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Vá"ení #lenové klubu,

rok 2007 byl nejúsp$%n$j%ím rokem mladého 

závodního tenisu I. !LTK Praha v polistopadové é&e. 

Takov' v'#et individuálních titul(, zlat'ch medailí t'm( 

i prvních míst v "eb&í#cích jednotliv'ch ro#ník( nepamatuji, 

je nesmírn$ pot$%iteln' a zárove) velmi zavazující. 

Napínavé zápasy v%ech kategorií s na%ím rivalem 

z TK Prost$jov jsou vesm$s vyvrcholením sout$"í 

jednotlivc( i dru"stev a jsou bezesporu velk'm 

p&ínosem #eskému tenisu. Komu za to pod$kovat? 

P&edev%ím hrá#(m za vzorn' p&ístup, bojovnost a kolektivní

duch, kapitán(m t'm( za dobrou taktiku a strategii 

a trenér(m za celoro#ní práci na kurt$ i mimo n$j. 

Nemén$ d(le"ití jsou v%ak i partne&i klubu, díky kter'm

m("eme mlad'm hrá#(m vytvá&et opravdu kvalitní 

podmínky pro p&ípravu. 

Záv$rem bych cht$l vyjád&it p&esv$d#ení, 

"e mimo&ádn' rok 2007 se stane p&íkladem pro na%e 

nejmlad%í tenisty, které vstup do "ákovské kategorie 

teprve #eká a zárove) i povzbuzením k dal%í tvrdé 

a zodpov$dné práci pro ty, kte&í byli str(jci 

leto%ních úsp$ch(.

Vladislav *avrda,

generální mana"er I. !LTK Praha
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Na rychl'ch kurtech v halách
b'val postrachem hv$zd.
Nakonec – jak bolí porá"ka
od MILANA *REJBERA (44), 
v %estaosmdesátém 23. hrá#e
sv$ta, poznal i trojnásobn'
vít$z Wimbledonu Boris
Becker nebo dal%í sv$tová
jedni#ka Mats Wilander.
Chvíle tenisové slávy v%ak
odnesl #as. Te+ se Milan
vyh&ívá na v'sluní coby
úsp$%n' podnikatel. 
Co se ale nezm$nilo: po&ád
je #lenem I. !LTK Praha,
klubu, kam p&i%el u" 
v devatenácti letech 
z Vy%ehradu

Milan 
!rejber:
První den 
na !tvanici 
jsem hrál 
karty

Je!t" si vzpomenete na první den 
na #tvanici?
„Jako by to bylo v#era… Já znal tehdy
*tvanici jen z Davis Cupu, ani mistrák
jsem tu nikdy nehrál, byl to nóbl klub.
Kdy" jsem p&i%el úpln$ poprvé, Vlá+a
*avrda mi dal pár instrukcí a – vedle 
u stolu sed$li t&i kluci a &íkají: Hele,
pot&ebujeme n$koho do karet. Tak"e
první den jsem asi osm hodin hrál karty
a v%echny je zkasíroval. Ve#er jsem si
&íkal: Tohle bude dobrej klub, tady 
se mi bude líbit...“ (usmívá se)

A líbí? Po$ád?
„Jasn$. Tenis u" moc nehraju, ale karty
po&ád. Ka"dé pond$lí. Ty se tady asi
hrály je%t$ d&ív ne" jsem byl na sv$t$.“

Jak% byl první trénink?
„Hned druh' den ráno. Byl jsem tady
u" o hodinu d&ív, sed$l v %atn$ a p&i%el

Milan #rejber je &lenem I. 'LTK u( p"tadvacet let,
na #tvanici p$estoupil v devatenácti z Vy!ehradu
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[anketa]

Iva #im)nková: „Asi to v rámci 
#ty&utkání CTC na *tvanici. 
S Italkou Moriciovou jsem v zápase
proti TC Parioli prohrávala u" 5:0, 
ale nakonec jsem se zmáto&ila 
a vyhrála 7:5, 6:3. Na za#átku jsem 
asi zbyte#n$ %et&ila bolav' kotník.
Kdy" p&i%el strach z v'prasku, 
najednou p&estal bolet...“ 

Romana Mud$íková: „Nejv$t%í
v'hrou roku je pro m$ Honzík.
Narodil se 27. &íjna a máme 
z n$j velkou radost.“

Pavel Zahradník: „Já vyhrál jen 
jedinej mistrák, ale porazit 
ve #ty&iceti dvaadvacetilet'ho kluka,
kterej není d&evák – z toho jsem m$l
radost. Kdybych cht$l b't ironickej,
&ekl bych, "e vít$zství nad bráchou
jsem loni ani nepo#ítal.“ (sm!je se)

Pavel Hu*ka: „Tenis jsem hrál bídn$,
tak"e nejv$t%í v'hrou je asi to, "e se
mi poda&ilo provdat i druhou dceru
Pavlínku.“ (usmívá se)

Petr Kuchár: „Jedno velké 
firemní. Subterra vyhrála tendr 
na zakázku za p$t miliard – 
vybudování trasy rychlostního 
"elezni#ního koridoru z Mostu 
u Jablunkova na státní hranici.“ 

Zarina Diyas: „V'hry na Safina 
Cupu a v turnaji Eddie Herr 
na Florid$, kde se mi povedlo finále
proti o dva roky star%í Ameri#ance
Cerconeové.“

Lucie Kurzová: „-e jsme si s Honzou
(Mertlem) doza&ídili byt. Kone#n$
máme i botník a "aluzie.“

Richard Hampel: „Asi finále 
Safina Cupu, proto"e jsem 
na *tvanici porazil dobr' hrá#e.
Krom$ té ne%,astné Pardubické 
juniorky (diskvalifikace – pozn.) 
to pro m$ byl celkov$ dobr' rok.“

Jára Be&ka: „Postup do finále 
mistrovství Evropy senior( 
nad osmdesát let v Pörtschachu, 
díky tomu jsem se dostal na %esté
místo v "eb&í#ku ITF. To mi 
ud$lalo radost.“

Ivan Nekola: „Mám radost, 
"e mi po&ád funguje podnikání, 
u" osmnáct let. A "e to jde 
po&ád dál.“

Mí!a Pa!tiková: „-e jsem se 
do#kala bytu na Nové Harf$. 
P&i Wimbledonu 2005 jsem kupovala
»louku«, od zá&í kone#n$ bydlím.”

Jaké vít"zství vás v roce
2007 nejvíc pot"#ilo?
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vysoko, spí" jsem se vid#l v první lize.
Ale b#hem dvou t$í let jsem se hodn#
zlep"il a nakoukl do velk%ho 
tenisu.“

Na vrcholu kariéry vám asi hodn!
pomohl Vlá"a #avrda?
„To bylo a& n#kdy kolem roku 1988.
Nejd$ív jsem dlouho trénoval sám. 
Na Vy"ehrad# se mi zhruba t$i roky
v#noval pan Budsk%, to byl asi jedin%
trenér, kterého jsem kdy m#l. 
Na 'tvanici to taky byl spí" sparring.
Hrál jsem s ka&d%m, i s holkama. 
A kdy& nebylo s k%m, tak jsem "el
t$eba na ze( a trénoval voleje.“

Vy jste asi byl hodn! cílev!dom$ 
a piln$?
„Kdy& jsem se vyka"lal na "kolu, 
tak jsem v#d#l, &e musím hrát tenis.
Navíc jsem a& do jedenadvaceti rostl,
tro"ku pozd#ji jsem dospíval. 
V sedmnácti jsem m#$il 191 centimetr),
jenom&e pak jsem je"t# vyrostl 
o dal"ích t$ináct! Mám 204. V#t"ina
kluk) u& si v dorostu hrála to svoje,
m#li svoji dynamiku, ale já po$ád rostl
a m#l problémy s koordinací, to byl
velk% problém. I proto jsem musel
hodn# trénovat. A na 'tvanici 
jsem dostal "anci, mohl jsem 
hrát podle libosti.“

A ta spolupráce s Vlá"ou #avrdou?
„'koda, &e p$i"la tak pozd#, v t#ch 
nejd)le&it#j"ích letech jsem trenéra
nem#l... Domluvili jsme se spolu 
a& kdy& mi bylo t$iadvacet. Nejvíc mi
pomáhal ve chvílích, kdy jsem n#co
za*al »prasit«. T$eba servis, co& pro m#
byl moc d)le&itej úder. Na to m#l Vlá(a
fantastick% oko. Kdy& se postavil vedle
kurtu, byl schopen mi dv#ma v#tami
$íct, v *em to je. T$eba, &e mám dát
pozor na nadhoz, víc vytá*et rameno...
V tom byl v%bornej. Na druhou stranu
to nebyl typ trenéra, kter% by pololín%ho
talentovan%ho hrá*e p$inutil makat.
Aby mu t$eba $ekl: Hele, v sedm 
vstanem a p)jdem na to. On byl spí"
typ pohodov%ho sparringpartnera, 
se kter%m se *lov#k nikdy nepohádá. 
I kdy& jsem byl neurotickej, on to 
v klidu sná"el. A kdy& jsem pak 
pot$eboval opravit chybu, kterou 
by t$eba nikdo jin% nevid#l, on mi ji 
opravil. Navíc m#l v%hodu, &e mu tehdy
bylo p#tat$icet a mohl jsem s ním hrát.
Moc dob$e hitoval, co& je d)le&ité, 
proto&e kdy& si chce "pi*kov% hrá*
dob$e zatrénovat, pot$ebuje, aby 
z druhé strany lítaly rány. A to on 
dokázal. Bohu&el, já jsem moc 
dlouho nevydr&el zdravotn#...“

Bylo pro n!j hodn! t!%ké, aby 
vst&ebával n!které va'e stavy, zlobu?
„Dost jsme si rozum#li, on je navíc
hodn# tolerantní a vydr&í s kdek%m.

Ur*it# to pro n#j bylo t#&k%, 
ale m)&e si eventuáln# podat stí&nost 
a já ji n#jak vyhodnotím.“ 
(sm!je se)

Na jak$ zápas nebo turnaj 
vzpomínáte nejrad!ji?
„Asi na zápas s Beckerem v Americe,
myslím, &e to bylo v "estaosmdesátém.
On tehdy vyhrál podruhé Wimbledon,
byl pát% na sv#t# a já ho porazil 
jako docela neznám% hrá* 
(bylo to na turnaji v Boca West, kde
Milan postupn! porazil Westphala,
Pimka, Beckera a Patea a ve "tvrtfinále
ho zastavil Edberg – pozn.). 
V tom roce jsem byl taky ve *tvrtfinále
US Open, to byl docela velk% úsp#ch 
(tam #rejber prohrál práv! s Beckerem
– pozn.). Na olympiád# v Soulu jsme 
s Me*í$em ud#lali bronzovou medaili.
Tenisov# to &ádn% velk% v%kon nebyl,
ale porazili jsme Forgeta s Lecontem.
Byl to spí" politick% úsp#ch, za to m#
na Rud% hv#zd# pov%"ili a celá jednotka
dostala p$idáno, tenkrát mi salutoval 
i plukovník. (sm!je se) Rád vzpomínám
i na semifinále Davis Cupu 1987 
a na v%hru nad Wilanderem, 
to byl p#knej v%sledek.“

Jak$ nejlep'í zápas jste odehrál 
na #tvanici?
„Tady jsem jich práv# moc neodehrál.
Ligu jsem vyhrál jedinkrát, a to bylo 
na Rud% hv#zd#, kdy& jsem tam byl dva
roky na vojn#, v letech 1988 a 1989.
P$i !edok Open jsem tady uhrál 

maximáln# dv# kola a p$i Davis 
Cupu proti 'véd)m tu na m# *ekali
Edberg a Pernfors. Moc t#&k% soupe$i,
jeden t$etí a druh% tu"ím desát% 
na sv#t#. S ob#ma jsem prohrál, 
vzpomínám si, &e s Edbergem 7:5 
ve t$etím. A dal"í Davis Cup u& jsem
tady nehrál. Mnohem víc se mi da$ilo
ve Sportovní hale, tam jsem porazil 
pár dobr%ch hrá*) kolem dvacítky,
t$eba Hlaska, Volkova, 
Rosseta...“

Koho porá%íte na #tvanici dnes?
„Hodn# hraju s bratry 
Zahradníkov%mi, to jsou moji vrstevníci
a tady na 'tvanici nejlep"í rekreanti.
Známe se u& z &ák), po letech jsme 
se zase setkali. Lubo" hrával 
za Bohemku a já za Rapid a pak 
za Vy"ehrad, hráli jsme spolu tak 
*ty$ikrát p#tkrát za sezonu. 
Taky s Jardou Jandusem, "éftrenérem
klubu. Jako kluci jsme spolu jezdívali
ka&d% víkend na turnaje a hráli 
spolu singly, debly, karty… Te( se 
ty chvíle vrátily, i kdy& u& je nám 
o n#co víc.“

Ale Lubo' Zahradník asi moc (asto
nevyhrává, ne?
„Ob*as jo, i kdy& vícekrát asi vyhraju
já. On je hodn# zarputilej, hraje 
v%born#. Má nep$íjemnou hru, umí 
kra+asy. Ale taky je to dost o kondici 
a s tou já jsem na tom dost "patn#.
Taky jsem m#l zdravotní problémy, 
operace, kondici prost# nemám, 
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...a s Milo'em Me(í&em o pár let pozd!ji p&i mezinárodním mistrovství )R 
v Pod!bradech
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Pavel Hu+ka. Sotva $eknu Dobr$ den,
otev$ou se dve$e podruhé a mezi nimi
Kode". A hned: Hele, mladej, ty jde" 
asi hrát s náma, ne? Dv# hv#zdy, kter%
jsem m#l na plakátech nad postelí…
Tak jsme se p$evlíkli a "li na to. 
Oni, &e jsem mladej, a+ jdu na druhou
stranu, &e budou hrát spolu. Tak já,
nedávno je"t# dorostenec Vy"ehradu,
jsem tam stál na kurt# proti dv#ma
daviscupov%m hrá*)m. První mí*ek
jsem nervozitou ani nedost$elil k síti,
ale pak, kdy& jsem zjistil, &e oni 
tam taky jen tak vyklusávají, 
u& to bylo lep"í.“

#el jste tehdy p&ed lety na #tvanici
rád?
„Ur*it#. Hrál jsem druhou ligu 
za Vy"ehrad, bylo mi devatenáct.
Vy"ehrad byl tehdy dobrej klub, 
pracovalo se tam s juniory, jenom
nem#li halu. Já se v té dob# docela
zlep"il a cht#l jsem p$estoupit, 
ale nikde m# necht#li. Tady bych 
n#koho vystr*il z á*ka, jinde na"li 
jin% problém... Mluvil jsem o tom 
s Vlá(ou 'avrdou, kdy& jsme se 
potkali na turnajích, v tom roce 
m# asi t$ikrát porazil. A on najednou
povídá: Ty jsi docela kafka, poj( 
k nám, aspo, budu vyhrávat 
*ast#ji...“ (sm!je se)

Tak%e jste 'el.
„Na Vy"ehrad# se zachovali 
d&entlmensky. Byl tam n#jak% 
pan Pitra, d#de*ek kluk), kte$í tady
dnes hrajou. Díky n#mu jsem nedostal
ro*ní karen*ní lh)tu a mohl rovnou
hrát za 'tvanici. Byla to pro m# v%hra. 
Na Vy"ehrad# u& jsem nem#l s k%m
trénovat, od sedmnácti jsem tam hrál
prvního, chyb#la hala, na Klamovce
jsem m#l sotva pár hodin. 
A tak, kdy& to nevy"lo jinde, ani 
na Spart#, kde u& jsem o p$estupu 
jednal, ale n#jak jsem se jim tam 
nehodil, "el jsem na 'tvanici a jsem
tady u& p#tadvacet let. Moje b%valé
pra&ské kluby u&, myslím, zanikly, 
nebo &ivo$í. Vy"ehrad je 
v soukrom%ch rukách, Rapid 
je taky "patn%...“

Kdy% jste p&i'el do I. )LTK, pr$ jste
nebyl zvykl$ tolik trénovat...
„O tom nic nevím. Ka&d% den jsem 
byl v hale napsan% na trénink, hrál
jsem t$eba *ty$i hodiny denn#. 
A &e jsem m#l problémy, proto&e 
jsem studoval vysokou, 
elektrotechniku. T$etí semestr jsem
je"t# n#jak p$e&il, ale v letním semestru
1983 u& jsem toho musel nechat. 
Hrát n#kolik hodin denn# a pak 
se u*it, to ne"lo. Tak&e jsem se
k nelibosti otce rozhodl skon*it 
se "kolou a zkusit tenis. Tehdy m# 
ale ani nenapadlo myslet tak 

Na 'tvanickém centrkurtu p&i jednom 
z turnaj* Czech Open...
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m$l bych ji zlep%it. A navíc nem("u 
po&ádn$ servírovat, rameno u" mi
zatvrdlo. T&eba forhend hraju z místa
tak jako d&ív, ale podání u" je 
polovi#ní. Je to normální, servis 
je první úder, kter' ka"dému hrá#i 
s v$kem odejde.“

Mluvil jste o kartách – ta hravost 
vám vydr(ela, (e?
„Nejsem hazardní hrá#, i kdy" t&eba 
do kasina jsme n$kdy jako hrá#i za%li.
Neodmítal jsem to, ale »pacient« 
jsem nebyl. Spí% mám rád karty. 
Ale ne poker nebo voko bere, 
spí% brid", mariá% nebo cenzr. 
To je kombina#ní hra, n$co mezi 
mariá%em ve #ty&ech a bulkou, dost
zále"í i na tom, jak to #lov$k 
umí a jak to sehraje.“

Jako úsp"!n% podnikatel I. 'LTK
hodn" finan&n" pomáháte. Po$ídil
jste klubu nafukovací halu, taky 
golfov% simulátor.
„Já spí% #ekal, "e &eknete, "e jsem 
jim pomáhal tím, "e jsem tady za n$
hrál. To m$ mrzí, "e to p&epo#ítáváte 
na peníze... (usmívá se)
Myslím, "e bych mohl pomáhat 
i víc. V podnikání se mi docela da&í 
a cht$l bych, aby klub fungoval.
Myslím, "e to kluci d$lají dob&e. 
Líbí se mi, jak je tady akcentovaná 
historie I. !LTK, práv$ ta *tvanici 
odli%uje od v%ech ostatních klub(. 
Kdy" si pár zbohatlík( postaví 
luxusní klub a dají vstupní 

p&ísp$vek t&eba milion, nikdy to 
nebude !LTK. To je jako s turnaji: 
Tiriac ud$lal v Mnichov$ Grand Slam
Cup, prdnul tam deset milion( dolar(,
ale nem$l %anci z toho ud$lat
Wimbledon. Prachy jsou prachy, 
ale historie je n$co jiného. Kdy" tady
#lov$k vidí sto let staré fotky, je to
úpln$ jin' pocit. A já jsem py%nej 
na to, "e jsem u" pár let taky sou#ástí
téhle historie a "e sem pat&ím.“

M)(ete trochu p$iblí(it va!e 
podnikání?
„Mám n$kolik firem. Jednak se 
zaobírám v'stavbou a správou 
nemovitostí. Stavíme byty, na Proseku,
v Uh&ín$vsi, taky prodejny a kancelá&e.
V$t%inu prodáváme, ale n$které 
si necháváme. A pak jsou investice. 
Mám firmy, které investují do akcií. 
Te+ se orientujeme nejen na #eské, 
ale i na #ínské akcie, proto"e si myslím,
"e !ína je neuv$&iteln$ dynamická
zem$ a p(jde dop&edu. Musím 
to zaklepat – chytlo se to, nár(sty 
jsou v'znamné, ekonomika tam 
roste velmi rychle.“

Jak moc se ve vedení firem 
anga(ujete osobn"?
„Hodn$, zásadní rozhodnutí d$lám
sám, jinak to ani nejde. Ale abych
t&eba fyzicky chodil na stavbu, to ne. 
Na to máme t'm lidí, já stava&in$ ani 
nerozumím. D$lám jen investi#ní 
rozhodnutí a pokud jde o akcie, 
d$lám ve%kerá rozhodnutí sám. 

Jednak m$ to baví a pak bych asi ani
nikomu jinému nev$&il. Kdy" u" se to
má pod$lat, a, si to pod$lám sám, 
chci si tu zodpov$dnost nést.“

Baví vás to hodn"?
„Baví.“

Ale taky to vy(aduje spoustu &asu.
„To se ani nedá spo#ítat. M("u 
samoz&ejm$ &íct, "e pracuju #trnáct
hodin denn$, proto"e kdy" budu 
odpo#ívat u bazénu, m("u si v klidu
p&em'%let o tom, pro# se v Americe
zhroutil trh s hypotékami a jak' to
bude mít dopad – tak já nevím, po#ítá
se do toho #asu, kter' strávím prací,
nebo ne? Myslím, "e asi jo.“

Taky jste tátou t$í d"tí – jak moc
máte &as se jim v"novat? 
„Práv$, "e nemám, aspo) ne tolik,
kolik bych cht$l. I kdy" se sna"ím.
Malej Otík mi d$lá radost, chodí 
na *tvanici do p&ípravky a pr' je 
%ikovnej. Jsou mu #ty&i. Od jara ho 
vzali na Spartu do fotbalové p&ípravky. 
Kdy" si spolu kopeme na zahrad$, má
ohromnou ránu, tak"e z n$j asi bude
fotbalista. U" ho u televize u#ím 
pravidla, aby byl vybavenej. (sm!je se)
Ale v$t%inou to kon#í p&áním, abych
mu vypráv$l pohádku... Lucinka, té je
%est, taky chodí k Jan$ Pikorové do
%koli#ky, ale spí% z ní bude tane#nice.
Te+ ji p&ijali do speciální %koly a ona
nám v"dycky ve#er p&edvádí, co se tam 
nau#ila. Mám z toho radost, byl bych
rád, kdyby tancovala nebo se v$novala
n$#emu podobnému, ur#it$ rad%i 
ne" aby hrála tenis.“

Pro&?
„Proto"e si myslím, "e profesionální
tenis a sport v(bec pro holku není. 
U" je to trochu moc ne"ensk'...“

Taky máte star!ího syna z prvního
man(elství.
„Petrovi u" je %estnáct, ale up&ímn$
&e#eno mám problém, "e se s ním moc
nevidím. Vím, "e taky rád sportuje, 
ale jen rekrea#n$. Hrál baseball, ly"uje,
hraje tenis, ale nic moc o n$m nevím, 
i kdy" m$ to mrzí.“

Kdy( p$ijdete ve&er dom), 
Lucinka vám zatancuje 
a Otík vytáhne balón – to je asi 
p$íjemn% relax, ne?
„Je, ale musím p&iznat, "e nejsem 
typ ch(va, bohu"el se zatím d$tem 
nev$nuju tak, jak bych asi m$l. 
Ale v$&ím, "e to #asem napravím. 
A" budou oba v$t%í, hlavn$ Otík, 
rád bych, abychom chodili spole#n$ 
sportovat. Lucinku jsem loni nau#il
ly"ovat, hrozn$ jí to %lo, Otík u" taky
za#íná. Na takové spole#né chvíle 
se moc t$%ím.“

V klubové restauraci Kogo s Honzou Kurzem (vlevo) a Vlá+ou #avrdou p$i parti&ce oblíbené hry scrabble
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Miná!ovi se konec roku vyda!il 

Ivo Miná! v"te#n$ zakon#il nic »moc rok« v Asii. 
Na ATP Challengeru v Soulu do%el do semifinále, stotisícov"
turnaj v Busanu vyhrál a veleskokem o 54 míst na &eb!í#ku 
ATP se posunul na hranici první stovky! Díky tomu se stal 
i »skokanem roku« v anket$ Zlat" kanár a dostal se do hlavní
sout$&e Australian Open. V Soulu mu musel z cesty i první
nasazen", sedminásobn" vít$z turnaje H. T. Lee, dvaa#ty!icát"
hrá# &eb!í#ku ATP. „Toho si docela cením, Lee je milá#ek 
tamního publika a z osmi ú#astí v Soulu sedmkrát vyhrál. 
Jsem rád, &e jsem po dlouhé dob$ zase porazil hrá#e 
z první padesátky,” glosoval úsp$%né ta&ení v záv$ru 
roku Ivo, momentáln$ jedni#ka I. 'LTK.

Prezident I. "LTK slavil v Bordeaux 

Franti%ek Stejskal, prezident I. 'LTK Praha, se v !íjnu zú#astnil oslav 
110 let od zalo&ení »sp!áteleného« klubu Villa Primrose v Bordeaux.
„Sláva to byla veliká, slavilo se v prostorách klubu a slavnostního
ve#era, kter" zahájila konference o historii Villa Primrose a nejv$t%ích 
osobnostech klubu, se zú#astnili i starosta m$sta Alain Juppé a prezident
Francouzského tenisového svazu Christian Bimes,“ popisuje oslavy
Franti%ek Stejskal. (ada pozvan"ch host) pr" bohu&el chyb$la, 
do Francie je toti& nepustila stávka leteckého personálu Air France.
P!ipome*me, &e I. 'LTK letos oslaví u& 115 let od svého zalo&ení!

Po Hernychovi cht#li, aby prohrál! 

Jan Hernych je jedním z n$kolika málo hrá#), kte!í p!ipustili, 
&e je kontaktoval kdosi, kdo cht$l, aby vypustili zápas. 
„Stalo se mi to p!ed rokem v Moskv$ a v Petrohradu,“ !íká hrá# 
I. 'LTK. „Kdosi mi volal z recepce na pokoj, jestli nechci prodat zápas.
Odmítl jsem. Myslím si, &e kdo to vezme, je blázen,“ !ekl 165. hrá# 
sv$ta Hernych deníku MF Dnes. M$lo jít o zápasy 1. kola proti
Volandrimu a Korolevovi. Hernych oba porazil, Itala 6:7, 6:4, 7:6 
a Rusa 6:1, 6:4. Debaty o sázení za#aly podez!elou prohrou Davyd$nka 
s argentinsk"m outsiderem Arguellem v Sopotech. Tehdy bylo 
proti pátému hrá#i sv$ta vsazeno 7,2 milionu dolar)! Oslovení 
sázka!skou mafií p!iznal mj. Francouz Clement, n$kdej%í finalista
Australian Open. 

Pavel Bém hrál finále a rozdával dárky

Ani záv$r lo*ského roku se neobe%el bez tradi#ního váno#ního turnaje
pro pozvané hosty ve #ty!h!e. Ve st!edu 12. prosince si zpest!ily 
podve#er páry Václav Klaus – Petr Hu+ka, Pavel Bém – Franti%ek Stejskal,
Ranko Peci# – Vladislav ,avrda a Petr Kuchár – Václav Petr. „Bylo to
velmi p!íjemné prob$hnutí p!ed v"bornou ve#e!í,“ glosoval s úsm$vem
miniturnaj Vladislav ,avrda. Zvít$zili Václav Klaus s Petrem Hu+kou, kte!í
v tie-breaku finálového setu udolali dvojici Pavel Bém – Franti%ek Stejskal.
Pavel Bém pak v$noval v%em ú#astník)m mil" dárek, svou knihu »T!etí
Everest« s úchvatn"mi fotografiemi z v"stupu na nejvy%%í horu sv$ta.

Prezident Villa Primrose Bernard Dupouy p!ebírá dárek od Franti"ka Stejskala,
uprost!ed prezident Francouzské tenisové federace Christian Bimes

Finalisté turnaje: zleva Franti"ek Stejskal, Petr Hu#ka, prezident Václav
Klaus a primátor Pavel Bém

Michaella Krajicek s cenou pro nejlep"í hrá$ku I. %LTK za rok 2007

Mí$a & Ivo hrá%i roku 2007

Michaella Krajicek a Ivo Miná! byli na Váno#ní party 
v Letenském záme#ku vyhlá%eni nejlep%ími hrá#i I. 'LTK 
za rok 2007 v tradi#ní anket$ trenér), sponzor) a #len)
v"boru klubu, jako& i vybran"ch expert). Mí%a zahrála skv$le
p!edev%ím ve Wimbledonu, kde se probojovala do #tvrtfinále
(po velké bitv$ prohrála s Bartoli), byla ve 3. kole na Roland
Garros a ve #tvrtfinále v Charlestonu, Ivo zase uhrál v"te#né
v"sledky v záv$ru roku v Asii a postoupil na hranici první
stovky &eb!í#ku ATP. Mezi juniory zvít$zili Martina Borecká 
a Roman Jebav", v &ákovské kategorii Zarina Diyas 
a Luká% Vr*ák. 

[stalo se]

Mikulá$ cht#l vid#t forhend 

Tradi#ní Mikulá%ská nadílka v restauraci 
Kogo pot$%ila ve st!edu 5. prosince 
spoustu d$ti#ek #len) I. 'LTK. Na ,tvanici 
p!i%li i Jan Kode% s dcerou Ani#kou, Honza 
Vacek s Eli%kou nebo Ji!í H!ebec s Barborkou. 
Mikulá% Tomá% Vydra dr&el dva #erty 
na uzd$, a tak slzi#ek ukáplo jen pár. 
Kdo cht$l dáre#ek, balí#ek sladkostí, 
musel Mikulá%ovi ukázat forhend a bekhend 
a taky vst!ebat jednu zajímavou pou#ku:
„Zapamatuj si, &e tenis je lep%í ne& golf,“ 
nabádal mr*ousy Mikulá% a ob#as je%t$ 
dodal: „A taky si zapamatuj, &e Mikulá% 
je hodn$j%í ne& maminka...“ Spoustu 
krásn"ch dáre#k), které p!inesla paní 
Maru%ka Zárubová, rozdali d$tem 
i and$lé. Mikulá% byl zkrátka 
na ,tvanici %t$dr".

Lucie Hradecká halovou mistryní

Stalo se t$sn$ p!ed uzáv$rkou tohoto #ísla I. 'LTK REVUE:
Lucie Hradecká (22) vyhrála dva dny p!ed ,t$dr"m dnem
Halové mistrovství 'R 2008 na kurtech TK Milten 
v Milovicích! Ve finále porazila po setech 6:3, 6:4 obhájkyni
titulu Sandru Záhlavovou – stejn$ jako o dva t"dny d!ív 
na turnaji v P!erov$ – a získala %ek na 30 tisíc korun. 
„Mám samoz!ejm$ radost, je to úsp$ch. 
Asi nejt$&%í – a taky hodn$ nervozní – bylo finále, 
na za#átku obou set) jsem prohrávala, 1:3 a 0:2, ale pak 
se to na%t$stí v&dycky obrátilo,“ glosovala v"hru Lucie.
Prémie za vít$zství se pr" náramn$ hodila na vylep%ení auta.
Mimochodem: jde o %est" individuální titul pro I. 'LTK 
v kalendá!ním roce 2007, fakticky ov%em o první triumf
roku 2008. Takové milé tenisové PF 2008...

Fitzwilliam Cup: Obhájili jsme! 

Dru&stvo I. 'LTK obhájilo ve 3. ro#níku 
Fitzwilliam Cupu na ,tvanici lo*sk" triumf 
z Dublinu. Na domácích kurtech porazilo
nejprve %védsk" Kungliga LTK ze Stockholmu
4:2 a ve finále irsk" Fitzwilliam LTC 5:1. 
Ten sice v úvodním utkání prohrál s B-t"mem
I. 'LTK, ale ten hrál mimo sout$& – namísto
dru&stva Villa Primrose z Bordeaux.
Francouze bohu&el do Prahy nepustila stávka
na pa!í&ském leti%ti... ,tvanické »á#ko« pod
vedením Ji!ího Fencla nastoupilo v sestav$
Richard Hampel, Jaroslav Beránek, Tomá%
Hanzlík, Zarina Diyas a Tereza Budilová. 
Na záv$re#né ve#e!i zástupci v%ech t"m)
potvrdili zájem pokra#ovat v po!ádání 
turnaje i v p!í%tích letech.
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T&m I. %LTK: zleva Zarina Diyas, Tereza Budilová, Tomá" Hanzlík a Richard
Hampel, vpravo kapitán Ji!í Fencl

Barborka H!ebcová ani Eli$ka Vacková z!ejm# moc nezlobí, a tak se %erta nebály

Lucie Hradecká za%ala rok 2008 parádn#



Mikulá! Cup 2007 se povedl 

!trnáct d$tí ze %tvanické %koli#ky 
si p&i%lo u"ít Mikulá% Cup 2007, kter'
pro n$ p&ipravila Jana Pikorová. Ti star%í
sout$"ili v ned$li 2. prosince v desetiboji,
ti men%í v sedmiboji. V jednotliv'ch 
kategoriích (podle ro#ník( narození) 
zvít$zili *imon Bail, Andrew Paulson,
Veronika Vojtová a Karolína *tastná.
„N$kter'm rodi#(m se víceboje nelíbí,
preferovali by tenis, ale já jsem 
p&esv$d#ena, "e v%estrannost a fyzi#ka,
kterou d$ti p&i takov'ch hrách získávají,
se jim moc hodí,“ &íká Jana Pikorová. 
I Milan *rejber si její p&ístup k d$tem 
a k tréninku pochvaluje. „Jana to 
s d$tmi umí, %koli#ka je baví práv$ 
proto, "e si vlastn$ hrají,“ &íká b'val'
reprezentant, jeho" d$ti Lucinka 
(6) a Otto (4) do %tvanické %koli#ky 
také chodí.

Praxe Petra #avrdy: Asistuje tátovi 

Petr *avrda je od za#átku zá&í asistentem generálního mana"era 
klubu – svého otce Vladislava. „Slibuju si od toho, "e se postará 
o #ást administrativních zále"itostí, které musím &e%it, i n$která 
jednání s partnery,“ &íká generální mana"er I. !LTK. Co na to Petr? 
„Dod$lávám vysokou, jsem ve #tvrtém ro#níku FTVS obor sportovní
management a tohle beru jako v'bornou praxi a první zku%enost 
v tomto sm$ru. Zatím m$ to baví, v"dy, jsem na *tvanici vyrostl 
a jsem mezi lidmi, které znám. Ale jestli to má perspektivu, 
to se teprve uvidí.“ Podle slov sekretá&ky klubu Hany Kurzové zatím 
mezi otcem a synem k vá"n$j%ím pracovním neshodám 
nedo%lo.

D"ti v Irsku vyhrály

Na p&elomu srpna a zá&í strávilo 
osm d$tí pod vedením Ivy *im(nkové 
a paní Pitrové #ty&i dny 
na mezinárodním turnaji "ák( 
do 12 let v rámci Centenary Tennis
Clubs v Dublinu. A reprezentovaly
skv$le! Porazily Real Club de Tennis
Barcelona 9:3, Edgbaston Priory Lawn
Tennis Club 8:1 a na záv$r remizovaly
s domácím Carrickmines Croquet &
Lawn Tennis Club 6:6. „Díky lep%ímu
skore jsme vyhráli a máme pozvání 
i na p&í%tí rok. D$ti spaly v rodinách 
a v Dublinu se jim líbilo. Jen %koda,
"e si nezahrály na tráv$, proto"e
v%ech p$t kurt( bylo uzav&en'ch kv(li
mistrovství v kroketu, a tak se hrálo
na um$lé tráv$,“ glosovala zájezd 
Iva *im(nková. V Irsku s ní byli Robin
Stan$k, Luká% Svoboda, Jan Pitr,
Jaroslav Vondrá%ek, Michaela
Jirsáková, Krist'na Rou#ková, Tereza
He%íková a Lucie *im(nková. 

Vít$zové z Dublinu: vp&edu stojí (zleva) Lucie *im(nková, Michaela Jirsáková, Krist'na Rou#ková,
Luká% Svoboda, Jan Pitra a Jaroslav Vondrá%ek, vzadu Robin Stan$k a Tereza He%íková

#imon Bail je podle slov Jany Pikorové !ikula. 
Na fotce jako by $íkal – Jsem nejrychlej!í!

Lucka Ka,ková hází tenisákem, vlevo 
Helenka #*astná, vpravo Natálka Skotáková 

[stalo se]
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nápadu velk' podíl. Ne, nem$l 
na mysli nekone#né ko%tování 
ve vinotéce Monarch, kde %lo – slovy
Pavla Hu,ky – o to, ujistit se, zda je
vytipované #ervené skute#n$ tím 
prav'm pro %tvanick' klub. 

„Kdy" jsme Dourthe kontakovali, 
první odpov$+ byla striktní: Bavte 
se s na%ím oficiálním importérem 
pro !esko, spole#ností Monarch! 
Pana Gojdu na%t$stí dob&e známe,
tak"e nám vy%el vst&íc. Ale získat 
lahve »na%eho« #erveného bez p&ední
vin$ty, to byl problém. Odpov$+ 
zn$la: Neexistuje!“ usmívá se Petr
*im(nek. 

V tu chvíli se náramn$ hodily 
mimo&ádn$ p&átelské vztahy s klubem 
z Bordeaux – v"dy, pánové Hu,ka, 
*avrda, Stejskal, *im(nek a dal%í 
vypili na záme#ku Chateau d´Issan, 
v okouzlujícím sídle #lena v'boru 
tamního klubu pana Emmanuela 
Cruse, p$kn'ch pár lahví. „Napsal 
jsem prezidentovi klubu Villa Primrose 
panu Bernardu Dupouyovi a po"ádal 
ho o spolupráci. Díky jeho vst&ícnosti 
k nám nakonec v listopadu dorazila
první zásilka, paleta %esti set lahví vína
bez p&ední vin$ty,“ &íká Petr *im(nek.

I na vzhled vin$ty kladlo vedení klubu
vysoké nároky. Kv(li nespokojenosti 
s p(vodními návrhy dokonce vym$nilo
grafické studio a v'sledné etikety,

vybrané z n$kolika návrh( 
s r(zn'mi motivy, si cení. „Elegantní,
vkusná, prost$ p$kná. P&esn$ podle
na%ich p&edstav,“ glosuje vin$tu 
grafi#ky Kate&iny Ku"elové, na které 
je pou"ita fotografie historické 
klubovny od fotoreportéra 
Ji&ího Koli%e, Pavel Hu,ka.

„Jsme rádi, "e máme klubové víno, 
je to presti"ní zále"itost, jakou se hned
tak n$kdo pochlubit nem("e. Získali
jsme v'borné francouzské #ervené,
Dourthe No.1 bude presti"ní dárek 
pro partnery a snad i oblíbené víno 
pro klubovou restauraci a nejr(zn$j%í 
p&íle"itosti,“ &íká prezident klubu
Franti%ek Stejskal. Práv$ na jeho 
&íjnov'ch %edesátinách se bordeaux 
premiérov$ ko%tovalo, by, tehdy 
je%t$ z lahví s p(vodní vin$tou. 
P&i váno#ním ve#írku v Letenském
záme#ku u" se ale nalévalo 
z lahví s etiketou I. !LTK a se 
znakem klubu. Vin$ta na zadní stran$
lahve z(stává originální a m("ete 
si na ní p&e#íst, "e víno je sm$sí v'b$ru
z hrozn( Merlotu (65%) a Cabernetu
Sauvignon (35%) ro#níku 2005
a je v'sledkem spolupráce vina&ské
firmy Dourthe a v$hlasného tv(rce
vín Michela Rollanda.

Z první zásilky si klub ponechal 300
lahví, stovka jich putovala do klubové
restaurace Kogo a zb'vajících dv$ st$
bylo rezervováno pro #leny klubu.

„Jsme nad%eni, "e se povedlo 
v%e dotáhnout do zdárného konce. 
Te+ bude d(le"ité, aby se na%e víno
stalo populárním i mezi dal%ími #leny
klubu, aby jim zachutnalo, aby si ho
ob#as v restauraci dali, p&ípadn$ si 
pár lahví koupili,“ &íká Petr *im(nek 
a Vladislav *avrda dodává: 
„První p(lrok uká"e, jestli se víno 
chytí. Podle toho budeme 
objednávat dál.“

V restauraci Kogo stojí lahev 
klubového #erveného 400 korun, 
#lenové I. !LTK ov%em zaplatí 
o sto korun mén$. Lahve Dourthe No.1
mají na *tvanici po ruce, sklípkem jsou
toti" kóje pod mal'm centrem, 
kde je ideální teplota ke skladování
vína. Otázka ov%em zní, jak dlouho
bude co skladovat...

A propos: vá%niví vina&i ve vedení 
klubu u" sp&ádají dal%í plány. 
Rádi by vbrzku nalepili klubovou 
vin$tu i na lahve bílého! „V tomhle 
p&ípad$ bychom ale rádi, aby to bylo
domácí víno, moravské. Abychom 
se mohli – nap&íklad p&i setkáních 
s dal%ími stolet'mi kluby – prezentovat
vínem z na%ich vinic,“ p&ibli"uje 
Petr *im(nek a Pavel Hu,ka u" má
jasno: „Rozhodujeme se, jestli to 
bude Veltlínské zelené, nebo Sauvignon
Blanc. U" jsem toho dost oko%toval 
a v$&te, je z #eho vybírat,“ 
usmívá se. 

#tvanick% »podv%bor vína« aneb ti, kdo mají na sv"domí klubové bordeaux Dourthe No.1: zleva Petr #im)nek, Franti!ek Stejskal, 
Pavel Hu*ka, Zden"k Krampera a Vladislav #avrda
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Ochutnejte klubové víno!
Pod vin"tou I. $LTK Praha se skr%vá skv"lé &ervené z Bordeaux

[stalo se]

Je to u" %est let, co se
Hu,kovi, Stejskalovi 
a *im(nkovi, vesm$s milovníci
vína, vydali do Bordeaux. 
Na tu cestu vzpomínají jako
na »neoficiální náv%t$vu
klubu Villa Primrose«, ale ti,
kdo je znají, v$dí své. Dom(
se pr' vraceli s tekutou 
nadváhou a Petr *im(nek
dokonce o"elel tenisky, jen
aby mohl p&íru#ní kufr naplnit
v'hradn$ vínem... Ale co je
d(le"it$j%í: vraceli se 
i s jednou prima my%lenkou.
S nápadem, "e klubu, jak'm
je  I. !LTK, by slu%elo vlastní
víno. A ne ledajaké, 
ale nejlíp vyhlá%ené 
bordeaux.

„P&i ob$d$ v klubu nám tehdy nalili
práv$ svoje klubové víno, Dourthe
No.1, sm$s Merlotu a Cabernetu
Sauvignon vyhlá%ené vina&ské firmy
Dourthe. Moc nám chutnalo, navíc 
bylo za rozumné peníze. Tehdy jsme si
&ekli, "e bychom také mohli, nebo spí%
m$li, mít klubové víno, a nejlíp práv$
tohle,“ vzpomíná »%éf projektu« 
a vyhlá%en' vina& Pavel Hu,ka 
s dov$tkem, "e nápad pak dlouho 
zrál. „Chvíli to trvalo, to je pravda, 
ale v$&ím, "e v'sledek stojí za to.“

Debaty o vín$ pokra#ovaly 
v následujících m$sících nejen v klubu,
ale i p&i ka"dém setkání se zástupci
Villa Primrose. Jako by Pavel  Hu,ka 
a spol. tu%ili, "e pomoc francouzského
klubu budou tolik pot&ebovat.

„Bylo to mnohem slo"it$j%í ne" jsme 
si mysleli,“ p&ipou%tí Petr *im(nek,
kter' má na realizaci v'borného 
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V restauraci Kogo bylo nabito a v!ude vládla oran"ová»Indián« Pavel Hu#ka v rozhovoru s Ivanem Nekolou

Hlavní protagonista ve$era p%i svém speciálním $ísle

Moderátor ve"era Tomá# Vydra 
uvázal elegantní oran$ovou kravatu 
a z kapsi"ky co chvíli vytahoval 
oran$ov% h&eben! 

Doyen mezi "leny I. !LTK Jára Be"ka 
ve vest' pro &idi"e doslova svítil, stejn'
jako Tomá# B'lohradsk%, !eská 
poji#(ovna by z nich m'la radost. 

Pavel Hu(ka dorazil coby ná"elník 
indiánského kmene Sioux) – se #irokou
oran$ovou "elenkou, jeho bratr Petr
zase v úchvatné oran$ové #ále.

Dámy osl*ovaly nádhern%mi 
oran$ov%mi topy, #átky – tak jako Iva
+im)nková nebo So*a Zahradníková,
p&ípadn' elegantní "apkou nebo 
náu#nicemi. 

Trené&i p&i#li v originálních klubov%ch
tri"kách, samoz&ejm' oran$ov%ch. 

Jenom Vladislav +avrda dorazil v tri"ku,
které mohl za oran$ové vydávat jen
st'$í, proto$e skute"ná barva byla
(Vlá,o, fakt) $lutá...

Dárky a dary, z valné "ásti tekuté, 
se vr#ily v zimní zahrad'. „Je jich mo&e 
a v#echny jsou milé,“ glosoval to 
oslavenec. Do restaurace se tla"ili dal#í
a dal#í hosté. Její kapacita byla 
p&ekro"ena minimáln' trojnásobn', 
ale ho&et – navzdory v#udyp&ítomné
oran$ové – na#t'stí neza"alo a show,
kterou rozjel Tomá# Vydra a jejím$
vrcholem bylo dal#í nezapomenutelné
p&edstavení divadelního souboru 
TenDiv (název lze nepochybn' psát 
i rozd'len', tedy Ten Div, proto$e div
to doopravdy je), byla sice bou&livá, 
ale spo&ádaná. 

Na »prknech« Koga excelovaly 
v#echny hv'zdy souboru i mnozí 
za"ínající um'lci. T'$ko mluvit 

o vrcholu. Bylo jím úvodní 
vstoupení #tvanické pánské jízdy? 
Nebo fenomenální tane"ní kreace
Martina Zenkla v roli zp'váka Boney M
Bobbyho Farrella p&i hitu Daddy Cool?
Anebo snad Písek & Ferda show, "i Dan
Nekone"n% alias Jan Rybín? Jisté je, 
$e p&edstavení TenDivu, vystupujícího
práv' jen p&i p&íle$itostech kulatin
"len) I. !LTK, bylo skvostné.

Se speciálním "íslem se p&edstavil 
i sám oslavenec a v pr)b'hu písni"ky
Wabiho Da*ka Franta má péra, jé$i#i
Franta má péra... p&edvedl n'kolik 
brilantních p&evlek). Jeho vystoupení
m'lo takov% drajv, a$ (p#trosí) péra 
lítala. Hned druh% den se do kancelá&e
na +tvanici dob%val produk"ní televize
NOVA se smlouvou na silvestrovské
vystoupení. To ov#em zhatila sekretá&ka
klubu Hana Kurzová. Se slovy, 

$e prezident I. !LTK nebude 
d'lat ka#para v komer"ní televizi, 
proto$e TenDiv je kvalitní soubor, 
kter% nevystupuje jen tak n'kde, 
nat'#eného ho#ana vyhodila.

A propos: sotva Franti#ek vybalil
poslední dárek, golfové hole zn.
Mizuno od nejbli$#ích p&átel z klubu,
p&i#la mu pop&át i bo$ská Marilyn
Monroe (alias p&ítelkyn' Franti#ka
mlad#ího Zuzka), která si vzpomn'la 
na p'ta"ty&icet let starou gratulaci 
prezidentu Kennedymu, a tak sálem
zazn'lo i Happy Birthday Mr. President.
A pak u$ p&i#el na &adu oh*ostroj,
zábava se rozproudila, a... proudila 
a proudila a$ do "asn%ch ranních
hodin.

Franti#ku, v#echno nejlep#í, u$ se 
t'#íme na oslavu sedmdesátin!
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„To byl jen okam$it% nápad, 
aby byl ve"írek zajímav'j#í. P)vodn'
jsme mysleli na kombinaci klubov%ch
barev, ale to by bylo zbyte"n' 
slo$ité, tak$e nakonec vyhrála "erná 
a oran$ová,” vysv'tloval s úsm'vem
Franti#ek, kter% je prezidentem 
nejslavn'j#ího "eského klubu u$ 
sedmnáct let! Má na" navazovat, 
na +tvanici »bafu*a&ili« 
u$ jeho d'de"ek a tatínek. 

Klubová restaurace byla v sobotu 
13. &íjna p&epln'ná u$ hodnou chvíli
p&ed za"átkem oslavy. Zlí jazykové tvrdí,
$e to bylo i proto, $e narozeninová 
produk"ní Adéla nezvládla koncepci 
a p&ipravila parket u$ na za"átek party,
tak$e si nebylo kam sednout... Sed'l
ale málokdo, v't#ina stylov' od'n%ch
gratulant) postávala kolem baru 
a debatovala. A v#ichni p&ímo zá&ili
oran$ovou.

Happy Birthday 
Mr. President 

Franti!ek Stejskal oslavil „60“

Byla to #edesátka radostná, sv'$í, vtipná, stylová. Prost' 
oran$ová. Do téhle zá&ivé barvy »oblékl« svoje #edesátiny 
v klubové restauraci Kogo sám prezident I. !LTK Franti#ek
Stejskal. Na "erno-oran$ovou pozvánku k oslav' kulatin toti$
poznamenal, aby se hosté dostavili práv' v úboru této barevné
kombinace. A tak oran$ová byla v#udyp&ítomná.

Franti!ek s kupou dárk&

Takhle p%ály tátovi d'ti: zleva Franti!ek (28),
Eli!ka (16) a Krist(na (25)

S poslední gratulací a velk(m dortem p%ichází bo"ská Marilyn Monroe...

[ze spole"nosti]
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zahrál jsem docela solidn$,“ 
glosoval s odstupem t&í dn( svoje
zápasy Franti%ek Stejskal. V boji o t&etí
p&í#ku porazil Angli#ana Abrahama
6:4, 6:0, v sobotu ov%em nesta#il 
na Itala Magnelliho, man"ela
Francouzky Testud, a prohrál 4:6, 2:6.
„M$l v'born' servis a b$hal jako zajíc.
Zamlada pr' hrával v'born$. 
A hlavn$ – je mu teprve padesát,“
usmál se Franti%ek, jen" za m$síc 
slavil %edesátku. „Proti Ital(m m$l 
%anci u" jen Honza Kurz, kter' prohrál
t$sn$ v rozhodujícím tie-breaku. 
Jinak to bylo bohu"el hladké.“

Krom$ dvou debl( vyhrála jen Iva
*im(nková nad Elizabettou Morici 7:5,
6:3. Vlasta Bervid nem$la %anci proti
Testud, která hraje po druhé mate&ské
znovu skv$le a v p&í%tí sezon$ hodlá
hrát za TC Parioli ligu, Pavla
Zahradníka vyprovodil Edouardo Mazza
6:4, 6:0. Nejh(& dopadl jeho bratr
Lubo%: toho poslal Biagianti z kurtu 
se dv$ma kanáry!

„Pr' byl kdysi #ty&st' padesát' na sv$t$
a nikdy s tenisem neskon#il, po&ád
hraje,“ pokr#il rameny Lubo% po kruté
porá"ce. „M$l jsem asi t&i gameboly,
ale bylo to bez %ance. Za posledních
deset let jsem s lep%ím hrá#em nehrál.“
Na otázku, kdy za#al tu%it, "e to bude
kru%né, dodal: „Bylo mi to jasn' u" 
po t&ech mí#ích v rozehrávce,“ usmál
se. „A po t&ech kra,asech, kter' 
se plazily po pásce, spadly k n$mu 
a on je hrav$ dob$hl, jsem v$d$l, "e 
to bude p$kná soda...“

Ter#em vtípk( byl Lubo% je%t$ pár dn(.
Franti%ek Stejskal se ho nap&íklad je%t$
v úter' zlomysln$ zeptal: „Lubo%i, 
a vá"n$ nebyl ani jeden nad$jnej
gamebolí#ek?“ Milan *rejber, kter' se
pro zm$nu ptal, jak Lubo% o víkendu
»trénoval« a cht$l ukázat tréninkov'

deník, se zase do#kal odpov$di, "e:
„Nemám ho, já tu o víkendu nebyl, 
byl jsem na kole.“ Na vysv$tlenou:
N$mci nemluví o v'sledku 12:0 jako 
o dvou kanárech, ale jako o jízd$ 
na kole – dv$ nuly, dv$ kola... 

„Je to %koda, Angli#ani byli slab%í 
a Víde) bychom asi taky porazili, 
ale kápli jsme v sobotu na Italy,“ 
zalitoval po zápase Franti%ek Stejskal.
„Byl to ale p&íjemnej víkend, i kdy" já
preferuju vzájemné klubové náv%t$vy,
atmosféra je je%t$ p&átel%t$j%í 
a otev&en$j%í. Ale v%echno prob$hlo
bez problém(, ve v'borné nálad$. 

P&i sobotní ve#e&i jsme se 
rozesadili tak, aby se v%ichni domluvili, 
zase jsme se dozv$d$li spoustu 
zajímavého o tom, jak to chodí jinde.
Kolik mají kde #len( a jak o n$ pe#ují,
jak d$lají závodní tenis a mláde", 
jaké mají p&ísp$vky... V jejich v'%i 
v$t%inou zaostáváme, v tom ostatním
spí% vedeme,“ usmál se Franti%ek 
Stejskal.

V$t%ina hrá#( hostujících t'm( 
byla z Prahy u vytr"ení, krom$ Slovák( 
a Lucie Zelinkové, dnes Zelinka, 
v barvách víde)ského klubu, toti"
nikdo v Praze nebyl.

Vít"zn% t%m TC Parioli krátce po dekorování nejlep!ích v klubové restauraci Kogo

Ani roda&ka z Pardubic Lucie Zelinka,
hájící barvy Wiener Park Clubu, 
si na Sandrine Testud nep$i!la

Vladislav #avrda a Iva #im)nková p$i utkání proti páru Wain - Abraham (9:1) 
v boji o 3. místo
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$ty'utkání CTC: Italové rozdávali kanáry
$ty'utkání CTC: (a Lubo# Zahradník jezdil na kole)

!ty&utkání hrávaly dlouhé roky jen
kluby, které stály u zrodu CTC. Teprve
nyní je stejné »v'sady« dop&áno i v%em
dal%ím #len(m sdru"ení stolet'ch
klub(. *tvanice vid$la takov' zápas
prvn$ a pe#liv$ se na n$j chystala.
„Organiza#n$ to a" tak slo"ité nebylo.
Spoustu v$cí za&izuje p&ímo sdru"ení,
CTC, které ur#í i kluby pro ka"dé 
#ty&utkání. Na nás bylo jen zabukování
hotelu pro hostující dru"stva, zaji%t$ní
prohlídky Prahy a p&íprava dárk(, 

cestu i hotel si ka"d' platí sám,“
vysv$tlila sekretá&ka klubu Hana
Kurzová. V pátek ve#er u" byli v%ichni
ú#astníci v Praze, v sobotu se hrály
první dva zápasy: Wiener Park 
Club – Edgbaston a I. !LTK vs. TC
Parioli. V"dy %est dvouher a t&i debly,
"eny v kategoriích nad 35 a nad 40 let,
mu"i nad 40, respektive nad 50 let.

„Nebyla úplná legrace dát dohromady
solidní sestavu, hrá#( nad padesát 

tady zas tolik není. Lá+a *avrda, 
Pavel Hu,ka, kter' ov%em nemohl, 
já a Honza Kurz. Nad #ty&icet máme 
Pavla a Lubo%e Zahradníkovy a Mildu 
*rejbra,“ vypo#ítával Franti%ek Stejskal.
O dámách bylo jasno: nastoupily Iva
*im(nková a Vlasta Bervid. Sestava 
to byla v'borná, ale – Italové m$li 
lep%í a hlavn$ mlad%í...

„Dva dny jsem nemohl chodit... 
Ale snad jsem neud$lal ostudu, 

Byl to presti"ní zá&ijov' víkend. Ale taky mimo&ádn$ p&átelsk'. *tvanická premiéra #ty&utkání
klub(, sdru"en'ch v Centenary Tennis Clubs (CTC), se prost$ povedla, a to se v%ím v%udy. 
Chyb$la snad jen mali#kost: I. !LTK by slu%elo finále. V n$m rozdrtil mimo&ádn$ siln' TC Parioli,
kter' m$l v sestav$ Sandrine Testud, donedávna hrá#ku Top 10, Wiener Park Club 8:1. !LTK 
se musel po sobotní proh&e 3:6 s Italy spokojit s utkáním o t&etí místo, v n$m" porazil anglick'
Edgbaston Lawn Tennis Club vysoko 8:1. „Bylo to fajn, ale Italové to vzali a" moc presti"n$, 
p&ivezli si supert'm,“ &íkal v ned$li ve#er, kdy" dekoroval nejúsp$%n$j%í, v klubové restauraci 
prezident I. !LTK Franti%ek Stejskal.

V%pravy v!ech &ty$ zú&astn"n%ch klub) po záv"re&ném dekorování vít"z)
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V roce 1998 dokrá#ela na *tvanici 
a" do finále presti"ního *koda Czech
Open, turnaje WTA Tour. 
Teprve v boji o titul poznala 
porá"ku – prohrála s novope#enou
vít$zkou Wimbledonu Janou Novotnou.
Na tenisov' ostrov se te+ po letech 
vrátila. A nena%la rovnocennou 
soupe&ku. SANDRINE TESTUD (34),
maminka dcer Isabelle (5) a Sofie (1),
p&ijela do Prahy hájit barvy italského 
TC Parioli spolu s man"elem Vittoriem
Magnellim. V sobotu porazila Vlastu
Bervid, v ned$li trojnásobnou mistryni
Evropy v kategorii nad 35 let Lucii
Zelinku. Dohromady ztratila 
jen %est gam(...

Vzpomínáte si na pra(ské finále 
proti Novotné?
„Vzpomínám. Vím, "e centr byl 
hrozn$ pomal', Jana hrála ty svoje 
#opy a chodila na sí, a já ji ne a ne 
prohodit...“

Po$ád máte v%born% servis...
„Ale moc ho netrénuju. Ne" jsme 
vyrazili do Prahy, trénovala jsem p$t 
dn( v kuse, ale p&edtím jsem hrála 
tak #ty&ikrát za poslední m$síc 

Sandrine Testud: Chci hrát ligu a golf
a p(l. N$jak mi chybí #as, dcery 
m$ doká"ou zabavit.“

Kde máte mlad!í Sofii?
„Doma v .ím$, hlídá ji ch(va. 
T&i dny to spolu zvládnou.“

S velk%m tenisem jste definitivn"
skon&ila...
„...po olympiád$ v Aténách. 
Dala jsem si pauzu u" v roce 2002,
kdy" jsem #ekala Isabelle, 
po Wimbledonu jsem skon#ila. 
Tou"ila jsem ale hrát na olympiád$, 
a tak jsem se vrátila. Po Aténách jsem
ale &ekla: Dost! Bylo mi p&es t&icet 
a cítila jsem se hodn$ unavená, 
toho cestování a turnaj(, kter'ch 
jsem hrála kolem sedmadvaceti 
ro#n$, bylo trochu moc.“ 
(Pozn.: Sandrine Testud se
v roce 2004 neda"ilo, na deseti 
turnajích WTA Tour vyhrála jedin#
zápas, usp!la jen na p!tasedmdesátce
v Ortisei, kde byla ve $tvrtfinále. 
V Aténách ji v prvním kole 
porazila Farina.)

A te+ – hrajete ráda?
„Hraju, tenis m$ po&ád baví, ale –
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momentáln$ vede golf. 
Jenom"e na n$j pochopiteln$ 
nemám #as. Hraju t&eba t&ikrát 
za t'den, &íkám si, jak se lep%ím, 
ale pak na hole m$síc nesáhnu 
a v%echno je fu#. Ale golf  miluju 
a jednou se ho chci nau#it hodn$
dob&e. A pak - v golfu se m("u 
zlep%ovat, zatímco tenis u" budu 
hrát jenom h(& a h(&...“ 
(sm!je se) 

V p$í!tí sezon" ale pr% chcete 
hrát italskou ligu?
„Chci, ale budu muset za#ít po&ádn$
trénovat.“

V zápasech klub) sdru(en%ch 
v Centenary Tennis Clubs 
asi moc zdatn%ch soupe$ek 
nepotkáváte?
„Zatím jich moc nebylo, 
ale tady jde o n$co jiného. 
Je p&íjemné poznat jiné lidi, jiné 
kluby, kone#n$ mít #as i na prohlídku
m$sta – t&eba dnes ve#er. 
V'sledky nejsou to nejd(le"it$j%í. 
Na druhou stranu je pravda, 
"e kdyby zápasy byly vyrovnan$j%í, 
bylo by to fajn.“

Sandrine Testud p$i podzimním 
&ty$utkání CTC na #tvanici, kde s sebou 
m"la i p"tiletou dcerku Isabelle
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„Chystáme se sem s man"elem 
u" asi deset let, ale je%t$ se nám to
nepovedlo, a" te+ díky tenisu. 
Jsme nad%ení, Praha nás ohromn$ 
p&ekvapila,“ &íkala nap&íklad Ingrid
Hauser, viceprezidentka Wiener Park
Club. To Lucie Zelinka jela de facto
dom( – do dvaadvaceti bydlela 
s rodi#i v Pardubicích. 
V dev$taosmdesátém ode%la 
do Rakouska a je%t$ chvíli v sob$ "ivila
sen o tom, "e se jí poda&í probít 
na WTA Tour. Nepoda&ilo.

„V"dycky jsem cht$la do Rakouska,
moje oblíbená babi#ka byla
Raku%anka,“ vysv$tlovala Lucie, 
která dnes pravideln$ rodi#e 
ve v'chodních !echách nav%t$vuje.
„Kdy" jsem ode%la, byli z toho nejd&ív
ne%,astní, ale kdy" zjistili, "e jsem 
spokojená, vzali to,“ usmála se 
mistryn$ sv$ta a trojnásobná mistryn$
Evropy v kategorii nad 35 let. 
Ani ona v%ak nem$la proti skv$lé
Testud %anci: v ned$li s Francouzkou
provdanou do Itálie prohrála 3:6, 1:6.
„V%ichni mi &íkali, "e Sandrine 
v(bec neb$há, "e po mate&ské v(bec
není ve form$, ale bylo to tro%i#ku
jinak. První set byl vyrovnan', 
ale druh' u" docela rychl'...“

Italové byli zkrátka p&íli% silní, 
p&ivezli do Prahy skv$l' t'm. Co bylo
ale d(le"it$j%í: "e si v%ichni nejen
zahráli tenis, ale také se dob&e bavili.
„V%ichni, které jsem poznal, byli 
p&íjemní a mám pocit, "e se jim 
v Praze líbilo a odjí"d$li spokojeni,“
uzav&el zá&ijové #ty&utkání CTC
Franti%ek Stejskal.

Jeden z »mezinárodních stol)« v restauraci Kogo a v jeho &ele Lubo! Zahradník s man(elkou So,ou

Petr #im)nek, Vlá+a #avrda a prezident I. 'LTK Franti!ek Stejskal v úvodu záv"re&né slavnostní ve&e$e

První viceprezidentka klubu z Vídn" Margit Hauser a prezident TC Parioli Emanuele Scarfiotti si vym",ují dárky

V%sledky – sobota, semifinále:
I. !LTK – TC Parioli 3:6 (Stejskal –
Magnelli 4:6, 2:6, Kurz – Berliri 6:2,
2:6, 5:7 v tie-breaku, *im(nková –
Morici 7:5, 6:3, L. Zahradník –
Biagianti 0:6, 0:6, P. Zahradník –
Mazza 4:6, 0:6, Bervid – Testud 2:6,
0:6, *im(nková, *avrda – Belladonna,
Marchiori 9:3, Bervid, P. Zahadník –
Tartarelli, Biagianti 9:2, Stejskal, 
L. Zahradník – Ribechi, Marsglia 7:9),
Wiener Park Club – Edgbaston Lawn
Tennis Club 8:1. 

Ned"le, finále: TC Parioli - Wiener
Park Club 8:1. 

O 3. místo: I. !LTK – Edgbaston 8:1
(Rybín – Mitchley 6:1, 6:1, Stejskal –
Abraham 6:4, 6:0, *im(nková – Morris
6:1, 6:0, L. Zahradník – Cull 6:2, 6:2, P.
Zahradník – Lemen 6:1, 6:1, Bervid –
Wain 6:1, 6:2, *im(nková, *avrda –
Wain, Abraham 9:1, Bervid, L.
Zahradník – Morris, Mitchley 9:1,
Rybín, *im(nek – Lemen, Cull 8:9 /5/).
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Jaroslav Jandus: Rok, na kter% se nezapomíná

Hodnotit tak úsp$%n' rok je radost 
a %éftrenér I. !LTK JAROSLAV JANDUS
(44) to nikterak nezastírá. „Byla to 
nejúsp$%n$j%í sezona za poslední roky,
o tom není pochyb,“ komentuje rok, 
ve kterém získali "áci a junio&i 
ze *tvanice p$t individuálních titul( 
a dva v kategoriích dru"stev!

O dvou titulech dru(stev jste 
na za&átku sezony mluvil...
„To je pravda, vysnil jsem si je, 
i kdy" – krom$ dorostu jsem spí% #ekal
vít$zství star%ích "ák(. T$m titul utekl,
ale zastoupili je ti nejmlad%í.“

Ve v!ech kategoriích byl finálov%m
soupe$em Prost"jov...
„...a v%ude rozhodovala #ty&hra d$v#at.
Co" je jen velmi t$"ko odhadnutelná
disciplína. (usmívá se) Je to docela
paradox: ve star%ím "actvu ob$ na%e
holky – Zarina Diyas i Petra Rohanová –
vyhrály svoje singly, ale debla Diyas 
s Veronikou Bacíkovou prohrály. A nao-
pak: v mlad%ím "actvu i v dorostu holky
dvouhry prohrály, ale zvít$zily 
v rozhodující #ty&h&e.“

Mlad!í (áci m"li skv"lou sestavu, ale
ur&it" ji v%razn" posílil Ital Gianluigi
Quinzi. Kde se v)bec na #tvanici vzal?
„P&ivedl ho Dan Filjo a bylo to moc
d(le"ité, proto"e vedle Marka Routy 
a Robina Sta)ka to byl t&etí v'born'
hrá#. Quinzi u nás u" dva roky trénuje,
jezdí na *tvanici na krátké kempy. 
Svoje zápasy vyhrával velmi snadno, 
i proto, "e hrál a" #tvrtého. V Itálii toti"
neexistuje "eb&í#ek dvanáctilet'ch, 
a tak nemohl hrát v'%, i kdy" by na to
v'konnostn$ samoz&ejm$ m$l. Pat&í 
ke %pi#ce v Evrop$, je na úrovni Routy 
a Sta)ka.“

Jaká byla nejv"t!í zbra, dorostenc) 
je asi jasné.
„Kluci. Roman Jebav', Jirka Ko%ler 
a Honza Blecha, to byla velká síla, jsou
to t&i hrá#i z prvních #ty& na domácím
"eb&í#ku. Lídrem byl Jebav', kter' má
t'mové sout$"e rád, mo"ná i proto, 
"e jako kluk hrával hokej a fotbal.
D$v#ata, kter'm bylo teprve %estnáct,
posílila pro #tvrtfinále a semifinále
Ruska Xenia Lykina, ve finále nás 
zase posílil Chilan Ricardo Ursua, 
t&ináct' hrá# "eb&í#ku ITF. Na *tvanici
ho p&ivedli Kramperovi, je to Kat#in
kamarád. I on k titulu p&isp$l, i kdy"
rozhodující bod byl ten z debla d$v#at
– Martina Borecká s Evou Pigovou
porazily fedcupovou reprezentantku
Kvitovou spolu s Berkovou. 
To byl zlomov' bod.“

Lídry byli asi v sout"(ích dru(stev
mist$i republiky, respektive ti, kdo
pat$í v té které kategorii k domácí
!pi&ce, (e?
„Ur#it$, na jejich v'konech stál 
i úsp$ch dru"stev. Mezi mlad%ími "áky
to byli Marek Routa, Robin Stan$k 
a Petra Rohanová, mezi star%ími Luká%
Vr)ák, Tomá% Pitra a Zarina Diyas 
a mezi dorostenci Roman Jebav', Jirka
Ko%ler a Honza Blecha. Sou#asn$ jsme
ale m$li ve v%ech kategoriích %irok'
kádr a dru"stvo mlad%ích "ák( 
a dorostu se nám poda&ilo vhodn$
doplnit hrá#em ze zahrani#í.“

V p$í!tí sezon" asi bude hodn" t"(ké
t%mové úsp"chy obhájit?
„Samoz&ejm$, proto"e ti nejlep%í 
vesm$s p&echázejí o kategorii v'% 
a pro ty mlad%í bude nesnadné je
nahradit.“

Extraligov% t%m byl loni tro!ku 
ve stínu mlad%ch...
„To je pravda, i kdy" druhé místo 
ve skupin$ po porá"ce s P&erovem 
– a tedy celkov$ t&etí a" #tvrté 
místo – není ur#it$ "ádn' propadák.
*koda, "e Honzu Hernycha trápilo
v sezon$ zran$ní a extraliga ho 
nezastihla ve form$, taky Ivo Miná& 
se chytil a" na konci roku. Svoje
odvedla Mí%a Krajicková, pochvalu 
ur#it$ zaslou"í Iveta Bene%ová, která
v'razn$ zm$nila p&ístup a prohrála 
jen s Ondrá%kovou. Ta potom 
porazila i *afá&ovou.“

Koho byste nejvíc vyzvedl z t"ch, kdo
získali individuální tituly?
„To dost dob&e srovnávat nelze, v%ichni
zaslou"í uznání. Marek Routa vyhrál, 
co se dalo, op$t zúro#il velk' talent 
i fyzické p&edpoklady. Holan+ani
dokonce poslali na svaz oficiální dotaz,

zda neposíláme na turnaje mlad%ích
"ák( star%í hrá#e. (usmívá se) Luká%
Vr)ák, dal%í mistr republiky, t&etí hrá#
"eb&í#ku ETA a #len st&íbrného dru"stva
z mistrovství sv$ta, také obstál skv$le, 
i kdy" mezi #trnáctilet'mi je konkuence
zase o n$co t$"%í. Honza Blecha 
zaslou"í pochvalu za Pardubickou 
juniorku, te+ ho #eká – stejn$ jako
Jebavého a Ko%lera – t$"ké dob'vání
bod( na turnajích mu"(. 
Petra Rohanová opou%tí kategorii 
dvanáctilet'ch a m$la by b$hem roku
nebo dvou vy%plhat do první desítky
"eb&í#ku ETA, Martina Borecká zase
bude usilovat, aby se probojovala 
na juniorské grandslamy. Cht$l bych ale
ocenit i dal%í, nap&íklad sestry Karolínu
a Krist'nu Plí%kovy nebo Zarinu Diyas,
která m$la mimo&ádn' rok. Opustila
kategorii do 14 let a hned za#ala sbírat
úsp$chy mezi juniorkami: vyhrála 
presti"ní Eddie Herr do 16 let, Safina
Cup, byla v semifinále dal%ího turnaje
ITF v Plzni a ve finále »dvojky« 
na Neridé. Jsem rád, "e sv'mi v'sledky
vrací klubu podporu a podmínky, 
které na *tvanici má.“

Jakou odm"nu jste dostal za tak
úsp"!n% rok vy sám?
„Pr' se n$jaká chystá... (usmívá se)
Ale pro m$ bylo nejv$t%í odm$nou to,
jak se d$tem i rodi#(m líbila Ve#e&e
mistr(. Byl to bezvadn' nápad Petra
*im(nka, odm$na za v'borné v'sledky.
Dan Filjo p&ipravil perfektní videoklipy 
i profily hrá#( a pokud vím, v%em se
ten ve#er líbil. A snad i ceny. Mist&i
republiky dostali vouchery na nákup
sportovního oble#ení, v%ichni #lenové
nejúsp$%n$j%ích dru"stev volné 
vstupenky na freestyle motokros 
do Sazka Areny, ale – hlavn$ si to 
v%ichni u"ili. Zaslou"en$, proto"e to 
byl rok, na kter' se nezapomíná.“
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Dorostenci, mist!i "R v roce 2007: zleva stojí kapitán Daniel Van#k, Jan Blecha,
Roman Jebav$, Jan %átral, Ji!í Ko&ler, Ricardo Ursua a Richard Hampel, dole jsou
(zleva) Eva Pigová, Tereza Budilová, Xenia Lykina a Martina P!ádová

Mu(i

Martin Damm semifinalista #ty&hry na turnajích ATP Tour v Cincinnati (USD 2 200 000), 
ve Vídni (USD 732 000) a na Tennis Masters Cupu (v%e s Paesem)

Ivo Miná$ vít$z ATP Challenger( v Busanu (USD 100 000) a ve Freudenstadtu 
(USD 25 000), finalista ve *t$tín$ (USD 125 000), semifinalista v Soulu 
(USD 125 000) a Alphen aan den Rijn (USD 50 000)

Jan Hernych vít$z ATP Challengeru v Trnav$, #tvrtfinalista v Bronxu (oba USD 50 000)
Jan Mertl #tvrtfinalista ATP Challengeru v Aachenu (USD 50 000), 

#tvrtfinalista #ty&hry v Aachenu, Trnav$ (s Hernychem) a v Helsinkách
(USD 50 000, s Ivo Miná&em)

Jan Vacek semifinalista ATP Challengeru v Trnav$ (USD 50 000)
Franti!ek 'ermák semifinalista #ty&hry na turnajích ATP Tour v Moskv$ 

(USD 975 000, s Friedlem) a v St. Petersburgu (USD 975 000, s Ju"n'm)
Petr Pála #tvrtfinalista #ty&hry ATP Tour v Bangkoku (USD 525 000) a Tokiu 

(USD 732 000, v%e se *kochem)
-eny

Michaella Krajicek 2. kolo dvouhry na US Open, v Curychu (USD 1 340 000) 
a ve Stuttgartu (USD 650 000)

Iveta Bene!ová semifinalistka turnaje ITF v Bratislav$ (USD 100 000), 
ve #ty&h&e vít$zka WTA Tour v Luxemburku (USD 600 000, s Husárovou), 
semifinalistka v Moskv$ (USD 1 340 000, s Voskobojevovou) 
a New Havenu (USD 600 000, s Mattekovou)

Michaela Pa!tiková vít$zka turnaje ITF v Podgorici (USD 25 000), semifinalistka v Mariboru 
(USD 25 000) a vít$zka ve #ty&h&e tamté" (s Jurakovou)

Veronika Chvojková vít$zka turnaje ITF v Nottinghamu (USD 25 000)
Lucie Hradecká halová mistryn$ !R 2008, vít$zka #ty&hry WTA Tour v Portoro"i (USD 145 000, 

s Vorá#ovou) a ITF v Bronxu (50 000, s Radwanskou)
-áci a dorost

Roman Jebav% vít$z #ty&hry na Orange Bowlu na Florid$
Jan Blecha vít$z M !R do 18 let – Pardubická juniorka
Karolína Plí!ková finalistka M !R do 18 let – Pardubická juniorka
Zarina Diyas vít$zka Eddie Herr do 16 let na Florid$, finalistka ITF 2 do 18 let na TK Neridé
Luká! Vr,ák vít$z Tennis Europe Junior Masters do 14 let, vít$z M !R do 14 let v Brn$, 

finalista ve #ty&h&e, #len st&íbrného t'mu na MS 14 v Prost$jov$
Petra Rohanová vít$zka »A« v Plzni do 14 let, #lenka bronzového t'mu na ME 12 ve Francii
Tomá! Pitra finalista TE 1 do 14 let v Hasseltu v Belgii 
Michaela Jirsáková vít$zka dvouhry TE do 12 let v Písku
Marek Routa vít$z World Masters Junior Nike v Turín$ do 12 let, NTJ Prost$jov do 12 let, 

»A« do 12 let na Spart$, #len bronzového t'mu na ME 12 v Itálii
Veronika Bacíková finalistka dvouhry M !R na TK Neridé, »A« do 14 let v !eském Krumlov$
Jakub Eisner vít$z »A« do 14 let v Karlov'ch Varech, finalista NTJ do 14 let v Prost$jov$
Robin Stan"k vít$z »A« do 12 let na TC Tennisline

Nejv"t#í úsp"chy hrá&( I. $LTK ve druhé polovin" roku 2007

Ve&e'e
mistr( 
p'ipomn"la
tituly

[závodní tenis]

Ivo Miná$
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Zarina Diyas

Takové zakon#ení sezony by si ur#it$
v%ichni p&áli ka"d' rok. Listopadová
»Ve#e&e mistr(«, party pro v%echny "áky
a juniory I. !LTK, se v klubové restauraci
Kogo povedla a líbila se nejen d$tem 
a dorostenc(m, ale i p&ítomn'm 
rodi#(m.

„Je to bezva nápad, nejen proto, 
"e nás n$kdo ocení, ale i proto, "e se
tady potkáme úpln$ v%ichni, i s t$mi 
mlad%ími,“ glosoval setkání Honza
Blecha, vít$z Pardubické juniorky 
a jeden z p$ti mistr( republiky I. !LTK.
Dal%í dva tituly získal %tvanick' klub 
v sout$"ích dru"stev, p&i#inili se o n$
mlad%í "áci a dorostenci.

Vá"ení %ampioni, mist&i, vicemist&i...
oslovil na úvod p&ítomné generální
mana"er klubu Vladislav *avrda 
a zopakoval, "e rok 2007 byl pro klub
mimo&ádn$ úsp$%n' jak v sout$"ích
dru"stev, tak jednotlivc(. „Cht$l bych

vám pod$kovat za to, jak jste klub
reprezentovali a v$&ím, "e tohle setkání
se do budoucna stane tradicí, i kdy" je
jasné, "e ka"d' rok takhle úsp$%n' b't
nem("e,“ &ekl.

Po krati#kém oficiálním úvodu se v%ichni
za#ali bavit, a nejen proto, "e hned 
na za#átku ve#era p&edvedl v%em svoje
um$ní Va%ek Klouda, %estinásobn' mistr
sv$ta v hakisaku. Trenér Dan Filjo toti"
p&ipravil profily v%ech nejúsp$%n$j%ích
hrá#( roku a také videoklipy. A jakkoli
byly n$které úsm$vn$ kostrbaté, v%em
se líbily. V"dy, kdo by si necht$l je%t$
jednou p&ipomenout nejv$t%í chvíle
roku?! V%ichni ti nejlep%í si postupn$
p&i%li pro blahop&ání od prezidenta
klubu Franti%ka Stejskala a Vladislava
*avrdy, voucher na sportovní zbo"í 
v hodnot$ p$ti tisíc korun, #lenové 
nejúsp$%n$j%ích dru"stev dostali volné
vstupenky na atraktivní freestyle 
motokros v Sazka Aren$ a taky 

obrovsk' dort. Dan Filjo pak promítl
je%t$ skv$l' »absolventsk' film« 
pod titulem Mirda goes to Hollywood
s Mirkem Mal'm v hlavní roli 
a odstartoval tím neoficiální #ást 
ve#era.

„Ur#it$ to pro v%echny, hlavn$ pro 
ty mlad%í, byl zá"itek,“ &íkala Magda
Zemanová a dal%í trené&i se p&idali. 
„Pro mnohé je takové ocen$ní ur#it$
velkou motivací,“ &ekl Lubo% *tych. 
„Je dob&e, "e se tady potkali úpln$
v%ichni, "áci i dorostenci, ti nejlep%í i ti,
kte&í je%t$ "ádn' velk' úsp$ch nestihli.
V%echny ty úsp$chy a tituly, které se
tady dneska znovu p&ipomn$ly, sv$d#í 
o síle klubu mnohem víc ne" v'hry 
v kategorii dosp$l'ch,“ doplnil %éftrenér
I. !LTK Jaroslav Jandus, kter' byl spolu
s Petrem *im(nkem spoluautorem
nápadu zakon#it rok stylov$ – 
»Ve#e&í mistr(«. Ké" by se i letos 
konala v tak skv$lé nálad$...
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„Bruska má za sebou "ivotní sezonu. 
Je to univerzální hrá#, v'bornej par,ák,
moc dob&e se známe, má dost 
zku%eností a psychicky je naprosto
vyrovnanej. Ur#it$ si ve v%em 
vyhovíme,“ &íká Martin o loni %estém
deblistovi sv$ta. Priorita pro leto%ní rok
je jasná: grandslamy! „Bruska je%t$
"ádn' grandslam nevyhrál, i kdy" má
t&i finále. Kdyby se nám to povedlo, 
byl by to sen. A já bych docela rád
poko&il hranici #ty&iceti vyhran'ch 
turnaj( – zatím jich mám %estat&icet.“

S Paesem se roze%li po dvou letech,
nepochybn$ úsp$%n'ch. Pro# vlastn$?
„Asi u" jsme oba cítili, "e nemáme 
soupe&e #ím p&ekvapit, "e jsme tro%ku
okoukaní. Navíc se nám v poslední
sezon$ nepovedly grandslamy, které nás
p&ed rokem namlsaly. Já byl taky 
z n$kter'ch v$cí malinko unavenej.
Nelíbilo se mi, "e kdy" byl trénink 
od jedenácti, Paes p&i%el ve #tvrt 
na dvanáct, nerozcvi#en', a trénovali
jsme jen p$ta#ty&icet minut. Myslel
jsem, "e to p&ekousnu, sna"il jsem se,
ale ne%lo to. Pro m$ je to 
samoz&ejmost, ale on to má bohu"el
jinak. Spoléhá hodn$ na talent a je
trochu bohém. Klidn$ stráví noc u
po#íta#e, i kdyby hrál druh' den finále
grandslamu. Jenom"e já v n$kter'ch
v$cech nehodlal ustoupit, tak jsme 
si &ekli, "e to zabalíme.“

Po Indov$ boku vyhrál Martin 
US Open 2006, v tém"e roce byli 
ve finále Australian Open a v semifinále
Wimbledonu, dvakrát se spolu prodrali
do semifinále Masters, vyhráli turnaje 
v Indian Wells, Rotterdamu, Marseille,
Hertogenboschi…

P&esto"e je mu p$tat&icet, 
do leto%ní sezony jde z&ejm$ Martin
Damm perfektn$ »vylad$n'«. Loni
toti" s Paesem vozili po sv$t$ osobního 
kondi#ního trenéra Davida Vydru. 
„Je to fajn kluk, objel s námi skoro
v%echny turnaje a já se díky tomu 
cítím fyzicky v'born$. Doufám, 
"e to te+ zu"itkuju,“ &íká.

Mnozí ctí p&ísloví, "e v nejlep%ím se 
má p&estat. Martin v sob$ ale "iví sen 
o dal%ím triumfu na grandslamu. 
A pak: „N$co takového si m("e dovolit
Sampras nebo Federer. Ti na to mají
právo. Já ne. Debl je o n$#em jiném
ne" singl. Dokud budu fit, bude m$ 
to bavit a bude to mít cenu, budu 
hrát dál.“

Jeden z nejlep%ích sv$tov'ch deblist(
nezastírá, "e po letech na profiokruhu
u" bere tenis nejen jako zábavu, 
ale p&edev%ím jako práci.
„Samoz&ejm$, "e m$ tenis po&ád baví,
hlavn$, kdy" jsou v'sledky. Pot$%ilo m$,
"e jsem byl v daviscupovém t'mu, 
i kdy" jsem si nakonec proti *v'car(m
nezahrál, motivuje m$ i olympiáda.
Kdybych se tam podíval, myslím, "e
%ance na medaili by byla. Hraju proto,
"e jsem fit, "e cítím, "e na to po&ád
mám. Ka"dopádn$ se nehodlám 
plaho#it po turnajích jen proto, abych
pokryl náklady. Ne&íkám, "e tenis 
v ka"dou chvíli miluju, ale je to moje
práce, jsem v ní docela dobrej – v"dy,
kdo je desát' nebo patnáct' na sv$t$
ve svém oboru? – a byla by %koda 
to jen tak zahodit.“
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Martin Damm na #tvanici krátce p$ed odletem na Masters

Na p&em'%lení o tom, co bude 
a" jednou…, zatím moc #asu nemá. 
I kv(li tomu, "e se stal v prosinci 
pot&etí otcem. *estilet' Max 
a #ty&let' Martin mají sest&i#ku Lauru. 
Na sv$t p&i%la 3. prosince v Bradentonu
a nebyla "ádn' mr)ous: m$&ila 
57 centimetr( a vá"ila 4,2 kg! „Mám
hroznou radost a jsem stra%n$ py%nej,”
tetelí se blahem Martin,kter' se
kone#n$  do#kal »princezny« 
a t$%í ho, jak sest&i#ku p&ijali kluci. 
„Byl jsem p&ekvapenej, jakou 
z ní mají radost a jak se k ní mají. 
Malá se hned nast$hovala k nám 
do postele, tak"e bude p$kn$ 
rozmazlená,” sm$je se.

Kluky pr' sport baví, hlavn$ Max 
je do n$j blázen. „Chytil ho hokej,
musím ho s ním mydlit na ulici 
p&ed barákem. Jinak dost pro"ívá 
moje zápasy. Kdy" mu man"elka 
je%t$ nedávno &ekla, "e jsem prohrál, 
byl schopen se rozbre#et a pak mi 
to doma vy#ítal a cel' den se mnou
nemluvil,“ usmívá se %,astn' otec.
„Oba kluci chodí na tenis, na golf
a na karate. Max je asi %ikovn$j%í, 
ale Martin se s tím zase krásn$ pere... 
A kdy" je v televizi hokej, basket 
nebo softbal, vydr"í u ní sed$t, 
"e o nich v(bec nevíme.“

Zimu tráví Dammovi na Florid$, 
#ást léta plánují z(stat v Praze. Loni 
na ja&e se nast$hovali do nového
domku v Jesenici, kde m("ou 
d$cka dovád$t na zahrad$.

„Kdyby mi bylo dvaadvacet, asi 
bych nestav$l, ale proto"e se konec
kariéry blí"í a máme malé d$ti, 
myslím, "e to má smysl. Samoz&ejm$, 
je to i starost, komplikovaná tím, 
"e jsme velkou #ást roku ve sv$t$. 
Ale máme spolehlivé lidi, kte&í 
se nám o bará#ek starají, kdy" 
nejsme doma. A pak – myslím, 
"e a" jednou opravdu skon#ím, 
vrátíme se do Prahy.“

Martinovi synové Max (vlevo)
a Martin s malou sest$i&kou Laurou, 
která se narodila v Bradentonu 
3. prosince
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[co nového u...]

T$"ko mohl #ekat lep%í rok ne" byl ten p&edcházející, 
kdy s Paesem vyhráli US Open v deblu. MARTIN DAMM (35) si proto 
na uplynulou sezonu nest$"uje, i kdy" ho pár v$cí mrzí. „Jedno grandslamové
#tvrtfinále a jedno t&etí kolo není nic moc, odrazilo se to i na "eb&í#ku. 
Vyhráli jsme spoustu zápas(, ale bohu"el ne na t$ch správn'ch turnajích,” 
pousmál se p&i hodnocení roku 2007, kter' ov%em zakon#il v'te#n$ 
- semifinálovou ú#astí na deblovém Masters v *anghaji. Pro leto%ní rok u" 
má zase spoustu plán( a taky nového par,áka. Roze%el se toti" s Indem 
Paesem a dal se dohromady s Pavlem Vízerem.

Je#t" jeden grandslam!
Martin Damm je pot'etí tátou – do&kal se dcery 
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Miroslav Horák se t"#í na odvetu

[partne'i klubu]

Obchodního &editele spole#nosti 
Ferona MIROSLAVA HORÁKA (37) 
p&ivedly na *tvanici firemní turnaje 
pro zákazníky a zam$stnance. 
A na kurtech slavného klubu se mu
zalíbilo stejn$ jako t$m, pro které 
turnaj p&ipravoval. U" %est let 
na *tvanici pat&í, a zdaleka nejen proto,
"e Ferona je jedním z nejd(le"it$j%ích
partner( klubu.

„I. !LTK má ú"asnou historii, je mu 
víc ne" sto let, Ferona dokonce oslavila
u" 178 let! Tradi#ní a presti"ní #esk'
klub a tradi#ní firma, to je, myslím,
spojení, které jde velmi dob&e 
dohromady,“ &íká Miroslav Horák 
a dodává: „Na%e firemní turnaje 
na *tvanici mají velk' ohlas. Je tu 
skv$lé zázemí, navíc mo"nost potkat
b'valé velké hrá#e, Jirku H&ebce,
Milana *rejbra, Pavla Hu,ku, #asto sem
chodí pan prezident. Ka"d' turnaj je
n$#ím mimo&ádn', tak"e se sem 
v%ichni velmi rádi vracejí.“

Miroslav Horák mluví s úsm$vem 
o tom, "e sám potkal opravdov' tenis
a" na *tvanici. „To, co jsem provozoval
p&edtím, s tenisem moc spole#ného
nem$lo. A" tady m$ nau#ili dr"et raketu
a vysv$tlili mi, k #emu ten krásn'
nástroj je, i kdy" jsem se pokou%el 
hrát u" asi od dvaceti,“ sm$je se.
„Tenis se mi v"dycky líbil, ale jako kluk
jsem hrál fotbal a pozd$ji hokej. 
Fotbal za Motorlet, kde jsme hráli 
druhou dorosteneckou ligu, 
po zran$ní u" jsem se k n$mu 
ale nevrátil. A paradoxn$ jsem 
za#al s hokejem, p&i kterém jsem 
se kupodivu o zdraví nebál. 

S partou z .evnic jsme hráli 
rekrea#ku, po p$ti letech se bohu"el
man#aft rozpadl,“ vzpomíná.

K hokeji se pak je%t$ jednou vrátil, 
ale v posledních letech hraje prim tenis
a golf. „S golfem jsem za#al v roce
2001 díky spolupráci s americk'mi
partnery. Ferona je navíc u" roky 
partnerem klubu v Karlov'ch Varech.
Nejd&ív jsem si myslel, "e mi to p(jde,
"e to bude jako hokej, ale... Ne%lo.
Na prvním turnaji – to u" jsem si 
myslel, "e to docela umím – jsem
dostal cenu út$chy,“ sm$je se, ale 
dnes má velmi solidní handicap 16,1. 
„To je asi moje maximum. Nemyslím,
"e bych se mohl je%t$ n$jak v'razn$ji
zlep%it,“ &íká ov%em skromn$.

„Nejvíc m$ baví tenis, i kdy" 
n$které údery po&ád ladím marn$.
Vlá+a *avrda s Pavlem Hu,kou do m$
sice investovali spoustu hodin, #as 
od #asu jdu na kurt s trenérem, ale... 
Taky chybí fyzi#ka, to je bohu"el hodn$
znát. A neda&í se mi chodit hrát tak
#asto, jak jsem si p&edsevzal. Dvakrát
t'dn$, to je jen zbo"né p&ání, spí% mi 
to vyjde dvakrát za t&i t'dny. Ale nedá
se nic d$lat, hodn$ cestuji a taky se 
sna"ím v$novat rodin$.“

Jedenáctiletá dcera Karolína se pr'
zatím do sportu neumí zakousnout.
Zato p$tilet' Robert má talent i chu, 
a v'dr". „Mydlím s ním na zahrad$ 
fotbal, na terase hokej, a kdy" chodil 
v lét$ na *tvanici do tenisové %koli#ky 
s angli#tinou, byl nad%en', stejn$ 
jako v$t%ina ostatních d$tí,“ &íká
Miroslav Horák.

Miroslav Horák, obchodní $editel Ferony

Na sv(j tenis a pilování úder( 
bude muset letos najít víc #asu. 
T&eba i proto, "e ho #eká vyhecovaná
deblová odveta proti Ev"enu Balkovi.
„Mám s Ev"enem n$jaké ú#ty, 
tak"e se na n$j a na Martina Zenkla 
s Vlá+ou *avrdou chystáme,“ 
sm$je se a dodává: „Vyhecované 
zápasy hraju rád, nemám rád, 
kdy" se o nic nehraje. 
A taky m$ t$%í, kdy" si m("u 
zahrát s n$k'm z velk'ch hrá#(, 
to je poka"dé ohromn' 
zá"itek.“

Marek Routa doma prohrál jen jednou!
Z Marka Routy (12) m("e vyr(st hv$zda.
Je%t$ ho #eká velk' kus cesty, ale 
ka"dopádn$ vykro#il pravou. Loni
potvrdil p&evahu v kategorii do 12 let
spoustou skv$l'ch v'sledk(. Vyhrál
halové domácí mistrovství ve dvouh&e 
i v deblu. Stal se vít$zem Nike World
Junior Tour. Vyhrál halov' turnaj TE
v Auray a Nike Junior Tour kategorie A
na Spart$. Byl ve finále presti"ního 
turnaje v Le Passage. Doma prohrál
jedinkrát - ve #tvrtfinále letního 
mistrovství !R v Most$ s Elískem.

„Byl to m(j nejlep%í rok,“ p&ik'vne. 
„Asi nejd(le"it$j%í byl turnaj Nike World
Junior Tour v Turín$. Formu jsem nem$l,
p&i%la a" na finále, ale vyhrál jsem.
Pomohla mi fyzi#ka a technika,“ glosuje

&íjnov' úsp$ch Marek. O pár t'dn( d&ív
deklasoval ve finále na Spart$ nejv$t%ího
domácího soupe&e Fila dvakrát 6:1!

*tvanick' talent p&itom po&ád trénuje
tak trochu na p(l plynu. Tatínek se bojí,
aby to syn s tréninkovou d&inou 
nep&ehnal. A tak Marek hraje s d$dou
nebo se str'cem na rodinném kurt$ 
u Berouna a jednou dvakrát t'dn$ 
na *tvanici s Magdou Zemanovou.

„Marek se nejvíc zlep%il v hlav$. 
U" do mí#( tolik nebu%í – i kdy" je to
po&ád jeho styl. Je mnohem trp$liv$j%í,
hraje chyt&e,“ chválí trenérka a tvrdí, "e 
opatrná strategie zatím Mark(v v'voj
nebrzdí. Na podzim p&esto Marka jeden
záp&ah #ekal – t'denní pobyt v tenisové 

akademii Sancheze a Casala 
v Barcelon$, kam dostal pozvání 
na základ$ v'born'ch v'sledk( 
na zahrani#ních turnajích. *est hodin
denn$ na kurt$ a k tomu kondi#ka!
„P&e"il jsem to,“ culí se Marek a &íká,
"e to byla zajímavá zku%enost. „Líbilo
se mi, jak tam trénujou, je tam v'born'
zázemí i dob&í trené&i. Hráli jsme r(zná
cvi#ení a pak set nebo aspo) tie-break,
t&i hodiny dopoledne a t&i odpoledne.
Byli tam samí star%í kluci, od patnácti 
do sedmnácti, tak"e hodn$ dob&í 
soupe&i.“ 

Je dob&e, "e si Marek zvykal, letos 
ho #eká první rok mezi star%ími "áky. 
To ale nic nem$ní na tom, "e bude chtít
znovu ukázat, "e je doma nejlep%í.

Marek jako 
halov% mistr 2007
na #tvanici
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Lezli jsme tam po ka%tanech a hráli 
mezi sebou. Já hrála hodn$ s bráchou,
kter' je o dva roky mlad%í, tak"e se
mnou dlouho nemohl vyhrát a ob#as 
to obre#el. Porazil m$ a" kdy" mu bylo
patnáct %estnáct. Táta nám pak dlouho
musel soudcovat, proto"e jsme se 
hrozn$ hádali...“

Kdy vám byla 'echie malá?
„To bylo Honzovi asi jedenáct, 
dostal se na »kraji« do semifinále, já
prohrála v osmi#ce – dostala jsem dva
kanáry od n$jaké Maxové. Kdy" táta
vid$l, jak hrajeme, uv$domil si, "e 
musíme jít do jiného klubu. Tak jsme
celá rodina p&e%li na *tvanici. Bylo mi
t&ináct, v té dob$ sem zrovna p&i%li 
i man"elé Sou#kovi, legendární 
správcovi. Stejn$ jako m(j táta
i pan Sou#ek byl advokát, ale... 
Tatínek d$lal v téhle problematické 
politické dob$ v !KD Dukla. -ivil se
jako d$lník, &ezal autogenem plechy.
Necht$l d$lat komunistické právo, 
ale musel nás n$jak u"ivit. Pan doktor 
Sou#ek na tom byl podobn$. 
Taková byla bohu"el doba. Tatínek
za námi odpoledne po práci chodil 
na *tvanici, kde d$lal pro klub brigády,
aby se tady n$jak uvedl a mohl 
nám d$tem pomoct.“

Pr% jste na #tvanici trávili celé 
dny a trénovali dokonce i doma?
„*koli#ka byla dvakrát t'dn$, ale 
my s bráchou chodili hrát ka"d' den, 
i o víkendech. A v na%em dom$ 
v Karlín$ – ne" nám ho sebrali – jsme
m$li v prvním pat&e byt s velk'm 
balkonem, kde jsme denn$ pinkali 
o ze+ prot$j%ího domu. Ale jenom já 
s Honzou, na%e sestra Anna ne. Tenis
hrála pozd$ji jen rekrea#n$, nejd&ív 
na Dukle, pak i tady na *tvanici. 
Tenisu nepropadla, rad$ji studovala. 
Je z nás t&í nejstar%í, dneska je 
jí %edesát dev$t let.“

Traduje se, (e v zim", kdy( 
nebyla hala, se v !atn" na #tvanici 
odst"hoval nábytek a pinkali jste 
alespo, o st"ny…
„To je pravda. Kdy" jsme p&i%li 
na *tvanici, trénoval tady pan Semrád,
skv$l' #lov$k, kter' vychoval spoustu
v'born'ch hrá#(. Je pravda, "e 
na podzim se v pánsk'ch %atnách
odst$hovaly od st$n sk&í)ky a my
trénovali u st$ny. Na Klamovku, 
na jediné kryté kurty v té dob$, 
jsme se nedostali. Vzpomínám si, 
"e pan Semrád mi práv$ p&es zimu 
p&ed$lal dr"ení, a kdy" p&i%lo jaro, 
hned jsem vyhrála první turnaj. 
To mi bylo #trnáct. Na mistrovství
republiky jsem se dostala a" do finále.
Vím, "e pro rodi#e to bylo obrovské
zadostiu#in$ní. Na I. !LTK m$ okam"it$
jako "ákyni p&e&adili do dorostu. 
A soupe&ku Maxovou, se kterou 
jsem p&edtím prohrála dvakrát 6:0, 
jsem najednou porazila a získávala 
pat&i#né sebev$domí.“

Na co z té doby nejrad"ji 
vzpomínáte?
„T&eba na to, jak m$ jako 
patnáctiletou pozvali na juniorské 
mistrovství republiky do jedenadvaceti
let do Olomouce. A já ho k velkému
p&ekvapení v%ech vyhrála! 
Porazila jsem tam v%echny tehdej%í
hv$zdy v téhle v$kové kategorii. 
Na Pardubické juniorce jsem v tém"e
roce, 1959, byla v semifinále 
a za rok ji vyhrála. V sedmnácti m$
vzali do reprezentace, ve dvaceti jsem
poprvé vyjela do zahrani#í. S V$rou
Pu"ejovou-Sukovou. To ona mi ukázala,
jak hrát na velk'ch turnajích v .ím$,
Pa&í"i, ve Wimbledonu. Za&ídila mi 
u firmy Dunlop rakety, tenisky, 
oble#ení... V"dy, já Pardubice vyhrála
s Artiskou a v mako tri#ku z Labut$,
které jsem si ka"d' den p&epírala.“
(usmívá se)

A va!e velké zápasy z pozd"j!ích let?
„T$ch bylo hrozn$ moc... 
Ale ráda vzpomínám, jak jsem vyhrála
juniorsk' turnaj v Milán$, kde jsem
tehdy porazila pozd$j%í wimbledonskou 
vít$zku Virginii Wadeovou. Vyd$lala
jsem si tam první peníze a p&ijela dom(
s magne,ákem. Bratr Honza m$l 
tenkrát o#i navrch hlavy. To mi bylo
devatenáct. Na turnaji v Mnichov$ jsem
v roce 1965 zase porazila Margaret
Courtovou, Australanku, která jako
jediná hrá#ka na sv$t$ vyhrála 
dvakrát #ist' Grand Slam, v%echny 
#ty&i nejv$t%í turnaje v jednom roce. 
To se nepovedlo ani Martin$
Navrátilové. Ráda vzpomínám 
i na Pohár federace v roce 1968 
v Pa&í"i, kdy jsem porazila Wadeovou, 
i na velkou bitvu s Billie-Jean 
Kingovou. Prohrála jsem 7:5 
ve t&etím setu.“

A grandslamy?
„V Pa&í"i jsem byla dvakrát v osmi#ce, 
v letech 1968 a 1970, ve Wimbledonu
jsem ve stejném roce prohrála s
Courtovou v %estnáctce. V .ím$ jsem
byla v roce 1972 v osmi#ce a rok nato 
v semifinále, kde jsem prohrála 
s Australankou Goolagongovou, která
také vyhrála Wimbledon. Vyhrála jsem
celkem #trnáct mezinárodních turnaj( 
a asi nejvíc vzpomínám na dv$ vít$zství
v Monte Carlu, kde je moje jméno 
vyryté do  kamenné desky spolu se
jmény dal%ích vít$z(. Kdy" si ho tam
mohly d$ti p&e#íst, pochopily,
"e jsem musela b't 
docela dobrá...“

'ím to, (e bratr toho vyhrál je!t" víc?
„Víc trénoval, byl pracovit$j%í 
a cílev$dom$j%í. A já potkala man"ela
Milana, kter' m$l strach, abych se
nep&et$"ovala a z(stala hlavn$ "enou.
T&eba #inky mi zakazoval, necht$l 
doma mít kulturistku...“
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S bratrem Janem Kode!em... ...a po utkání se slavnou Margaret Courtovou

Jaká je va!e první tenisová 
vzpomínka?
„Jako p$tiletá hol#i#ka jsem za sebou
tahala raketu na !echii Karlín. Rodi#e
tam hráli a my d$ti chodily s nimi. 
Od n$jak'ch deseti let jsme tenis za#ali
brát vá"n$. Táta nám domlouval 
p&átelská utkání, chodili jsme hrát proti
Hajnovce, na *utku... Já byla na !echii
jediná holka, ale v "eb&í#ku asi deseti
d$tí jsem byla první. Kluci z klubu to
hrozn$ t$"ce nesli, kdy" se mnou 
prohráli, bre#eli. To mi bylo dvanáct 
t&ináct let.“

Vá! tatínek ale nehrál jen tenis, (e?
„Hrál taky kolovou, hokej a bandy
hokej. K tenisu ale p&itáhl i mámu.
Ud$lali si na !echii dru"stvo a hráli
t&etí t&ídu. My d$ti jsme v$t%inou 
vyvád$ly na posledním kurtu, kter' 
byl od ostatních odd$len' zahrádkou. 

S v'jimkou mládí stála 
v"dycky ve stínu úsp$%n$j%ího
a slavn$j%ího bratra. 
VLASTA VOPI!KOVÁ (63), 
za svobodna Kode%ová, toho
p&itom vyhrála spoustu, 
a nejen na domácích kurtech.
Krom jiného byla dvakrát ve
#tvrtfinále na Roland Garros,
na wimbledonské tráv$ si
zahrála v osmifinále, byla
semifinalistkou turnaje 
v .ím$. V%echny tyhle 
úsp$chy posbírala jako 
hrá#ka I. !LTK Praha, 
jeho" #lenkou je dodnes. 
U" padesát let!

[rozhovor]

Vlasta
Vopi&ková:
Hrála bych
ka)d% den, 
ale nejsou
lidi...
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Vlasta Vopi&ková pat$í na #tvanici u( padesát let!
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[rozhovor]

S man(elem Milanem a vnou&kem Milánkem

S vnukem chodí ráda na procházky
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V kolika jste spolu za&ali chodit?
„V %estnácti, Milanovi bylo osmnáct.“

A v kolika jste se vdávala?
„Ve dvaceti. Milan p&i%el z vojny, 
z hokejové Dukly, kde hrál první ligu, 
a hned se cht$l "enit! .íkal, "e spolu
chodíme #ty&i roky a kdy" se 
nevezmeme, tak se nejspí% rozejdeme.
Tak jsme se vzali. V sedmadvaceti se
mi narodila dcera Vlasta, po krátké
mate&ské  jsem se vrátila na turnaje.
Maminka mi na%t$stí dceru hlídala,
man"el byl hodn$ zaneprázdn$n'
zam$stnáním – pracoval jako projektant
sportovních staveb a je%t$ se "ivil
hokejem. Kdy" byly Vlasti#ce t&i roky,
oba moji rodi#e zem&eli na rakovinu.
Ve dvaat&iceti se mi narodil Milánek 
a – pak u" jsem s vrcholov'm tenisem
a s reprezentací skon#ila. Nem$l nám
kdo hlídat a man"elovi jsem d$ti 
sv$&it nemohla…“ (sm!je se)

Není vám dnes líto, (e jste toho
mohla vyhrát víc? Kdybyste víc 
trénovala, nebo m"la rodinu a(
pozd"ji?
„V(bec ne! Sláva polní tráva. Myslím,
"e d$ti jsem m$la vzhledem k v$ku tak
akorát. A vzpomínám si, co mi jednou
&ekla V$ra Suková. P&i finále Davis
Cupu 1980 proti Itálii se v Praze se%la
spousta slavn'ch hrá#( a já ji potkala
ve Sportovní hale. S parukou, u" byla
po chemoterapiích... Tenkrát mi &ekla:
Vlasto, tys to d$lala dob&e, ned&ela ses
tolik jako já... Mo"ná na tom n$co je.
Jsem ráda, "e jsem z(stala hlavn$
"enou. Tak, jak si to p&ál man"el.
Mnohé %pi#kové sportovkyn$ ob$tovaly
sláv$ p&íli% mnoho...“

P$iznejte se – !tval vás n"kdy tenis?
„A" kdy" jsem d$lala trenérku a na
devítce tady na *tvanici (rozum!j na
kurtu $íslo 9 – pozn.) trávila #ty&i p$t
hodin denn$. To m$ nebavilo, proto"e
bych rad$ji sama hrála a sout$"ila.“

Jste &lenkou I. 'LTK u( padesát 
let – kdo sem pat$í je!t" déle?

„Nejdéle ze v%ech, které znám, asi m(j
man"el Milan. Je #lenem I. !LTK u" 
od roku 1948, kdy mu bylo %est, a to
bude letos %edesát let! A z&ejm$ Franta
Stejskal. On je sice o t&i roky mlad%í 
ne" já, ale vozili ho sem u" v ko#árku.
Stejné je to s Vlá+ou *avrdou, byl 
v klubu, kdy" já tu je%t$ nebyla.“

Nakrátko jste si ale ze #tvanice 
odsko&ila, (e?
„Kdy" se nám narodil syn Milan, 
u" jsem nereprezentovala, tak m$ 
man"el p&emluvil, abych za ním %la 
na Bohemku, kde hrál druhou ligu. 
Na *tvanici u" pro n$j v druholigovém
t'mu nebylo místo. Tak jsem %la 
za ním. Pochopiteln$, "e za Bohemku
jsem v%echny zápasy vyhrávala.
Vzpomínám si, jak jsem hrála s Marcelou
H&ebcovou, Jirkovou sestrou, která byla
v'bornou tenistkou. M$ly jsme to po
setu a byla p&estávka. Já v %atn$ nakojila
Milánka a – pak jsem ji v rozhodujícím
setu dorazila – 6:0. Na Bohemce jsme
s Milanem strávili asi #ty&i roky a pak
se vrátili na *tvanici, proto"e d$ti 
za#aly hrát. Vlasti#ka pom$rn$ pozd$,
v jedenácti, Milan mnohem d&ív, 
u" v p$ti %esti letech. Na *tvanici navíc
v té dob$ za#ínala p&estavba areálu 
a man"el s bratrem byli jedni 
z hlavních aktér( projektové p&ípravy 
i samotné realizace.“

Jak &asto a s k%m hrajete dnes?
„T&ikrát #ty&ikrát t'dn$. Na chat$
v Káraném v$t%inou svádím líté boje 
s man"elem, ale dost se u toho 
hádáme. Kdy" o n$co jde, tak m$
v"dycky malinko »osolí«. (sm!je se) 
Má zakázané stopbally, musí hrát 
dlouhou tvrdou hru. Jenom"e kdy" mu
te#e do bot, tak po t$ch kra,asech
samoz&ejm$ sáhne... Máme v Káraném
dru"stvo, hrajeme první t&ídu. 
A se dv$ma spoluhrá#i, kter'm je
kolem #ty&iceti, si ka"dou ned$li 
dopoledne dáme debla. Je to fajn, 
na ka"d' zápas se v"dycky t$%íme.
Hraju samoz&ejm$ i tady na *tvanici,
v$t%inou s paní Kop&ivovou. Kdyby to
%lo, hrála bych ka"d' den, ale n$jak
nejsou lidi…“

A va!e dcera Vlasta?
„Ta pr' si se mnou nezahraje...“

Co !tvanické turnaje pro rekrea&ní
hrá&e?
„Hrávala jsem je, zpo#átku i vyhrávala 
a n$kte&í t$"ce nesli, "e prohrávají 
se "enskou. Ale pak p&i%li lep%í hrá#i, 
brat&i Zahradníkové, Milan *íma. Jsou
mlad%í a proti t$m u" nemám %anci.“

Zdá se ale, (e si nest"(ujete…
„Nest$"uju, jsem spokojená. Zdraví 
mi slou"í, mám se dob&e. Na rozdíl 
od Milana, kter' je sportovní blázen 

a ovládá skoro v%echny sporty, 
se krotím. Na svou horlivost u" toti"
doplatil p&i volejbale na dovolené 
v .ecku, kde mu protihrá# ublí"il 
tak ne%,astn$, "e musel podstoupit 
komplikovanou operaci kolene a p(lku
léta promarodil. P&itom v celé jeho 
karié&e se mu taková zran$ní 
vyh'bala...“

Mimochodem – jak se vá! man(el,
b%val% v%born% prvoligov% hokejista,
nau&il tak dob$e hrát tenis?
„Kdy" hrál za I. !LTK hokej, nem$li 
tam %atny a p&evlékali se tady na tenise. 
V dámsk'ch %atnách. Tak"e m$l 
k tenisu blízko, v té dob$ platilo: co
hokejista, to tenista. Byl v%ak totální
samouk, tatínek nesouhlasil s tím, 
aby hrál tenis a necht$l mu platit trenéry.
P&esto se Milan nau#il hrát tenis velmi
dob&e, v %edesátém se mnou dokonce
byl v dorostu I. !LTK – Motorletu 
mistrem republiky. Pak hrál na *tvanici
roky druhou ligu – a" do svého 
odchodu na Bohemku. Samoz&ejm$ 
mu pomohlo i to, "e se dostal do na%í 
tenisové rodiny, kde se snídal, ob$dval
a ve#e&el jen tenis... A taky byl m'm
sparringpartnerem, co" m$lo pro m(j
tenis velk' v'znam.“

Máte vnou&ka – bude 
pokra&ovatelem tenisového rodu?
„Myslím, "e bude, proto"e tenisov'
»rodokmen« rodiny by se m$l nést dál.
U" má raketku, byla jsem s ním i na zdi.
Ale kdy" jsem mu ukázala, jak si má
pinkat a dala mu raketu do ruky, popadl
ji a zahodil. Tak nevím... Ale jsou mu
teprve dva a p(l, je%t$ má #as.“



[mistrovství klubu]

Franti#ek Münster 
staronov%m mistrem

Kdepak, p&edlo)ská tak&ka letní idylka byla 
p&i tradi#ním podzimním klubovém mistrovství 
v golfu pro rok 2007 jen hezkou vzpomínkou. 
V polovin$ &íjna sice svítilo nad Karl%tejnem sluní#ko,
ale – jen do p(l jedenácté. Pak, krátce p&edtím, ne"
vyrazily první flighty na h&i%t$, p&i%el studen' vichr 
a dé%,... V%ichni ale ve zdraví p&e"ili a odm$nou 
jim byla skv$lá »ka#enka« s knedlíkem 
a se zelím.
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pokra$ování na str. 32

Mist$i I. 'LTK v golfu pro rok 2007 Alice Riklová 
a Franti!ek Münster

Milan #rejber a jeho drive



„V takovéhle zim! m! poka"dé bolí
celé t!lo,“ ulevil si Ji#í H#ebec, jeden 
z nejlep$ích golfist% v klubu, a Milan
&rejber se p#idal. „V de$ti hraju nerad.
&koda, "e nebylo jako v'era, 
to byla nádhera.“

Po'así se na$t!stí 'asn! odpoledne
aspo( trochu umoud#ilo, a tak 
8. ro'ník klubového turnaje dohrálo
v$ech jedenat#icet ú'astník%, kte#í 
na Karl$tejn p#ijeli, i kdy" nezahráli
zrovna jako mist#i. T!mi se stali
Franti$ek Münster, jen" zahrál 85 
ran, a Alice Riklová (113).

„Kdy" jsem vyhrál poprvé, p#ed 
dv!ma roky, byla asi v!t$í konkurence. 
Letos jsem zase svedl t!"k) boj s Oldou
Uhrem. Po $estnácti jamkách jsme 
na tom byli stejn!, ale pak jsem ho
udolal – zahrál jsem par a na osmnáctce
boggey,“ glosoval triumf Franti$ek,
kter) $el s nejv!t$ím soupe#em v jednom
flightu. Mimochodem – ani p#ed dv!ma
lety to nem!l snadné, u" u" se chystal
slavit, kdy" musel na rozehrávku 
s Arno$tem Gütlingem.

„Tenhle turnaj je super, bezvadná 
spole'enská akce. Já jsem to dneska
taky tak pojal, i podle v)sledku,“ 
usmíval se p#ed odjezdem Milan 
&rejber. Byl na sebe zbyte'n! p#ísn),
v bídném po'así (a bez zapomenutého
de$tníku!) zahrál solidních 30 bod%.
Navíc p#iznal, "e hrál za celou sezonu
snad p!tkrát, proto"e ho zase víc
láká – tenis! „Golf se mi za'al zdát 
p#íli$ statickej a bere mi moc 'asu. 
A taky mám pocit, "e p#i tenise se 
p#íjemn!ji unavím,“ vysv!tlil.

S nápadem hrát pravideln! klubové
mistrovství v golfu p#i$el p#ed lety Ji#í
H#ebec, kter) hrával podobné turnaje
p#i p%sobení v Augsburgu. „To u" je
p!tadvacet let,“ usmál se. S golfem
za'al u" p#ed t#iceti roky 
v Pod!bradech a na jeho handicapu
(11,2) je to vid!t. „Do golfu jsem se
zakoukal p#ed lety p#i turnaji v Torontu. 
P%j'il jsem si tam dokonce h%l a $el to
zkusit na trena"ér. Hned jsem si koupil
hole a nechal si je poslat dom%.
Jenom"e p#i$ly a" nap#esrok 
na Vánoce...“

Na turnaj dorazilo i n!kolik 
obchodních partner% I. *LTK, 
nap#íklad Josef Martinovsk), 'len 
p#edstavenstva OHL +S a v)konn) 
#editel pro pozemní stavby. 
„S v)sledkem jsem nespokojen, 
neda#ila se mi krátká hra ani ta 
dlouhá,“ usmíval se. „Ale tenhle 

turnaj mám rád, ú'astním se ka"d) 
rok. I proto jsem vzal letos man"elku.“

„&koda, "e jsme se trefili 
do termínu turnaje "elezá#%, chyb!jí
tady kluci z Ferony a Ev"en Balko, 
spolumajitel T#ineck)ch "elezáren. 
P#í$t! to musíme pohlídat,“ #íkal 
p#ed dekorováním nejlep$ích Vladislav 
&avrda a 'erstv) $edesátník Franti$ek
Stejskal, jen" dostal k narozeninám 
od klubu zbrusu nové hole, 
si pochvaloval. „Je to krásnej turnaj,
skv!le zapadá do na$í koncepce 
sportovn!-spole'enského klubu. 
Je dob#e, "e golf hraje 'ím dál víc
na$ich 'len%, ale "e nám p#itom 
neutíkají od tenisu.“

Navzdory po'así a minimálnímu 
tréninku zahrál skv!le Va$ek Bervid.
Díky 46 bod%m sní"il handicap 
na 24,4! „Tenhle turnaj je perfektní,“
chválil v klubovn! b)val) automobilov) 
závodník, kter) má golf rád, 
ale jen obtí"n! na n!j hledá 'as. 
„První dva roky jsem hrál pom!rn!
dost, ale pak m! se$rotoval 'as, 
za poslední dva roky jsem hrál 
asi p!t turnaj% a – víc nic. 
Ale jsem sout!"ivej a turnaje 
m! baví. Na rozdíl od tréninku 
na drivingu...“

Va$ek Bervid s p#ehledem vyhrál 
kategorii HCP 18,1-54, zatímco v té
lep$í op!t hráli prim otec a syn &avrdovi.
„Pé,a sní"il na 15,4, snad dá chvíli 
s tím vyhráváním pokoj,“ usmíval se
Vlá-a v klubovn!, ne" p#edal Petrovi 
a sám sob! ceny.

Tak zase za rok... Snad za lep$ího 
po'así.
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Va!ek Bervid, vít"z kategorie HCP 18,1-54, a jeho vyda#ená 
p#ihrávka z bunkeru

Trio zku!en$ch golfov$ch hv"zd I. %LTK: zleva Franti!ek Münster,
Ji#í H#ebec a Old#ich Uher

Josef Martinovsk$, &len p#edstavenstva OHL 'S,
nem"l p#i podzimním mistrovství sv(j den...
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V$sledky – kategorie HCP 0-18: 
1. Petr &avrda (41 bod%/88 ran)
2. Vladislav &avrda (36/86)
3. Jan Herman (35/90)
4. Ond#ej Krampera (33/90)
5. Ji#í H#ebec (32/90)
6. Franti$ek Münster (32/85)

Kategorie HCP 18,1-54:
1. Václav Bervid (46/98)
2. David Hlavá'ek (42/-)
3. Lumír Ber'ík (38/96)
4. Jana Deylová (37/109)
5. Mirek Tomka (36/104)
6. *en!k Lorenc (34/-)

Mistry klubu se stali 
Franti!ek Münster (85 ran) 
a Alice Riklová (113)

[mistrovství klubu]
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[hrají na !tvanici]

JI.Í HRDINA (50) vyhrál t&ikrát Stanley
Cup – a dokázal to b$hem p$ti sezon 
v NHL! Taky odehrál skv$lé zápasy
v hokejové reprezentaci a p&ed 
odchodem do zámo&í byl hv$zdou
Sparty a nejlep%ím hrá#em extraligy.
Dnes d$lá u" n$kolik let práci, 
která ho baví – je skautem t'mu NHL
Dallas Stars. Volné léto vyu"ívá 
podle p&edstav: hraje golf a tenis. 
Taky na *tvanici, kde je #lenem klubu
u" dobr'ch patnáct let.

Kdy a kde jste potkal tenis?
„Jako dorostenec v Mladé Boleslavi,
tenis byl sou#ástí letní p&ípravy. Rok
dva jsem se trochu trápil, ne" to tro%ku
za#alo lítat p&es sí,. Ale musím &íct, 
"e jsem vzal tenis hned od za#átku
jako sv(j sport #íslo dva.“

Tak(e jste tak trochu samouk?
„V podstat$ ano. I kdy" jeden z m'ch
spoluhrá#( hrával do star%ích "ák(
závodn$, tak"e mi vysv$tlil základy. 
Pak u" jsem byl samouk, tak"e 
forhend »klepá#ek«, bekhend 
»&ezá#ek«.“ (usmívá se)

Nejvíc jste toho asi odehrál 
se spoluhrá&i, a* u( v Boleslavi, 
na Spart" nebo v reprezentaci, ne?
„Samoz&ejm$. Nejvíc na Spart$, 
ale i v Pittsburghu s Jardou Jágrem.
Taky Gordie Roberts a Paul Stanton byli
vá%niví tenisti, tak"e konec jara nebo
za#átek sezony jsme si zpest&ovali 
tenisem. I po návratu dom( jsem hrál
docela #asto a díky sérii turnaj( pro
sportovce a um$lce, které organizoval
Jirka Vopr%al, se za#al potkávat 
i s jin'mi soupe&i.“

Nejpresti(n"j!í zápasy jste asi hrál...
„...s Pavlem Richtrem. A se Standou
Hajdu%kem. Se Standou to byly 
vyrovnan$j%í zápasy ne" s Pavlem, toho
jsem z deseti zápas( porazil t&eba jen
jednou. On byl trp$liv$j%í, já to cht$l
zabíjet a moc se mi to neda&ilo.“

M"l jste i v tenise n"jakou cti(ádost?
„Ur#it$, jeden #as jsem to bral docela
vá"n$. Hrál jsem od kv$tna do zá&í
skoro denn$, vzpomínám si, "e jsem si
vzal i pár hodin u Vládi Houdka. Tehdy
jsem práv$ hrál ty nejvyrovnan$j%í
zápasy s Pavlem Richtrem a obrovsk'
ma#e s Karlem Jarolímem. Já u" ho
v"dycky m$l na kolenou, ale on je
neskute#nej bojovník a v$t%inou 
se mi z toho ve t&etím setu vysmekl... 
(sm!je se) Ale nevzpomínám si, 
"e bychom hráli krat%í zápas ne" 
dv$ hodiny.“

Kdy( jste hrál za Spartu, chodil jste
na tenis hlavn" do Stromovky – jak
jste na!el cestu na #tvanici?
„!lenství mi tady domluvil Milan
Horák, #len klubu. Postupn$ jsem se
p&es Karla Nová#ka a Marka V%etí#ka
seznámil s Vlá+ou *avrdou a dal%ími.
Pat&ím sem u" asi patnáct let, &ekl bych
od jedenadevadesátého. A ur#it$ jsem
jedním z nejoblíben$j%ích #len( vedení
klubu, proto"e platím, ale nehraju.
Nezabírám místo na kurtech, ale 
p&ísp$vky platím spolehliv$.“ 
(sm!je se)

Te+ u( se to ale pr% pomalu m"ní, 
u( ob&as i hrajete...
„Poslední dva roky, lo)skou zimu 
a poslední léto, jsem docela chodil. 
V zim$ jsme hrávali pravideln$ debly.
Ale p&es léto jsem hrál nejen tady,
podle toho, s k'm jsem se domluvil.“

Ale na turnaje a dal!í klubové 
akce asi není &as…
„Není a mrzí m$ to, ale nedá se 
nic d$lat. V$t%ina takov'ch akcí 

Ji'í Hrdina: Mají m" tu rádi. 
Platím, ale nehraju…

Ji$í Hrdina hraje na #tvanici mén" &asto ne( by si p$ál

je na za#átku nebo na konci sezony, 
a to mám je%t$ dost práce kolem hokeje.
Je to %koda, proto"e pár klubov'ch 
akcí jsem za"il a byly fajn. Ale kdy" se
t&eba hrálo v &íjnu klubové mistrovství 
v golfu, byl jsem zrovna 
na Slovensku...“

Je je!t" n"jak% sport, kter% vás láká?
„Asi ne, tenis, golf a rekrea#ka 
v hokeji m$ napl)ujou, tak"e nic jiného 
nevyhledávám. Na "ádn' adrenalin
nejsem, kdy" u" jsem se nechal otloukat
cel' "ivot, tak si chci te+ v klidu 
u"ívat.“

Mimochodem – co na hokejové roky
$íká va!e t"lo?
„Ob#as na&íká. T&eba prav' loket 
kv(li artróze po&ádn$ neohnu ani úpln$
nenatáhnu, co" je p&i tenise i p&i golfu
problém. V b$"ném "ivot$ m$ to 
samoz&ejm$ neomezuje, ale kdy" mi 
na golfu trenér &ekne: Tu ruku musí%
mít úpln$ nata"enou, tak já na to: 
To ale bohu"el nejde... Kdy" jsem %el
nedávno za doktorem Váchalem 
a post$"oval si mu, tak mi &ekl, 
a, se podívám do ob#anky...“

Jinak si ale na (ivot asi nest"(ujete,
ne?
„V(bec ne, jsem spokojenej.
Proto ani nem$ním, práce, kterou

d$lám, mi vyhovuje, program si d$lám
– a" na pár akcí – podle svého. 
Dneska u" ani nepot&ebuju hrá#e 
vid$t p$tadvacetkrát, abych 
si ud$lal obrázek.“

Skauta asi d"láte hlavn" proto, 
(e vás to baví, ale – necht"l jste
n"kdy ubrat? T$eba kv)li té 
padesátce na krku?
„Ale jo, jen"e ten re"im mi najednou
chyb$l. Navíc máme velmi dobrou
partu b'val'ch hrá#(, kte&í dnes 
skautujou. Milan Tich', Va%ek Burda,
Honza Vopat, Vojta Ku#era, to jsou 
i kamarádi, kter' znám roky, tak"e nás
spole#né chvíle kolem hokeje baví.
Odpoledne si holt sednu do auta 
a jedu se podívat na zápas.“

Ale n"kdy jezdíte dost daleko.
„N$kdy je to hektika, to je fakt. 
Musím t&eba obsáhnout turnaj dvacítek
na Slovensku, osmnáctky v Dánsku 
a u nás osmnáctku v !eské T&ebové 
a v%echno b$hem #ty& dn(... 
Ale zase vím, "e v p(lce dubna mi
sezona skon#í a za#nu zase a" v zá&í. 
A to pohodov' léto s golfem 
a tenisem, to je fajn...“
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T$i mladé dámy, které by byly ozdobou ka(dého ve&írku: 
zleva Sandra Kleinová, Iveta Bene!ová a Lucie Podskubová

Dejte si taky, je to vynikající, radil Ji$í H$ebec, kdy( si nesl 
ke stolu skv"lého lososa a jako p$ílohu vydatnou porci zeleniny

Holky, to jsou lah)dky, $íkaly si asi nad rautov%m stolem Zarina 
Diyas, Martina P$ádová, Katka Kramperová a Madlenka Zemanová

D)kaz, (e ka(dému chutná n"co jiného: Vlasta Bervid a Romana
Mud$íková se t"!í na vitamíny, Lubo! Zahradník na pivko

Klubová jedni&ka na (eb$í&ku ATP Ivo Miná$, nejlep!í hrá& 
I. 'LTK za rok 2007, s p$ítelkyní

Zden"k Krampera v p$edp)lno&ní debat" s p)vabn%mi 
dámami Markétou #rejberovou a Andreou #avrdovou

Bossové ve v%borné nálad", aneb zleva generální mana(er 
I. 'LTK Vladislav #avrda, Jozef Piga a Ji$í #imán"

Veselé trio Iva #im)nková, So,a Zahradníková a Ivana 
Rybínová (zleva). Zcela vpravo Hana Kurzová.
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[ze spole&nosti]

DJ Lucaso rozproudil Váno&ní party

V'te#né sva&ené víno na uvítanou, skv$l' raut, premiérov$ i klubové #ervené
bordeaux Dourthe No.1 s originální vin$tou a hlavn$ v'borná nálada - taková
byla tradi#ní Váno#ní party I. !LTK v Letenském záme#ku. Ten v pátek 
14. prosince doslova praskal ve %vech. Ne v%ichni hosté toti" potvrdili ú#ast 
a - pak dostali na p&íjemné zakon#ení roku chu,. „Mám z toho radost, proto"e
jedním z m'ch p&ání je, aby klubov' "ivot po v%ech stránkách vzkvétal. A tradi#ní
spole#né zakon#ení roku k n$mu ur#it$ pat&í,” liboval si prezident I. !LTK
Franti%ek Stejskal. Na party se se%li hrající i nehrající #lenové klubu, junio&i 
i senio&i, závodní hrá#i i rekreanti, p(vabné dámy i nejurostlej%í pánové z &ad
#len(, ale také &ada p&átel I. !LTK. Ve#írek zpest&ilo tradi#ní vyhlá%ení nejlep%ích 
hrá#( klubu ve v%ech kategoriích. Pak u" za#ala zábava, kterou rozproudili 
DJ Lucaso - také #len klubu - a DJ Ros,a a o p(lnoci také zku%en' tane#ník Martin
Zenkl alias zp$vák skupiny Boney M Bobby Farrell. U" bylo dávno po p(lnoci,
kdy" z Letenského záme#ku odcházeli první hosté. Party je%t$ zdaleka nekon#ila...

Tradi&ním místem konání Váno&ní party byl
Letensk% záme&ek

Prezident klubu Franti!ek Stejskal m"l na váno&ním ve&írku v%te&nou náladu – na snímku je ve spole&nosti 
nestora I. 'LTK, na seniorsk%ch turnajích stále vít"zícího Járy Be&ky, a jeho partnerky
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A bratr Pavel?
„P&i%el sem za mnou asi do #trnácti
dn(. Co by taky sám d$lal 
na Bohemce? Navíc se i on p&est$hoval,
z Male%ic do Troji, tak"e to má taky
blí" a taky se mu tady zalíbilo.“

Kolik z deseti vzájemn%ch zápas)
nebo set) jich vyhrajete vy?
„*koda, "e tahle otázka nepadla 
p&ed t&emi roky, to jsem byl v plusu.
(sm!je se) Ka"d' rok s bráchou 
po#ítáme odehrané sety a na konci
sezony to se#teme. P&edloni vyhrál 
o jeden nebo dva sety, skore bylo tu%ím
26:24. Loni u" to bylo v'razn$j%í, 9:3. 
Ale já hrál mí), proto"e jsem m$l 
zdravotní trable, tro%ku #ast$ji jezdil 
na dovolenou a – taky jsem 
o #ty&i roky star%í…“

Není to i tím, (e bratr se víc v"nuje
tréninku ne( firm"?
„To kdyby sly%el, tak by se hned 
ozval, "e pracuje víc ne" já, líp hraje
tenis a – u" bychom byli v sob$… 
My se toti" po&ád hecujeme 
a po%,uchujeme, samoz&ejm$
v dobrém, i kdy" spousta lidí, t$ch
nezasv$cen'ch, si asi &íká: Proboha, 
jak spolu tihle dva mohou vycházet,
hrát tenis a dokonce podnikat?“ 
(usmívá se)

Ze (ákovsk%ch let se pr% znáte
s Milanem #rejberem?
„Byli jsme kamarádi, trénovali spolu,
taky ob#as hráli #ty&hru. Byli jsme 
taková trojka, je%t$ s Davidem
Reichlem. Jednou jsme trénovali 
na Bohemce, pak na Rapidu nebo 
na Vy%ehrad$. Milanovi rodi#e nás
tehdy vozili na turnaje "lutou
Zastavou…“

A te+ jste se s Milanem kone&n" 
potkal v jednom klubu.
„Tady jsem se v(bec potkal
s tenisov'mi esy, s Pavlem Hu,kou 
a spol.. Ze za#átku jsem kolem nich
chodil trochu po %pi#kách, ale jsou
velmi p&átel%tí, hrozn$ hezky m$ p&ijali
a dnes je po#ítám mezi své kamarády, 
i kdy" respekt v(#i nim jako velk'm
tenisov'm osobnostem mám 
samoz&ejm$ po&ád.“

Vá! nástup do I. 'LTK byl doslova 
raketov% – po pár letech u( jste 
ve v%boru klubu.
„Ani nevím, #ím jsem si to zaslou"il.
(usmívá se) Mo"ná tím, "e sem 
chodím od za#átku moc rád, a nejen
hrát tenis. Mám rád zdej%í prost&edí,
chodím sem na ob$dy, v lét$
k bazénu… Nabídka, kterou mi jednou
dal Petr *im(nek, m$ p&ekvapila, 
ale p&ik'vl jsem a od té doby pat&í
k p&íjemnému zvyku, "e se tady 
jednou za #trnáct dn( sejdeme 

a probereme klubové zále"itosti. 
Díky tomu jsem do &ady v$cí mnohem
víc pronikl a ur#it$ se tím prohloubil 
i m(j vztah k I. !LTK.“

Zmínil jste podnikání – co p$esn"
d"láte?
„Máme s bráchou firmu Whitmans.
*ijeme ko%ile stejné zna#ky 
a z Dálného v'chodu dová"íme 
bavln$ná tri#ka a poloko%ile, které
dodáváme firmám pod zna#kou 
La Polo a opat&ujeme v'%ivkami 
a potisky. Za#ali jsme hned po revoluci,
nejd&ív jsme prodávali a p&ekupovali,
ale postupn$ jsme si na%li vlastní 
v'robní kapacity. Fungujeme 
u" %estnáct let. Pokud jde o ko%ile, 
%ijeme je u nás, ale i jinde, podle toho,
o jakou jde zakázku, jak moc na ni
zákazník sp$chá a jakou chce 
kvalitu.“

A ko!ile, kterou máte na sob"?
(sm!je se) „Ta je v'jime#n$ zna#ky
Gant, jinak chodím tém$& v'hradn$
v ko%ilích Whitmans.“

Vy ale máte je!t" jednu »rad)stku«,
(e?
„S kolegou máme restauraci 
U Petrské v$"e. Cel' ten rohov' d(m 
je tak trochu moje dít$. Po revoluci jsem
ho koupil, je%t$ s italsk'mi spole#níky, 
pak jsem ho t&i roky rekonstruoval 
a te+ tam mám byt a dole provozujeme 

restauraci. Kdy" jsem ten d(m 
p&ed$lával, na tenis jsem moc #asu
nem$l, ale – kdy" se na to te+ zp$tn$
podívám: byl to v'born' obchod, 
skv$lá investice. Dnes u" bych takovou 
v'hodnou investici t$"ko hledal.“

Co z podnikání vás nejvíc baví?
„Aby to bylo úplné, je%t$ bych m$l
dodat, "e s bratrem a dal%ím 
spole#níkem máme firmu Palutex, 
která vyrábí etikety a distribuuje 
materiál na n$. Ale nejvíc m$ baví 
prodávat. Jsem prost$ obchodník 
a t$%í m$ t&i malé obchody stejn$ 
jako jeden velk'. Jestli prodám deset
tri#ek nebo tisíc, obojí mi ud$lá 
stejnou radost.“

Jste vá!niv%m rekrea&ním hrá&em 
a na #tvanici se te+ chystá nov%
systém turnaj) – co mu $íkáte?
„Dosavadní systém se bohu"el 
neujal, v%ichni se do turnaj( p&ihlásili, 
ale málokdy svoje zápasy odehráli. 
A co bylo asi je%t$ hor%í: "e se 
potkávali hrá#i hodn$ rozdílné 
v'konnosti, tak"e si v prvním nebo 
ve druhém kole nezahrál ani jeden 
ze soupe&(. Proto jsme se rozhodli 
rozd$lit hrá#e do n$kolika skupin podle
v'konnosti. Uvidíme, jestli to bude mít
pozitivní dopad, nebo jestli to není
systémem, ale t&eba jen nechutí 
hrát cokoli, co je tro%ku moc 
organizované.“

S p)vabnou man(elkou So,ou p$i váno&ním ve&írku v Letenském záme&ku
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[na sloví&ko]

Jak jste na!el cestu na #tvanici? 
„Vyrostl jsem na Bohemce. Bydleli 
jsme v Male%icích a kurty m$li 
tak&íkajíc za rohem. Hráli tam i Milan
*íma a Jarda Jandus, ale oba postupn$
p&e%li na *tvanici. Kdy" jsme se pak
jednou potkali – to u" jsme bydleli
v centru, ptali se, pro# taky nechodím
na *tvanici, "e je to tam fajn. 
Tak jsem se p&i%el podívat, oni m$ 
tu provedli a mn$ se tady zalíbilo. 
Tak jsem do%el za Vlá+ou *avrdou,
zaplatil p&ísp$vky a od té chvíle 
sem pat&ím.“

Lubo# 
Zahradník:
Nejvíc
m" baví 
prodávat

Nejlep%í tenisové roky 
strávil LUBO* ZAHRADNÍK 
(45) v Bohemce, dotáhl to 
do národní ligy. Mnozí 
z jeho sou#asn'ch soupe&( 
ale nepochybn$ namítnou, 
"e ty opravdu nejlep%í roky 
pro"ívá práv$ te+. V I. !LTK,
jeho" #lenem je %est let, toti"
pat&í k nejlep%ím rekrea#ním
hrá#(m klubu. „Vyr(stal jsem 
na Bohemce, te+ dor(stám 
na *tvanici,“ sm$je se Lubo%. 
O tom, jak rád na tenisov' 
ostrov pat&í, sv$d#í i to, "e 
je #lenem v'boru klubu.

Lubo! Zahradník je na #tvanici 
doma u( !est let
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Pan doktor Sou#ek byl hrozn$ 
krásnej #lov$k, ale "ivot ho natolik 
p&isk&ípl, "e odevzdal byt v P%trosovce 
a %el d$lat na *tvanici správce.

Tak zavzpomínal na krutá padesátá
léta, která mnoh'm obrátila "ivot 
naruby, v rozhovoru pro I. !LTK REVUE
prezident klubu Franti%ek Stejskal. 
Pro &adu z t$ch, kdo p&i%li o iluze 
i o práci, se tehdy klub stal oázou 
a klubov' "ivot elixírem, kter' jim 
dával chu, do "ivota. Platilo to 

Legendární 
doktor Sou&ek 
a jeho cho*
R()enka

[ve vzpomínkách...]
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Josef Sou&ek s paní R)(enkou a »&istokrevn%m rotvajlerem«
Bobíkem p$ed sv%m !tvanick%m bytem

i v p&ípad$ legendárního správce 
Josefa Sou#ka, pro mnohé prost$ Pepy,
a jeho choti R("enky.

„Je to dost kuriozní zále"itost, kdy"
doktor práv a tak inteligentní #lov$k
d$lá správce kurt(. Nicmén$ nemám
pocit, "e by ho to jakkoli poznamenalo.
S tenisov'm prost&edím i svojí novou
profesí se s"il a myslím, "e tady 
na *tvanici pro"il spokojen' "ivot,“ 
&íká generální mana"er klubu Vladislav
*avrda, jeden z nejv$t%ích pam$tník(
!LTK. „V%ichni jsme ho oslovovali pane
doktore, nikoho ani nenapadlo, 
aby mu &íkal pane Sou#ku.“

Kurty se zakrátko staly velkou láskou
renomovaného advokáta. Nau#il se je
perfektn$ p&ipravovat a mezi tenisty
m$l jen samé p&átele. *armantní byl 
i jeho ob#as nevybírav' slovník. 
„Od n$j i sprosté sl(vko zn$lo 
noblesn$. On byl toti" Pepa v(bec 
noblesní #lov$k,“ &íká Pavel Hu,ka, 
jen" byl po t&i roky sousedem doktora
Sou#ka ve staré %tvanické klubovn$,
kde ob'val pokoj v pat&e hned vedle
lo"nice Sou#kov'ch. A m$l jednu 
v'sadu – sm$l mu tykat a oslovovat 
ho Pepo. U" od sv'ch devatenácti.

V p&ízemí klubovny m$li Sou#kovi dv$
místnosti, kuchy) a pokojík, v pat&e
lo"nici. „Tam Pepa po ob$d$ odpo#íval
– pokud ov%em neutekl do své trucovny
v dome#ku za kurtem #íslo jedna, kde
m$l pozd$ji také vyplétací stroj,“ 
usmívá se Vladislav *avrda a Pavel
Hu,ka dodává: „Mezi jednou a druhou
odpoledne jsme ho nesm$li ru%it, 
to bylo tabu, dával si %lofíka.“

Paní R("enka, která o sob$ tvrdila, 
"e má modrou krev a i po kuchyni
pobíhala s kabelkou p&es ruku, i kdy"
ve druhé dr"ela va&e#ku, byla velice
svérázná dáma. Náladová, #asto 
moralizující, p&ikazující a zakazující.
„Pepa si s tím ale um$l poradit.
Vzpomínám si na jeho #asté odchody
»na polívku« na star' zimák. Mám
pocit, "e ve skute#nosti chodil 
na pive#ko,“ sm$je se Pavel Hu,ka. 
„Ke »Komunist(m«. Tak se &íkalo 
hosp(dce tady kousek na náb&e"í, kde
je dnes kuchy)ské studio. !epovali tam
plze), tam chodil pan doktor Sou#ek
na pivko,“ dodává Vladislav *avrda. 
A na adresu paní R("enky p&idává:
„!asto byla protivná, ale ve svém nitru
m$la nepochybn$ pochopení pro na%e
alotria – a "e se jich tady d$lo! A, u" to
byly klukoviny typu her na policajty a
lupi#e, nebo rozorané kurty, proto"e
jsme p&es zimu hráli fotbal i na blát$,
nebo ve#írky, p&i kter'ch se ob#as  
rozbilo nádobí. Moralizovala 
a kritizovala, ale to pat&ilo 
k folklóru...“

Hor%í bylo – a mnozí si na to dob&e
pamatují, kdy" R("enka za#ala stejn$
jako pan doktor Sou#ek vyplétat rakety.
„Tehdy se prasklé struny jen spravovaly
a R("enka m$la jednu velkou slabinu:
Její zakon#ovací uzle se toti" dokázaly
povolit tak, "e struna se ve v'pletu
zkroutila jako harmonika,“ sm$je se
Vladislav *avrda a Pavel Hu,ka 
up&es)uje: „.íkali jsme tomu R%&en$ina
vlo&enka . Já byl jedním z mála, komu
to nevadilo, hrál jsem s m$k#ím 
v'pletem. V%ichni ale cht$li, aby jim
pletl Pepa.“

Pana doktora Sou#ka m$li na *tvanici
v%ichni rádi. Brali i jeho rady, p&esto"e
sám nikdy tenis nehrál. „Kupodivu 
tenisu rozum$l. A kurty um$l p&ipravit
v'born$. Ob#as si vzal na pomoc 
brigádníky, ale v$t%inu toho na v%ech
devíti kurtech zvládl sám. Vzpomínám
si, "e vstával hodn$ #asn$,“ &íká Pavel
Hu,ka. Spolu s man"elkou chodívali 
k man"el(m Sou#kov'm, n$kdej%ím
soused(m, i na televizi. „Vlastní jsme
tenkrát nem$li,“ vysv$tluje 
Pavel Hu,ka.

Ke %tvanickému koloritu pat&ili 
i psi Sou#kov'ch. Prvním byl 
krátkosrst' jezev#ík, fenka jménem
Gina. Ta za paní R("enkou neustále 
v%ude b$hala, doprovázela ji na ka"dém
kroku. Kdy" se její #as naplnil, 
pochovali ji Sou#kovi do hrobe#ku 
p&ed b'valou porodnicí pár metr( 
od sou#asn'ch platan(. „Pak bylo 
krátké psí bezvládí, ne" se sem zatoulal
vo&í%ek, kterého jsme pojmenovali
Bobík. Kdy" mu tady jednou n$kdo 
dal sousto, z(stal tu nav"dy. R("enka,
jak bylo jejím zvykem, tvrdila, 
"e je to #istokrevn' rotvajler, nicmén$
my jsme v$d$li, "e je to sm$ska. 
Prost$ vo&ech, ale bezvadnej,“ 
sm$je se Vladislav *avrda. „Tak"e 
Bobík se s námi s"il a stal se z n$j 
%tvanickej pes. Dokonce jsme po n$m
cht$li pojmenovat trofej na%eho 
amatérského divadelního souboru
TenDiv.“

Pepa a R("enka Sou#kovi pat&í 
ke %tvanické historii stejn$ jako Jaroslav
Drobn' nebo p(vabné houkání parních
lokomotiv na Negrelliho viaduktu. 
Star%í generace hrá#( a #len( I. !LTK
na n$ nepochybn$ nikdy 
nezapomenou. Jejich správcování 
na *tvanici skon#ilo a" s p&estavbou
starého areálu na moderní stadion.
Tehdy, v roce 1983, museli kv(li 
demolici sta&i#ké klubovny sv(j 
správcovsk' byt opustit a odst$hovali 
se do Hole%ovic. „Byl jsem v té dob$ 
v N$mecku, ale vím, "e oba zem&eli
pom$rn$ rychle po sob$. Odchod 
ze *tvanice se na tom ur#it$ 
podepsal,“ &íká Pavel Hu,ka.


