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Vážení členové klubu,
rok 2007 byl nejúspěšnějším rokem mladého
závodního tenisu I. ČLTK Praha v polistopadové éře.
Takový výčet individuálních titulů, zlatých medailí týmů
i prvních míst v žebříčcích jednotlivých ročníků nepamatuji,
je nesmírně potěšitelný a zároveň velmi zavazující.
Napínavé zápasy všech kategorií s naším rivalem
z TK Prostějov jsou vesměs vyvrcholením soutěží
jednotlivců i družstev a jsou bezesporu velkým
přínosem českému tenisu. Komu za to poděkovat?
Především hráčům za vzorný přístup, bojovnost a kolektivní
duch, kapitánům týmů za dobrou taktiku a strategii
a trenérům za celoroční práci na kurtě i mimo něj.
Neméně důležití jsou však i partneři klubu, díky kterým
můžeme mladým hráčům vytvářet opravdu kvalitní
podmínky pro přípravu.
Závěrem bych chtěl vyjádřit přesvědčení,
že mimořádný rok 2007 se stane příkladem pro naše
nejmladší tenisty, které vstup do žákovské kategorie
teprve čeká a zároveň i povzbuzením k další tvrdé
a zodpovědné práci pro ty, kteří byli strůjci
letošních úspěchů.

Vladislav Šavrda,
generální manažer I. ČLTK Praha

[anketa]

Iva Šimůnková: „Asi to v rámci
čtyřutkání CTC na Štvanici.
S Italkou Moriciovou jsem v zápase
proti TC Parioli prohrávala už 5:0,
ale nakonec jsem se zmátořila
a vyhrála 7:5, 6:3. Na začátku jsem
asi zbytečně šetřila bolavý kotník.
Když přišel strach z výprasku,
najednou přestal bolet...“
Romana Mudříková: „Největší
výhrou roku je pro mě Honzík.
Narodil se 27. října a máme
z něj velkou radost.“
Pavel Zahradník: „Já vyhrál jen
jedinej mistrák, ale porazit
ve čtyřiceti dvaadvacetiletýho kluka,
kterej není dřevák – z toho jsem měl
radost. Kdybych chtěl být ironickej,
řekl bych, že vítězství nad bráchou
jsem loni ani nepočítal.“ (směje se)
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Pavel Hu*ka: „Tenis jsem hrál bídně,
takže největší výhrou je asi to, že se
mi podařilo provdat i druhou dceru
Pavlínku.“ (usmívá se)

20/ Závodní tenis/To byla sezona!

Petr Kuchár: „Jedno velké
firemní. Subterra vyhrála tendr
na zakázku za pět miliard –
vybudování trasy rychlostního
železničního koridoru z Mostu
u Jablunkova na státní hranici.“

22/ Co nového u.../Martin Damm

Zarina Diyas: „Výhry na Safina
Cupu a v turnaji Eddie Herr
na Floridě, kde se mi povedlo finále
proti o dva roky starší Američance
Cerconeové.“
Lucie Kurzová: „Že jsme si s Honzou
(Mertlem) dozařídili byt. Konečně
máme i botník a žaluzie.“
Richard Hampel: „Asi finále
Safina Cupu, protože jsem
na Štvanici porazil dobrý hráče.
Kromě té neš,astné Pardubické
juniorky (diskvalifikace – pozn.)
to pro mě byl celkově dobrý rok.“
Jára Bečka: „Postup do finále
mistrovství Evropy seniorů
nad osmdesát let v Pörtschachu,
díky tomu jsem se dostal na šesté
místo v žebříčku ITF. To mi
udělalo radost.“
Ivan Nekola: „Mám radost,
že mi pořád funguje podnikání,
už osmnáct let. A že to jde
pořád dál.“
Míša Paštiková: „Že jsem se
dočkala bytu na Nové Harfě.
Při Wimbledonu 2005 jsem kupovala
»louku«, od září konečně bydlím.”
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Ještě si vzpomenete na první den
na Štvanici?
„Jako by to bylo včera… Já znal tehdy
Štvanici jen z Davis Cupu, ani mistrák
jsem tu nikdy nehrál, byl to nóbl klub.
Když jsem přišel úplně poprvé, Vlá+a
Šavrda mi dal pár instrukcí a – vedle
u stolu seděli tři kluci a říkají: Hele,
potřebujeme někoho do karet. Takže
první den jsem asi osm hodin hrál karty
a všechny je zkasíroval. Večer jsem si
říkal: Tohle bude dobrej klub, tady
se mi bude líbit...“ (usmívá se)
A líbí? Pořád?
„Jasně. Tenis už moc nehraju, ale karty
pořád. Každé pondělí. Ty se tady asi
hrály ještě dřív než jsem byl na světě.“
Jaký byl první trénink?
„Hned druhý den ráno. Byl jsem tady
už o hodinu dřív, seděl v šatně a přišel

Milan Šrejber je členem I. ČLTK už pětadvacet let,
na Štvanici přestoupil v devatenácti z Vyšehradu
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Pavel Hu+ka. Sotva řeknu Dobrý den,
otevřou se dveře podruhé a mezi nimi
Kodeš. A hned: Hele, mladej, ty jdeš
asi hrát s náma, ne? Dvě hvězdy, který
jsem měl na plakátech nad postelí…
Tak jsme se převlíkli a šli na to.
Oni, že jsem mladej, a+ jdu na druhou
stranu, že budou hrát spolu. Tak já,
nedávno ještě dorostenec Vyšehradu,
jsem tam stál na kurtě proti dvěma
daviscupovým hráčům. První míček
jsem nervozitou ani nedostřelil k síti,
ale pak, když jsem zjistil, že oni
tam taky jen tak vyklusávají,
už to bylo lepší.“
Šel jste tehdy před lety na Štvanici
rád?
„Určitě. Hrál jsem druhou ligu
za Vyšehrad, bylo mi devatenáct.
Vyšehrad byl tehdy dobrej klub,
pracovalo se tam s juniory, jenom
neměli halu. Já se v té době docela
zlepšil a chtěl jsem přestoupit,
ale nikde mě nechtěli. Tady bych
někoho vystrčil z áčka, jinde našli
jiný problém... Mluvil jsem o tom
s Vlá(ou Šavrdou, když jsme se
potkali na turnajích, v tom roce
mě asi třikrát porazil. A on najednou
povídá: Ty jsi docela kafka, poj(
k nám, aspoň budu vyhrávat
častěji...“ (směje se)
Takže jste šel.
„Na Vyšehradě se zachovali
džentlmensky. Byl tam nějaký
pan Pitra, dědeček kluků, kteří tady
dnes hrajou. Díky němu jsem nedostal
roční karenční lhůtu a mohl rovnou
hrát za Štvanici. Byla to pro mě výhra.
Na Vyšehradě už jsem neměl s kým
trénovat, od sedmnácti jsem tam hrál
prvního, chyběla hala, na Klamovce
jsem měl sotva pár hodin.
A tak, když to nevyšlo jinde, ani
na Spartě, kde už jsem o přestupu
jednal, ale nějak jsem se jim tam
nehodil, šel jsem na Štvanici a jsem
tady už pětadvacet let. Moje bývalé
pražské kluby už, myslím, zanikly,
nebo živoří. Vyšehrad je
v soukromých rukách, Rapid
je taky špatný...“

Na štvanickém centrkurtu při jednom
z turnajů Czech Open...
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Když jste přišel do I. ČLTK, prý jste
nebyl zvyklý tolik trénovat...
„O tom nic nevím. Každý den jsem
byl v hale napsaný na trénink, hrál
jsem třeba čtyři hodiny denně.
A že jsem měl problémy, protože
jsem studoval vysokou,
elektrotechniku. Třetí semestr jsem
ještě nějak přežil, ale v letním semestru
1983 už jsem toho musel nechat.
Hrát několik hodin denně a pak
se učit, to nešlo. Takže jsem se
k nelibosti otce rozhodl skončit
se školou a zkusit tenis. Tehdy mě
ale ani nenapadlo myslet tak
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vysoko, spíš jsem se viděl v první lize.
Ale během dvou tří let jsem se hodně
zlepšil a nakoukl do velkýho
tenisu.“

Určitě to pro něj bylo těžký,
ale může si eventuálně podat stížnost
a já ji nějak vyhodnotím.“
(směje se)

Na vrcholu kariéry vám asi hodně
pomohl Vlá"a Šavrda?
„To bylo až někdy kolem roku 1988.
Nejdřív jsem dlouho trénoval sám.
Na Vyšehradě se mi zhruba tři roky
věnoval pan Budský, to byl asi jediný
trenér, kterého jsem kdy měl.
Na Štvanici to taky byl spíš sparring.
Hrál jsem s každým, i s holkama.
A když nebylo s kým, tak jsem šel
třeba na ze( a trénoval voleje.“

Na jaký zápas nebo turnaj
vzpomínáte nejraději?
„Asi na zápas s Beckerem v Americe,
myslím, že to bylo v šestaosmdesátém.
On tehdy vyhrál podruhé Wimbledon,
byl pátý na světě a já ho porazil
jako docela neznámý hráč
(bylo to na turnaji v Boca West, kde
Milan postupně porazil Westphala,
Pimka, Beckera a Patea a ve čtvrtfinále
ho zastavil Edberg – pozn.).
V tom roce jsem byl taky ve čtvrtfinále
US Open, to byl docela velký úspěch
(tam Šrejber prohrál právě s Beckerem
– pozn.). Na olympiádě v Soulu jsme
s Mečířem udělali bronzovou medaili.
Tenisově to žádný velký výkon nebyl,
ale porazili jsme Forgeta s Lecontem.
Byl to spíš politický úspěch, za to mě
na Rudý hvězdě povýšili a celá jednotka
dostala přidáno, tenkrát mi salutoval
i plukovník. (směje se) Rád vzpomínám
i na semifinále Davis Cupu 1987
a na výhru nad Wilanderem,
to byl pěknej výsledek.“

Vy jste asi byl hodně cílevědomý
a pilný?
„Když jsem se vykašlal na školu,
tak jsem věděl, že musím hrát tenis.
Navíc jsem až do jedenadvaceti rostl,
trošku později jsem dospíval.
V sedmnácti jsem měřil 191 centimetrů,
jenomže pak jsem ještě vyrostl
o dalších třináct! Mám 204. Většina
kluků už si v dorostu hrála to svoje,
měli svoji dynamiku, ale já pořád rostl
a měl problémy s koordinací, to byl
velký problém. I proto jsem musel
hodně trénovat. A na Štvanici
jsem dostal šanci, mohl jsem
hrát podle libosti.“
A ta spolupráce s Vlá"ou Šavrdou?
„Škoda, že přišla tak pozdě, v těch
nejdůležitějších letech jsem trenéra
neměl... Domluvili jsme se spolu
až když mi bylo třiadvacet. Nejvíc mi
pomáhal ve chvílích, kdy jsem něco
začal »prasit«. Třeba servis, což pro mě
byl moc důležitej úder. Na to měl Vlá(a
fantastický oko. Když se postavil vedle
kurtu, byl schopen mi dvěma větami
říct, v čem to je. Třeba, že mám dát
pozor na nadhoz, víc vytáčet rameno...
V tom byl výbornej. Na druhou stranu
to nebyl typ trenéra, který by pololínýho
talentovanýho hráče přinutil makat.
Aby mu třeba řekl: Hele, v sedm
vstanem a půjdem na to. On byl spíš
typ pohodovýho sparringpartnera,
se kterým se člověk nikdy nepohádá.
I když jsem byl neurotickej, on to
v klidu snášel. A když jsem pak
potřeboval opravit chybu, kterou
by třeba nikdo jiný neviděl, on mi ji
opravil. Navíc měl výhodu, že mu tehdy
bylo pětatřicet a mohl jsem s ním hrát.
Moc dobře hitoval, což je důležité,
protože když si chce špičkový hráč
dobře zatrénovat, potřebuje, aby
z druhé strany lítaly rány. A to on
dokázal. Bohužel, já jsem moc
dlouho nevydržel zdravotně...“
Bylo pro něj hodně těžké, aby
vstřebával některé vaše stavy, zlobu?
„Dost jsme si rozuměli, on je navíc
hodně tolerantní a vydrží s kdekým.

Jaký nejlepší zápas jste odehrál
na Štvanici?
„Tady jsem jich právě moc neodehrál.
Ligu jsem vyhrál jedinkrát, a to bylo
na Rudý hvězdě, když jsem tam byl dva
roky na vojně, v letech 1988 a 1989.
Při Čedok Open jsem tady uhrál

//

KLUBOVÁ

REVUE

01/2008

maximálně dvě kola a při Davis
Cupu proti Švédům tu na mě čekali
Edberg a Pernfors. Moc těžký soupeři,
jeden třetí a druhý tuším desátý
na světě. S oběma jsem prohrál,
vzpomínám si, že s Edbergem 7:5
ve třetím. A další Davis Cup už jsem
tady nehrál. Mnohem víc se mi dařilo
ve Sportovní hale, tam jsem porazil
pár dobrých hráčů kolem dvacítky,
třeba Hlaska, Volkova,
Rosseta...“
Koho porážíte na Štvanici dnes?
„Hodně hraju s bratry
Zahradníkovými, to jsou moji vrstevníci
a tady na Štvanici nejlepší rekreanti.
Známe se už z žáků, po letech jsme
se zase setkali. Luboš hrával
za Bohemku a já za Rapid a pak
za Vyšehrad, hráli jsme spolu tak
čtyřikrát pětkrát za sezonu.
Taky s Jardou Jandusem, šéftrenérem
klubu. Jako kluci jsme spolu jezdívali
každý víkend na turnaje a hráli
spolu singly, debly, karty… Te( se
ty chvíle vrátily, i když už je nám
o něco víc.“
Ale Luboš Zahradník asi moc často
nevyhrává, ne?
„Občas jo, i když vícekrát asi vyhraju
já. On je hodně zarputilej, hraje
výborně. Má nepříjemnou hru, umí
kra+asy. Ale taky je to dost o kondici
a s tou já jsem na tom dost špatně.
Taky jsem měl zdravotní problémy,
operace, kondici prostě nemám,

...a s Milošem Mečířem o pár let později při mezinárodním mistrovství ČR
v Poděbradech
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Jednak mě to baví a pak bych asi ani
nikomu jinému nevěřil. Když už se to
má podělat, a, si to podělám sám,
chci si tu zodpovědnost nést.“
Baví vás to hodně?
„Baví.“
Ale taky to vyžaduje spoustu času.
„To se ani nedá spočítat. Můžu
samozřejmě říct, že pracuju čtrnáct
hodin denně, protože když budu
odpočívat u bazénu, můžu si v klidu
přemýšlet o tom, proč se v Americe
zhroutil trh s hypotékami a jaký to
bude mít dopad – tak já nevím, počítá
se do toho času, který strávím prací,
nebo ne? Myslím, že asi jo.“

V klubové restauraci Kogo s Honzou Kurzem (vlevo) a Vlá+ou Šavrdou při partičce oblíbené hry scrabble

měl bych ji zlepšit. A navíc nemůžu
pořádně servírovat, rameno už mi
zatvrdlo. Třeba forhend hraju z místa
tak jako dřív, ale podání už je
poloviční. Je to normální, servis
je první úder, který každému hráči
s věkem odejde.“
Mluvil jste o kartách – ta hravost
vám vydržela, že?
„Nejsem hazardní hráč, i když třeba
do kasina jsme někdy jako hráči zašli.
Neodmítal jsem to, ale »pacient«
jsem nebyl. Spíš mám rád karty.
Ale ne poker nebo voko bere,
spíš bridž, mariáš nebo cenzr.
To je kombinační hra, něco mezi
mariášem ve čtyřech a bulkou, dost
záleží i na tom, jak to člověk
umí a jak to sehraje.“
Jako úspěšný podnikatel I. ČLTK
hodně finančně pomáháte. Pořídil
jste klubu nafukovací halu, taky
golfový simulátor.
„Já spíš čekal, že řeknete, že jsem
jim pomáhal tím, že jsem tady za ně
hrál. To mě mrzí, že to přepočítáváte
na peníze... (usmívá se)
Myslím, že bych mohl pomáhat
i víc. V podnikání se mi docela daří
a chtěl bych, aby klub fungoval.
Myslím, že to kluci dělají dobře.
Líbí se mi, jak je tady akcentovaná
historie I. ČLTK, právě ta Štvanici
odlišuje od všech ostatních klubů.
Když si pár zbohatlíků postaví
luxusní klub a dají vstupní
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příspěvek třeba milion, nikdy to
nebude ČLTK. To je jako s turnaji:
Tiriac udělal v Mnichově Grand Slam
Cup, prdnul tam deset milionů dolarů,
ale neměl šanci z toho udělat
Wimbledon. Prachy jsou prachy,
ale historie je něco jiného. Když tady
člověk vidí sto let staré fotky, je to
úplně jiný pocit. A já jsem pyšnej
na to, že jsem už pár let taky součástí
téhle historie a že sem patřím.“
Můžete trochu přiblížit vaše
podnikání?
„Mám několik firem. Jednak se
zaobírám výstavbou a správou
nemovitostí. Stavíme byty, na Proseku,
v Uhříněvsi, taky prodejny a kanceláře.
Většinu prodáváme, ale některé
si necháváme. A pak jsou investice.
Mám firmy, které investují do akcií.
Te+ se orientujeme nejen na české,
ale i na čínské akcie, protože si myslím,
že Čína je neuvěřitelně dynamická
země a půjde dopředu. Musím
to zaklepat – chytlo se to, nárůsty
jsou významné, ekonomika tam
roste velmi rychle.“
Jak moc se ve vedení firem
angažujete osobně?
„Hodně, zásadní rozhodnutí dělám
sám, jinak to ani nejde. Ale abych
třeba fyzicky chodil na stavbu, to ne.
Na to máme tým lidí, já stavařině ani
nerozumím. Dělám jen investiční
rozhodnutí a pokud jde o akcie,
dělám veškerá rozhodnutí sám.

Taky jste tátou tří dětí – jak moc
máte čas se jim věnovat?
„Právě, že nemám, aspoň ne tolik,
kolik bych chtěl. I když se snažím.
Malej Otík mi dělá radost, chodí
na Štvanici do přípravky a prý je
šikovnej. Jsou mu čtyři. Od jara ho
vzali na Spartu do fotbalové přípravky.
Když si spolu kopeme na zahradě, má
ohromnou ránu, takže z něj asi bude
fotbalista. Už ho u televize učím
pravidla, aby byl vybavenej. (směje se)
Ale většinou to končí přáním, abych
mu vyprávěl pohádku... Lucinka, té je
šest, taky chodí k Janě Pikorové do
školičky, ale spíš z ní bude tanečnice.
Te+ ji přijali do speciální školy a ona
nám vždycky večer předvádí, co se tam
naučila. Mám z toho radost, byl bych
rád, kdyby tancovala nebo se věnovala
něčemu podobnému, určitě radši
než aby hrála tenis.“
Proč?
„Protože si myslím, že profesionální
tenis a sport vůbec pro holku není.
Už je to trochu moc neženský...“
Taky máte staršího syna z prvního
manželství.
„Petrovi už je šestnáct, ale upřímně
řečeno mám problém, že se s ním moc
nevidím. Vím, že taky rád sportuje,
ale jen rekreačně. Hrál baseball, lyžuje,
hraje tenis, ale nic moc o něm nevím,
i když mě to mrzí.“
Když přijdete večer domů,
Lucinka vám zatancuje
a Otík vytáhne balón – to je asi
příjemný relax, ne?
„Je, ale musím přiznat, že nejsem
typ chůva, bohužel se zatím dětem
nevěnuju tak, jak bych asi měl.
Ale věřím, že to časem napravím.
Až budou oba větší, hlavně Otík,
rád bych, abychom chodili společně
sportovat. Lucinku jsem loni naučil
lyžovat, hrozně jí to šlo, Otík už taky
začíná. Na takové společné chvíle
se moc těším.“

[stalo se]
Fitzwilliam Cup: Obhájili jsme!

Pavel Bém hrál finále a rozdával dárky

Družstvo I. ČLTK obhájilo ve 3. ročníku
Fitzwilliam Cupu na Štvanici loňský triumf
z Dublinu. Na domácích kurtech porazilo
nejprve švédský Kungliga LTK ze Stockholmu
4:2 a ve finále irský Fitzwilliam LTC 5:1.
Ten sice v úvodním utkání prohrál s B-týmem
I. ČLTK, ale ten hrál mimo soutěž – namísto
družstva Villa Primrose z Bordeaux.
Francouze bohužel do Prahy nepustila stávka
na pařížském letišti... Štvanické »áčko« pod
vedením Jiřího Fencla nastoupilo v sestavě
Richard Hampel, Jaroslav Beránek, Tomáš
Hanzlík, Zarina Diyas a Tereza Budilová.
Na závěrečné večeři zástupci všech týmů
potvrdili zájem pokračovat v pořádání
turnaje i v příštích letech.

Ani závěr loňského roku se neobešel bez tradičního vánočního turnaje
pro pozvané hosty ve čtyřhře. Ve středu 12. prosince si zpestřily
podvečer páry Václav Klaus – Petr Hu+ka, Pavel Bém – František Stejskal,
Ranko Pecič – Vladislav Šavrda a Petr Kuchár – Václav Petr. „Bylo to
velmi příjemné proběhnutí před výbornou večeří,“ glosoval s úsměvem
miniturnaj Vladislav Šavrda. Zvítězili Václav Klaus s Petrem Hu+kou, kteří
v tie-breaku finálového setu udolali dvojici Pavel Bém – František Stejskal.
Pavel Bém pak věnoval všem účastníkům milý dárek, svou knihu »Třetí
Everest« s úchvatnými fotografiemi z výstupu na nejvyšší horu světa.
Finalisté turnaje: zleva František Stejskal, Petr Huťka, prezident Václav
Klaus a primátor Pavel Bém
Tým I. ČLTK: zleva Zarina Diyas, Tereza Budilová, Tomáš Hanzlík a Richard
Hampel, vpravo kapitán Jiří Fencl

Michaella Krajicek s cenou pro nejlepší hráčku I. ČLTK za rok 2007

Míša & Ivo hráči roku 2007
Mikuláš chtěl vidět forhend
Tradiční Mikulášská nadílka v restauraci
Kogo potěšila ve středu 5. prosince
spoustu dětiček členů I. ČLTK. Na Štvanici
přišli i Jan Kodeš s dcerou Aničkou, Honza
Vacek s Eliškou nebo Jiří Hřebec s Barborkou.
Mikuláš Tomáš Vydra držel dva čerty
na uzdě, a tak slziček ukáplo jen pár.
Kdo chtěl dáreček, balíček sladkostí,
musel Mikulášovi ukázat forhend a bekhend
a taky vstřebat jednu zajímavou poučku:
„Zapamatuj si, že tenis je lepší než golf,“
nabádal mrňousy Mikuláš a občas ještě
dodal: „A taky si zapamatuj, že Mikuláš
je hodnější než maminka...“ Spoustu
krásných dárečků, které přinesla paní
Maruška Zárubová, rozdali dětem
i andělé. Mikuláš byl zkrátka
na Štvanici štědrý.
Barborka Hřebcová ani Eliška Vacková zřejmě moc nezlobí, a tak se čerta nebály

Lucie Hradecká halovou mistryní
Stalo se těsně před uzávěrkou tohoto čísla I. ČLTK REVUE:
Lucie Hradecká (22) vyhrála dva dny před Štědrým dnem
Halové mistrovství ČR 2008 na kurtech TK Milten
v Milovicích! Ve finále porazila po setech 6:3, 6:4 obhájkyni
titulu Sandru Záhlavovou – stejně jako o dva týdny dřív
na turnaji v Přerově – a získala šek na 30 tisíc korun.
„Mám samozřejmě radost, je to úspěch.
Asi nejtěžší – a taky hodně nervozní – bylo finále,
na začátku obou setů jsem prohrávala, 1:3 a 0:2, ale pak
se to naštěstí vždycky obrátilo,“ glosovala výhru Lucie.
Prémie za vítězství se prý náramně hodila na vylepšení auta.
Mimochodem: jde o šestý individuální titul pro I. ČLTK
v kalendářním roce 2007, fakticky ovšem o první triumf
roku 2008. Takové milé tenisové PF 2008...

Po Hernychovi chtěli, aby prohrál!

Minářovi se konec roku vydařil

Jan Hernych je jedním z několika málo hráčů, kteří připustili,
že je kontaktoval kdosi, kdo chtěl, aby vypustili zápas.
„Stalo se mi to před rokem v Moskvě a v Petrohradu,“ říká hráč
I. ČLTK. „Kdosi mi volal z recepce na pokoj, jestli nechci prodat zápas.
Odmítl jsem. Myslím si, že kdo to vezme, je blázen,“ řekl 165. hráč
světa Hernych deníku MF Dnes. Mělo 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 začaly podezřelou prohrou Davyděnka
s argentinským outsiderem Arguellem v Sopotech. Tehdy bylo
proti pátému hráči světa vsazeno 7,2 milionu dolarů! Oslovení
sázkařskou mafií přiznal mj. Francouz Clement, někdejší finalista
Australian Open.

Ivo Minář výtečně zakončil nic »moc rok« v Asii.
Na ATP Challengeru v Soulu došel do semifinále, stotisícový
turnaj v Busanu vyhrál a veleskokem o 54 míst na žebříčku
ATP se posunul na hranici první stovky! Díky tomu se stal
i »skokanem roku« v anketě Zlatý kanár a dostal se do hlavní
soutěže Australian Open. V Soulu mu musel z cesty i první
nasazený, sedminásobný vítěz turnaje H. T. Lee, dvaačtyřicátý
hráč žebříčku ATP. „Toho si docela cením, Lee je miláček
tamního publika a z osmi účastí v Soulu sedmkrát vyhrál.
Jsem rád, že jsem po dlouhé době zase porazil hráče
z první padesátky,” glosoval úspěšné tažení v závěru
roku Ivo, momentálně jednička I. ČLTK.

Prezident I. ČLTK slavil v Bordeaux
František Stejskal, prezident I. ČLTK Praha, se v říjnu zúčastnil oslav
110 let od založení »spřáteleného« klubu Villa Primrose v Bordeaux.
„Sláva to byla veliká, slavilo se v prostorách klubu a slavnostního
večera, který zahájila konference o historii Villa Primrose a největších
osobnostech klubu, se zúčastnili i starosta města Alain Juppé a prezident
Francouzského tenisového svazu Christian Bimes,“ popisuje oslavy
František Stejskal. Řada pozvaných hostů prý bohužel chyběla,
do Francie je totiž nepustila stávka leteckého personálu Air France.
Připomeňme, že I. ČLTK letos oslaví už 115 let od svého založení!

Lucie Hradecká začala rok 2008 parádně
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Michaella Krajicek a Ivo Minář byli na Vánoční party
v Letenském zámečku vyhlášeni nejlepšími hráči I. ČLTK
za rok 2007 v tradiční anketě trenérů, sponzorů a členů
výboru klubu, jakož i vybraných expertů. Míša zahrála skvěle
především ve Wimbledonu, kde se probojovala do čtvrtfinále
(po velké bitvě prohrála s Bartoli), byla ve 3. kole na Roland
Garros a ve čtvrtfinále v Charlestonu, Ivo zase uhrál výtečné
výsledky v závěru roku v Asii a postoupil na hranici první
stovky žebříčku ATP. Mezi juniory zvítězili Martina Borecká
a Roman Jebavý, v žákovské kategorii Zarina Diyas
a Lukáš Vrňák.

Prezident Villa Primrose Bernard Dupouy přebírá dárek od Františka Stejskala,
uprostřed prezident Francouzské tenisové federace Christian Bimes

[stalo se]
Děti v Irsku vyhrály

Vítězové z Dublinu: vpředu stojí (zleva) Lucie Šimůnková, Michaela Jirsáková, Kristýna Roučková,
Lukáš Svoboda, Jan Pitra a Jaroslav Vondrášek, vzadu Robin Staněk a Tereza Hešíková

Na přelomu srpna a září strávilo
osm dětí pod vedením Ivy Šimůnkové
a paní Pitrové čtyři dny
na mezinárodním turnaji žáků
do 12 let v rámci Centenary Tennis
Clubs v Dublinu. A reprezentovaly
skvěle! Porazily Real Club de Tennis
Barcelona 9:3, Edgbaston Priory Lawn
Tennis Club 8:1 a na závěr remizovaly
s domácím Carrickmines Croquet &
Lawn Tennis Club 6:6. „Díky lepšímu
skore jsme vyhráli a máme pozvání
i na příští rok. Děti spaly v rodinách
a v Dublinu se jim líbilo. Jen škoda,
že si nezahrály na trávě, protože
všech pět kurtů bylo uzavřených kvůli
mistrovství v kroketu, a tak se hrálo
na umělé trávě,“ glosovala zájezd
Iva Šimůnková. V Irsku s ní byli Robin
Staněk, Lukáš Svoboda, Jan Pitr,
Jaroslav Vondrášek, Michaela
Jirsáková, Kristýna Roučková, Tereza
Hešíková a Lucie Šimůnková.

Mikuláš Cup 2007 se povedl
Čtrnáct dětí ze štvanické školičky
si přišlo užít Mikuláš Cup 2007, který
pro ně připravila Jana Pikorová. Ti starší
soutěžili v neděli 2. prosince v desetiboji,
ti menší v sedmiboji. V jednotlivých
kategoriích (podle ročníků narození)
zvítězili Šimon Bail, Andrew Paulson,
Veronika Vojtová a Karolína Štastná.
„Některým rodičům se víceboje nelíbí,
preferovali by tenis, ale já jsem
přesvědčena, že všestrannost a fyzička,
kterou děti při takových hrách získávají,
se jim moc hodí,“ říká Jana Pikorová.
I Milan Šrejber si její přístup k dětem
a k tréninku pochvaluje. „Jana to
s dětmi umí, školička je baví právě
proto, že si vlastně hrají,“ říká bývalý
reprezentant, jehož děti Lucinka
(6) a Otto (4) do štvanické školičky
také chodí.

Lucka Kaňková hází tenisákem, vlevo
Helenka Š*astná, vpravo Natálka Skotáková

Šimon Bail je podle slov Jany Pikorové šikula.
Na fotce jako by říkal – Jsem nejrychlejší!

Praxe Petra Šavrdy: Asistuje tátovi
Petr Šavrda je od začátku září asistentem generálního manažera
klubu – svého otce Vladislava. „Slibuju si od toho, že se postará
o část administrativních záležitostí, které musím řešit, i některá
jednání s partnery,“ říká generální manažer I. ČLTK. Co na to Petr?
„Dodělávám vysokou, jsem ve čtvrtém ročníku FTVS obor sportovní
management a tohle beru jako výbornou praxi a první zkušenost
v tomto směru. Zatím mě to baví, vždy, jsem na Štvanici vyrostl
a jsem mezi lidmi, které znám. Ale jestli to má perspektivu,
to se teprve uvidí.“ Podle slov sekretářky klubu Hany Kurzové zatím
mezi otcem a synem k vážnějším pracovním neshodám
nedošlo.

[stalo se]

I . Č LT K

Ochutnejte klubové víno!
Pod vinětou I. ČLTK Praha se skrývá skvělé červené z Bordeaux

Je to už šest let, co se
Hu,kovi, Stejskalovi
a Šimůnkovi, vesměs milovníci
vína, vydali do Bordeaux.
Na tu cestu vzpomínají jako
na »neoficiální návštěvu
klubu Villa Primrose«, ale ti,
kdo je znají, vědí své. Domů
se prý vraceli s tekutou
nadváhou a Petr Šimůnek
dokonce oželel tenisky, jen
aby mohl příruční kufr naplnit
výhradně vínem... Ale co je
důležitější: vraceli se
i s jednou prima myšlenkou.
S nápadem, že klubu, jakým
je I. ČLTK, by slušelo vlastní
víno. A ne ledajaké,
ale nejlíp vyhlášené
bordeaux.

nápadu velký podíl. Ne, neměl
na mysli nekonečné koštování
ve vinotéce Monarch, kde šlo – slovy
Pavla Hu,ky – o to, ujistit se, zda je
vytipované červené skutečně tím
pravým pro štvanický klub.
„Když jsme Dourthe kontakovali,
první odpově+ byla striktní: Bavte
se s naším oficiálním importérem
pro Česko, společností Monarch!
Pana Gojdu naštěstí dobře známe,
takže nám vyšel vstříc. Ale získat
lahve »našeho« červeného bez přední
viněty, to byl problém. Odpově+
zněla: Neexistuje!“ usmívá se Petr
Šimůnek.

PRAHA

vybrané z několika návrhů
s různými motivy, si cení. „Elegantní,
vkusná, prostě pěkná. Přesně podle
našich představ,“ glosuje vinětu
grafičky Kateřiny Kuželové, na které
je použita fotografie historické
klubovny od fotoreportéra
Jiřího Koliše, Pavel Hu,ka.

V tu chvíli se náramně hodily
mimořádně přátelské vztahy s klubem
z Bordeaux – vždy, pánové Hu,ka,
Šavrda, Stejskal, Šimůnek a další
vypili na zámečku Chateau d´Issan,
v okouzlujícím sídle člena výboru
tamního klubu pana Emmanuela
Cruse, pěkných pár lahví. „Napsal
jsem prezidentovi klubu Villa Primrose
panu Bernardu Dupouyovi a požádal
ho o spolupráci. Díky jeho vstřícnosti
k nám nakonec v listopadu dorazila
první zásilka, paleta šesti set lahví vína
bez přední viněty,“ říká Petr Šimůnek.

„Jsme rádi, že máme klubové víno,
je to prestižní záležitost, jakou se hned
tak někdo pochlubit nemůže. Získali
jsme výborné francouzské červené,
Dourthe No.1 bude prestižní dárek
pro partnery a snad i oblíbené víno
pro klubovou restauraci a nejrůznější
příležitosti,“ říká prezident klubu
František Stejskal. Právě na jeho
říjnových šedesátinách se bordeaux
premiérově koštovalo, by, tehdy
ještě z lahví s původní vinětou.
Při vánočním večírku v Letenském
zámečku už se ale nalévalo
z lahví s etiketou I. ČLTK a se
znakem klubu. Viněta na zadní straně
lahve zůstává originální a můžete
si na ní přečíst, že víno je směsí výběru
z hroznů Merlotu (65%) a Cabernetu
Sauvignon (35%) ročníku 2005
a je výsledkem spolupráce vinařské
firmy Dourthe a věhlasného tvůrce
vín Michela Rollanda.

I na vzhled viněty kladlo vedení klubu
vysoké nároky. Kvůli nespokojenosti
s původními návrhy dokonce vyměnilo
grafické studio a výsledné etikety,

Z první zásilky si klub ponechal 300
lahví, stovka jich putovala do klubové
restaurace Kogo a zbývajících dvě stě
bylo rezervováno pro členy klubu.

//

KLUBOVÁ
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„Jsme nadšeni, že se povedlo
vše dotáhnout do zdárného konce.
Te+ bude důležité, aby se naše víno
stalo populárním i mezi dalšími členy
klubu, aby jim zachutnalo, aby si ho
občas v restauraci dali, případně si
pár lahví koupili,“ říká Petr Šimůnek
a Vladislav Šavrda dodává:
„První půlrok ukáže, jestli se víno
chytí. Podle toho budeme
objednávat dál.“
V restauraci Kogo stojí lahev
klubového červeného 400 korun,
členové I. ČLTK ovšem zaplatí
o sto korun méně. Lahve Dourthe No.1
mají na Štvanici po ruce, sklípkem jsou
totiž kóje pod malým centrem,
kde je ideální teplota ke skladování
vína. Otázka ovšem zní, jak dlouho
bude co skladovat...
A propos: vášniví vinaři ve vedení
klubu už spřádají další plány.
Rádi by vbrzku nalepili klubovou
vinětu i na lahve bílého! „V tomhle
případě bychom ale rádi, aby to bylo
domácí víno, moravské. Abychom
se mohli – například při setkáních
s dalšími stoletými kluby – prezentovat
vínem z našich vinic,“ přibližuje
Petr Šimůnek a Pavel Hu,ka už má
jasno: „Rozhodujeme se, jestli to
bude Veltlínské zelené, nebo Sauvignon
Blanc. Už jsem toho dost okoštoval
a věřte, je z čeho vybírat,“
usmívá se.

Štvanický »podvýbor vína« aneb ti, kdo mají na svědomí klubové bordeaux Dourthe No.1: zleva Petr Šimůnek, František Stejskal,
Pavel Hu*ka, Zdeněk Krampera a Vladislav Šavrda

„Při obědě v klubu nám tehdy nalili
právě svoje klubové víno, Dourthe
No.1, směs Merlotu a Cabernetu
Sauvignon vyhlášené vinařské firmy
Dourthe. Moc nám chutnalo, navíc
bylo za rozumné peníze. Tehdy jsme si
řekli, že bychom také mohli, nebo spíš
měli, mít klubové víno, a nejlíp právě
tohle,“ vzpomíná »šéf projektu«
a vyhlášený vinař Pavel Hu,ka
s dovětkem, že nápad pak dlouho
zrál. „Chvíli to trvalo, to je pravda,
ale věřím, že výsledek stojí za to.“
Debaty o víně pokračovaly
v následujících měsících nejen v klubu,
ale i při každém setkání se zástupci
Villa Primrose. Jako by Pavel Hu,ka
a spol. tušili, že pomoc francouzského
klubu budou tolik potřebovat.
„Bylo to mnohem složitější než jsme
si mysleli,“ připouští Petr Šimůnek,
který má na realizaci výborného
12_ www.cltk.cz

www.cltk.cz_13

[ze společnosti]

I . Č LT K

Moderátor večera Tomáš Vydra
uvázal elegantní oranžovou kravatu
a z kapsičky co chvíli vytahoval
oranžový hřeben!
Doyen mezi členy I. ČLTK Jára Bečka
ve vestě pro řidiče doslova svítil, stejně
jako Tomáš Bělohradský, Česká
pojiš(ovna by z nich měla radost.
Pavel Hu(ka dorazil coby náčelník
indiánského kmene Siouxů – se širokou
oranžovou čelenkou, jeho bratr Petr
zase v úchvatné oranžové šále.
Dámy oslňovaly nádhernými
oranžovými topy, šátky – tak jako Iva
Šimůnková nebo Soňa Zahradníková,
případně elegantní čapkou nebo
náušnicemi.
Trenéři přišli v originálních klubových
tričkách, samozřejmě oranžových.
Jenom Vladislav Šavrda dorazil v tričku,
které mohl za oranžové vydávat jen
stěží, protože skutečná barva byla
(Vlá,o, fakt) žlutá...

S poslední gratulací a velkým dortem přichází božská Marilyn Monroe...

František s kupou dárků
Takhle přály tátovi děti: zleva František (28),
Eliška (16) a Kristýna (25)

Happy Birthday
Mr. President
František Stejskal oslavil „60“

Byla to šedesátka radostná, svěží, vtipná, stylová. Prostě
oranžová. Do téhle zářivé barvy »oblékl« svoje šedesátiny
v klubové restauraci Kogo sám prezident I. ČLTK František
Stejskal. Na černo-oranžovou pozvánku k oslavě kulatin totiž
poznamenal, aby se hosté dostavili právě v úboru této barevné
kombinace. A tak oranžová byla všudypřítomná.
„To byl jen okamžitý nápad,
aby byl večírek zajímavější. Původně
jsme mysleli na kombinaci klubových
barev, ale to by bylo zbytečně
složité, takže nakonec vyhrála černá
a oranžová,” vysvětloval s úsměvem
František, který je prezidentem
nejslavnějšího českého klubu už
sedmnáct let! Má nač navazovat,
na Štvanici »bafuňařili«
už jeho dědeček a tatínek.
14_ www.cltk.cz
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o vrcholu. Bylo jím úvodní
vstoupení štvanické pánské jízdy?
Nebo fenomenální taneční kreace
Martina Zenkla v roli zpěváka Boney M
Bobbyho Farrella při hitu Daddy Cool?
Anebo snad Písek & Ferda show, či Dan
Nekonečný alias Jan Rybín? Jisté je,
že představení TenDivu, vystupujícího
právě jen při příležitostech kulatin
členů I. ČLTK, bylo skvostné.
Se speciálním číslem se představil
i sám oslavenec a v průběhu písničky
Wabiho Daňka Franta má péra, jéžiši
Franta má péra... předvedl několik
brilantních převleků. Jeho vystoupení
mělo takový drajv, až (pštrosí) péra
lítala. Hned druhý den se do kanceláře
na Štvanici dobýval produkční televize
NOVA se smlouvou na silvestrovské
vystoupení. To ovšem zhatila sekretářka
klubu Hana Kurzová. Se slovy,

//

KLUBOVÁ

REVUE

01/2008

že prezident I. ČLTK nebude
dělat kašpara v komerční televizi,
protože TenDiv je kvalitní soubor,
který nevystupuje jen tak někde,
natěšeného hošana vyhodila.
A propos: sotva František vybalil
poslední dárek, golfové hole zn.
Mizuno od nejbližších přátel z klubu,
přišla mu popřát i božská Marilyn
Monroe (alias přítelkyně Františka
mladšího Zuzka), která si vzpomněla
na pětačtyřicet let starou gratulaci
prezidentu Kennedymu, a tak sálem
zaznělo i Happy Birthday Mr. President.
A pak už přišel na řadu ohňostroj,
zábava se rozproudila, a... proudila
a proudila až do časných ranních
hodin.
Františku, všechno nejlepší, už se
těšíme na oslavu sedmdesátin!

Hlavní protagonista večera při svém speciálním čísle

Dárky a dary, z valné části tekuté,
se vršily v zimní zahradě. „Je jich moře
a všechny jsou milé,“ glosoval to
oslavenec. Do restaurace se tlačili další
a další hosté. Její kapacita byla
překročena minimálně trojnásobně,
ale hořet – navzdory všudypřítomné
oranžové – naštěstí nezačalo a show,
kterou rozjel Tomáš Vydra a jejímž
vrcholem bylo další nezapomenutelné
představení divadelního souboru
TenDiv (název lze nepochybně psát
i rozděleně, tedy Ten Div, protože div
to doopravdy je), byla sice bouřlivá,
ale spořádaná.
Na »prknech« Koga excelovaly
všechny hvězdy souboru i mnozí
začínající umělci. Těžko mluvit

»Indián« Pavel Hu#ka v rozhovoru s Ivanem Nekolou

V restauraci Kogo bylo nabito a všude vládla oranžová

Klubová restaurace byla v sobotu
13. října přeplněná už hodnou chvíli
před začátkem oslavy. Zlí jazykové tvrdí,
že to bylo i proto, že narozeninová
produkční Adéla nezvládla koncepci
a připravila parket už na začátek party,
takže si nebylo kam sednout... Seděl
ale málokdo, většina stylově oděných
gratulantů postávala kolem baru
a debatovala. A všichni přímo zářili
oranžovou.
www.cltk.cz_15
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zahrál jsem docela solidně,“
glosoval s odstupem tří dnů svoje
zápasy František Stejskal. V boji o třetí
příčku porazil Angličana Abrahama
6:4, 6:0, v sobotu ovšem nestačil
na Itala Magnelliho, manžela
Francouzky Testud, a prohrál 4:6, 2:6.
„Měl výborný servis a běhal jako zajíc.
Zamlada prý hrával výborně.
A hlavně – je mu teprve padesát,“
usmál se František, jenž za měsíc
slavil šedesátku. „Proti Italům měl
šanci už jen Honza Kurz, který prohrál
těsně v rozhodujícím tie-breaku.
Jinak to bylo bohužel hladké.“
Kromě dvou deblů vyhrála jen Iva
Šimůnková nad Elizabettou Morici 7:5,
6:3. Vlasta Bervid neměla šanci proti
Testud, která hraje po druhé mateřské
znovu skvěle a v příští sezoně hodlá
hrát za TC Parioli ligu, Pavla
Zahradníka vyprovodil Edouardo Mazza
6:4, 6:0. Nejhůř dopadl jeho bratr
Luboš: toho poslal Biagianti z kurtu
se dvěma kanáry!

Výpravy všech čtyř zúčastněných klubů po závěrečném dekorování vítězů

Čtyřutkání CTC: Italové rozdávali kanáry
Čtyřutkání CTC: (a Luboš Zahradník jezdil na kole)
Byl to prestižní zářijový víkend. Ale taky mimořádně přátelský. Štvanická premiéra čtyřutkání
klubů, sdružených v Centenary Tennis Clubs (CTC), se prostě povedla, a to se vším všudy.
Chyběla snad jen maličkost: I. ČLTK by slušelo finále. V něm rozdrtil mimořádně silný TC Parioli,
který měl v sestavě Sandrine Testud, donedávna hráčku Top 10, Wiener Park Club 8:1. ČLTK
se musel po sobotní prohře 3:6 s Italy spokojit s utkáním o třetí místo, v němž porazil anglický
Edgbaston Lawn Tennis Club vysoko 8:1. „Bylo to fajn, ale Italové to vzali až moc prestižně,
přivezli si supertým,“ říkal v neděli večer, když dekoroval nejúspěšnější, v klubové restauraci
prezident I. ČLTK František Stejskal.
Čtyřutkání hrávaly dlouhé roky jen
kluby, které stály u zrodu CTC. Teprve
nyní je stejné »výsady« dopřáno i všem
dalším členům sdružení stoletých
klubů. Štvanice viděla takový zápas
prvně a pečlivě se na něj chystala.
„Organizačně to až tak složité nebylo.
Spoustu věcí zařizuje přímo sdružení,
CTC, které určí i kluby pro každé
čtyřutkání. Na nás bylo jen zabukování
hotelu pro hostující družstva, zajištění
prohlídky Prahy a příprava dárků,
16_ www.cltk.cz

cestu i hotel si každý platí sám,“
vysvětlila sekretářka klubu Hana
Kurzová. V pátek večer už byli všichni
účastníci v Praze, v sobotu se hrály
první dva zápasy: Wiener Park
Club – Edgbaston a I. ČLTK vs. TC
Parioli. Vždy šest dvouher a tři debly,
ženy v kategoriích nad 35 a nad 40 let,
muži nad 40, respektive nad 50 let.

tady zas tolik není. Lá+a Šavrda,
Pavel Hu,ka, který ovšem nemohl,
já a Honza Kurz. Nad čtyřicet máme
Pavla a Luboše Zahradníkovy a Mildu
Šrejbra,“ vypočítával František Stejskal.
O dámách bylo jasno: nastoupily Iva
Šimůnková a Vlasta Bervid. Sestava
to byla výborná, ale – Italové měli
lepší a hlavně mladší...

„Nebyla úplná legrace dát dohromady
solidní sestavu, hráčů nad padesát

„Dva dny jsem nemohl chodit...
Ale snad jsem neudělal ostudu,

Vítězný tým TC Parioli krátce po dekorování nejlepších v klubové restauraci Kogo

„Prý byl kdysi čtyřstý padesátý na světě
a nikdy s tenisem neskončil, pořád
hraje,“ pokrčil rameny Luboš po kruté
porážce. „Měl jsem asi tři gameboly,
ale bylo to bez šance. Za posledních
deset let jsem s lepším hráčem nehrál.“
Na otázku, kdy začal tušit, že to bude
krušné, dodal: „Bylo mi to jasný už
po třech míčích v rozehrávce,“ usmál
se. „A po třech kra,asech, který
se plazily po pásce, spadly k němu
a on je hravě doběhl, jsem věděl, že
to bude pěkná soda...“
Terčem vtípků byl Luboš ještě pár dnů.
František Stejskal se ho například ještě
v úterý zlomyslně zeptal: „Luboši,
a vážně nebyl ani jeden nadějnej
gamebolíček?“ Milan Šrejber, který se
pro změnu ptal, jak Luboš o víkendu
»trénoval« a chtěl ukázat tréninkový
Vladislav Šavrda a Iva Šimůnková při utkání proti páru Wain - Abraham (9:1)
v boji o 3. místo
Ani rodačka z Pardubic Lucie Zelinka,
hájící barvy Wiener Park Clubu,
si na Sandrine Testud nepřišla

deník, se zase dočkal odpovědi, že:
„Nemám ho, já tu o víkendu nebyl,
byl jsem na kole.“ Na vysvětlenou:
Němci nemluví o výsledku 12:0 jako
o dvou kanárech, ale jako o jízdě
na kole – dvě nuly, dvě kola...
„Je to škoda, Angličani byli slabší
a Vídeň bychom asi taky porazili,
ale kápli jsme v sobotu na Italy,“
zalitoval po zápase František Stejskal.
„Byl to ale příjemnej víkend, i když já
preferuju vzájemné klubové návštěvy,
atmosféra je ještě přátelštější
a otevřenější. Ale všechno proběhlo
bez problémů, ve výborné náladě.

Při sobotní večeři jsme se
rozesadili tak, aby se všichni domluvili,
zase jsme se dozvěděli spoustu
zajímavého o tom, jak to chodí jinde.
Kolik mají kde členů a jak o ně pečují,
jak dělají závodní tenis a mládež,
jaké mají příspěvky... V jejich výši
většinou zaostáváme, v tom ostatním
spíš vedeme,“ usmál se František
Stejskal.
Většina hráčů hostujících týmů
byla z Prahy u vytržení, kromě Slováků
a Lucie Zelinkové, dnes Zelinka,
v barvách vídeňského klubu, totiž
nikdo v Praze nebyl.
www.cltk.cz_17
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„Chystáme se sem s manželem
už asi deset let, ale ještě se nám to
nepovedlo, až te+ díky tenisu.
Jsme nadšení, Praha nás ohromně
překvapila,“ říkala například Ingrid
Hauser, viceprezidentka Wiener Park
Club. To Lucie Zelinka jela de facto
domů – do dvaadvaceti bydlela
s rodiči v Pardubicích.
V devětaosmdesátém odešla
do Rakouska a ještě chvíli v sobě živila
sen o tom, že se jí podaří probít
na WTA Tour. Nepodařilo.

Petr Šimůnek, Vlá+a Šavrda a prezident I. ČLTK František Stejskal v úvodu závěrečné slavnostní večeře

„Vždycky jsem chtěla do Rakouska,
moje oblíbená babička byla
Rakušanka,“ vysvětlovala Lucie,
která dnes pravidelně rodiče
ve východních Čechách navštěvuje.
„Když jsem odešla, byli z toho nejdřív
neš,astní, ale když zjistili, že jsem
spokojená, vzali to,“ usmála se
mistryně světa a trojnásobná mistryně
Evropy v kategorii nad 35 let.
Ani ona však neměla proti skvělé
Testud šanci: v neděli s Francouzkou
provdanou do Itálie prohrála 3:6, 1:6.
„Všichni mi říkali, že Sandrine
vůbec neběhá, že po mateřské vůbec
není ve formě, ale bylo to trošičku
jinak. První set byl vyrovnaný,
ale druhý už docela rychlý...“
Italové byli zkrátka příliš silní,
přivezli do Prahy skvělý tým. Co bylo
ale důležitější: že si všichni nejen
zahráli tenis, ale také se dobře bavili.
„Všichni, které jsem poznal, byli
příjemní a mám pocit, že se jim
v Praze líbilo a odjížděli spokojeni,“
uzavřel zářijové čtyřutkání CTC
František Stejskal.

Jeden z »mezinárodních stolů« v restauraci Kogo a v jeho čele Luboš Zahradník s manželkou Soňou
První viceprezidentka klubu z Vídně Margit Hauser a prezident TC Parioli Emanuele Scarfiotti si vyměňují dárky

Výsledky – sobota, semifinále:
I. ČLTK – TC Parioli 3:6 (Stejskal –
Magnelli 4:6, 2:6, Kurz – Berliri 6:2,
2:6, 5:7 v tie-breaku, Šimůnková –
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, Šimůnková, Šavrda – 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.
Neděle, finále: TC Parioli - Wiener
Park Club 8:1.
O 3. místo: I. ČLTK – Edgbaston 8:1
(Rybín – Mitchley 6:1, 6:1, Stejskal –
Abraham 6:4, 6:0, Šimůnková – 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, Šimůnková, Šavrda –
Wain, Abraham 9:1, Bervid, L.
Zahradník – Morris, Mitchley 9:1,
Rybín, Šimůnek – Lemen, Cull 8:9 /5/).
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Sandrine Testud při podzimním
čtyřutkání CTC na Štvanici, kde s sebou
měla i pětiletou dcerku Isabelle

Sandrine Testud: Chci hrát ligu a golf
V roce 1998 dokráčela na Štvanici
až do finále prestižního Škoda Czech
Open, turnaje WTA Tour.
Teprve v boji o titul poznala
porážku – prohrála s novopečenou
vítězkou Wimbledonu Janou Novotnou.
Na tenisový ostrov se te+ po letech
vrátila. A nenašla rovnocennou
soupeřku. SANDRINE TESTUD (34),
maminka dcer Isabelle (5) a Sofie (1),
přijela do Prahy hájit barvy italského
TC Parioli spolu s manželem Vittoriem
Magnellim. V sobotu porazila Vlastu
Bervid, v neděli trojnásobnou mistryni
Evropy v kategorii nad 35 let Lucii
Zelinku. Dohromady ztratila
jen šest gamů...
Vzpomínáte si na pražské finále
proti Novotné?
„Vzpomínám. Vím, že centr byl
hrozně pomalý, Jana hrála ty svoje
čopy a chodila na sí, a já ji ne a ne
prohodit...“
Pořád máte výborný servis...
„Ale moc ho netrénuju. Než jsme
vyrazili do Prahy, trénovala jsem pět
dnů v kuse, ale předtím jsem hrála
tak čtyřikrát za poslední měsíc

a půl. Nějak mi chybí čas, dcery
mě dokážou zabavit.“
Kde máte mladší Sofii?
„Doma v Římě, hlídá ji chůva.
Tři dny to spolu zvládnou.“
S velkým tenisem jste definitivně
skončila...
„...po olympiádě v Aténách.
Dala jsem si pauzu už v roce 2002,
když jsem čekala Isabelle,
po Wimbledonu jsem skončila.
Toužila jsem ale hrát na olympiádě,
a tak jsem se vrátila. Po Aténách jsem
ale řekla: Dost! Bylo mi přes třicet
a cítila jsem se hodně unavená,
toho cestování a turnajů, kterých
jsem hrála kolem sedmadvaceti
ročně, bylo trochu moc.“
(Pozn.: Sandrine Testud se
v roce 2004 nedařilo, na deseti
turnajích WTA Tour vyhrála jediný
zápas, uspěla jen na pětasedmdesátce
v Ortisei, kde byla ve čtvrtfinále.
V Aténách ji v prvním kole
porazila Farina.)
A te+ – hrajete ráda?
„Hraju, tenis mě pořád baví, ale –

momentálně vede golf.
Jenomže na něj pochopitelně
nemám čas. Hraju třeba třikrát
za týden, říkám si, jak se lepším,
ale pak na hole měsíc nesáhnu
a všechno je fuč. Ale golf miluju
a jednou se ho chci naučit hodně
dobře. A pak - v golfu se můžu
zlepšovat, zatímco tenis už budu
hrát jenom hůř a hůř...“
(směje se)
V příští sezoně ale prý chcete
hrát italskou ligu?
„Chci, ale budu muset začít pořádně
trénovat.“
V zápasech klubů sdružených
v Centenary Tennis Clubs
asi moc zdatných soupeřek
nepotkáváte?
„Zatím jich moc nebylo,
ale tady jde o něco jiného.
Je příjemné poznat jiné lidi, jiné
kluby, konečně mít čas i na prohlídku
města – třeba dnes večer.
Výsledky nejsou to nejdůležitější.
Na druhou stranu je pravda,
že kdyby zápasy byly vyrovnanější,
bylo by to fajn.“
www.cltk.cz_19
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Největší úspěchy hráčů I. ČLTK ve druhé polovině roku 2007
Muži
Martin Damm

semifinalista čtyřhry na turnajích ATP Tour v Cincinnati (USD 2 200 000),
ve Vídni (USD 732 000) a na Tennis Masters Cupu (vše s Paesem)
vítěz ATP Challengerů v Busanu (USD 100 000) a ve Freudenstadtu
(USD 25 000), finalista ve Štětíně (USD 125 000), semifinalista v Soulu
(USD 125 000) a Alphen aan den Rijn (USD 50 000)
vítěz ATP Challengeru v Trnavě, čtvrtfinalista v Bronxu (oba USD 50 000)
čtvrtfinalista ATP Challengeru v Aachenu (USD 50 000),
čtvrtfinalista čtyřhry v Aachenu, Trnavě (s Hernychem) a v Helsinkách
(USD 50 000, s Ivo Minářem)
semifinalista ATP Challengeru v Trnavě (USD 50 000)
semifinalista čtyřhry na turnajích ATP Tour v Moskvě
(USD 975 000, s Friedlem) a v St. Petersburgu (USD 975 000, s Južným)
čtvrtfinalista čtyřhry ATP Tour v Bangkoku (USD 525 000) a Tokiu
(USD 732 000, vše se Škochem)

Ivo Minář
Jan Hernych
Jan Mertl
Jan Vacek
František Čermák
Petr Pála
Ženy
Michaella Krajicek
Ivo Minář

2. kolo dvouhry na US Open, v Curychu (USD 1 340 000)
a ve Stuttgartu (USD 650 000)
Iveta Benešová
semifinalistka turnaje ITF v Bratislavě (USD 100 000),
ve čtyřhře vítězka WTA Tour v Luxemburku (USD 600 000, s Husárovou),
semifinalistka v Moskvě (USD 1 340 000, s Voskobojevovou)
a New Havenu (USD 600 000, s Mattekovou)
Michaela Paštiková vítězka turnaje ITF v Podgorici (USD 25 000), semifinalistka v Mariboru
(USD 25 000) a vítězka ve čtyřhře tamtéž (s Jurakovou)
Veronika Chvojková vítězka turnaje ITF v Nottinghamu (USD 25 000)
Lucie Hradecká
halová mistryně ČR 2008, vítězka čtyřhry WTA Tour v Portoroži (USD 145 000,
s Voráčovou) a ITF v Bronxu (50 000, s Radwanskou)
Žáci a dorost
Roman Jebavý
Jan Blecha
Karolína Plíšková
Zarina Diyas
Lukáš Vrňák
Petra Rohanová
Tomáš Pitra
Michaela Jirsáková
Marek Routa

Zarina Diyas

Večeře
mistrů
připomněla
tituly

Veronika Bacíková
Jakub Eisner
Robin Staněk

Takové zakončení sezony by si určitě
všichni přáli každý rok. Listopadová
»Večeře mistrů«, party pro všechny žáky
a juniory I. ČLTK, se v klubové restauraci
Kogo povedla a líbila se nejen dětem
a dorostencům, ale i přítomným
rodičům.
„Je to bezva nápad, nejen proto,
že nás někdo ocení, ale i proto, že se
tady potkáme úplně všichni, i s těmi
mladšími,“ glosoval setkání Honza
Blecha, vítěz Pardubické juniorky
a jeden z pěti mistrů republiky I. ČLTK.
Další dva tituly získal štvanický klub
v soutěžích družstev, přičinili se o ně
mladší žáci a dorostenci.
Vážení šampioni, mistři, vicemistři...
oslovil na úvod přítomné generální
manažer klubu Vladislav Šavrda
a zopakoval, že rok 2007 byl pro klub
mimořádně úspěšný jak v soutěžích
družstev, tak jednotlivců. „Chtěl bych
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vítěz čtyřhry na Orange Bowlu na Floridě
vítěz M ČR do 18 let – Pardubická juniorka
finalistka M ČR do 18 let – Pardubická juniorka
vítězka Eddie Herr do 16 let na Floridě, finalistka ITF 2 do 18 let na TK Neridé
vítěz Tennis Europe Junior Masters do 14 let, vítěz M ČR do 14 let v Brně,
finalista ve čtyřhře, člen stříbrného týmu na MS 14 v Prostějově
vítězka »A« v Plzni do 14 let, členka bronzového týmu na ME 12 ve Francii
finalista TE 1 do 14 let v Hasseltu v Belgii
vítězka dvouhry TE do 12 let v Písku
vítěz World Masters Junior Nike v Turíně do 12 let, NTJ Prostějov do 12 let,
»A« do 12 let na Spartě, člen bronzového týmu na ME 12 v Itálii
finalistka dvouhry M ČR na TK Neridé, »A« do 14 let v Českém Krumlově
vítěz »A« do 14 let v Karlových Varech, finalista NTJ do 14 let v Prostějově
vítěz »A« do 12 let na TC Tennisline

vám poděkovat za to, jak jste klub
reprezentovali a věřím, že tohle setkání
se do budoucna stane tradicí, i když je
jasné, že každý rok takhle úspěšný být
nemůže,“ řekl.
Po kratičkém oficiálním úvodu se všichni
začali bavit, a nejen proto, že hned
na začátku večera předvedl všem svoje
umění Vašek Klouda, šestinásobný mistr
světa v hakisaku. Trenér Dan Filjo totiž
připravil profily všech nejúspěšnějších
hráčů roku a také videoklipy. A jakkoli
byly některé úsměvně kostrbaté, všem
se líbily. Vždy, kdo by si nechtěl ještě
jednou připomenout největší chvíle
roku?! Všichni ti nejlepší si postupně
přišli pro blahopřání od prezidenta
klubu Františka Stejskala a Vladislava
Šavrdy, voucher na sportovní zboží
v hodnotě pěti tisíc korun, členové
nejúspěšnějších družstev dostali volné
vstupenky na atraktivní freestyle
motokros v Sazka Areně a taky

obrovský dort. Dan Filjo pak promítl
ještě skvělý »absolventský film«
pod titulem Mirda goes to Hollywood
s Mirkem Malým v hlavní roli
a odstartoval tím neoficiální část
večera.
„Určitě to pro všechny, hlavně pro
ty mladší, byl zážitek,“ říkala Magda
Zemanová a další trenéři se přidali.
„Pro mnohé je takové ocenění určitě
velkou motivací,“ řekl Luboš Štych.
„Je dobře, že se tady potkali úplně
všichni, žáci i dorostenci, ti nejlepší i ti,
kteří ještě žádný velký úspěch nestihli.
Všechny ty úspěchy a tituly, které se
tady dneska znovu připomněly, svědčí
o síle klubu mnohem víc než výhry
v kategorii dospělých,“ doplnil šéftrenér
I. ČLTK Jaroslav Jandus, který byl spolu
s Petrem Šimůnkem spoluautorem
nápadu zakončit rok stylově –
»Večeří mistrů«. Kéž by se i letos
konala v tak skvělé náladě...
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Jaroslav Jandus: Rok, na který se nezapomíná
Hodnotit tak úspěšný rok je radost
a šéftrenér I. ČLTK JAROSLAV JANDUS
(44) to nikterak nezastírá. „Byla to
nejúspěšnější sezona za poslední roky,
o tom není pochyb,“ komentuje rok,
ve kterém získali žáci a junioři
ze Štvanice pět individuálních titulů
a dva v kategoriích družstev!
O dvou titulech družstev jste
na začátku sezony mluvil...
„To je pravda, vysnil jsem si je,
i když – kromě dorostu jsem spíš čekal
vítězství starších žáků. Těm titul utekl,
ale zastoupili je ti nejmladší.“
Ve všech kategoriích byl finálovým
soupeřem Prostějov...
„...a všude rozhodovala čtyřhra děvčat.
Což je jen velmi těžko odhadnutelná
disciplína. (usmívá se) Je to docela
paradox: ve starším žactvu obě naše
holky – Zarina Diyas i Petra Rohanová –
vyhrály svoje singly, ale debla Diyas
s Veronikou Bacíkovou prohrály. A naopak: v mladším žactvu i v dorostu holky
dvouhry prohrály, ale zvítězily
v rozhodující čtyřhře.“
Mladší žáci měli skvělou sestavu, ale
určitě ji výrazně posílil Ital Gianluigi
Quinzi. Kde se vůbec na Štvanici vzal?
„Přivedl ho Dan Filjo a bylo to moc
důležité, protože vedle Marka Routy
a Robina Staňka to byl třetí výborný
hráč. Quinzi u nás už dva roky trénuje,
jezdí na Štvanici na krátké kempy.
Svoje zápasy vyhrával velmi snadno,
i proto, že hrál až čtvrtého. V Itálii totiž
neexistuje žebříček dvanáctiletých,
a tak nemohl hrát výš, i když by na to
výkonnostně samozřejmě měl. Patří
ke špičce v Evropě, je na úrovni Routy
a Staňka.“
Jaká byla největší zbraň dorostenců
je asi jasné.
„Kluci. Roman Jebavý, Jirka Košler
a Honza Blecha, to byla velká síla, jsou
to tři hráči z prvních čtyř na domácím
žebříčku. Lídrem byl Jebavý, který má
týmové soutěže rád, možná i proto,
že jako kluk hrával hokej a fotbal.
Děvčata, kterým bylo teprve šestnáct,
posílila pro čtvrtfinále a semifinále
Ruska Xenia Lykina, ve finále nás
zase posílil Chilan Ricardo Ursua,
třináctý hráč žebříčku ITF. Na Štvanici
ho přivedli Kramperovi, je to Katčin
kamarád. I on k titulu přispěl, i když
rozhodující bod byl ten z debla děvčat
– Martina Borecká s Evou Pigovou
porazily fedcupovou reprezentantku
Kvitovou spolu s Berkovou.
To byl zlomový bod.“

Lídry byli asi v soutěžích družstev
mistři republiky, respektive ti, kdo
patří v té které kategorii k domácí
špičce, že?
„Určitě, na jejich výkonech stál
i úspěch družstev. Mezi mladšími žáky
to byli Marek Routa, Robin Staněk
a Petra Rohanová, mezi staršími Lukáš
Vrňák, Tomáš Pitra a Zarina Diyas
a mezi dorostenci Roman Jebavý, Jirka
Košler a Honza Blecha. Současně jsme
ale měli ve všech kategoriích široký
kádr a družstvo mladších žáků
a dorostu se nám podařilo vhodně
doplnit hráčem ze zahraničí.“
V příští sezoně asi bude hodně těžké
týmové úspěchy obhájit?
„Samozřejmě, protože ti nejlepší
vesměs přecházejí o kategorii výš
a pro ty mladší bude nesnadné je
nahradit.“
Extraligový tým byl loni trošku
ve stínu mladých...
„To je pravda, i když druhé místo
ve skupině po porážce s Přerovem
– a tedy celkově třetí až čtvrté
místo – není určitě žádný propadák.
Škoda, že Honzu Hernycha trápilo
v sezoně zranění a extraliga ho
nezastihla ve formě, taky Ivo Minář
se chytil až na konci roku. Svoje
odvedla Míša Krajicková, pochvalu
určitě zaslouží Iveta Benešová, která
výrazně změnila přístup a prohrála
jen s Ondráškovou. Ta potom
porazila i Šafářovou.“
Koho byste nejvíc vyzvedl z těch, kdo
získali individuální tituly?
„To dost dobře srovnávat nelze, všichni
zaslouží uznání. Marek Routa vyhrál,
co se dalo, opět zúročil velký talent
i fyzické předpoklady. Holan+ani
dokonce poslali na svaz oficiální dotaz,

zda neposíláme na turnaje mladších
žáků starší hráče. (usmívá se) Lukáš
Vrňák, další mistr republiky, třetí hráč
žebříčku ETA a člen stříbrného družstva
z mistrovství světa, také obstál skvěle,
i když mezi čtrnáctiletými je konkuence
zase o něco těžší. Honza Blecha
zaslouží pochvalu za Pardubickou
juniorku, te+ ho čeká – stejně jako
Jebavého a Košlera – těžké dobývání
bodů na turnajích mužů.
Petra Rohanová opouští kategorii
dvanáctiletých a měla by během roku
nebo dvou vyšplhat do první desítky
žebříčku ETA, Martina Borecká zase
bude usilovat, aby se probojovala
na juniorské grandslamy. Chtěl bych ale
ocenit i další, například sestry Karolínu
a Kristýnu Plíškovy nebo Zarinu Diyas,
která měla mimořádný rok. Opustila
kategorii do 14 let a hned začala sbírat
úspěchy mezi juniorkami: vyhrála
prestižní Eddie Herr do 16 let, Safina
Cup, byla v semifinále dalšího turnaje
ITF v Plzni a ve finále »dvojky«
na Neridé. Jsem rád, že svými výsledky
vrací klubu podporu a podmínky,
které na Štvanici má.“
Jakou odměnu jste dostal za tak
úspěšný rok vy sám?
„Prý se nějaká chystá... (usmívá se)
Ale pro mě bylo největší odměnou to,
jak se dětem i rodičům líbila Večeře
mistrů. Byl to bezvadný nápad Petra
Šimůnka, odměna za výborné výsledky.
Dan Filjo připravil perfektní videoklipy
i profily hráčů a pokud vím, všem se
ten večer líbil. A snad i ceny. Mistři
republiky dostali vouchery na nákup
sportovního oblečení, všichni členové
nejúspěšnějších družstev volné
vstupenky na freestyle motokros
do Sazka Areny, ale – hlavně si to
všichni užili. Zaslouženě, protože to
byl rok, na který se nezapomíná.“

Dorostenci, mistři ČR v roce 2007: zleva stojí kapitán Daniel Vaněk, Jan Blecha,
Roman Jebavý, Jan Šátral, Jiří Košler, Ricardo Ursua a Richard Hampel, dole jsou
(zleva) Eva Pigová, Tereza Budilová, Xenia Lykina a Martina Přádová
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S Paesem se rozešli po dvou letech,
nepochybně úspěšných. Proč vlastně?
„Asi už jsme oba cítili, že nemáme
soupeře čím překvapit, že jsme trošku
okoukaní. Navíc se nám v poslední
sezoně nepovedly grandslamy, které nás
před rokem namlsaly. Já byl taky
z některých věcí malinko unavenej.
Nelíbilo se mi, že když byl trénink
od jedenácti, Paes přišel ve čtvrt
na dvanáct, nerozcvičený, a trénovali
jsme jen pětačtyřicet minut. Myslel
jsem, že to překousnu, snažil jsem se,
ale nešlo to. Pro mě je to
samozřejmost, ale on to má bohužel
jinak. Spoléhá hodně na talent a je
trochu bohém. Klidně stráví noc u
počítače, i kdyby hrál druhý den finále
grandslamu. Jenomže já v některých
věcech nehodlal ustoupit, tak jsme
si řekli, že to zabalíme.“
Po Indově boku vyhrál Martin
US Open 2006, v témže 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…
Přestože je mu pětatřicet,
do letošní sezony jde zřejmě Martin
Damm perfektně »vyladěný«. Loni
totiž s Paesem vozili po světě osobního
kondičního trenéra Davida Vydru.
„Je to fajn kluk, objel s námi skoro
všechny turnaje a já se díky tomu
cítím fyzicky výborně. Doufám,
že to te+ zužitkuju,“ říká.

Martin Damm je potřetí tátou – dočkal se dcery

Martin Damm na Štvanici krátce před odletem na Masters

Ještě jeden grandslam!

Těžko mohl čekat lepší rok než byl ten předcházející,
kdy s Paesem vyhráli US Open v deblu. MARTIN DAMM (35) si proto
na uplynulou sezonu nestěžuje, i když ho pár věcí mrzí. „Jedno grandslamové
čtvrtfinále a jedno třetí kolo není nic moc, odrazilo se to i na žebříčku.
Vyhráli jsme spoustu zápasů, ale bohužel ne na těch správných turnajích,”
pousmál se při hodnocení roku 2007, který ovšem zakončil výtečně
- semifinálovou účastí na deblovém Masters v Šanghaji. Pro letošní rok už
má zase spoustu plánů a taky nového par,áka. Rozešel se totiž s Indem
Paesem a dal se dohromady s Pavlem Vízerem.
22_ www.cltk.cz

„Bruska má za sebou životní sezonu.
Je to univerzální hráč, výbornej par,ák,
moc dobře se známe, má dost
zkušeností a psychicky je naprosto
vyrovnanej. Určitě si ve všem
vyhovíme,“ říká Martin o loni šestém
deblistovi světa. Priorita pro letošní rok
je jasná: grandslamy! „Bruska ještě
žádný grandslam nevyhrál, i když má
tři finále. Kdyby se nám to povedlo,
byl by to sen. A já bych docela rád
pokořil hranici čtyřiceti vyhraných
turnajů – zatím jich mám šestatřicet.“

Mnozí ctí přísloví, že v nejlepším se
má přestat. Martin v sobě ale živí sen
o dalším triumfu na grandslamu.
A pak: „Něco takového si může dovolit
Sampras nebo Federer. Ti na to mají
právo. Já ne. Debl je o něčem jiném
než singl. Dokud budu fit, bude mě
to bavit a bude to mít cenu, budu
hrát dál.“
Jeden z nejlepších světových deblistů
nezastírá, že po letech na profiokruhu
už bere tenis nejen jako zábavu,
ale především jako práci.
„Samozřejmě, že mě tenis pořád baví,
hlavně, když jsou výsledky. Potěšilo mě,
že jsem byl v daviscupovém týmu,
i když jsem si nakonec proti Švýcarům
nezahrál, motivuje mě i olympiáda.
Kdybych se tam podíval, myslím, že
šance na medaili by byla. Hraju proto,
že jsem fit, že cítím, že na to pořád
mám. Každopádně se nehodlám
plahočit po turnajích jen proto, abych
pokryl náklady. Neříkám, že tenis
v každou chvíli miluju, ale je to moje
práce, jsem v ní docela dobrej – vždy,
kdo je desátý nebo patnáctý na světě
ve svém oboru? – a byla by škoda
to jen tak zahodit.“
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Na přemýšlení o tom, co bude
až jednou…, zatím moc času nemá.
I kvůli tomu, že se stal v prosinci
potřetí otcem. Šestiletý Max
a čtyřletý Martin mají sestřičku Lauru.
Na svět přišla 3. prosince v Bradentonu
a nebyla žádný mrňous: měřila
57 centimetrů a vážila 4,2 kg! „Mám
hroznou radost a jsem strašně pyšnej,”
tetelí se blahem Martin,který se
konečně dočkal »princezny«
a těší ho, jak sestřičku přijali kluci.
„Byl jsem překvapenej, jakou
z ní mají radost a jak se k ní mají.
Malá se hned nastěhovala k nám
do postele, takže bude pěkně
rozmazlená,” směje se.
Kluky prý sport baví, hlavně Max
je do něj blázen. „Chytil ho hokej,
musím ho s ním mydlit na ulici
před barákem. Jinak dost prožívá
moje zápasy. Když mu manželka
ještě nedávno řekla, že jsem prohrál,
byl schopen se rozbrečet a pak mi
to doma vyčítal a celý den se mnou
nemluvil,“ usmívá se š,astný otec.
„Oba kluci chodí na tenis, na golf
a na karate. Max je asi šikovnější,
ale Martin se s tím zase krásně pere...
A když je v televizi hokej, basket
nebo softbal, vydrží u ní sedět,
že o nich vůbec nevíme.“
Zimu tráví Dammovi na Floridě,
část léta plánují zůstat v Praze. Loni
na jaře se nastěhovali do nového
domku v Jesenici, kde můžou
děcka dovádět na zahradě.
„Kdyby mi bylo dvaadvacet, asi
bych nestavěl, ale protože se konec
kariéry blíží a máme malé děti,
myslím, že to má smysl. Samozřejmě,
je to i starost, komplikovaná tím,
že jsme velkou část roku ve světě.
Ale máme spolehlivé lidi, kteří
se nám o baráček starají, když
nejsme doma. A pak – myslím,
že až jednou opravdu skončím,
vrátíme se do Prahy.“

Martinovi synové Max (vlevo)
a Martin s malou sestřičkou Laurou,
která se narodila v Bradentonu
3. prosince

www.cltk.cz_23

[partneři klubu]

I . Č LT K

PRAHA

//

KLUBOVÁ

REVUE

01/2008

Miroslav Horák se těší na odvetu
Obchodního ředitele společnosti
Ferona MIROSLAVA HORÁKA (37)
přivedly na Štvanici firemní turnaje
pro zákazníky a zaměstnance.
A na kurtech slavného klubu se mu
zalíbilo stejně jako těm, pro které
turnaj připravoval. Už šest let
na Štvanici patří, a zdaleka nejen proto,
že Ferona je jedním z nejdůležitějších
partnerů klubu.
„I. ČLTK má úžasnou historii, je mu
víc než sto let, Ferona dokonce oslavila
už 178 let! Tradiční a prestižní český
klub a tradiční firma, to je, myslím,
spojení, které jde velmi dobře
dohromady,“ říká Miroslav Horák
a dodává: „Naše firemní turnaje
na Štvanici mají velký ohlas. Je tu
skvělé zázemí, navíc možnost potkat
bývalé velké hráče, Jirku Hřebce,
Milana Šrejbra, Pavla Hu,ku, často sem
chodí pan prezident. Každý turnaj je
něčím mimořádný, takže se sem
všichni velmi rádi vracejí.“
Miroslav Horák mluví s úsměvem
o tom, že sám potkal opravdový tenis
až na Štvanici. „To, co jsem provozoval
předtím, s tenisem moc společného
nemělo. Až tady mě naučili držet raketu
a vysvětlili mi, k čemu ten krásný
nástroj je, i když jsem se pokoušel
hrát už asi od dvaceti,“ směje se.
„Tenis se mi vždycky líbil, ale jako kluk
jsem hrál fotbal a později hokej.
Fotbal za Motorlet, kde jsme hráli
druhou dorosteneckou ligu,
po zranění už jsem se k němu
ale nevrátil. A paradoxně jsem
začal s hokejem, při kterém jsem
se kupodivu o zdraví nebál.

S partou z Řevnic jsme hráli
rekreačku, po pěti letech se bohužel
mančaft rozpadl,“ vzpomíná.
K hokeji se pak ještě jednou vrátil,
ale v posledních letech hraje prim tenis
a golf. „S golfem jsem začal v roce
2001 díky spolupráci s americkými
partnery. Ferona je navíc už roky
partnerem klubu v Karlových Varech.
Nejdřív jsem si myslel, že mi to půjde,
že to bude jako hokej, ale... Nešlo.
Na prvním turnaji – to už jsem si
myslel, že to docela umím – jsem
dostal cenu útěchy,“ směje se, ale
dnes má velmi solidní handicap 16,1.
„To je asi moje maximum. Nemyslím,
že bych se mohl ještě nějak výrazněji
zlepšit,“ říká ovšem skromně.
„Nejvíc mě baví tenis, i když
některé údery pořád ladím marně.
Vlá+a Šavrda s Pavlem Hu,kou do mě
sice investovali spoustu hodin, čas
od času jdu na kurt s trenérem, ale...
Taky chybí fyzička, to je bohužel hodně
znát. A nedaří se mi chodit hrát tak
často, jak jsem si předsevzal. Dvakrát
týdně, to je jen zbožné přání, spíš mi
to vyjde dvakrát za tři týdny. Ale nedá
se nic dělat, hodně cestuji a taky se
snažím věnovat rodině.“
Jedenáctiletá dcera Karolína se prý
zatím do sportu neumí zakousnout.
Zato pětiletý Robert má talent i chu,
a výdrž. „Mydlím s ním na zahradě
fotbal, na terase hokej, a když chodil
v létě na Štvanici do tenisové školičky
s angličtinou, byl nadšený, stejně
jako většina ostatních dětí,“ říká
Miroslav Horák.

Miroslav Horák, obchodní ředitel Ferony

Na svůj tenis a pilování úderů
bude muset letos najít víc času.
Třeba i proto, že ho čeká vyhecovaná
deblová odveta proti Evženu Balkovi.
„Mám s Evženem nějaké účty,
takže se na něj a na Martina Zenkla
s Vlá+ou Šavrdou chystáme,“
směje se a dodává: „Vyhecované
zápasy hraju rád, nemám rád,
když se o nic nehraje.
A taky mě těší, když si můžu
zahrát s někým z velkých hráčů,
to je pokaždé ohromný
zážitek.“

Marek Routa doma prohrál jen jednou!
Z Marka Routy (12) může vyrůst hvězda.
Ještě ho čeká velký kus cesty, ale
každopádně vykročil pravou. Loni
potvrdil převahu v kategorii do 12 let
spoustou skvělých výsledků. Vyhrál
halové domácí mistrovství ve dvouhře
i v deblu. Stal se vítězem Nike World
Junior Tour. Vyhrál halový turnaj TE
v Auray a Nike Junior Tour kategorie A
na Spartě. Byl ve finále prestižního
turnaje v Le Passage. Doma prohrál
jedinkrát - ve čtvrtfinále letního
mistrovství ČR v Mostě s Elískem.

Marek jako
halový mistr 2007
na Štvanici
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„Byl to můj nejlepší rok,“ přikývne.
„Asi nejdůležitější byl turnaj Nike World
Junior Tour v Turíně. Formu jsem neměl,
přišla až na finále, ale vyhrál jsem.
Pomohla mi fyzička a technika,“ glosuje

říjnový úspěch Marek. O pár týdnů dřív
deklasoval ve finále na Spartě největšího
domácího soupeře Fila dvakrát 6:1!
Štvanický talent přitom pořád trénuje
tak trochu na půl plynu. Tatínek se bojí,
aby to syn s tréninkovou dřinou
nepřehnal. A tak Marek hraje s dědou
nebo se strýcem na rodinném kurtě
u Berouna a jednou dvakrát týdně
na Štvanici s Magdou Zemanovou.
„Marek se nejvíc zlepšil v hlavě.
Už do míčů tolik nebuší – i když je to
pořád jeho styl. Je mnohem trpělivější,
hraje chytře,“ chválí trenérka a tvrdí, že
opatrná strategie zatím Markův vývoj
nebrzdí. Na podzim přesto Marka jeden
zápřah čekal – týdenní pobyt v tenisové

akademii Sancheze a Casala
v Barceloně, kam dostal pozvání
na základě výborných výsledků
na zahraničních turnajích. Šest hodin
denně na kurtě a k tomu kondička!
„Přežil jsem to,“ culí se Marek a říká,
že to byla zajímavá zkušenost. „Líbilo
se mi, jak tam trénujou, je tam výborný
zázemí i dobří trenéři. Hráli jsme různá
cvičení a pak set nebo aspoň tie-break,
tři hodiny dopoledne a tři odpoledne.
Byli tam samí starší kluci, od patnácti
do sedmnácti, takže hodně dobří
soupeři.“
Je dobře, že si Marek zvykal, letos
ho čeká první rok mezi staršími žáky.
To ale nic nemění na tom, že bude chtít
znovu ukázat, že je doma nejlepší.

[rozhovor]
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Vlasta
Vopičková:
Hrála bych
každý den,
ale nejsou
lidi...

Lezli jsme tam po kaštanech a hráli
mezi sebou. Já hrála hodně s bráchou,
který je o dva roky mladší, takže se
mnou dlouho nemohl vyhrát a občas
to obrečel. Porazil mě až když mu bylo
patnáct šestnáct. Táta nám pak dlouho
musel soudcovat, protože jsme se
hrozně hádali...“
Kdy vám byla Čechie malá?
„To bylo Honzovi asi jedenáct,
dostal se na »kraji« do semifinále, já
prohrála v osmičce – dostala jsem dva
kanáry od nějaké Maxové. Když táta
viděl, jak hrajeme, uvědomil si, že
musíme jít do jiného klubu. Tak jsme
celá rodina přešli na Štvanici. Bylo mi
třináct, v té době sem zrovna přišli
i manželé Součkovi, legendární
správcovi. Stejně jako můj táta
i pan Souček byl advokát, ale...
Tatínek dělal v téhle problematické
politické době v ČKD Dukla. Živil se
jako dělník, řezal autogenem plechy.
Nechtěl dělat komunistické právo,
ale musel nás nějak uživit. Pan doktor
Souček na tom byl podobně.
Taková byla bohužel doba. Tatínek
za námi odpoledne po práci chodil
na Štvanici, kde dělal pro klub brigády,
aby se tady nějak uvedl a mohl
nám dětem pomoct.“

S výjimkou mládí stála
vždycky ve stínu úspěšnějšího
a slavnějšího bratra.
VLASTA VOPIČKOVÁ (63),
za svobodna Kodešová, toho
přitom vyhrála spoustu,
a nejen na domácích kurtech.
Krom jiného byla dvakrát ve
čtvrtfinále na Roland Garros,
na wimbledonské trávě si
zahrála v osmifinále, byla
semifinalistkou turnaje
v Římě. Všechny tyhle
úspěchy posbírala jako
hráčka I. ČLTK Praha,
jehož členkou je dodnes.
Už padesát let!

Prý jste na Štvanici trávili celé
dny a trénovali dokonce i doma?
„Školička byla dvakrát týdně, ale
my s bráchou chodili hrát každý den,
i o víkendech. A v našem domě
v Karlíně – než nám ho sebrali – jsme
měli v prvním patře byt s velkým
balkonem, kde jsme denně pinkali
o ze+ protějšího domu. Ale jenom já
s Honzou, naše sestra Anna ne. Tenis
hrála později jen rekreačně, nejdřív
na Dukle, pak i tady na Štvanici.
Tenisu nepropadla, raději studovala.
Je z nás tří nejstarší, dneska je
jí šedesát devět let.“

PRAHA

Traduje se, že v zimě, když
nebyla hala, se v šatně na Štvanici
odstěhoval nábytek a pinkali jste
alespoň o stěny…
„To je pravda. Když jsme přišli
na Štvanici, trénoval tady pan Semrád,
skvělý člověk, který vychoval spoustu
výborných hráčů. Je pravda, že
na podzim se v pánských šatnách
odstěhovaly od stěn skříňky a my
trénovali u stěny. Na Klamovku,
na jediné kryté kurty v té době,
jsme se nedostali. Vzpomínám si,
že pan Semrád mi právě přes zimu
předělal držení, a když přišlo jaro,
hned jsem vyhrála první turnaj.
To mi bylo čtrnáct. Na mistrovství
republiky jsem se dostala až do finále.
Vím, že pro rodiče to bylo obrovské
zadostiučinění. Na I. ČLTK mě okamžitě
jako žákyni přeřadili do dorostu.
A soupeřku Maxovou, se kterou
jsem předtím prohrála dvakrát 6:0,
jsem najednou porazila a získávala
patřičné sebevědomí.“
Na co z té doby nejraději
vzpomínáte?
„Třeba na to, jak mě jako
patnáctiletou pozvali na juniorské
mistrovství republiky do jedenadvaceti
let do Olomouce. A já ho k velkému
překvapení všech vyhrála!
Porazila jsem tam všechny tehdejší
hvězdy v téhle věkové kategorii.
Na Pardubické juniorce jsem v témže
roce, 1959, byla v semifinále
a za rok ji vyhrála. V sedmnácti mě
vzali do reprezentace, ve dvaceti jsem
poprvé vyjela do zahraničí. S Věrou
Pužejovou-Sukovou. To ona mi ukázala,
jak hrát na velkých turnajích v Římě,
Paříži, ve Wimbledonu. Zařídila mi
u firmy Dunlop rakety, tenisky,
oblečení... Vždy, já Pardubice vyhrála
s Artiskou a v mako tričku z Labutě,
které jsem si každý den přepírala.“
(usmívá se)
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A vaše velké zápasy z pozdějších let?
„Těch bylo hrozně moc...
Ale ráda vzpomínám, jak jsem vyhrála
juniorský turnaj v Miláně, kde jsem
tehdy porazila pozdější wimbledonskou
vítězku Virginii Wadeovou. Vydělala
jsem si tam první peníze a přijela domů
s magne,ákem. Bratr Honza měl
tenkrát oči navrch hlavy. To mi bylo
devatenáct. Na turnaji v Mnichově jsem
v roce 1965 zase porazila Margaret
Courtovou, Australanku, která jako
jediná hráčka na světě vyhrála
dvakrát čistý Grand Slam, všechny
čtyři největší turnaje v jednom roce.
To se nepovedlo ani Martině
Navrátilové. Ráda vzpomínám
i na Pohár federace v roce 1968
v Paříži, kdy jsem porazila Wadeovou,
i na velkou bitvu s Billie-Jean
Kingovou. Prohrála jsem 7:5
ve třetím setu.“
A grandslamy?
„V Paříži jsem byla dvakrát v osmičce,
v letech 1968 a 1970, ve Wimbledonu
jsem ve stejném roce prohrála s
Courtovou v šestnáctce. V Římě jsem
byla v roce 1972 v osmičce a rok nato
v semifinále, kde jsem prohrála
s Australankou Goolagongovou, která
také vyhrála Wimbledon. Vyhrála jsem
celkem čtrnáct mezinárodních turnajů
a asi nejvíc vzpomínám na dvě vítězství
v Monte Carlu, kde je moje jméno
vyryté do kamenné desky spolu se
jmény dalších vítězů. Když si ho tam
mohly děti přečíst, pochopily,
že jsem musela být
docela dobrá...“
Čím to, že bratr toho vyhrál ještě víc?
„Víc trénoval, byl pracovitější
a cílevědomější. A já potkala manžela
Milana, který měl strach, abych se
nepřetěžovala a zůstala hlavně ženou.
Třeba činky mi zakazoval, nechtěl
doma mít kulturistku...“

Jaká je vaše první tenisová
vzpomínka?
„Jako pětiletá holčička jsem za sebou
tahala raketu na Čechii Karlín. Rodiče
tam hráli a my děti chodily s nimi.
Od nějakých deseti let jsme tenis začali
brát vážně. Táta nám domlouval
přátelská utkání, chodili jsme hrát proti
Hajnovce, na Šutku... Já byla na Čechii
jediná holka, ale v žebříčku asi deseti
dětí jsem byla první. Kluci z klubu to
hrozně těžce nesli, když se mnou
prohráli, brečeli. To mi bylo dvanáct
třináct let.“
Váš tatínek ale nehrál jen tenis, že?
„Hrál taky kolovou, hokej a bandy
hokej. K tenisu ale přitáhl i mámu.
Udělali si na Čechii družstvo a hráli
třetí třídu. My děti jsme většinou
vyváděly na posledním kurtu, který
byl od ostatních oddělený zahrádkou.
26_www.cltk.cz

Vlasta Vopičková patří na Štvanici už padesát let!

S bratrem Janem Kodešem...

...a po utkání se slavnou Margaret Courtovou
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„Nejdéle ze všech, které znám, asi můj
manžel Milan. Je členem I. ČLTK už
od roku 1948, kdy mu bylo šest, a to
bude letos šedesát let! A zřejmě Franta
Stejskal. On je sice o tři roky mladší
než já, ale vozili ho sem už v kočárku.
Stejné je to s Vlá+ou Šavrdou, byl
v klubu, když já tu ještě nebyla.“

S manželem Milanem a vnoučkem Milánkem

V kolika jste spolu začali chodit?
„V šestnácti, Milanovi bylo osmnáct.“
A v kolika jste se vdávala?
„Ve dvaceti. Milan přišel z vojny,
z hokejové Dukly, kde hrál první ligu,
a hned se chtěl ženit! Říkal, že spolu
chodíme čtyři roky a když se
nevezmeme, tak se nejspíš rozejdeme.
Tak jsme se vzali. V sedmadvaceti se
mi narodila dcera Vlasta, po krátké
mateřské jsem se vrátila na turnaje.
Maminka mi naštěstí dceru hlídala,
manžel byl hodně zaneprázdněný
zaměstnáním – pracoval jako projektant
sportovních staveb a ještě se živil
hokejem. Když byly Vlastičce tři roky,
oba moji rodiče zemřeli na rakovinu.
Ve dvaatřiceti se mi narodil Milánek
a – pak už jsem s vrcholovým tenisem
a s reprezentací skončila. Neměl nám
kdo hlídat a manželovi jsem děti
svěřit nemohla…“ (směje se)
Není vám dnes líto, že jste toho
mohla vyhrát víc? Kdybyste víc
trénovala, nebo měla rodinu až
později?
„Vůbec ne! Sláva polní tráva. Myslím,
že děti jsem měla vzhledem k věku tak
akorát. A vzpomínám si, co mi jednou
řekla Věra Suková. Při finále Davis
Cupu 1980 proti Itálii se v Praze sešla
spousta slavných hráčů a já ji potkala
ve Sportovní hale. S parukou, už byla
po chemoterapiích... Tenkrát mi řekla:
Vlasto, tys to dělala dobře, nedřela ses
tolik jako já... Možná na tom něco je.
Jsem ráda, že jsem zůstala hlavně
ženou. Tak, jak si to přál manžel.
Mnohé špičkové sportovkyně obětovaly
slávě příliš mnoho...“
Přiznejte se – štval vás někdy tenis?
„Až když jsem dělala trenérku a na
devítce tady na Štvanici (rozuměj na
kurtu číslo 9 – pozn.) trávila čtyři pět
hodin denně. To mě nebavilo, protože
bych raději sama hrála a soutěžila.“
Jste členkou I. ČLTK už padesát
let – kdo sem patří ještě déle?
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Nakrátko jste si ale ze Štvanice
odskočila, že?
„Když se nám narodil syn Milan,
už jsem nereprezentovala, tak mě
manžel přemluvil, abych za ním šla
na Bohemku, kde hrál druhou ligu.
Na Štvanici už pro něj v druholigovém
týmu nebylo místo. Tak jsem šla
za ním. Pochopitelně, že za Bohemku
jsem všechny zápasy vyhrávala.
Vzpomínám si, jak jsem hrála s Marcelou
Hřebcovou, Jirkovou sestrou, která byla
výbornou tenistkou. Měly jsme to po
setu a byla přestávka. Já v šatně nakojila
Milánka a – pak jsem ji v rozhodujícím
setu dorazila – 6:0. Na Bohemce jsme
s Milanem strávili asi čtyři roky a pak
se vrátili na Štvanici, protože děti
začaly hrát. Vlastička poměrně pozdě,
v jedenácti, Milan mnohem dřív,
už v pěti šesti letech. Na Štvanici navíc
v té době začínala přestavba areálu
a manžel s bratrem byli jedni
z hlavních aktérů projektové přípravy
i samotné realizace.“
Jak často a s kým hrajete dnes?
„Třikrát čtyřikrát týdně. Na chatě
v Káraném většinou svádím líté boje
s manželem, ale dost se u toho
hádáme. Když o něco jde, tak mě
vždycky malinko »osolí«. (směje se)
Má zakázané stopbally, musí hrát
dlouhou tvrdou hru. Jenomže když mu
teče do bot, tak po těch kra,asech
samozřejmě sáhne... Máme v Káraném
družstvo, hrajeme první třídu.
A se dvěma spoluhráči, kterým je
kolem čtyřiceti, si každou neděli
dopoledne dáme debla. Je to fajn,
na každý zápas se vždycky těšíme.
Hraju samozřejmě i tady na Štvanici,
většinou s paní Kopřivovou. Kdyby to
šlo, hrála bych každý den, ale nějak
nejsou lidi…“
A vaše dcera Vlasta?
„Ta prý si se mnou nezahraje...“
Co štvanické turnaje pro rekreační
hráče?
„Hrávala jsem je, zpočátku i vyhrávala
a někteří těžce nesli, že prohrávají
se ženskou. Ale pak přišli lepší hráči,
bratři Zahradníkové, Milan Šíma. Jsou
mladší a proti těm už nemám šanci.“
Zdá se ale, že si nestěžujete…
„Nestěžuju, jsem spokojená. Zdraví
mi slouží, mám se dobře. Na rozdíl
od Milana, který je sportovní blázen
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a ovládá skoro všechny sporty,
se krotím. Na svou horlivost už totiž
doplatil při volejbale na dovolené
v Řecku, kde mu protihráč ublížil
tak neš,astně, že musel podstoupit
komplikovanou operaci kolene a půlku
léta promarodil. Přitom v celé jeho
kariéře se mu taková zranění
vyhýbala...“
Mimochodem – jak se váš manžel,
bývalý výborný prvoligový hokejista,
naučil tak dobře hrát tenis?
„Když hrál za I. ČLTK hokej, neměli
tam šatny a převlékali se tady na tenise.
V dámských šatnách. Takže měl
k tenisu blízko, v té době platilo: co
hokejista, to tenista. Byl však totální
samouk, tatínek nesouhlasil s tím,
aby hrál tenis a nechtěl mu platit trenéry.
Přesto se Milan naučil hrát tenis velmi
dobře, v šedesátém se mnou dokonce
byl v dorostu I. ČLTK – Motorletu
mistrem republiky. Pak hrál na Štvanici
roky druhou ligu – až do svého
odchodu na Bohemku. Samozřejmě
mu pomohlo i to, že se dostal do naší
tenisové rodiny, kde se snídal, obědval
a večeřel jen tenis... A taky byl mým
sparringpartnerem, což mělo pro můj
tenis velký význam.“
Máte vnoučka – bude
pokračovatelem tenisového rodu?
„Myslím, že bude, protože tenisový
»rodokmen« rodiny by se měl nést dál.
Už má raketku, byla jsem s ním i na zdi.
Ale když 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 půl, ještě má čas.“

S vnukem chodí ráda na procházky

[mistrovství klubu]

Mistři I. ČLTK v golfu pro rok 2007 Alice Riklová
a František Münster

František Münster
staronovým mistrem
Kdepak, předloňská takřka letní idylka byla
při tradičním podzimním klubovém mistrovství
v golfu pro rok 2007 jen hezkou vzpomínkou.
V polovině října sice svítilo nad Karlštejnem sluníčko,
ale – jen do půl jedenácté. Pak, krátce předtím, než
vyrazily první flighty na hřiště, přišel studený vichr
a déš,... Všichni ale ve zdraví přežili a odměnou
jim byla skvělá »kačenka« s knedlíkem
a se zelím.

pokračování na str. 32
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Milan Šrejber a jeho drive

[mistrovství klubu]
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„V takovéhle zimě mě pokaždé bolí
celé tělo,“ ulevil si Jiří Hřebec, jeden
z nejlepších golfistů v klubu, a Milan
Šrejber se přidal. „V dešti hraju nerad.
Škoda, že nebylo jako včera,
to byla nádhera.“
Počasí se naštěstí časně odpoledne
aspoň trochu umoudřilo, a tak
8. ročník klubového turnaje dohrálo
všech jedenatřicet účastníků, kteří
na Karlštejn přijeli, i když nezahráli
zrovna jako mistři. Těmi se stali
František Münster, jenž zahrál 85
ran, a Alice Riklová (113).

Vašek Bervid, vítěz kategorie HCP 18,1-54, a jeho vydařená
přihrávka z bunkeru

„Když jsem vyhrál poprvé, před
dvěma roky, byla asi větší konkurence.
Letos jsem zase svedl těžký boj s Oldou
Uhrem. Po šestnácti jamkách jsme
na tom byli stejně, ale pak jsem ho
udolal – zahrál jsem par a na osmnáctce
boggey,“ glosoval triumf František,
který šel s největším soupeřem v jednom
flightu. Mimochodem – ani před dvěma
lety to neměl snadné, už už se chystal
slavit, když musel na rozehrávku
s Arnoštem Gütlingem.
„Tenhle turnaj je super, bezvadná
společenská akce. Já jsem to dneska
taky tak pojal, i podle výsledku,“
usmíval se před odjezdem Milan
Šrejber. Byl na sebe zbytečně přísný,
v bídném počasí (a bez zapomenutého
deštníku!) zahrál solidních 30 bodů.
Navíc přiznal, že hrál za celou sezonu
snad pětkrát, protože ho zase víc
láká – tenis! „Golf se mi začal zdát
příliš statickej a bere mi moc času.
A taky mám pocit, že při tenise se
příjemněji unavím,“ vysvětlil.

Trio zkušených golfových hvězd I. ČLTK: zleva František Münster,
Jiří Hřebec a Oldřich Uher

S nápadem hrát pravidelně klubové
mistrovství v golfu přišel před lety Jiří
Hřebec, který hrával podobné turnaje
při působení v Augsburgu. „To už je
pětadvacet let,“ usmál se. S golfem
začal už před třiceti roky
v Poděbradech a na jeho handicapu
(11,2) je to vidět. „Do golfu jsem se
zakoukal před lety při turnaji v Torontu.
Půjčil jsem si tam dokonce hůl a šel to
zkusit na trenažér. Hned jsem si koupil
hole a nechal si je poslat domů.
Jenomže přišly až napřesrok
na Vánoce...“
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turnaj mám rád, účastním se každý
rok. I proto jsem vzal letos manželku.“
„Škoda, že jsme se trefili
do termínu turnaje železářů, chybějí
tady kluci z Ferony a Evžen Balko,
spolumajitel Třineckých železáren.
Příště to musíme pohlídat,“ říkal
před dekorováním nejlepších Vladislav
Šavrda a čerstvý šedesátník František
Stejskal, jenž dostal k narozeninám
od klubu zbrusu nové hole,
si pochvaloval. „Je to krásnej turnaj,
skvěle zapadá do naší koncepce
sportovně-společenského klubu.
Je dobře, že golf hraje čím dál víc
našich členů, ale že nám přitom
neutíkají od tenisu.“
Navzdory počasí a minimálnímu
tréninku zahrál skvěle Vašek Bervid.
Díky 46 bodům snížil handicap
na 24,4! „Tenhle turnaj je perfektní,“
chválil v klubovně bývalý automobilový
závodník, který má golf rád,
ale jen obtížně na něj hledá čas.
„První dva roky jsem hrál poměrně
dost, ale pak mě sešrotoval čas,
za poslední dva roky jsem hrál
asi pět turnajů a – víc nic.
Ale jsem soutěživej a turnaje
mě baví. Na rozdíl od tréninku
na drivingu...“
Vašek Bervid s přehledem vyhrál
kategorii HCP 18,1-54, zatímco v té
lepší opět hráli prim otec a syn Šavrdovi.
„Pé,a snížil na 15,4, snad dá chvíli
s tím vyhráváním pokoj,“ usmíval se
Vlá-a v klubovně, než předal Petrovi
a sám sobě ceny.
Tak zase za rok... Snad za lepšího
počasí.

Na turnaj dorazilo i několik
obchodních partnerů I. ČLTK,
například Josef Martinovský, člen
představenstva OHL ŽS a výkonný
ředitel pro pozemní stavby.
„S výsledkem jsem nespokojen,
nedařila se mi krátká hra ani ta
dlouhá,“ usmíval se. „Ale tenhle

Josef Martinovský, člen představenstva OHL ŽS,
neměl při podzimním mistrovství svůj den...
32_ www.cltk.cz
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Výsledky – kategorie HCP 0-18:
1. Petr Šavrda (41 bodů/88 ran)
2. Vladislav Šavrda (36/86)
3. Jan Herman (35/90)
4. Ondřej Krampera (33/90)
5. Jiří Hřebec (32/90)
6. František Münster (32/85)
Kategorie HCP 18,1-54:
1. Václav Bervid (46/98)
2. David Hlaváček (42/-)
3. Lumír Berčík (38/96)
4. Jana Deylová (37/109)
5. Mirek Tomka (36/104)
6. Čeněk Lorenc (34/-)
Mistry klubu se stali
František Münster (85 ran)
a Alice Riklová (113)

[hrají na Štvanici]
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Jiří Hrdina: Mají mě tu rádi.
Platím, ale nehraju…
Nejvíc jste toho asi odehrál
se spoluhráči, a* už v Boleslavi,
na Spartě nebo v reprezentaci, ne?
„Samozřejmě. Nejvíc na Spartě,
ale i v Pittsburghu s Jardou Jágrem.
Taky Gordie Roberts a Paul Stanton byli
vášniví tenisti, takže konec jara nebo
začátek sezony jsme si zpestřovali
tenisem. I po návratu domů jsem hrál
docela často a díky sérii turnajů pro
sportovce a umělce, které organizoval
Jirka Vopršal, se začal potkávat
i s jinými soupeři.“
Nejprestižnější zápasy jste asi hrál...
„...s Pavlem Richtrem. A se Standou
Hajduškem. Se Standou to byly
vyrovnanější zápasy než s Pavlem, toho
jsem z deseti zápasů porazil třeba jen
jednou. On byl trpělivější, já to chtěl
zabíjet a moc se mi to nedařilo.“

Jiří Hrdina hraje na Štvanici méně často než by si přál

JIŘÍ HRDINA (50) vyhrál třikrát Stanley
Cup – a dokázal to během pěti sezon
v NHL! Taky odehrál skvělé zápasy
v hokejové reprezentaci a před
odchodem do zámoří byl hvězdou
Sparty a nejlepším hráčem extraligy.
Dnes dělá už několik let práci,
která ho baví – je skautem týmu NHL
Dallas Stars. Volné léto využívá
podle představ: hraje golf a tenis.
Taky na Štvanici, kde je členem klubu
už dobrých patnáct let.
Kdy a kde jste potkal tenis?
„Jako dorostenec v Mladé Boleslavi,
tenis byl součástí letní přípravy. Rok
dva jsem se trochu trápil, než to trošku
začalo lítat přes sí,. Ale musím říct,
že jsem vzal tenis hned od začátku
jako svůj sport číslo dva.“
Takže jste tak trochu samouk?
„V podstatě ano. I když jeden z mých
spoluhráčů hrával do starších žáků
závodně, takže mi vysvětlil základy.
Pak už jsem byl samouk, takže
forhend »klepáček«, bekhend
»řezáček«.“ (usmívá se)
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Měl jste i v tenise nějakou ctižádost?
„Určitě, jeden čas jsem to bral docela
vážně. Hrál jsem od května do září
skoro denně, vzpomínám si, že jsem si
vzal i pár hodin u Vládi Houdka. Tehdy
jsem právě hrál ty nejvyrovnanější
zápasy s Pavlem Richtrem a obrovský
mače s Karlem Jarolímem. Já už ho
vždycky měl na kolenou, ale on je
neskutečnej bojovník a většinou
se mi z toho ve třetím setu vysmekl...
(směje se) Ale nevzpomínám si,
že bychom hráli kratší zápas než
dvě hodiny.“
Když jste hrál za Spartu, chodil jste
na tenis hlavně do Stromovky – jak
jste našel cestu na Štvanici?
„Členství mi tady domluvil Milan
Horák, člen klubu. Postupně jsem se
přes Karla Nováčka a Marka Všetíčka
seznámil s Vlá+ou Šavrdou a dalšími.
Patřím sem už asi patnáct let, řekl bych
od jedenadevadesátého. A určitě jsem
jedním z nejoblíbenějších členů vedení
klubu, protože platím, ale nehraju.
Nezabírám místo na kurtech, ale
příspěvky platím spolehlivě.“
(směje se)
Te+ už se to ale prý pomalu mění,
už občas i hrajete...
„Poslední dva roky, loňskou zimu
a poslední léto, jsem docela chodil.
V zimě jsme hrávali pravidelně debly.
Ale přes léto jsem hrál nejen tady,
podle toho, s kým jsem se domluvil.“
Ale na turnaje a další klubové
akce asi není čas…
„Není a mrzí mě to, ale nedá se
nic dělat. Většina takových akcí

je na začátku nebo na konci sezony,
a to mám ještě dost práce kolem hokeje.
Je to škoda, protože pár klubových
akcí jsem zažil a byly fajn. Ale když se
třeba hrálo v říjnu klubové mistrovství
v golfu, byl jsem zrovna
na Slovensku...“
Je ještě nějaký sport, který vás láká?
„Asi ne, tenis, golf a rekreačka
v hokeji mě naplňujou, takže nic jiného
nevyhledávám. Na žádný adrenalin
nejsem, když už jsem se nechal otloukat
celý život, tak si chci te+ v klidu
užívat.“
Mimochodem – co na hokejové roky
říká vaše tělo?
„Občas naříká. Třeba pravý loket
kvůli artróze pořádně neohnu ani úplně
nenatáhnu, což je při tenise i při golfu
problém. V běžném životě mě to
samozřejmě neomezuje, ale když mi
na golfu trenér řekne: Tu ruku musíš
mít úplně nataženou, tak já na to:
To ale bohužel nejde... Když jsem šel
nedávno za doktorem Váchalem
a postěžoval si mu, tak mi řekl,
a, se podívám do občanky...“
Jinak si ale na život asi nestěžujete,
ne?
„Vůbec ne, jsem spokojenej.
Proto ani neměním, práce, kterou
dělám, mi vyhovuje, program si dělám
– až na pár akcí – podle svého.
Dneska už ani nepotřebuju hráče
vidět pětadvacetkrát, abych
si udělal obrázek.“
Skauta asi děláte hlavně proto,
že vás to baví, ale – nechtěl jste
někdy ubrat? Třeba kvůli té
padesátce na krku?
„Ale jo, jenže ten režim mi najednou
chyběl. Navíc máme velmi dobrou
partu bývalých hráčů, kteří dnes
skautujou. Milan Tichý, Vašek Burda,
Honza Vopat, Vojta Kučera, to jsou
i kamarádi, který znám roky, takže nás
společné chvíle kolem hokeje baví.
Odpoledne si holt sednu do auta
a jedu se podívat na zápas.“
Ale někdy jezdíte dost daleko.
„Někdy je to hektika, to je fakt.
Musím třeba obsáhnout turnaj dvacítek
na Slovensku, osmnáctky v Dánsku
a u nás osmnáctku v České Třebové
a všechno během čtyř dnů...
Ale zase vím, že v půlce dubna mi
sezona skončí a začnu zase až v září.
A to pohodový léto s golfem
a tenisem, to je fajn...“
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Holky, to jsou lahůdky, říkaly si asi nad rautovým stolem Zarina
Diyas, Martina Přádová, Katka Kramperová a Madlenka Zemanová

Bossové ve výborné náladě, aneb zleva generální manažer
I. ČLTK Vladislav Šavrda, Jozef Piga a Jiří Šimáně

Dejte si taky, je to vynikající, radil Jiří Hřebec, když si nesl
ke stolu skvělého lososa a jako přílohu vydatnou porci zeleniny

Zdeněk Krampera v předpůlnoční debatě s půvabnými
dámami Markétou Šrejberovou a Andreou Šavrdovou

Důkaz, že každému chutná něco jiného: Vlasta Bervid a Romana
Mudříková se těší na vitamíny, Luboš Zahradník na pivko

Veselé trio Iva Šimůnková, Soňa Zahradníková a Ivana
Rybínová (zleva). Zcela vpravo Hana Kurzová.

Tři mladé dámy, které by byly ozdobou každého večírku:
zleva Sandra Kleinová, Iveta Benešová a Lucie Podskubová

Klubová jednička na žebříčku ATP Ivo Minář, nejlepší hráč
I. ČLTK za rok 2007, s přítelkyní

Prezident klubu František Stejskal měl na vánočním večírku výtečnou náladu – na snímku je ve společnosti
nestora I. ČLTK, na seniorských turnajích stále vítězícího Járy Bečky, a jeho partnerky

DJ Lucaso rozproudil Vánoční party

Tradičním místem konání Vánoční party byl
Letenský zámeček
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Výtečné svařené víno na uvítanou, skvělý raut, premiérově i klubové červené
bordeaux Dourthe No.1 s originální vinětou a hlavně výborná nálada - taková
byla tradiční Vánoční party I. ČLTK v Letenském zámečku. Ten v pátek
14. prosince doslova praskal ve švech. Ne všichni hosté totiž potvrdili účast
a - pak dostali na příjemné zakončení roku chu,. „Mám z toho radost, protože
jedním z mých přání je, aby klubový život po všech stránkách vzkvétal. A tradiční
společné zakončení roku k němu určitě patří,” liboval si prezident I. ČLTK
František Stejskal. Na party se sešli hrající i nehrající členové klubu, junioři
i senioři, závodní hráči i rekreanti, půvabné dámy i nejurostlejší pánové z řad
členů, ale také řada přátel I. ČLTK. Večírek zpestřilo tradiční vyhlášení nejlepších
hráčů klubu ve všech kategoriích. Pak už začala zábava, kterou rozproudili
DJ Lucaso - také člen klubu - a DJ Ros,a a o půlnoci také zkušený tanečník Martin
Zenkl alias zpěvák skupiny Boney M Bobby Farrell. Už bylo dávno po půlnoci,
když z Letenského zámečku odcházeli první hosté. Party ještě zdaleka nekončila...
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Luboš
Zahradník:
Nejvíc
mě baví
prodávat
Nejlepší tenisové roky
strávil LUBOŠ ZAHRADNÍK
(45) v Bohemce, dotáhl to
do národní ligy. Mnozí
z jeho současných soupeřů
ale nepochybně namítnou,
že ty opravdu nejlepší roky
prožívá právě te+. V I. ČLTK,
jehož členem je šest let, totiž
patří k nejlepším rekreačním
hráčům klubu. „Vyrůstal jsem
na Bohemce, te+ dorůstám
na Štvanici,“ směje se Luboš.
O tom, jak rád na tenisový
ostrov patří, svědčí i to, že
je členem výboru klubu.

Jak jste našel cestu na Štvanici?
„Vyrostl jsem na Bohemce. Bydleli
jsme v Malešicích a kurty měli
takříkajíc za rohem. Hráli tam i Milan
Šíma a Jarda Jandus, ale oba postupně
přešli na Štvanici. Když jsme se pak
jednou potkali – to už jsme bydleli
v centru, ptali se, proč taky nechodím
na Štvanici, že je to tam fajn.
Tak jsem se přišel podívat, oni mě
tu provedli a mně se tady zalíbilo.
Tak jsem došel za Vlá+ou Šavrdou,
zaplatil příspěvky a od té chvíle
sem patřím.“

Luboš Zahradník je na Štvanici
doma už šest let
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A bratr Pavel?
„Přišel sem za mnou asi do čtrnácti
dnů. Co by taky sám dělal
na Bohemce? Navíc se i on přestěhoval,
z Malešic do Troji, takže to má taky
blíž a taky se mu tady zalíbilo.“
Kolik z deseti vzájemných zápasů
nebo setů jich vyhrajete vy?
„Škoda, že tahle otázka nepadla
před třemi roky, to jsem byl v plusu.
(směje se) Každý rok s bráchou
počítáme odehrané sety a na konci
sezony to sečteme. Předloni vyhrál
o jeden nebo dva sety, skore bylo tuším
26:24. Loni už to bylo výraznější, 9:3.
Ale já hrál míň, protože jsem měl
zdravotní trable, trošku častěji jezdil
na dovolenou a – taky jsem
o čtyři roky starší…“
Není to i tím, že bratr se víc věnuje
tréninku než firmě?
„To kdyby slyšel, tak by se hned
ozval, že pracuje víc než já, líp hraje
tenis a – už bychom byli v sobě…
My se totiž pořád hecujeme
a poš,uchujeme, samozřejmě
v dobrém, i když spousta lidí, těch
nezasvěcených, si asi říká: Proboha,
jak spolu tihle dva mohou vycházet,
hrát tenis a dokonce podnikat?“
(usmívá se)
Ze žákovských let se prý znáte
s Milanem Šrejberem?
„Byli jsme kamarádi, trénovali spolu,
taky občas hráli čtyřhru. Byli jsme
taková trojka, ještě s Davidem
Reichlem. Jednou jsme trénovali
na Bohemce, pak na Rapidu nebo
na Vyšehradě. Milanovi rodiče nás
tehdy vozili na turnaje žlutou
Zastavou…“

PRAHA

a probereme klubové záležitosti.
Díky tomu jsem do řady věcí mnohem
víc pronikl a určitě se tím prohloubil
i můj vztah k I. ČLTK.“
Zmínil jste podnikání – co přesně
děláte?
„Máme s bráchou firmu Whitmans.
Šijeme košile stejné značky
a z Dálného východu dovážíme
bavlněná trička a polokošile, které
dodáváme firmám pod značkou
La Polo a opatřujeme výšivkami
a potisky. Začali jsme hned po revoluci,
nejdřív jsme prodávali a překupovali,
ale postupně jsme si našli vlastní
výrobní kapacity. Fungujeme
už šestnáct let. Pokud jde o košile,
šijeme je u nás, ale i jinde, podle toho,
o jakou jde zakázku, jak moc na ni
zákazník spěchá a jakou chce
kvalitu.“
A košile, kterou máte na sobě?
(směje se) „Ta je výjimečně značky
Gant, jinak chodím téměř výhradně
v košilích Whitmans.“
Vy ale máte ještě jednu »radůstku«,
že?
„S kolegou máme restauraci
U Petrské věže. Celý ten rohový dům
je tak trochu moje dítě. Po revoluci jsem
ho koupil, ještě s italskými společníky,
pak jsem ho tři roky rekonstruoval
a te+ tam mám byt a dole provozujeme
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restauraci. Když jsem ten dům
předělával, na tenis jsem moc času
neměl, ale – když se na to te+ zpětně
podívám: byl to výborný obchod,
skvělá investice. Dnes už bych takovou
výhodnou investici těžko hledal.“
Co z podnikání vás nejvíc baví?
„Aby to bylo úplné, ještě bych měl
dodat, že s bratrem a dalším
společníkem máme firmu Palutex,
která vyrábí etikety a distribuuje
materiál na ně. Ale nejvíc mě baví
prodávat. Jsem prostě obchodník
a těší mě tři malé obchody stejně
jako jeden velký. Jestli prodám deset
triček nebo tisíc, obojí mi udělá
stejnou radost.“
Jste vášnivým rekreačním hráčem
a na Štvanici se te+ chystá nový
systém turnajů – co mu říkáte?
„Dosavadní systém se bohužel
neujal, všichni se do turnajů přihlásili,
ale málokdy svoje zápasy odehráli.
A co bylo asi ještě horší: že se
potkávali hráči hodně rozdílné
výkonnosti, takže si v prvním nebo
ve druhém kole nezahrál ani jeden
ze soupeřů. Proto jsme se rozhodli
rozdělit hráče do několika skupin podle
výkonnosti. Uvidíme, jestli to bude mít
pozitivní dopad, nebo jestli to není
systémem, ale třeba jen nechutí
hrát cokoli, co je trošku moc
organizované.“

A te+ jste se s Milanem konečně
potkal v jednom klubu.
„Tady jsem se vůbec potkal
s tenisovými esy, s Pavlem Hu,kou
a spol.. Ze začátku jsem kolem nich
chodil trochu po špičkách, ale jsou
velmi přátelští, hrozně hezky mě přijali
a dnes je počítám mezi své kamarády,
i když respekt vůči nim jako velkým
tenisovým osobnostem mám
samozřejmě pořád.“
Váš nástup do I. ČLTK byl doslova
raketový – po pár letech už jste
ve výboru klubu.
„Ani nevím, čím jsem si to zasloužil.
(usmívá se) Možná tím, že sem
chodím od začátku moc rád, a nejen
hrát tenis. Mám rád zdejší prostředí,
chodím sem na obědy, v létě
k bazénu… Nabídka, kterou mi jednou
dal Petr Šimůnek, mě překvapila,
ale přikývl jsem a od té doby patří
k příjemnému zvyku, že se tady
jednou za čtrnáct dnů sejdeme

S půvabnou manželkou Soňou při vánočním večírku v Letenském zámečku
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i v případě legendárního správce
Josefa Součka, pro mnohé prostě Pepy,
a jeho choti Růženky.
„Je to dost kuriozní záležitost, když
doktor práv a tak inteligentní člověk
dělá správce kurtů. Nicméně nemám
pocit, že by ho to jakkoli poznamenalo.
S tenisovým prostředím i svojí novou
profesí se sžil a myslím, že tady
na Štvanici prožil spokojený život,“
říká generální manažer klubu Vladislav
Šavrda, jeden z největších pamětníků
ČLTK. „Všichni jsme ho oslovovali pane
doktore, nikoho ani nenapadlo,
aby mu říkal pane Součku.“
Kurty se zakrátko staly velkou láskou
renomovaného advokáta. Naučil se je
perfektně připravovat a mezi tenisty
měl jen samé přátele. Šarmantní byl
i jeho občas nevybíravý slovník.
„Od něj i sprosté slůvko znělo
noblesně. On byl totiž Pepa vůbec
noblesní člověk,“ říká Pavel Hu,ka,
jenž byl po tři roky sousedem doktora
Součka ve staré štvanické klubovně,
kde obýval pokoj v patře hned vedle
ložnice Součkových. A měl jednu
výsadu – směl mu tykat a oslovovat
ho Pepo. Už od svých devatenácti.

Josef Souček s paní Růženkou a »čistokrevným rotvajlerem«
Bobíkem před svým štvanickým bytem

Legendární
doktor Souček
a jeho cho*
Růženka
Pan doktor Souček byl hrozně
krásnej člověk, ale život ho natolik
přiskřípl, že odevzdal byt v Pštrosovce
a šel dělat na Štvanici správce.
Tak zavzpomínal na krutá padesátá
léta, která mnohým obrátila život
naruby, v rozhovoru pro I. ČLTK REVUE
prezident klubu František Stejskal.
Pro řadu z těch, kdo přišli o iluze
i o práci, se tehdy klub stal oázou
a klubový život elixírem, který jim
dával chu, do života. Platilo to
40_ www.cltk.cz

V přízemí klubovny měli Součkovi dvě
místnosti, kuchyň a pokojík, v patře
ložnici. „Tam Pepa po obědě odpočíval
– pokud ovšem neutekl do své trucovny
v domečku za kurtem číslo jedna, kde
měl později také vyplétací stroj,“
usmívá se Vladislav Šavrda a Pavel
Hu,ka dodává: „Mezi jednou a druhou
odpoledne jsme ho nesměli rušit,
to bylo tabu, dával si šlofíka.“
Paní Růženka, která o sobě tvrdila,
že má modrou krev a i po kuchyni
pobíhala s kabelkou přes ruku, i když
ve druhé držela vařečku, byla velice
svérázná dáma. Náladová, často
moralizující, přikazující a zakazující.
„Pepa si s tím ale uměl poradit.
Vzpomínám si na jeho časté odchody
»na polívku« na starý zimák. Mám
pocit, že ve skutečnosti chodil
na pivečko,“ směje se Pavel Hu,ka.
„Ke »Komunistům«. Tak se říkalo
hospůdce tady kousek na nábřeží, kde
je dnes kuchyňské studio. Čepovali tam
plzeň, tam chodil pan doktor Souček
na pivko,“ dodává Vladislav Šavrda.
A na adresu paní Růženky přidává:
„Často byla protivná, ale ve svém nitru
měla nepochybně pochopení pro naše
alotria – a že se jich tady dělo! A, už to
byly klukoviny typu her na policajty a
lupiče, nebo rozorané kurty, protože
jsme přes zimu hráli fotbal i na blátě,
nebo večírky, při kterých se občas
rozbilo nádobí. Moralizovala
a kritizovala, ale to patřilo
k folklóru...“

//

KLUBOVÁ

REVUE

01/2008

Horší bylo – a mnozí si na to dobře
pamatují, když Růženka začala stejně
jako pan doktor Souček vyplétat rakety.
„Tehdy se prasklé struny jen spravovaly
a Růženka měla jednu velkou slabinu:
Její zakončovací uzle se totiž dokázaly
povolit tak, že struna se ve výpletu
zkroutila jako harmonika,“ směje se
Vladislav Šavrda a Pavel Hu,ka
upřesňuje: „Říkali jsme tomu Růženčina
vloženka . Já byl jedním z mála, komu
to nevadilo, hrál jsem s měkčím
výpletem. Všichni ale chtěli, aby jim
pletl Pepa.“
Pana doktora Součka měli na Štvanici
všichni rádi. Brali i jeho rady, přestože
sám nikdy tenis nehrál. „Kupodivu
tenisu rozuměl. A kurty uměl připravit
výborně. Občas si vzal na pomoc
brigádníky, ale většinu toho na všech
devíti kurtech zvládl sám. Vzpomínám
si, že vstával hodně časně,“ říká Pavel
Hu,ka. Spolu s manželkou chodívali
k manželům Součkovým, někdejším
sousedům, i na televizi. „Vlastní jsme
tenkrát neměli,“ vysvětluje
Pavel Hu,ka.
Ke štvanickému koloritu patřili
i psi Součkových. Prvním byl
krátkosrstý jezevčík, fenka jménem
Gina. Ta za paní Růženkou neustále
všude běhala, doprovázela ji na každém
kroku. Když se její čas naplnil,
pochovali ji Součkovi do hrobečku
před bývalou porodnicí pár metrů
od současných platanů. „Pak bylo
krátké psí bezvládí, než se sem zatoulal
voříšek, kterého jsme pojmenovali
Bobík. Když mu tady jednou někdo
dal sousto, zůstal tu navždy. Růženka,
jak bylo jejím zvykem, tvrdila,
že je to čistokrevný rotvajler, nicméně
my jsme věděli, že je to směska.
Prostě vořech, ale bezvadnej,“
směje se Vladislav Šavrda. „Takže
Bobík se s námi sžil a stal se z něj
štvanickej pes. Dokonce jsme po něm
chtěli pojmenovat trofej našeho
amatérského divadelního souboru
TenDiv.“
Pepa a Růženka Součkovi patří
ke štvanické historii stejně jako Jaroslav
Drobný nebo půvabné houkání parních
lokomotiv na Negrelliho viaduktu.
Starší generace hráčů a členů I. ČLTK
na ně nepochybně nikdy
nezapomenou. Jejich správcování
na Štvanici skončilo až s přestavbou
starého areálu na moderní stadion.
Tehdy, v roce 1983, museli kvůli
demolici stařičké klubovny svůj
správcovský byt opustit a odstěhovali
se do Holešovic. „Byl jsem v té době
v Německu, ale vím, že oba zemřeli
poměrně rychle po sobě. Odchod
ze Štvanice se na tom určitě
podepsal,“ říká Pavel Hu,ka.

