtech na Slavoji zahrály i zápasy
na jeden set. Poslední lo*ská akce 
prob$hla na )tvanici 4. prosince. 
„Bylo to v podobném duchu jako 
p(edchozí dny, i kdy" se sna"íme 
sout$"e obm$*ovat, aby na d$ti #ekalo
poka"dé n$co nového.” S koncem
ka"dé hodiny pro ni ov%em zdaleka 
role trenérky nekon#í. S rodi#i toti"
poka"dé ochotn$ probere p(ípadné
otázky, poradí, doporu#í nebo se"ene
raketu. Nakonec - tak n$jak to p(ece
má b&t...

! Bli"%í informace ke v%em aktivitám 
tenisové %koly I. !LTK vám v p(ípad$
zájmu poskytne Jana Pikorová na tel.
261 227 665, nebo 606 370 666 
(e-mail: pikorova@cltk.cz).
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Mistra ur&ila a$ rozehrávka!
„Hrajeme ná% systém,” uji%+oval se
p(ed prvním odpalem Vladislav )avrda,
pot$"kal o pár centimetr' del%í hole
Milana )rejbra, které si u" pon$kolikáté
musel vyp'j#it (o vlastní ho v zá(í 
p(ipravil neznám& poberta, jen" v noci
nav%tívil kufr jeho auta...) a pro jistotu
zopakoval celému flightu dob(e známá
pravidla i v&%i sázek. A pak u" klubové
mistrovství I. !LTK v golfu na Karl%tejn$
mohlo za#ít. Za nádherného, tak(ka
letního (íjnového dne, vyrazilo na h(i%t$
dev$tat(icet hrá#' v#etn$ pozvan&ch
host'. V$t%ina z nich bojovala o titul
mistra klubu u" po%esté!

Nejdramati#t$j%í okam"ik dne ov%em
p(i%el a" kdy" bylo po turnaji. Vladislav
)avrda u" v karl%tejnském clubhausu
rozd$lil v$t%inu cen - v#etn$ t$ch pro
sebe a syna Petra, neb oba vyhráli své
kategorie... - a hodlal dekorovat 
Franti%ka Münstera jako nového mistra
I. !LTK. „Franta to tradi#n$ ukecal. 
P(inesl stejn& po#et ran jako Arno%t
Gütling, ale má vy%%í handicap,” usmíval
se generální mana"er klubu a chystal
se p(edat trofej. Ale ouha: „P(i h(e 
na rány se ale v"dycky hraje rozehrávka,”
namítl velezku%en& golfista Old(ich
Uher, a tak se %lo vzáp$tí znovu ven! 
To u" v%ichni dávno probrali poka"ené
drivy, putty i zahrané »berdíky«, m$li 
v sob$ kachnu s knedlíkem a se zelím,
mnozí i pive#ko nebo paná#ka a venku
se valem %e(ilo. O titul se tak hrálo p(ed
diváky, i kdy" s p(icházejícím ve#erem
bylo vid$t nejdál na dvacet metr'.

Vladislav %avrda blahop!eje 
Franti$ku Münsterovi, kter& se stal 
v !íjnu na Karl$tejn# mistrem klubu 
v golfu

Brilantní chip prezidenta klubu
Franti$ka Stejskala 
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[mistrovství klubu]

Prezident Václav Klaus a jeho stylov& forhend
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[hrají na "tvanici]

Václav Klaus:
Ob&as zajdu jen na kávu

Prezident VÁCLAV KLAUS je na )tvanici
doma, je toti" #estn&m - a velmi 
aktivním - #lenem klubu. Ka"doro#n$
odehraje spoustu hodin, v zim$ i v lét$.
„Mnohdy se ov%em velmi rád zastavím
t(eba jen na kávu nebo na ob$d. 
Pro politika, kter& je neustále 
v kancelá(i a v klimatizovan&ch 
místnostech, má posezení na terase
%tvanické restaurace blahodárné 
ú#inky,” (ekl s úsm$vem v rozhovoru
pro I. "LTK Revue.

Pane prezidente, vzpomenete si, 
kdy jste byl poprvé na staré %tvanici?
„Myslím, "e to bylo v roce 1960, 

kdy jsme jako studenti Vysoké %koly
ekonomické nacvi#ovali na spartakiádu.
Pan u#itel Picek, tehdy funkcioná( 
tenisového Motorletu, z nás kv'li 
spartakiád$ ud$lal tenisty, za které
jsme odcvi#ili obvodní kolo - cvi#ení
mu"' s ty#emi. Za odm$nu nás pak
vzal na exhibi#ní utkání Praha - Sydney.
Na )tvanici tehdy p(ijel i Rod Laver 
a já sed$l na unikátním míst$ p(ímo 
u kurtu, byl to zá"itek. D(í# Pavel
Korda tehdy po nad%eném v&konu
porazil Frasera...”

Stará %tvanice m#la velké kouzlo, (e?
„M$la neopakovatelnou atmosféru,

kdo tam za"il utkání Davisova 
poháru, zápasy Kode%e, H(ebce 
nebo Kukala, ur#it$ mi dá za pravdu. 
Nov& stadión je asi pro staromilce
nep(ijateln&, p(edev%ím n$kdej%í 
klubová atmosféra je z(ejm$ 
v nenávratnu...”

Jste )estn&m )lenem I. *LTK, velmi
slavného klubu - snad není nevhodné
se zeptat, zda to cítíte i jako ur)itou
poctu?
„Nepochybn$, v"dy+ #estné #lenství 
má velmi p'vabná pravidla, která (íkají,
"e musíte hrát finále n$jakého 
grandslamu, a to je%t$ ve dvouh(e,
anebo b&t prezidentem #i premiérem
této zem$. Ve svém »p(edpolitickém«
"ivot$ jsem se tenisu nijak vá"n$ 
nev$noval, první setkání se skute#n&mi
tenisty jsem za"il práv$ na )tvanici, 
na I. !LTK, kde jsem se setkal s Pavlem
Hu+kou, Vlá.ou )avrdou, Milanem 
)rejbrem, Franti%kem Stejskalem, 
Honzou Kurzem. To jsou lidé, kte(í m$
k tenisu p(itáhli a spoustu m$ toho
nau#ili. Tak"e m'j vztah ke )tvanici 
se utvá(el i prost(ednictvím m&ch 
p(átel.”

Jak )asto se dostanete na kurt?
„To vám m'"u (íct docela p(esn$, 
proto"e od jisté doby si d$lám #árky.
Tak"e vím, "e loni jsem hrál celkem 
stojednat(icetkrát.”

To je ú(asné )íslo!
„Já myslím, "e ka"d&, kdo jen 
trochu chce, si #as na sport ud$lá. 
Nev$(ím, "e je ne(e%iteln& problém 
najít si t(eba ve#er hodinku 
na tenis.”

Je n#jak& turnaj, na kter& rád 
vzpomínáte?
„Ne(a.te m$ mezi hrá#e (úsm!v). 
Rád jsem si zahrál ka"d& ProAm turnaj
nebo exhibici, b&t na kurt$ s tenisty
jako Me#í(, )míd, Slo"il, Novák, 
Damm - to je poka"dé zá"itek. 
V Americe jsem m$l mo"nost potkat 
na kurtu t(eba Gottfrieda nebo kdysi 
slavn& deblov& pár McNamara - 
McNamee.”

Pravideln# jste hostem Prague Open,
)asto hrajete doprovodn& turnaj 
ve )ty!h!e - V.I.P. Trophy. Jak se vám
$tvanick& turnaj líbí?
„Líbí se mi velmi, jen m$ mrzí, 
"e na )tvanici nechodí je%t$ víc divák',
proto"e Prague Open nabízí opravdu
%pi#kov& tenis. Ale bohu"el to není jen
problém tenisu, byl jsem p(ekvapen,
jak málo fanou%k' p(ijelo t(eba 
do )pindlerova Ml&na na Sv$tov& 
pohár v alpském ly"ování, kde byly
v%echny velké hv$zdy. Ka"dopádn$ 
si ale myslím, "e do Prahy takov& 
turnaj pat(í.”
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Franti$ek Münster m#l skv#l& den a zaslou(en# se stal mistrem I. *LTK. Nerozházela ho ani rozehrávka s Arno$tem Gütlingem, 
na kterou u( v pozdním podve)eru málem nebylo vid#t...

Pohoda v klubovn#: zleva Ond!ej Krampera, Martin Zenkl, Zden#k Krampera 
a Ladislav Deyl

Precizní putt Ranko Peci)e - na stupn#
vít#z' to v$ak nesta)ilo...
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Z odpali%t$ jamky #. 1 poslali nejd(ív
oba hrá#i velmi solidní pitch na green
»osmnáctky« a %lo se puttovat. Franti%ek
Münster, zku%en& matador ost(ílen&
zku%enostmi i rozehrávkami z turnaj'
midamatér', nezaváhal, by+ byl 
po p(ihrávce na greenu zhruba dvakrát 
dál od jamky ne" jeho sok, a stal se 
golfov&m mistrem I. !LTK pro rok 2005.
„Myslím, "e to byl znovu báje#n& turnaj
a jsem rád, "e se rodí dal%í %tvanická
tradice. A t$%í m$, "e je nás, golfist', 
v klubu ka"doro#n$ víc,” (íkal 
v karl%tejnské klubovn$ Vladislav )avrda,
kdy" dekoroval mistry. Prezident klubu
Franti%ek Stejskal, jeden z nejv$t%ích
fe%ák' na h(i%ti, mluvil v podobném
duchu. A jak zahrál? „Jak mi v$k 
dovoluje,” usmál se a p(ipustil, "e 
na h(i%ti stále cítil #ty(i t&dny starou
havárii na kole. „Bolí m$ ob$ záp$stí 
i stehno, tu nohu mám tak tro%i#ku
mrtvou,” posteskl si s úsm$vem.
Ji(í H(ebec odjí"d$l mezi prvními, 
na druh& den hrál turnaj ve »sv&ch«
Pod$bradech. „M$ dneska nejvíc 
pot$%ilo, "e bylo hezky,” smál se, ale
pak dodal. „Ba ne, na svoje pom$ry
jsem hrál docela solidn$.”
Z(ejm$ jedin&mi, kdo pro"ili na h(i%ti 
i chvíle rozlad$ní (nepo#ítaje samoz(ejm$
okam"iky po nevyda(ené rán$ #i

puttu...), byli Milan Vopi#ka mlad%í 
a Vladimír Motlík. „Mar%ál nám zapsal
dv$ trestné rány za telefonování na
h(i%ti,” popsal Milan nep(íjemnost,
která je potkala. „To se mi fakt nikdy
nestalo...”

A propos: Kdo chce b&t mistrem 
klubu v roce 2006, m'"e na )tvanici 
u" te. trénovat. Kde? P(ece na zbrusu
novém simulátoru, kter& u" otestoval 
i Australan Scott Draper, novope#en&
golfov& profesionál.

Mist!i klubu (na rány):
Franti%ek Münster (81) a Tereza Pigová (84)

Kategorie HCP 0-18,0 (stableford):
1. Vladislav )avrda (GCKO/40 bod'/82 ran)
2. Milo% Pavlík (GKL/38/88)
3. Pavel H'la (GKDD/38/84)
4. Václav Zdra"ila (GCP/37/80)
5. Franti%ek Stejskal (GCP/36/95)
6. Milan Vopi#ka (GCNB/36/84)

Kategorie HCP 18,1 - ZK (/stableford):
1. Petr )avrda (GCNB/52/ - )
2. Ond(ej Krampera (GCKV/41/91)
3. Miroslav !ermák (GCKV/38/90)
4. Václav Bervid (CMR/38/ - )
5. Irena Deyl (GCP/37/ - )
6. Vladimír Motlík (RGCML/37/91)

Jeden z karl$tejnsk&ch flight': zleva Roman Janou$ek, Franti$ek Stejskal, Jozef Piga 
a Old!ich Uher

Perfektní technika $vihu V#ry Stejskalové 

[mistrovství klubu]
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Pavla Hu+ku bitva zni&ila

Byl to p(íjemn& srpnov& víkend, 
nadto vít$zn&! V&b$r I. !LTK Praha 
se v rámci utkání mezi slavn&mi kluby
sdru"en&mi v Centenary Tennis Clubs
(CTC), asociaci stolet&ch klub', vypravil
do Berlína. Soupe(: LTTC Rot-Weiss,
jeden ze zakládajících #len' sdru"ení.
Na kurtech se urputn$ bojovalo, 
v klubovn$ a p(i slavnostní ve#e(i 
p(átelsky debatovalo.

Jestli"e prvních osm let po zalo"ení
CTC bojovalo jeho osm #len' pravideln$
mezi sebou, dnes, kdy sdru"uje 
u" 44 klub', je to nep(edstavitelné.
Proto byla t(icítka evropsk&ch klub'
rozd$lena do osmi skupin po t(ech 
a jedné dvou#lenné. Tu vytvo(il práv$ 
I. !LTK s berlínsk&m LTTC Rott-Weiss. 

„Bylo to p(íjemné setkání, navíc 
v mnoha sm$rech u"ite#né,” vzpomíná
na náv%t$vu v N$mecku Petr )im'nek.
Setkání bylo toti" i p(íle"itostí k v&m$n$
informací a zku%eností pokud jde 
o fungování obou klub'. 
„T(eba z na%eho rezerva#ního 
on-line systému byli v Berlín$ une%eni. 
Ale nejen tam.”

Aby ov%em nep(i%el zkrátka tenis: 
Ob$ strany se u" dlouho p(ed utkáním
zajímaly o kvalitu soupe(e. I Pavel
Hu+ka m$l starost, »aby si zahrál«. 
„Po(ád (íkal, "e nechce "ádného 
rekreanta,” vzpomíná Vladislav )avrda.
Pavel se do#kal, v Berlín$ ho #ekal
Harald Elschenbroich, dávn& velk& 
soupe(. V&sledek: 7:6, 4:6, 6:7 
z pohledu Hu+ky, poslední set se hrál
jen jako tie-break. „Stejn$ jsem 
potom t&den nechodil,” vzpomíná
Pavel Hu+ka.

Vít$zství ale nakonec odvezl I. !LTK, 
za kter& bodovali  v singlech Franti%ek
Stejskal, Iva )im'nková a Alice Riklová.
Po dvouhrách byl stav utkání 3:3,
v%echny t(i #ty(hry ov%em pat(ily 
hrá#'m I. !LTK. Letos v srpnu p(ijede
na oplátku Rott-Weiss na )tvanici 
a pra"sk& klub po%le sv'j v&b$r na
»vinn&« pobyt do Bordeaux, kde sídlí
v$hlasn& Villa Primrose. Na )tvanici
naopak v dubnu zavítá dal%í #len CTC
Fitzwilliam Lawn Tennis Club z Dublinu. 
Slu%í se p(ipomenout, "e náklady 
na cestu do Berlína si v%ichni 
zú#astn$ní tradi#n$ hradili sami.

Dobojováno, je )as na drink. Zleva
Lubo$ Zahradník, Majka Hu,ková 
a So"a Zahradníková

Pavel Hu,ka s Ivou %im'nkovou 
(vpravo) a jejich soupe!i v mixu Harald
Elschenbroich a Inge Kubinová

Prezidenti obou klub' Hans Jürgen
Jobski a Franti$ek Stejskal

%tvanick& v&b#r v Berlín#: zleva Majka Hu,ková, Pavel Hu,ka, So"a Zahradníková,
Lubo$ Zahradník, Alice Riklová, V#ra Stejskalová, Franti$ek Stejskal, Iva %im'nková
a Petr %im'nek, sedící Pavel Zahradník

[Centenary Tennis Clubs]
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Trénink, nebo pouhá vyjí".ka? 
Chilan Massu se sice z(ejm$ chce 
do objektivu usmívat, ale v horském
terénu mu to jde, zdá se, 
pon$kud ztuha...

Syn? P(ece Bo.a! 
„Já to jen nadhodil a Jana (ekla: 
Tak jo, bude to Bodik,” popisuje 
Bohdan Ulihrach hledání jména 

pro prvorozeného syna. Ten p(i%el 
na sv$t 24. kv$tna v porodnici 

u Apoliná(e. „Asi z n$j bude 
plavec, sest(i#ky (íkaly, "e tak 

velké nohy je%t$ u novorozence 
nevid$ly,” usmíval 

se Ulihrach.

Nicole Vaidi%ová zaujala nejen 
na kurt$. )estnáctiletá blond&nka,
která na podzim vyhrála t(i turnaje (!)
WTA Tour v (ad$ - v Soulu, Tokiu 
a Bangkoku - a na konci roku se na%la
na 15. p(í#ce sv$tového "eb(í#ku, 
je toti" tvá(í firmy Reebok 
a na reklamních fotografiích 
jí to mimo(ádn$ slu%í.

Jean-Michael Gambill v roli 
o%et(ovatele aneb Ameri#an se 
sami#kou ocelota p(i turnaji v Delray
Beach. Ko#kovitá %elmi#ka je na sezna-
mu ohro"en&ch druh', ale americk& 
tenista se k ní údajn$ choval 
gentlemansky.

Tihle ho%i jsou 
z Kalifornie, a tak 
na ly"ích - snímek je 
z Düsseldorfu - pon$kud
tápou... P(esto: klobouk 
dol' p(ed bratry Bryanov&mi! 
V deblu jsou ale p(ece 
jen lep%í ne" na b$"kách.

Na pár minut pilotem aneb 
Ji(í Novák v kokpitu letounu MD-11.
„P(istával jsem, bohu"el jsem tu 
ma%inu rozbil,” komentoval zajímavou
zku%enost na trena"éru spole#nosti
FedEx v Memphisu. 
„Byl to neskute#n& zá"itek, 
v%echno vypadalo jako ve skute#nosti. 
Taky ten simulátor stojí patnáct 
milión' dolar',” usmíval se 
»Nov#a«.
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Jana Novotná vstoupila do Sín$ slávy! 
B&valá #eská tenistka, vít$zka Wimbledonu
1998, se loni 9. #ervence do#kala 
v americkém Newportu presti"ního ocen$ní.
Stejnou poctu si po jejím boku vychutnali 
i Earl »Butch« Buchholtz jr., Yannick 
Noah a Jim Courier.

To byl konec roku! Tomá% Berdych 
triumfoval v listopadu v Pa(í"i-Bercy!
„Byla to euforie, turnaj sn',” 
glosoval "ivotní úsp$ch Tomá% 
a odlet$l s p(ítelkyní Lucií )afá(ovou 
na dovolenou do Dominikánské 
republiky. I díky úsp$chu v Pa(í"i se
nakonec Tomá% stal »Zlat&m kanárem«
#eského tenisu pro rok 2005.

Rainer Schüttler u" má jasno: 
A" pov$sí raketu na h(ebík, bude 
trávit #as na padáku. Paragliding, kter& 
okusil p(i turnaji v Kitzbühelu, mu 
pr& doslova u#aroval.

P(í%tí Michael Schumacher? 
Ale ne, to jen Carlos Moya testoval
motokárovou dráhu p(i (íjnovém 
turnaji ve Vídni. Jeho nejv$t%ím 
soupe(em byl krajan Juan Carlos 
Ferrero. Kdo byl rychlej%í agentury 
neuvedly...

Sexistické, poni"ující a frivolní! 
To tvrdí feministky p(i pohledu 

na p'vabné sb$ra#ky v Madridu.
„Ob#as je t$"ké soust(edit se 

na ty správné balóny,” 
utrousil s úsm$vem Andre Agassi.

Ostatn$ - kdo by se divil, "e?

[stalo se ve sv#t#]



2005
V sobotu 17. prosince se 
na Prahu cel& den sná%ely sn$hové
vlo#ky. Tradi#ní klubová váno#ní party 
v Letenském záme#ku nemohla mít
lep%í kulisu a atmosféru, zvlá%+ 
kdy" ka"dého hned po vkro#ení 
do noblesních prostor vítal hork& pun#...

Se sezónou 2005, ve které se I. !LTK
kone#n$ osamostatnil i na katastrálních
mapách, se p(i%la rozlou#it stovka
#len' v#etn$ nejv$t%ích pam$tník':
nechyb$la toti" paní Renata Vikartová,
která je na )tvanici doma od roku
1934, ani Jára Be#ka, jeho" tatínek 
byl dlouholet&m prezidentem klubu.
„Jsem hrozn$ ráda, "e vedení klubu
dr"í tuhle tradici váno#ních setkání,”
t$%ilo Renatu Vikartovou, která hrávala
na )tvanici s Drobn&m #i s Javorsk&m.
„Byla jsem jejich mix-partnerka,”
usmála se velká tenisová dáma, která

u" - na rozdíl od Járy Be#ky - nechává
forhendy a voleje mlad%ím ro#ník'm, 
i kdy" osmdesát let by jí hádal málokdo.

„Já jsem v klubu vyrostl a chodím hrát
na )tvanici dodnes,” usmíval se o rok
mlad%í Jára Be#ka a jeho partnerka
neotálela a vyjmenovala jeho poslední
tenisové úsp$chy. Doyen klubu si ale 
na oko post$"oval: „Letos se mi na
mistrovství sv$ta senior' v Turecku 
p(íli% nevedlo, p(edloni jsem hrál líp. 
A doufám, "e posvícení m$ #eká zase
p(í%t$, to budu nová#kem ve vy%%í
v$kové kategorii - od osmdesátky,”
usmíval se. I on je #lenem klubu 
od t(icát&ch let minulého století. „Rok
vám nepovím, ale v jedena#ty(icátém
jsem hrál svoje první Pardubice, tak"e
#lenem I. !LTK jsem musel b&t u"
dávno. Já na )tvanici vyr'stal u" jako
kluk."

Rok skon&il v Letenském záme&ku
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Kluboví pam#tníci u jednoho stolu aneb Renata Vikartová (vlevo) a Jára Be)ka s partnerkou

Vlasta a Václav Bervidovi 
na sportovn#-spole)ensk&ch akcích 
I. *LTK v#t$inou nechyb#jí
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Kam vyrazíte na ly$e?

Jaroslav Jandus: „V zim$ i v lét$ 
jezdíme s rodinou na Chopok 
- v zim$ na ly"e, v lét$ odtamtud
vyrá"íme na túry do Vysok&ch 
Tater. A rádi bychom se kone#n$
podívali i do Rakouska nebo 
do Itálie.”

Pavel Hu,ka: „Za#átkem b(ezna 
se chystáme v tradi#ní sestav$ 
- )avrdovi, Stejskalovi, Rybínovi,
)im'nkovi - do Rakouska. Je tam
perfektní ly"ování za rozumné 
peníze.”

Jana Pikorová: „Díky Vlast$ 
Vopi#kové, která mi ochotn$ nabídla,
"e za m$ na t&den vezme %koli#ku,
pojedeme v b(eznu do Rakouska. 
T$%ím se, proto"e ly"uju stra%n$ ráda,
jako holka jsem dokonce ly"ovala
závodn$. V mém v$ku u" ov%em, 
bohu"el, nevydr"ím na kopci 
cel& den....”

Jan Hernych: „Já stál na sjezdovkách
jenom dvakrát v "ivot$, naposled 
na st(ední %kole. Ale musím (íct, 
"e m$ to docela bavilo. To na b$"ky
jsem p(ece jen párkrát vyrazil, 
na chat$ u Kolína.”

Michaella Krajicek: „Na hory 
nejezdím, naposledy jsem byla asi 
v sedmé t(íd$. Zimní sporty m$ nijak
zvlá%+ nep(itahujou, mám rad%i 
teplo.”

Iva %im'nková: „Jezdíme pravideln$
n$kolikrát za rok, te. se chystáme 
se znám&mi do Val Gardeny. Jsou
tam krásn& sjezdovky, takov& %irok&
»Václaváky«, co" oce*uju p(edev%ím
já, proto"e jsem nejhor%í ly"a(ka 
v rodin$...”

Iveta Bene$ová: „Nely"uju, 
v "ivot$ jsem na ly"ích nestála, 
i kdy" bych to hrozn$ ráda zkusila.
Te. se ale bojím, abych si nezlomila
nohu, tak"e to asi p(ijde teprve 
a" skon#ím s tenisem.”

Ji!í Fencl: „Ka"d& rok jsem jezdil 
do Bed(ichova, ale u" p$t %est let
jsem nebyl... Co" m$ mrzí, proto"e
ly"uju rád. Carvingov& ly"e prost$
neznám, já byl naposled na horách 
v dob$, kdy se (íkalo, "e #ím 
del%í ly"e, tím lep%í...”

Lubo$ Zahradník: „Ly"uju rád, 
aspo* na prodlou"en& víkend se 
sna"ím vyrazit ka"d& m$síc. Rád 
jezdím do Saalbachu, do Lechu 
nebo do Araby.”

[anketa]
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Ne v%ichni ocen$ní v anket$ 
»)tvanick& kanár«, v ní" hlasovali 
trené(i klubu a #lenové v&boru, si 
v Letenském záme#ku p(i%li pro ceny.
Nejlep%í hrá#ka I. !LTK Michaella 
Krajicková hrála v Nizozemsku, 
na turnaji byl i nejlep%í "ák Luká%
Vr*ák, jedni#ka mezi "ákyn$mi Krist&na
Plí%ková pro zm$nu teprve kon#ila 
soust(ed$ní v Itálii. T(i z nejlep%ích
hrá#' klubu v sezón$ 2005 si ale 
pro ceny p(i%li - Jan Hernych, jedni#ka

mezi mu"i (Iva Miná(e porazil 
o pouh&ch p$t hlas'), a nejlep%í junio(i
Kate(ina Kramperová a Martin Kameník.
Nechyb$li ani nejlep%í amaté(i (ozna#ení
rekreanti by mohli cítit jako mírn$
pejorativní...), kte(í bojovali o body 
ve %tvanickém satelitu. Jedni#kou roku
2005 se stal Lubo% Zahradník p(ed 
bratrem Pavlem a Miroslavem Tomkou.
Ceny nejúsp$%n$j%ím p(edali mana"er 
I. !LTK Vladislav )avrda a prezident
klubu Franti%ek Stejskal.

Klubovou jedni&kou Hernych

Vladislav %avrda a Franti$ek Stejskal p!edali cenu pro nejlep$ího hrá)e klubu v roce 2005 Janu Hernychovi

T!i nejúsp#$n#j$í »rekreanti« klubu: uprost!ed nejlep$í 
hrá) $tvanického satelitu Lubo$ Zahradník, vlevo jeho bratr
Pavel a vpravo celkov# t!etí Miroslav Tomka

Franti$ek Stejskal blahop!eje 
nejlep$í juniorce klubu Kate!in#
Kramperové
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Oba pam$tníci se shodli na jednom -
tradice spole#ensk&ch ve#er', a nejen
váno#ních, k I. !LTK pat(í! „Takové 
klubové akce pamatuju z mládí,”
komentoval party v Letenském záme#ku
Jára Be#ka a Renata Vikartová dodala:
„Já u" jsem Vlá.ovi )avrdovi (ekla, "e
to d$lají moc dob(e! Jenom m$ mrzí,
"e klub p(i povodních p(i%el o (adu
cenností, a tak se sna"ím dohledat
v%echno, co mám doma, abych 
to p(edala.”

V krati#ké oficiální #ásti ve#era byla
vyhlá%ena anketa »)tvanick& kanár« 
- nejúsp$%n$j%í hrá#i klubu. Pak u" se
diskutovalo, mnozí ochutnávali lah'dky
z rautového stolu a pozd$ji do%lo 
i na tanec. Kdy" lehce po desáté
odcházeli senio(i, zvedla se i klubová
jedni#ka Jan Hernych. „Na téhle party
jsem prvn$, ale ur#it$ je fajn, "e ji klub
po(ádá, i kdy" spí% chodí star%í ro#níky.
Ka"dopádn$ to p(ispívá k dobré klubové
atmosfé(e. A pokud jde o moje 
ocen$ní: Myslel jsem, "e vyhraje spí%
Ivo Miná(, na "eb(í#ku je o místo p(ede
mnou. Ale v#era jsem se dozv$d$l, 
"e jsem vyhrál, tak jsem si rád p(i%el
pro cenu,” usmál se daviscupov& 
reprezentant, jemu" dal krati#ce 
p(ed odchodem pár tenisov&ch rad 

na dobrou noc Pavel Hu+ka.
Zatímco v p(edním sále a u baru 
se p(edev%ím debatovalo, v zadní 
#ásti ú(adoval disk"okej a nestárnoucí 
playboy Petr Jurosz za#ínal (ádit 
na parket$. Postupn$ se p(idávali 
dal%í, %tvanick&m mládím po#ínaje 
- skv$lé kreace p(edvád$li p(edev%ím
Honza Mertl a Kate(ina Kramperová 
- a #leny v&boru klubu kon#e. 
Vladislav )avrda si na dovád$ní 
na parketu odlo"il sako a vyhrnul 
rukávy, zatímco Petr )im'nek 
a Pavel Hu+ka z'stali distingovan&mi
pány i krátce po p'lnoci, podobn$ 
jako prezident I. !LTK Franti%ek 
Stejskal. Tan#il i Petr Lev& s man"elkou 
a (ada dal%ích pár', zatímco 
Ivan Nekola s Milanem )rejbrem 
vyslali tan#it jen své drahé polovi#ky 
a k parketu se v'bec nep(ibli"ovali,
podobn$ jako %éftrenér klubu 
Jaroslav Jandus.

Je%t$ dlouho po p'lnoci bylo 
v Letenském záme#ku plno a %éfa
klubu Franti%ka Stejskala h(álo u srdce,
"e se party vyda(ila. „Já (íkám po(ád,
"e klubov& "ivot neznamená jen tenis.
Tohle v%echno k n$mu pat(í, proto"e 
I. !LTK je sportovn$-spole#ensk& klub.”
Tak zase za rok...
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Pánská jízda: zleva Jan Vydra, Vladislav %avrda, Franti$ek Stejskal, Ji!í Pikora, Emil Haisman, Tomá$ B#lohradsk& a Ji!í H!ebec

2005

Andrea %avrdová ve spole)nosti Emila Haismana

Nezni)iteln& tane)ník Petr Jurosz a Karel Eliá$ 
s partnerkou
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Ale pro m$, která jela ven jednou 
za #as, s v&jimkou cest do »lido-demo«
(pozn. pro mlad%í ro#níky: 
do socialistick&ch zemí jako Sov$tsk&
svaz, Ma.arsko, NDR, Polsko...), byl
zá"itek dostat se do Pa(í"e, tak"e jsem
si tu cestu vyprosila,” vzpomíná Jana
Pikorová.

A t&m ze )tvanice v Pa(í"i zá(il! 
První zápas: v&hra nad Raku%any.
„Vzpomínám si, "e jsem porazil Feigla,

tehdej%í rakouskou jedni#ku,” glosuje
to Pavel Hu+ka. Druhé kolo: triumf 
nad dal%ím favoritem, domácím Racing
Clubem de Paris, Hu+ka porazil Govena.
Bitva o finále: v&hra nad Real Club 
de Tenis Barcelona. Hu+ka udolal 
skv$lého Mu*oze! „Vidím to jako
dnes: v Pa(í"i byla nesnesitelná vedra 
a Mu*oz nastoupil na rozehrávku 
v teplácích! Asi aby mi ukázal, "e jemu
vedro nevadí. Ale nepomohlo mu to,”
usmívá se Pavel Hu+ka. 

Finále! Tam #eká relativn$ 
nejslab%í soupe(, TC Primerose Brusel. 
Jen"e... „Favority jsme porazili, 
ale ve finále, kdy to m$lo b&t jasné,
jsme ten poslední kr'#ek neud$lali,”
lituje je%t$ dnes )avrda a vzpomíná 
na rozhodující #ty(hru, v ní" chyb$l 
k vít$zství t(ikrát jeden mí#. 
)koda, jméno I. !LTK Praha mohlo
figurovat i v análech Poháru mistr',
kter&, bohu"el, postupem #asu také
ztratil lesk...

Mistr ligy z roku 1975, t&m I. *LTK Praha. Zleva sedí Pavel Hu,ka, Ladislav T&ra a Vladislav %avrda, stojící (zleva) prezident klubu
Václav Kliment, Jana Pikorová, Ivan Jankovsk&, Vlasta Vopi)ková, trenér Jaroslav Hlavá)ek, Hana Hüblerová, Pavel Slo(il a vedoucí
dru(stva Milo$ Konrád. 
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Psal se rok 1975 a nejvy%%í sout$" 
smí%en&ch dru"stev m$la úpln$ jinou
atmosféru ne" dnes. A hráli ji v%ichni
nejlep%í. Ne z povinnosti, ale pro radost
a presti". Kode%, H(ebec, Pála, Zedník,
Kukal, )míd, Slo"il, brat(i Hu+kové...

„My tehdy na ligu usilovn$ trénovali, 
byl to pro nás jeden z vrchol' sezóny.
Na zahrani#ní turnaje jezdili t(i #ty(i 
nejlep%í hrá#i, ostatním zb&vala domácí
mistrovství, liga a celostátní turnaje,”
vysv$tluje Vladislav )avrda, v roce 1975
#len t&mu, kter& získal pro I. !LTK,
tehdy I. !LTK DP Praha, mistrovsk&
titul. Krom$ n$j se pod ligov& triumf
podepsali Pavel Hu+ka, Pavel Slo"il,
Ladislav T&ra, Josef Seifert, Ivan 
Jankovsk&, Vlasta Vopi#ková, Jana 
Pikorová a Hana Hüblerová, trenérem
byl Jaroslav Hlavá#ek a vedoucím 
dru"stva Milo% Konrád.

Liga se tehdy hrála na ja(e, úpln$ 
jin&m systémem ne" dnes. Co zápas, 
to víkend. V sobotu dev$t utkání, 
v ned$li osm, %lo celkem o 17 bod'! 
A nechyb$ly dva mixy na záv$r. 
„Ty jsme dvakrát nemilovali, ale - jinak
jsme se na ligu poka"dé t$%ili,” (íká
Pavel Hu+ka. V p$tasedmdesátém byla
nejvy%%í sout$" po letech, kdy ji hrály
jen #ty(i kluby, deseti#lenná a soupisky 
jednotliv&ch dru"stev stály za to. 
Za Slavii v tom roce hráli Zedník, Pála,
Granát a Ko"eluhová, za Spartu, která
za sebou m$la %*'ru titul', Kode%,
Píseck&, Navrátilová a Tomanová, 
za Olymp, tehdej%í Rudou hv$zdu, 
H(ebec, za P(erov Petr Hu+ka, Melka 
a P(inosil, za Zbrojovku Brno )imbera,
Bedá* a Plchová, za Slavii V) Plze*
)míd, Vav(ík a Birner, za VS- Ko%ice
Medonos a Slí"ek...

„Favoritem ligy byla ur#it$ Slavia, my
m$li hodn$ mlad& t&m, hlavn$ pokud
jde o kluky," vzpomíná Pavel Hu+ka,
tehdy jedni#ka I. !LTK. V bitv$ o titul
udolal Zedníka. „Bylo to na staré 
jedni#ce, vyhrál jsem ze dvou me#bol'
- aspo* myslím,” usmívá se. 
Rozhodující bod, kter& znamenal
i ligov& titul, získali v mixu )avrda 
s Pikorovou, kdy" udolali pár 
Zedník - Gromwellová.

„Pro nás byla liga poka"dé událost,
zá"itek, jeden z vrchol' roku. Tak"e 
i ná% vztah k téhle sout$"i byl jin& ne"
dnes. Vzpomínám na ty roky hrozn$
ráda. Byli jsme parta a je%t$ k tomu

vyhrávali - nem$lo to chybu,” 
vzpomíná Jana Pikorová. „Liga tenkrát
m$la náboj, s dne%kem se to v'bec
nedá srovnat.” Vít$znou bitvu 
o rozhodující bod v mixu po boku 
)avrdy u" si pr& sou#asná trenérka
%tvanické %koli#ky nevybavuje, zato
vzpomíná na jiné v$ci: „S Vlá.ou 
b&vala legrace. Ob#as toti" p(i%el 
na kurt a povídá: Jano, dneska musíme
hrozn$ rychle vyhrát nebo rupnout, 
ve t(i musím b&t v Chuchli. U" tehdy
byl hra#i#ka a hrá#, o dostihy nesm$l
p(ijít kdyby nevím co... Ale deblista byl
skv$lej! Ostatn$ - my spoustu zápas'
rozhodli v deblech nebo v mixech, 
proto"e v$t%ina z nás #ty(hru um$la.”

Celá tehdej%í doba byla jiná, 
pro dne%ní mladou generaci v mnohém 
nepochopitelná. I pokud jde o sport.
Kdo dnes ví, jaké v&hody m$li tzv. 
statutární hrá#i? -e existoval jak&si
maskovan& poloprofesionalismus? 
-e ka"d& %pi#kov& sportovec musel 
mít zam$stnání, i kdy" do n$j 
fakticky za cel& rok nep(i%el?

„S Pavlem Hu+kou jsme za"ili 
neskute#nou situaci - kdy" si %el 
do Dopravních podnik' dojednat
zam$stnání. Personální (editel toti"
nechápal, "e to bude práce jen
»jako«,” lí#í )avrda a Hu+ka pokra#uje:
„Já tehdy dod$lával vysokou, a tak
jsem (ekl, "e pr'vod#ího d$lat nem'"u,
"e se p(es den u#ím a trénuju. A ten
personální na to: Tak to budete d$lat 
v noci! Vlá.a le"el pod stolem a dusil 
v sob$ smích. Nakonec to skon#ilo tak,
"e mi prezident klubu, pan dr. Václav
Kliment, za(ídil místo závozníka 
v Technick&ch slu"bách Dopravních
podnik' v Karlín$,” usmívá se Hu+ka.
„Kdy" jsem pak dostudoval, m$l jsem 
v Dopravních podnikách "idli v kancelá(i
a na dve(ích cedulku se jménem. Nikdy
jsem tam pochopiteln$ nebyl...”

I. !LTK DP Praha tedy v roce 1975 
triumfoval v nejvy%%í domácí sout$"i 
a do#kal se odm$ny: ú#asti v p(í%tím
ro#níku PMEZ. Ten se hrál v #ervnovém
t&dnu roku 1976 v Pa(í"i. Do m$sta
pod Eiffelovkou ov%em kompletní 
dru"stvo neodjelo. „Pohár mistr' se
hrál podle pravidel b$"n&ch v západní
Evrop$, t&m tvo(ilo %est mu"',” (íká
Pavel Hu+ka. „Samoz(ejm$, "e m$ to
%tvalo, asi víc ne" Vlastu (Vopi#kovou),
která byla o kus dál ne" já a mo"ná ten
t&den hrála n$jak& turnaj v zahrani#í.

Titul star) víc ne$ t'icet let 

Pavel Hu,ka byl v roce 1975 
jedni)kou dru(stva ze %tvanice

1975

[%tvanické bitvy]
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-e by HANA KURZOVÁ jednoho 
dne nep(i%la do kancelá(e, to si pr&
mana"er I. !LTK Vladislav )avrda 
v'bec nedoká"e p(edstavit. „Byl bych
jako bez ruky,” usmívá se a na adresu
sekretá(ky klubu, která pracuje 
na )tvanici u" víc ne" dev$t let, 
od listopadu 1996, p$je jen 
slova chvály.

Co v$echno »musíte« jako 
sekretá!ka klubu?
„Vedu ve%kerou agendu, #lenskou 
i ekonomickou, a jsem sekretá(kou
mana"era.”

Do kancelá!e I. *LTK vás pr& 
p!ivedla náhoda?
„To je pravda. Po vysoké jsem 
pracovala ve v&po#etním st(edisku 
v Teplicích a po p(est$hování do Prahy
z'stala v domácnosti, respektive 
jezdila s man"elem po turnajích. Jen"e 
po patnácti letech m$ to doma p(estalo
bavit, dcery u" také nepot(ebovaly,
lépe (e#eno necht$ly, mít matku 
neustále v patách. A tak, kdy" moje
p(edch'dkyn$ ode%la na mate(skou,
zeptala jsem se Vládi )avrdy, co by
tomu (íkal, kdybych nastoupila místo
ní. A on, "e to je bezva...”

-ekn#te - kdo koho ve $tvanické 
kancelá!i !ídí? Vy mana(era, nebo 
Vladislav %avrda vás?
„Z hlediska hierarchie samoz(ejm$ 
on m$, ale jinak je to vzájemné. I kdy"
on má ur#it$ ob#as pocit, "e (ídím 
p(edev%ím já jeho. A n$kdy je tomu
z(ejm$ i rád... (smích).”

Co vás na %tvanici nejvíc t#$í?
„-e se poda(ilo klub zvelebit a roz%í(it
jeho aktivity. -e I. !LTK zdaleka ne"ije
jen tenisem, ale i (adou dal%ích aktivit,
sportovních i spole#ensk&ch. Tradicí

jsou klubová mistrovství v tenisu 
- singly i debly, golfu, bowlingu, squashi
a nov$ i scrabblu. Te. se z(ejm$ rozjede 
i %achov& turnaj. V areálu je kade(nictví
a pedikúra, regenerace, fyzioterapeut,
nov$ i golfov& simulátor. Po(ádáme
klubové dny, tradi#ní váno#ní ve#ery...
Jen bych si p(ála, aby #lenové 
nav%t$vovali v%echny akce je%t$ 
v hojn$j%ím po#tu a také se nau#ili 
v klubu víc "ít, aby to pro n$ neza#ínalo
a nekon#ilo jen odehráním hodiny 
na kurt$.”

Vy jste docela zapálená klubová
sekretá!ka, (e?! Kdy a jak jste v'bec
potkala tenis?
„Vdala jsem se do tenisové rodiny, 
to je prap'vod v%eho. Pak u" m$ tenis
rychle pohltil, za#ala jsem ho i hrát.”

Na jaké úrovni?
„Jako nad%ená rekreantka. I kdy" asi t(i
roky jsem hrála i za %tvanické cé#ko
(úsm!v).”

Jak )asto hrajete?
„Byly doby, kdy jsem hrála ka"d& den,
ale to jsem zde je%t$ nepracovala, te.
se dostanu na kurt tak dvakrát t&dn$.”

Jste na %tvanici u( desát& rok, 
)ím to, (e u( jste neud#lala n#jakou
zm#nu?
„Proto"e mám moc ráda tenis a lidi, se
kter&mi tady pracuji. A kontakt s lidmi
- co" je p(evá"ná nápl* mojí #innosti.”

Je v'bec n#co, co vás na %tvanici 
nebaví?
„Nemyslím, proto"e i urovnávání 
p(ípadn&ch spor' nebo vysv$tlování
n$kter&ch v$cí mi ned$lá problém. Spí%
m$ mrzí ob#asná neochota n$kter&ch
#len' uznat ur#ité priority klubu 
a nemít na z(eteli jen vlastní zájem.”

Ob&as %éfa 'ídím, p'iznává Hana Kurzová

Vstupní )lenství hrající 5 000 K)
Je ur#eno pro fyzické osoby, je do"ivotní, ne v%ak d$di#né. 
Vstupní )lenství rodinné 10 000 K) 
Pro rodiny s d$tmi do 18ti let, nebo studujícími d$tmi. 
Vstupní )lenství zv&hodn#né 3 000 K)
Pro osoby do 18ti let, studující a d'chodce. 
Vstupní )lenství nehrající 5 000 K)
Pro fyzické osoby, které se cht$jí stát #leny klubu a vyu"ívat 
v%echny klubové prostory s v&jimkou tenisov&ch dvorc'. 
Ro)ní )lenství hrající 11 000 K) 
Je ur#eno pro #leny klubu (fyzické osoby) a zaji%+uje vydání #lenské 
karty oprav*ující ke vstupu do areálu, prostor' %aten a posilovny 
a k rezervaci tenisového dvorce; dále zaji%+uje bezplatné vyu"ívání 
v%ech klubov&ch prostor' a slevu na hodiny v hale.
Ro)ní )lenství rodinné (typ 1)
1 rodi# hrající + 1 rodi# nehrající + dít$ do 18ti let (nebo studující) 15 000 K)
1 rodi# hrající + 1 rodi# nehrající + 2 d$ti do 18ti let (nebo studující) 17 000 K)
Ro)ní )lenství rodinné (typ 2) 
Oba rodi#e hrající + dít$ do 18ti let (nebo studující) 20 500 K)

Oba rodi#e hrající + 2 d$ti do 18ti let (nebo studující) 22 000 K)
Ro)ní )lenství rodinné (typ 3)
Oba rodi#e hrající - bez d$tí 18 000 K)
Ro)ní )lenství zv&hodn#né 4 000 K)
Je ur#eno pro nehrající #leny, osoby do 18ti let, studující
a d'chodce. 
Ro)ní )lenství do)asné 16 000 K)
Je vhodné pro osoby, které pob&vají na území !R pouze 
omezenou dobu, nebo pro ty, kdo nemají zájem o stálé 
(do"ivotní) #lenství. Zaji%+uje v%echna práva hrajícího #lena 
po dobu jednoho kalendá(ního roku 
(viz ro#ní #lenství hrající). 
Ro)ní )lenství firemní 35 000 K)/1 karta
Lze získat libovoln& po#et karet, které zaji%+ují v%echna 
práva (ádného #lena klubu a jsou p(enosné, tedy pou"itelné 
i pro hosty a obchodní partnery spole#nosti. 
Ro)ní )lenství udr(ovací 1 500 K) 
Pro #leny klubu, kte(í nemohou nebo necht$jí u"ívat 
"ádné slu"by v areálu s v&jimkou klubové restaurace.

*lenské p!ísp#vky I. *LTK Praha pro rok 2006


