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Vá"ení #lenové klubu,

poka"dé, kdy" stojím p$ed úkolem napsat editorial 

do klubového magazínu, p$em%&lím nad vhodn%m tématem.

Tentokrát to bylo snadné – pova"uji toti" za nezbytné 

hovo$it o dal&ím rozvoji a p$ípadném roz&í$ení areálu I. !LTK 

a jeho zázemí. O rekonstrukci n'kter%ch lokalit, o pot$eb' 

získat zp't – to kv(li chyb'jícím sk$í)kám – prostor p(vodní

&atny, kde se nyní nachází fitness, najít prostor pro odpo#inek

hrá#( mezi tréninky, proto"e povalování se v místech, 

kde se zárove) podává jídlo, p$ebalují kojenci a sleduje 

televize, mi nep$ipadá vhodné ani hygienické. 

Rekonstrukce vstupního vestibulu s recepcí by m'la 

p$inést pohodlné automaticky ovládané vstupy, prosv'tlení

celého prostoru, novou modern'j&í recepci, ucelenou koncepci

v%zdoby. P$edcházet tomu musí oprava po&kozen%ch izolací 

na ochozu malého centru; u" existuje i studie vyu"ití pom'rn'

zna#ného prostoru pro p$ístavbu celého patra s nov%mi 

prostory, ta je nyní p$edm'tem diskusí #len( v%boru 

i dal&ích #len( klubu. 

Dal&ím aktuálním tématem je otázka, jak dále 

modernizovat restauraci, zda ji roz&í$it a vhodn'ji propojit 

s prostorem »skleníku«, nebo zda dokonce uva"ovat o jejím

p$emíst'ní na ochoz. Podrobn'j&í anal%za by vy"adovala více

prostoru, a tak záv'rem pouze optimistické sd'lení: ur#it'

budeme ná& areál dále rozvíjet a modernizovat. 

A za#ít chceme ji" v p$í&tím roce.

Vladislav *avrda,
mana"er I. !LTK Praha
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Vojt!ch Flégl senior & Vojt!ch Flégl junior

Na "tvanici p#i$li za ruku
Na *tvanici p$i&li spolu, a to doslova. Vojta star&í tehdy vedl Vojtu juniora za ruku. 
Kdy" toti" jednoho dne v práci nahlas uva"oval, jak zabavit p'tiletého syna, jeho tehdej&í &éf 
mu $ekl: P$ihla& ho do &koli#ky na *tvanici. Je to p$esn' #ty$icet let a p$íjmení FLÉGL je od té 
doby nadobro spojené s I. !LTK. Vojta senior (68) v klubu roky funkciona$il, Vojta junior (45) 
to dotáhl z extraligy a" na v%te#ného deblistu, kter% vyhrál p't turnaj( ATP Tour.

Jaká je va!e první vzpomínka 
na "tvanici?
Vojta senior: „Kdy" jsem ve 
dvaasedmdesátém Vojtu p$ivedl do 
klubové kancelá$e k Milanu *irokému 
a $ekl mu, "e bych ho cht'l p$ihlásit do
&koli#ky, ve&la zrovna Vlasta Vopi#ková
a divila se: To bereme u" takhle mal%
d'ti?! Nejmlad&ím bylo toti" tehdy &est.
Nicmén' Vojta byl zapsán do kursu 
k panu K$enkovi, kterému se $eklo, 
"e je mu &est.“ (usmívá se)

Vojta junior: „M'li jsme zkrátka 
protekci. A ta vzpomínka: Pamatuji si,
"e jsem první dva roky strávil skoro
v%hradn' u zdi a na kurt se dostal 
a" v sedmi letech.“

Tak#e Vojta star!í potkal tenis úplnou
náhodou, jen díky doporu$ení !éfa?
VS: „P$esn' tak. Lá+a Bezko#ka, 
m(j tehdej&í nad$ízen% v PALu Kbely,
toti" d'lal na *tvanici &éfa mláde"e. 
A kdy" za pár let skon#il, 

nastoupil jsem na jeho místo. 
Za pár let jsem pak d'lal vedoucího
bé#ka i extraligového t%mu. Jako 
hrá#e jsem tady za"il Kode&e, Slo"ila,
St$elbu, Jandu, Holíkovou, Skuherskou,
Buda$ovou, Skronskou, taky Janu
Navrátilovou, Martiny sestru. Já byl
vedoucí se v&ím v&udy. Vzpomínám si,
"e Kate$ina Böhmová-Skronská m'la u"
tehdy malou Ka#enku, a kdy" &la na
kurt, dostal jsem na starost ko#árek.“
(sm!je se)

Vojta mlad!í i Vojta
star!í strávili na "tvanici
velk% kus #ivota
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[aktuáln!]

Na t$icet d'tí z I. !LTK se p$edposlední
zá$ijovou sobotu na *tvanici zú#astnilo
setkání s vít'zkou Wimbledonu 1998
Janou Novotnou. *lo o jednu z akcí
populárního projektu S náma na to
má&, kter% za&-i-uje !eská spo$itelna.
B%valá fedcupová reprezentantka 
a sv'tová dvojka si s d'tmi zahrála, 
s v't&inou z nich i sólo, a mnoh%m 
se také podepsala na spole#nou fotku.
Tak jako Adélce Va&í#kové (na snímku).

S náma na to má$

Milá náv$t!va 
Klub svého mládí nav&tívila na 
za#átku $íjna Jitka Illnerová-Volavková 
(na snímku), b%valá v%borná hrá#ka,
trojnásobná osmifinalista Wimbledonu,
která "ije u" 44 let v USA. „Loni 
jsem tady potkala Vlastu Vopi#kovou 
a te+ Honzu Kode&e, co" mi ud'lalo
radost, jsme p$átelé. P$ijela jsem 
do Prahy jen na pár dn( a je to
v"dycky nostalgie, hlavn' kdy" 
vyrazím do míst, které mám spojené
s mládím. T$eba do Krkono&,“ sv'$ila
se paní Jitka, která bude v lednu u" 
sedminásobnou babi#kou. V Americe
má ov&em po$ád spoustu aktivit,
zejména v oblasti v%stav a um'ní.



Oba Vojt&chové na fotce extraligového t%mu: naho'e zleva Vladislav "avrda, Leona Lásková, Milan "rejber,
Iva Buda'ová, Kate'ina Böhmová-Skronská, Vojt&ch Flégl star!í a Pavel Hu(ka, dole David Rikl, Vojta Flégl
mlad!í a Ji'í Janda

Vojt)v stylov% bekhend 
jednoru$ p'i jednom z ligov%ch 
zápas)

v deblu setkal na kurtu s osmi hrá#i, kte$í
byli sv'tov%mi jedni#kami ve dvouh$e!“ 

Povídejte.
VJ: „T$eba Ivan Lendl p$ijel na turnaj 
a kv(li rozehrání se p$ihlásil i na debla,
aby si zvykl na mí#e, na kurt. Hrál jsem
i proti Samprasovi, Edbergovi,
Wilanderovi, Beckerovi, Stichovi,
Rafterovi, Kafelnikovovi, Ivani&evi#ovi,
Musterovi… Proti Lendlovi jsem si jednou
zahrál v Marseille, on u" tehdy pomalu
kon#il, a splnil se mi tím velkej sen; celé
mládí mi jeho plakát visel nad postelí.
Na dal&ím turnaji pak Ivan d'lal fórky 
v &atn'. Vypráv'l, "e proti m' hrál a já
jsem tak servíroval, "e m' nemohli
brejknout. Já byl p$itom tak nervozní,
"e jsem skoro nemohl hrát a t$ikrát
jsem si prohrál podání…“ (sm!je se)

VS: „Vojtovi ur#it' pomohlo, "e u" jako
dorostenec hrál hodn' debla, celostátní
turnaje, t$eba s Lá+ou *avrdou 
nebo s Frantou Stejskalem. Myslím, "e 
s Lá+ou prohráli jen jednou, a to proto,
"e Lá+a n'jak p$etáhl ve#erku.“ 

S k%m v!ím hrál Vojta junior debla?
VJ: „S Jardou Bulantem, to byl asi 
m(j první par-ák na turnajích ATP. Pak 
s Danem Vackem, s Milanem *rejbrem
– mimochodem jsem s ním hrál jeho
poslední zápas na ATP, prohráli jsme
proti Riglewski – Stich; hned potom 

si Milan zaregistroval fondy a za#al
podnikat. Taky jsem hrál s Petrem
Kordou, s Davidem Riklem, s Karlem
Nová#kem, s Maro&em Vajdou, 
s Karlem Ku#erou… Ze zahrani#ních 
s Goranem Prpi#em, s de La Pe)ou, 
s Florentem.“

Mnozí singlisté se dívají na $ty'hru
skrz prsty – jak to vidí deblista?
VJ: „Dávám jim za pravdu, podle 
mého názoru je dvouhra nesrovnateln' 
náro#n'j&í. Ale doba se hodn' zm'nila.
Já se díky deblu tehdy u"ivil 
a procestoval cel% sv't; v"dy- já byl 
do sv%ch osmnácti jednou jedinkrát
venku, na turnaji v rakouském Villachu.
Prost' jsem jako dorostenec nebyl v té 
absolutní domácí &pi#ce, a tak jsem
nikam nevyjel. Tehdy po revuluci mi
deblová kariéra dávala smysl. Ale kdyby
mi syn $ekl, "e bude hrát v%hradn'
debla, tak bych byl proti. A- hraje tenis,
pokud ho bude bavit, ale "ivit se jen
deblem? Myslím, "e jsou jiné mo"nosti.
A kdy" tenis, tak bych ho poslal 
na univerzitu. A- hraje a p$i tom 
studuje.“

Pr% jste i posledním vít&zem mixu 
na Pardubické juniorce?
VJ: „To jsem. S Alicí Riklovou, 
za svobodna Nohá#ovou, bylo to v roce
1985. Od toho roku u" se smí&ená 
#ty$hra na juniorce nikdy nehrála.“ 

Jak $asto se dostanete na kurt dnes?
VJ: „Jednou a" dvakrát t%dn'.“

A jak to jde?
„Je to náro#né. Ale vybírám si 
takové soupe$e, abych vyhrával…“
(sm!je se)

Oba jste na "tvanici strávili velk% 
kus #ivota, ale v poslední dob& tady
nejste p'íli! $asto, hlavn& Vojta 
star!í…
VS: „Deset let jsem tady nebyl, 
z rodinn%ch d(vod(. Nemohl jsem. 
Ale te+ se sem snad dostanu #ast'ji. 
A s n'kter%mi kamarády se setkávám 
u Tygra, kam chodíme v zim' 
pravideln' na pivo. 
VJ: „Po$ád sem chodím rád, a- u" 
s klukama na karty, nebo s rodinou 
k bazénu. Víc se mi líbil star% areál, 
ale to asi ka"dému, bylo tady útuln'j&í,
spí& rodinné prost$edí. Toho betonu je
tady na m(j vkus a" moc. Ale po$ád 
je to *tvanice a mám ji rád.“

A bude se u Flégl) po'ád hrát tenis?
VJ: „Ur#it'. Baru&ka, které je &est, 
u" chodí do tenisové &koli#ky. 
Druhá &ance je u Martínka, tomu 
jsou ale teprve t$i roky, tak"e má 
je&t' #as. A nejstar&í dcera Monika 
vystudovala druhou trenérskou t$ídu 
a tráví na kurtu nejvíc #asu z celé 
rodiny.“ 
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Vojta s kamarádem Karlem Vavrou!kem (zcela vlevo) a bratry Vydrov%mi Jako sb&ra$ p'i slavném finále Davis 
Cupu 1980; v pozadí trenér t%mu Pavel
Korda a v roli sb&ra$e mlad% Petr Korda 

Nakonec jste byl i $lenem v%boru
klubu, #e?
VS: „Kdy" se stal p$edsedou klubu
Honza Kode&, po"ádal m', jestli 
bych ned'lal p$edsedu STK. 
Ob#as si vzpomenu, jak na v%boru
klubu zazn'lo, "e by bylo dobré 
p$ivést na *tvanici Me#í$e, kter% 
zrovna kon#il vojnu na Rudé hv'zd'. 
A hned p$i&la odpov'+, "e Me#í$ 
k nám nechce. Na dal&í sch(zi jsem 
p$inesl Milo&em podepsané p$estupní
lístky. Jenom"e se to zbortilo. 
Slováci se za#ali bou$it, "e tohle 
tedy ne a "e se Mé#a musí vrátit 
z vojny do mate$ského oddílu, 
tedy do Slovanu. A za rok u" 
k nám necht'l, nebo mo"ná 
nesm'l.“  

Jaké nejlep!í období jste na "tvanici
pro#ili?
VS: „Období vyhlá&en%ch &tvanick%ch
ve#írk(, které m'ly v"dycky perfektní
program. Na p$edstavení &tvanického
divadla, Tendivu, se sem chodili dívat 
i *t'dro) a Drobn%. B%valy to báje#n% 
a hodn' dlouh% ve#írky.“
VJ: „Moc rád vzpomínám na celé 
d'tství a mládí. Do osmnácti jsem 
tady trávil v podstat' celé dny, 
i víkendy. Byli jsme ú"asná parta.
Nejezdili jsme sem jenom na tenis, 
ale hráli jsme #áru, kuli#ky, nohejbal,
pozd'ji backgammon, karty, &achy,
scrabble #i zem' m'sto, zkrátka 
v&echno“

Kdo do té party pat'il?
VJ: „Nejd$ív Pavel Kubík, Milan 
Leki#, Martin Kafun'k, Romana 
a Helena Pikorovy, v dorostu se p$idali 
Karel Vavrou&ek, Michal Otradovec,
Jirka Janda a dal&í. Kdy" jsem byl 

dorostenec, bylo v I. !LTK asi 
dvanáct v%born%ch hrá#( a kdykoli
cht'l n'kdo hrát, m'l s k%m, jeden 
hnal druhého. V tréninkové skupin'
byli nap$íklad  Martin St$elba, 
Martin Damm, Dan Vacek, David 
Rikl, Honza Kode&, Luká& Hovorka,
Jakub Kahoun, Petr Vaní#ek, 
zkrátka spousta dobr%ch hrá#(… 
V sobotu ráno jsme se se&li na trénink,
pak si dali karty, &li na zimák na ob'd
(co" byl v't&inou sma"en% hermelín
nebo karbanátek), pak hráli nohejbal,
zase odtrénovali, dali si karty a ve#er 
v dev't jsem p$ijel dom(.“
VS: „K tomu stravování na zimáku:
vzpomínám si, jak jednou Tonda 
*ulc coby trenér málem omdlel, kdy"
Vojta vybalil $ízek s bramborov%m 
salátem, kter% mu máma nachystala 
na tenis.“ (sm!je se)

Vybavíte si n&jak% zá#itek, na kter%
rádi vzpomínáte?
VJ: „T$eba exhibi#ní #ty$hru v rámci
daviscupového zápasu !eskoslovensko
vs. *védsko je&t' na staré *tvanici.
Lendl s Borgem tehdy dohrávali singla
v sobotu p$ed #ty$hrou a v následující
pauze p$ed deblem jsme si zahráli – já
s Karlem Vavrou&kem proti Kordovi 
se Sukem. P$ed vyprodan%m star%m 
centrem to byl zá"itek. Skon#ilo 
to 6:5, ale u" nevím, kdo vyhrál.“
VS: „Já rád vzpomínám na to, 
kdy" jsem d'lal vedoucího sb'ra#(.
Nejd$ív s Milanem *irok%m, potom 
s Janou Pikorovou. Jenom p$i finále
Davis Cupu proti Itálii v osmdesátém
m' nepustili na kurt, proto"e jsem 
se neve&el do tri#ka. (sm!je se)
VJ: „Na to finále nikdy nezapomenu.
Byl to ú"asn% zá"itek, s Petrem 
Kordou jsme tenkrát sbírali u sít'.“

Jak se vlastn& vyvíjela Vojtova 
kariéra?
VJ: „Jak jsem $íkal, první dva roky 
u zdi. (sm!je se) Nejd$ív ve &koli#ce 
u pana K$enka. A velká vzpomínka, 
to jsou zimní tréninky u zdi v &atn';
dneska n'co nep$edstavitelného. 
Celou zimu jsem jezdil na *tvanici, 
v &atn' jsme odsunuli sk$í)ky 
a pinkali o ze+.“

A první trené'i? A za$átek kariéry?
VJ: „Ve &koli#ce pan K$enek, potom
Jana Pikorová, Honza !apek, Lá+a
*avrda, Tonda *ulc… Kolem &estnácti
sedmnácti, kdy b%vá ten nejv't&í
»odpad«, jsem m'l &t'stí, proto"e jsem
vydr"el. B%val jsem v"dycky v první
desítce v ro#níku, ale nikdy na úplné
&pici. První byli v't&inou Korda, St$elba,
Suk a N'me#ek. Ale já prost' vydr"el 
a nakonec se prosadil, i kdy" a" 
ve t$iadvaceti.“

A pom&rn& brzy se z vás stal 
deblov% specialista – jak to p'i!lo?
VJ: „N'kdy v roce 1990 jsem 
vyhodnotil, "e v singlu na to nemám.
Na to jsem m'l dost technick%ch 
nedostatk(, slab&í forhend i podání.
Nejv't&í problém byla ale kondice. 
Na dvouhru jsem nem'l fyzicky, navíc
jsem byl t'"k% astmatik a alergik – co"
jsem ov&em tehdy netu&il. Skoro celé
jaro jsem nemohl d%chat a nic opravdu
ú#inného na to tenkrát neexistovalo.“

Tak#e jste vsadil na debla…
VJ: „Myslím, "e jsem v(bec první 
!ech-specialista na #ty$hru. A" po m'
p$i&la celá ta vlna deblist(. A p$ede
mnou, tím úpln' prvním, byl Ameri#an
Patrick Galbraith. Vá"n', v&ichni tenisti
p$edtím hráli ob' sout'"e. V"dy- já se 

[interview]
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[stalo se]

VIP turnaj s Václavem Klausem

Klubov% VIP turnaj ve #ty$h$e u" má tradici a na konci 
prázdnin se hrál po ro#ní pauze op't za ú#asti prezidenta
republiky i I. !LTK Václava Klause; jeho deblov%m partnerem
byl b%val% daviscupov% reprezentant a nyn'j&í klubov% trenér
Jan Vacek. Na vít'zství v&ak nedosáhli. Nad jejich síly byla 
ve finále dvojice Flégl – Nestra&il, která zápas na jeden 
set vyhrála 6:3. Turnaje se zú#astnilo 17 pár(, hrálo se 
v &esti skupinách a od #tvrtfinále vy$azovacím pavoukem, 
o dobré ob#erstvení se postarala klubová restaurace. 
Nejlep&í dvojice si odnesly p'kné ceny, vesm's vybavení 
od zna#ky Tecnifibre, které v'noval Pavel Hu-ka.

Talenty se na "tvanici rojí

Záplavu talent( slibují p$í&tí roky na *tvanici. 
Za poslední m'síce toti" v%razn' p$ibylo mal%ch #ekatel( 
na #lenství. Sandra Kleinová p$ivedla na sv't po Julince 
druhou dceru Sofii, které jsou dva m'síce, Jan Hernych 
má radost ze sedmim'sí#ního syna Honzíka, Petr Vaní#ek 
se t'&í, a" koupí první raketu osmnáctim'sí#nímu Adámkovi, 
u Bervid( sp$ádají dal&í sportovní plány díky p'tim'sí#nímu
Williamovi (je p$esn' na den o #ty$i roky mlad&í ne" sest$i#ka
Viktorka) a také Martin Zenkl bude brzy dávat hodiny 
zadarmo – do #as( mládí ho vrací devítim'sí#ní syn Pé-a. 
Tak a- malí tenisté a budoucí #lenové I. !LTK rostou!

Ulihrach kou$em »Pli!ák)«

B%val% daviscupov% reprezentant Bohdan Ulihrach 
je od 1. zá$í spolu s Ji$ím H$ebcem kou#em Krist%ny
a Karolíny Plí&kov%ch. P$esn'ji: je kou#em Krist%ny 
a s ob'ma d'v#aty bude jezdit na turnaje. „Jsme
domluveni na deset turnaj(, krom' toho se budu 
v Praze v'novat Krist%n'. Holky mají ur#it' potenciál
a z prvních trénink( mám dobr% pocit,“ glosoval
za#átek své první trenérské &tace Bohdan. „Pro holky
bude nepochybn' p$ínos, "e budou mít na turnajích
kou#e. Pozitivní je i to, "e Bo+a si s Jirkou H$ebcem
rozumí, tak"e jejich spolupráce bude fungovat,“
komentuje nové spojení Vladislav *avrda, mana"er
klubu a spole#ník agentury Sports Towers Prague, 
která ob' d'v#ata zastupuje. 

Legrácka pro fotografa aneb Bohdan a jeho tyg'ice

Jan Hernych s p'ítelkyní Mí!ou a mal%m Honzíkem

Vít&zn% pár Flégl – Nestra!il



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

Hrajte v klubech sdru#en%ch v CTC

Jak známo, #lenové I. !LTK mají mo"nost zahrát si 
v n'kterém z 59 klub( sdru"en%ch v Centenary Tennis
Clubs (CTC). Sta#í k tomu oficiální dopis a – pak 
u" jen nezapomenout doma rakety. Takovou mo"nost 
vyu"ila letos v kv'tnu i paní Margaret Hanann z irského
Fitzwilliam Lawn Tennis Clubu. P$i náv&t'v' Prahy 
projevila zájem nav&tívit *tvanici a zahrát si. Na dvorci
se jí ochotn' ujal Petr Lev% a spolu s man"elkou Lenkou
a dal&í #lenkou I. !LTK, paní Chobocky, pak Margaret
Hannan ukázali Prahu (na snímku), za co" jim pat$í
srde#n% dík. V #ervnu pak p$ijela na I. !LTK #lenka 
v%boru australského Kooyong Lawn Tennis Club 
Margot McCluskey, kterou pozvali v klubové 
restauraci na ob'd pánové Stejskal a *im(nek. 

Martin Damm oslavil kulatiny

Je to teprve dva roky, co ukon#il kariéru, nicmén' 
v lét' slavil MARTIN DAMM #ty$icátiny a na *tvanici 
mu gratulovalo na sedmdesát p$átel. Nejv't&í (spole#n%)
dárek dostal u" s p$edstihem: &pi#kové horské kolo. 
Do dal&í #ty$icítky má pr% jednoduch% plán: 
„Hlavn' vydr"et.“ 

Nejpozoruhodn'j&ím dárkem (od bratra s man"elkou)
byla ov&em náv&t'va »michelinského« kucha$e z hotelu
Alcron Romana Pauluse u Damm(. „Uva$il nám sedm
fantastick%ch chod( od gaspacha p$es sa&imi a ú"asné
rizoto s krevetami a" po skv'l% dezert,“ vzpomíná 
deblov% &ampion z US Open (s Paesem), jen" strávil 
tradi#n' léto s rodinou v Praze, ale u" znovu 
zamí$il na Floridu. V roli kou#e jezdí po turnajích 
s &estnáctilet%m Alexem Sendegeyou.

Dammovi s Romanem Paulusem

"éf údr#by areálu Pavel Mud'ík u nového kurtu na Slavoji

Pro závodní hrá#e to po celou 
letní sezonu byla samoz$ejmost, 
pro n'koho mo"ná je&t' novinka. 
Na ja$e vyrostl na Slavoji zbrusu nov%
antukov% kurt. V#etn' oplocení ho 
na klí# postavila firma Schmid a klub
p$i&el tenhle pát% »deta&ovan%« 
dvorec na p(l milionu korun.

„Byla to naprostá nutnost. 
Kdybychom k vybudování kurtu 
nep$istoupili, #ást závodních hrá#( 
by zkrátka nem'la kde trénovat,“
vysv'tluje d(vod roz&í$ení areálu 
na aktuálních 14 dvorc(, z nich" 
je t$ináct antukov%ch a jeden 
s tvrd%m povrchem (Decoturf), 
mana"er I. !LTK Vladislav *avrda. 

Kurt je postaven klasickou 
technologií, antuka je tedy polo"ena
na vrstv' &kváry. „T$íd'né a vyzrálé
&kváry,“ up$es)uje jednatel dodavatelské 
firmy Lubomír Schmid s dov'tkem, 
"e taková u" se dnes shání slo"it'.
Tradi#ní &t'rk jako nejspodn'j&í 
podkladní vrstvu ov&em nahradil 
recyklát z ciheln%ch st$ep( 
(v tlou&-ce vrstvy 25 cm), co" je 
patent firmy Schmid. „Nejen"e vodu
lépe odvádí, ale má i velmi dobré
absorb#ní vlastnosti a díky 

postupnému vzlínání vody kurt 
tolik nevysychá,“ vysv'tluje Schmid.
Recyklát obohacen% o r(zné 
p$ím'sy (vápenné, písky…) 
u" firma b'"n' pou"ívá i místo &kváry
p$i stavb' kurt( pod zna#kou Recourt,
na Slavoji v&ak stojí klasick% dvorec.
„Klub si to p$ál a rozumím tomu,
v&echny dvorce na *tvanici jsou 
postavené shodnou technologií,“ 
$íká Schmid.

Pavel Mud$ík, &éf údr"by areálu, 
nov% dvorec krátce po vybudování 
sám otestoval a jeho parametry chválí.
„Povedl se, je opravdu velmi kvalitní 
a skv'le saje vodu; i po vydatném 
de&ti se na n'm dá ve velmi krátké
dob' hrát,“ $íká.

P$i stavb' dvorce nastal jedin% 
problém: k dispozici byl omezen% 
prostor, na kterém stála dv' 
volejbalová h$i&t'. Do n'j se v&ak 
dvorec neve&el. A tak bylo t$eba 
dal&í dva volejbalové kurty, do kter%ch 
zasahoval a které bylo t$eba zachovat,
posunout o pár metr( dál. Na nov%
dvorec lze vkro#it bu+ brankou 
p$ímo od volejbalov%ch kurt(, 
anebo standardn' z areálu 
tenisov%ch kurt( na Slavoji.

Nov% kurt se povedl

Vyu#ijte volné hodiny v hale

Abonentní hodiny v halách jsou sice u" v drtivé v't&in' vyprodané, 
nicmén' t'm, kdo zaváhali, je&t' zb%vá &ance. V dlouhodobém rozvrhu 
lze po$ád najít volná okénka a zejména o víkendech i v atraktivních #asech;
byla by &koda je nevyu"ít. „V'$ím, "e mnozí #lenové, kte$í v lét' hrávají 
tak$ka denn', na klub v zimních m'sících nezanev$ou a budou chodit 
i do haly #ast'ji ne" jedenkrát t%dn',“ p$eje si mana"er I. !LTK Vladislav
*avrda. P$ehled voln%ch hodin najdete v p$ípad' zájmu na www.cltk.cz 
v sekci PRODEJ HODIN V HALÁCH; rezervace u sekretá$ky klubu 
Martiny Plocové nebo na recepci. 

[stalo se]



V komorní atmosfé$e, ale 
o to up$ímn'ji a opravdov'ji se 
na *tvanici 14. #ervna vzpomínalo 
na wimbledonského &ampiona
Jaroslava Drobného (1921 – 2001). 
U bronzové plakety, kterou slavnostn'
odhalili prezident Václav Klaus 
a viceprezident I. !LTK Franti&ek
Stejskal, promluvil také dal&í 
wimbledonsk% vít'z a #len I. !LTK 
Jan Kode& i Drobného kamarádi 
z hokeje Gustav Bubník a Karel Gut.
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[z klubu]

Pocta wimbledonskému vít!zi

Drobného nelze minout
„Myslíme si, "e p$ipomínat slavné 
tradice a ne"ít jen a jen p$ítomností je
pot$ebné, a proto bychom v p$í&tích
letech rádi takto p$ipomn'li i dal&í
osobnosti klubu,“ $ekl na úvod Václav
Klaus, na jeho" slova navázal b%val%
prezident AELTC, jeho" byl Drobn% 
také #lenem, Tim Phillips.

Velmi smutná, ba krutá byla 
vzpomínka Jana Kode&e. „Málokdo 
si dovede p$edstavit, jak smutné byly
poslední m'síce Jardova "ivota. Vím, 
"e poslední dny doslova proplakal,
krom' kamaráda Milo&e Vajnera mu
nikdo dal&í nezbyl. Je dob$e, "e má
Jarda na *tvanici plaketu, jenom je
&koda, "e se jí nedo"il, "e jsme to 
neud'lali d$ív.“

U" bez mikrofonu pak Kode& mluvil 
i o tom, jak bylo pro Drobného t'"ké
"ít v emigraci, b%t bez ob#anství. Z jiného
soudku byla vzpomínka Pavla Kordy 
na dvaa&edesát% rok a daviscupové
utkání ve Stockholmu. „Jarda tehdy
*védy kou#oval a také pracoval pro
Dunlop. Já p$ijel se dv'ma raketami
Spalding – jedna byla ohnutá doleva,
druhá doprava. Kdy" to Jarda po 
tréninku vid'l, &el za mnou a $íká: 
!ím to, proboha, hraje&?! Kdy" 
odcházel, kroutil hlavou, ale za hodinku
byl zpátky a – p$inesl mi &est dunlopek. 
.ekl, a- mu podám ty dv' svoje 

nebo"ky a zlomil je p$es koleno. 
Od té doby jsem hrál s dunlopkami.“

Mezi hosty byli i dal&í pam'tníci, 
nap$íklad Jaromír Be#ka nebo Karel
!efelín, n'kdej&í p$edseda LTC, ale 
i b%valí Drobného hokejoví spoluhrá#i.
„V Uh$ín'vsi jsme spolu hrávali jako
dorostenci. Jarda byl ohromnej kluk.
Nikdy nepodcenil soupe$e. Ale 
na druhou stranu $íkal: Ka"d% musí
dostat, co se do n'j vejde,“ 
usmál se Karel Gut.

Kdokoli nap$í&t' p(jde skrz foyer 
I. !LTK, Jaroslava Drobného nem("e
minout. Dvojnásobn% vít'z Pa$í"e 
a &ampion z Wimbledonu 1954 u"
bude nav"dy na *tvanici, kde strávil 
kus "ivota. Na decentní bronzové 
plaket' se podíleli socha$i Adéla
Bebárová a Josef *afa$ík a v dejvickém
ateliéru ji odlil kovolitec Jaroslav
Zahrádka. „Byla to p'kná práce, ale
nelehká. S podklady nám pomohlo
Klementinum, ale podle fotek se 
pracuje t'"ce, zvlá&- kdy" jde o staré 
a nep$íli& kvalitní snímky. Proto 
máme radost, "e jsme podobu pana
Drobného trefili. Aspo) pam'tníci 
to tvrdí,“ t'&ilo Zahrádku.

Jak $ekl Jan Kode&, Jaroslav Drobn% 
se bezpochyby odn'kud shora dívá 
a vlastn' je po$ád na *tvanici.

Prezident klubu Václav Klaus s Franti!kem Stejskalem p'i odhalení pam&tní desky

!

P'i slavnostní p'íle#itosti se na "tvanici se!li hlavn& pam&tníci



!trnáctého #ervna byla ve foyer I. !LTK
slavnostn' odhalena deska k poct'
Jaroslava Drobného, ostatn' je o tom
psáno na vedlej&í stránce. Pokusím se
te+ – jako poslední #len jeho báje#né
tenisovo-hokejové party #ty$icát%ch let
minulého století – se$adit podle sv%ch
poznámek a pam'ti sled jeho úsp'ch(,
kter%mi si vydobyl uznání ve sv't'.

Kdy" ne d$íve, od vít'zství &estnáctiletého
Drobného na juniorce v Pardubicích 
v roce 1937 (od zalo"ení v roce 1924
a" do sedma#ty$icátého se hrála jako
sout'" junior( do 21 let, poté do 18
let) v'd'li v&ichni hrá#i i #inovníci 
v !SR, "e na *tvanici vyr(stá mistr.
Úto#n% styl hry, kter%m juniorku vyhrál
a ve finále porazil o #ty$i roky star&ího
Vlá+u !erníku, byl imponující, stejn'
jako to, "e u" v té dob' byl i nejlep&ím
hokejistou I. !LTK.

Na ja$e 1938 vyhrál Jarda slavn% turnaj
Rott-Weiss Clubu v Berlín', kdy" 
v semifinále porazil druhého N'mce
Henkela a ve finále Raku&ana Redla,
oba v p'ti setech. Byl za to vyslán do
Wimbledonu, co" ov&em byla jeho první
zku&enost na tráv'. Na mistrovství !ech
v Tábo$e potom ve finále poprvé porazil
mistra !SR Menzela, v p'ti setech. 
Za rok se pak zú#astnil i posledního
p$edvále#ného Wimbledonu; vyhrál dv'
kola a podlehl Angli#anu Austinovi,
kdy" si ve t$etí sad' zranil ruku.

Cel%ch p't vále#n%ch let u nás nem'l
soupe$e, od sv%ch devatenácti ztratil
mo"nost hrát mezinárodní sout'"e. 
My v&ichni jeho kamarádi jsme v'd'li,
"e mezi sebou máme sportovního 
génia a ochotn' jsme se pod$izovali
jeho plánu jak se udr"ovati ve form'. 
Jistá byla i pomoc a pochopení vedení 
I. !LTK. Relativní klid v Praze umo")oval
– i p$es nedostatek mí#(, strun i raket –
po$ádání mistrovství protektorátu 
i firemních a meziklubov%ch utkání.

V roce 1946, na prvním povále#ném
grandslamu v Pa$í"i, p$i&el Jard(v první
obrovsk% úsp'ch. Hrál finále proti
domácímu Marcelu Bernardovi. Vyhrál
dva sety, 6:3 a 6:2, kdy" skv'le úto#il.
Bernard pak ale po"ádal o pokropení
dvorce, a to ud'lali po$adatelé tak
dokonale, "e antuka p$í&ern' klouzala.
Jarda ztratil jistotu a dal&í t$i sety 
prohrál 1:6, 4:6 a 3:6. 

Pak p$i&el Wimbledon. V boji o #tvrtfinále
narazil Drobn% na tehdy nejlep&ího
hrá#e sv'ta Ameri#ana Jacka Kramera.
Skv'l% p'tisetov% zápas vyhrál a od
toho momentu pat$il do sv'tové &pi#ky. 

Ve #tvrtfinále porazil Francouze Pelizzu
ve t$ech setech a v semifinále podlehl
Australanu Brownovi 4:6, 5:7, 2:6. 
Na US Open Jarda v tom roce nejel,
proto"e ho #ekalo mistrovství sv'ta 
v hokeji v Praze. Na n'm dokázal, 
"e i na led' je pro národní mu"stvo 
nepostradateln% – !SR tehdy poprvé
&ampionát vyhrála.

Rok 1947, to bylo velké ta"ení 
v Davisov' poháru. 1. kolo v Malmö
proti silnému *védsku s Bergelinem 
a Johanssonem. Jarda oba porazil, 
p$i#em" s Johanssonem prohrával 
1:4 v pátém setu, s !erníkem vyhráli 
i #ty$hru. Druhé kolo – *v%carsko 4:1,
pak Nov% Zéland 5:0 a v semifinále
Eurozóny 4:1 proti Francii. V singlech
porazil Drobn% Destremaua a odvedl
prohru z Pa$í"e Bernardovi, v památné
#ty$h$e porazili s !erníkem 49letého
Borotru s dvoumetrov%m Petrou, 
vít'zem Wimbledonu 1946, po setech
10:8, 14:12, 6:3. Byli jsme ve finále, 
v Záh$ebu proti Jugoslávii, se kterou jsme
o rok d$ív ne&-astn' prohráli; tentokrát
to byla hladká zále"itost – 4:0. 
V Montrealu #ekala v mezipásmovém
finále Austrálie. Po prvním dnu to bylo
1:1, Drobn% porazil Pailse 6:3, 6:4,  
4:6 a 6:4, ale celkov' prohra 1:4.

Ve Wimbledonu za#al v tom roce Jarda
v%hrou nad Pancho Segurou t$ikrát 7:5,
ve #tvrtfinále ho v&ak po p'tisetové
bitv' zastavil Budge Patty: 6:3, 4:6,
9:7, 2:6, 3:6. Tenhle krásn% zápas se
smutn%m koncem jsem vid'l s Karlem
Ko"eluhem z hrá#ské ló"e, hned vedle
nás sed'la v královské ló"i princezna
Margaret. Drobn% a !erník byli tehdy
za v%borné v%kony pozváni na US Open,
kde se Jarda probojoval do semifinále,
ve kterém prohrál s Kramerem 6:3, 3:6,
0:6 a 1:6. Sv'tov% "eb$í#ek sestavovan%
v USA tenkrát vypadal takhle: 1. Kramer,
2. Parker, 3. Schroeder, 4. Bromwich, 
5. Drobn%. Jarda byl v roce 1947 vyhlá&en
nejlep&ím domácím sportovcem roku.

V zim' roku 1948 se konala olympiáda
ve Svatém Mo$ici a Drobn% si odtud 
p$ivezl st$íbrnou medaili a taky skv'l%
v%sledek 0:0 s tehdy v&emocnou
Kanadou. Pak u" p$i&el komunistick%
»vít'zn% únor«, kter% sjednotil 
t'lov%chovu. Tenis ale b'"el dál a sehráli
jsme dal&í v%born% Davis Cup. Na úvod
jsme v Praze porazili Brazílii, bez
nemocného !erníka, jeho" nahradil
Fero Vrba, a v deblu nastoupili Drobn%
se Zábrodsk%m. Druhé kolo, v Praze 
3:2 proti Belgii. Semifinále v Milán' 
3:2 proti Itálii. Finále Evropské zóny 
v Praze proti *véd(m – 4:1. Drobn%

Na úsp!chy Jaroslava Drobného vzpomíná Jaromír Be&ka

P#íkaz a pak emigrace

Karel Ko#eluh s Jaroslaven Drobn%m 
a Vladimírem Zábrodsk%m na "tvanici 
v roce 1848

porazil Bergelina a !erník Johanssona,
spolu vyhráli #ty$hru. Sláva, znovu
mezipásmové finále proti Austrálii, 
tentokrát v Bostonu a – op't na tráv'.
To byl pro nás problém. Drobn% podlehl
na úvod Sidwellovi 3:6, 2:6, 11:9 
a 12:14, s !erníkem porazili ve #ty$h$e
pár Brown, Long a Jarda pak udolal
Quitta 6:8, 3:6, 18:16, 6:3 a 7:5,
jenom"e !erník ob' dvouhry prohrál…

V Pa$í"i Drobn% v tom roce v semifinále
oplatil porá"ku Pattymu, ve finále v&ak
prohrál s druh%m hrá#em sv'ta
Parkerem 4:6, 5:7, 7:5 a 6:8.

V roce 1949 porazili Drobn% a spol. 
v Davisov' poháru v Praze slabé
Monako 5:0 a druhé kolo vyhráli 
v Anglii, kterou vedl Fred Perry, 4:1. 
V Pa$í"i proti Francii pak Jarda prohrál 
s Bernardem, kter% to na n'j doma
um'l. To u" se na Jardu snesla kritika
nov%ch mocipán(, nicmén' dostal
v%jezdní dolo"ku do Wimbledonu a
tam slavil velik% úsp'ch. Ve #tvrtfinále
porazil Australana Browna 2:6, 7:5,
1:6, 6:2, 6:4, v semifinále jeho krajana
Bromwiche 6:1, 6:3 a 6:2 a jako první
!echoslovák hrál ve finále. 
S Ameri#anem Schroederem prohrál 6:3,
0:6, 3:6, 6:4 a 4:6. Po finále odlet'l 
s !erníkem na turnaj do &v%carského
Gstaadu, kde jej ov&em zastihl p$íkaz,
aby se ihned vrátil do Prahy.
Následovala trpká emigrace a Jardovy
triumfy na Roland Garros v letech 1951
a 1952 a vít'zství ve Wimbledonu 1954.
To u" nám ho na *tvanici bohu"el
nevrátilo. Jaká &koda pro #esk% tenis. 
A vím, "e i pro n'j…

K dopln'ní mého vztahu k Jardovi 
si dovolím podotknout, "e jsem na
*tvanici soudcoval v&echny jeho zápasy
na umpiru, proto"e on si to p$ál. 
Dle tehdej&ích pravidel byla po t$etím
setu dvacetiminutová p$estávka. To se
&el Jarda poka"dé do &atny p$evléknout 
a MUDr. Kabátník mu namasíroval ruku
a stehna. Krom' doktora a m' v&ak 
do Jardovy &atny nikdo dal&í nesm'l.

Jára Be"ka
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Lucie Hradecká ozdobila rok olympijsk%m st#íbrem

Kde to, proboha, hrajou?

Byla olympijská finálová radost 
v n&$em jiná ne# ty grandslamové?
„Byla, u" jen proto, "e olympiáda 
je jednou za #ty$i roky; v tomhle 
je st$íbro ur#it' cenn'j&í ne" t$eba 
finále z Wimbledonu. V Lond%n' 
jsem na ka"dém kroku vid'la, "e to 
tak berou v&ichni. Musím se p$iznat, "e
jsem nominaci na olympijské hry moc 
nepro"ívala a $íkala si, "e kdy" nepojedu,
sv't se nezbo$í. Nakonec jsem ale byla
&-astná, "e jsem v Lond%n' mohla b%t.
Atmosféra tam byla jedine#ná a tenis
sledovali i ti, kte$í se o n'j jinak 
p$íli& nezajímají.“

Jak jste s Andreou slavily? 
„Neslavily. Po olympiád' nebyla 
&ance, ani pak po US Open. Ale t$eba
se nám to je&t' poda$í na konci sezony. 
Vím, "e Andy n'jakou oslavi#ku doma 
v Plzni stihla, také m' na ni zvala, 
ale nestíhala jsem. Mn' zase ud'lala 
p$ekvápko ségra: naplnila mi cel% 
pokoj balónky s logem olympiády 
a ud'lala mi dort.“

Po p'edchozích úsp&!ích a finále
Wimbledonu jste se ur$it& na medaili
cítily – nebo ne?
„Doufaly jsme v ni. Wimbledon, 
kde jsme o dva t%dny d$ív hrály finále
(5:7, 4:6 proti sestrám Williamsov%m –
pozn.), nám hodn' pomohl, hlavn'
pokud jde o sebev'domí. V semifinále
nás ale #ekal hodn' t'"k% zápas, sv'tové
jedni#ky Huberová s Raymondovou.
V'd'ly jsme, "e musíme zahrát na sto
procent. Radost po vyhraném semifinále
byla nepopsatelná, jako bychom vyhrály
turnaj. (6:1, 7:6 – pozn.) V'd'ly jsme,
"e tu medaili máme, pak u" &lo jen 
o barvu.“ 

Ve finále vás – stejn& jako ve
Wimbledonu – porazily sestry
Williamsovy. Dá se s nimi v)bec hrát?
„Dá, ale asi jen v prvním nebo 
ve druhém kole. Potom u" ne, 
proto"e jsou rozehrané, mají motivaci 
a nenechají si to vzít. V prvních kolech
do toho je&t' nejdou naplno, tam je
&ance je p$ekvapit.“

Nejen sob', i I. !LTK d'lala po cel% rok radost LUCIE HRADECKÁ (27). 
Krom' semifinále dvouhry v Madridu a finále v Quebeku pro"ila excelentní 
sezonu v deblu: s Andreou Hlavá#kovou p$ivezly st$íbro z olympijského Lond%na 
a hrály finále Wimbledonu a US Open! P$ipo#t'te semifinále French Open 
a Australian Open, tituly ze Cincinnati a Memphisu a ú#ast v Masters 
(skon#ilo po uzáv'rce) – k tomu se slu&í pogratulovat. 

[rozhovor]

Tenisová olympiáda pr% byla 
zvlá!tní, netypická, zkrátka divná 
– co v!e bylo v All England Clubu
jinak krom& barev?
„Kdy" jsem tam prvn' p$i&la 
a vid'la r("ové plachty a barevná 
trika hrá#(, p$i&lo mi to hodn' zvlá&tní.
První dny jsem si na to zvykala. T$eba
jsme procházeli areálem a u Henman
Hillu, kde byla ob$í televize, jsem se
dívala na pár mí#( Federera a $íkala si:
Kde to, proboha, hrajou? A" za okam"ik
mi do&lo, "e je to wimbledonsk% centr.
Zkrátka to vypadalo jako úpln' jin% 
turnaj.!“

I dal!í v&ci byly pr% jinak ne# 
p'i Wimbledonu…
„Jídlo nebylo nic moc. Na za#átku 
jen sendvi#e, tak"e jsme jedli spí&
oplatky, a i pozd'ji to bylo 
nesrovnatelné, o dv' t$etiny hor&í.
Toté" dal&í v'ci okolo. P$i turnaji b'"n'
fungují dva a" #ty$i fyzioterapeuti, p$i
olympiád' jenom jeden, ve sprchách
b%vají p$i Wimbledonu m%dla, &ampóny
i lak na vlasy, te+ v(bec nic… 
Ani "ehli#ka a prkno, zrovna jsem 
si cht'la na triko na"ehlit vlaje#ku. 
Taky ve&ker% personál byl jin%, tenis
moc neznali. T$eba na zápas prvního
kola nás vedli velkou oklikou, 
trvalo nám to deset minut 
místo t$í.“

Jak% nejv&t!í zá#itek jste si z Lond%na
p'ivezla?
„Atmosféru v #eském dom', kde 
bylo po na&em st$íbru úpln' plno. 
M'la jsem fajn pocit, "e v&ichni sledují
v&echny sporty, v&em fandí a mají 
z ka"dého v%sledku radost.“

A co krom& medaile jste si p'ivezla?
„Pár suven%r( a asi dva tisíce fotek.“
(usmívá se) 

Tolik?
„V&ichni hrá#i dostali od mezinárodní
federace ITF malou videokameru Sony,
tak"e jsme natá#eli osto&est – nástupy,
ceremoniály, prost' v&echno. A pak
jsme to s holkama daly dohromady,
videa i fotky. U" jsem n'co stihla 
prohlédnout, ale rozt$íd'né to nemám.
A ud'lat to, to bude práce na celou
zimu.“ (sm!je se)

Kde v)bec máte medaili?
„Schovanou.“

Jak moc se t&!íte na deblové Masters?
A na finále Fed Cupu?
„T'&ím. V'$ím, "e to bude p'kné 
a snad i úsp'&né zakon#ení sezony.“

Letos jste vyd&lala i dost pen&z – u#
má domek, kter% stavíte, st'echu?
„Je to teprve pár dn(, ale má. P$í&tí rok
v kv'tnu bychom se cht'li st'hovat.“

Chvíle olympijského !t&stí s Andreou Hlavá$kovou
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[závodní tenis]

D'chod se odkládá
Jan Hernych se t!$í na cestování s rodinou

Je&t' na za#átku léta mí$il JAN HERNYCH (33) pomalou#ku 
do tenisového d(chodu. Plánoval, jak bude s rodinou objí"d't
challengery a dokud ho tenis bude bavit, bude hrát. Jenom"e 
sotva se zbavil nep$íjemn%ch trabl( se zády, p$i&el ne#ekan% 
v%sledek: #tvrtfinále turnaje ATP Tour v Gstaadu, kam se 
prodral z kvalifikace. Plány se m'ní…

„Na ten d(chod jsem zase tak 
intenzivn' nemyslel,“ $íkal s úsm'vem
160. hrá# sv'ta poté, co se na konci
léta vrátil z Ameriky, kde uhrál kolo 
na challengeru ve Vancouveru 
a semifinále v Aptosu. „Po$ád v'$ím, 
"e kdy" budu del&í dobu fit, mám &anci
n'co uhrát a dostat se v%&. Záda mi
toho bohu"el letos moc nedovolila, 
a" do Wimbledonu nebyl m'síc, abych
nemusel nejmén' t%den tréninku 
vynechat. M("e za to obratel v hrudní
páte$i, kter% p$i p$etí"ení za#ne zlobit.
Zatímco podobn% problém v jiné #ásti
páte$e odezní za den za dva, tady je 
to v"dycky t%den. Po$ád m' to házelo
zpátky, bylo to dost deprimující.“ 

Kv(li zád(m za$adil ka"dodenn' 
cviky na uvoln'ní, odlo"il n'které 
tréninkové pom(cky, které zád(m
nesv'd#í (expandér), sna"í se trénovat
tak, aby nedo&lo k p$etí"ení. P$i pé#i 
o t'lesnou schránku mu u" zhruba 
rok pomáhá kondi#ní trenér Michal 
Vágner, kter% s ním objel i pár turnaj(. 
„Kdy" je Michal se mnou, záda 
dr"í a mám i v%sledky. Byl se mnou 
v b$eznu v Sarajevu, kde jsem vyhrál, 
i te+ v Americe.“

Jenom"e práv' po Sarajevu p$i&ly 
#ty$i plonkové m'síce s jedinou v%hrou 
v hlavní sout'"i a n'kolika neúsp'&n%mi
kvalifikacemi. Radost p$i&la a" v Gstaadu.
„Byl to první turnaj, na kter% jsem vzal
rodinu. Jeli jsme do *v%carska dva dny,
spali jsme cestou v N'mecku, a – p$ijeli
jsme na poslední chvíli. N'jak jsem 
to neodhadl,“ usmívá se Honza. 
„V Gstaadu jsem to odstartoval u" 
prvním zápasem v kvalifikaci, kdy 
jsem utekl z me#bolu. Hrál jsem tam
opravdu dob$e,“ hodnotí nejlep&í 
v%sledek roku.

Podzimní cesta do Asie Honzovi 
radost neud'lala, dvakrát skon#il 
v kvalifikaci. Spravit chu- si m("e 
je&t' na dvou challengerech v Evrop'.
„Letos u" díru do sv'ta neud'lám, ale
p$í&tí rok to chci je&t' zkusit. Budu víc
jezdit s rodinou a s kondi#ním trenérem,
vybírat si turnaje, které mám rád 
a kde se mi da$í,“ plánuje Hernych, 
p$ed t$emi lety 59. hrá# "eb$í#ku ATP 
ve dvouh$e. Jeho kou#em je po pauze
znovu Ji$í H$ebec, jarní spolupráce 
s Janem Bedán'm byla jen intermezzem
na pár t%dn(. Pro#? „M'li jsme na
tenis ka"d% jin% pohled a nezvládal
jsem tu porci informací, kterou mi 
pan Bedá) dával. V podstat' m' to
ru&ilo p$i h$e. Já se spí& $ídím intuicí 
a pot$ebuju b%t hlavn' v pohod',“
vysv'tluje. „I proto se t'&ím, "e 
budu brát na turnaje Mí&u a Honzíka. 
Kdy" jsou se mnou, uklid)uje m' to, 
a to je pro m(j tenis nejd(le"it'j&í 
– abych se na turnaji cítil dob$e.“

Jan Hernych v&'í, #e pokud zkrotí trable se zády, dá o sob& p'í!tí rok je!t& v&d&t
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Tri$ko a !ortky – Terez$ina oblíbená letní móda

Tereza na Pardubické juniorce, kterou v lásce nemá. 
Neda'ilo se jí tam loni ani letos.
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[závodní tenis]

Rozhodnutí o tom, "e juniorské 
turnaje nejsou to pravé, ud'lala 
Tereza s maminkou a nevlastním 
otcem Martinem Dvo$ákem zhruba
p$ed dv'ma roky. „D(vody jsou 
jednoduché: ve dvanácti je&t' nebyla
schopná m'$it se s nejlep&ími, proto"e
za#ínala s tenisem relativn' pozd', 
a" v osmi letech. A kdy" u" byla v'kem
juniorka, zase chyb'ly finance na
cestování po zahrani#ních turnajích
ITF,“ vysv'tluje Dvo$ák, kter% Terezu 
a" do patnácti vedl i jako trenér. 
Tereza p$itakává: „Ur#it' to bylo 
správné rozhodnutí, i kdy" má 
i ur#itá negativa. Tím, "e nejsem 
na &pici juniorsk%ch "eb$í#k(, 
nemám "ádnou finan#ní podporu 
od svazu, volné karty, ani &anci 
na n'jaké sponzorské smlouvy.
V&echno financuje rodina.“

Práv' kv(li omezen%m finan#ním 
mo"nostem jezdí Tereza p$edev&ím 
na men&í turnaje po Evrop', které 
jsou ale nabit'j&í. V exotice jsou 
sice body dostupn'j&í, jenom"e 
to stojí balík pen'z.

„To, co Terka vyhraje, pokryje 
v't&inou jen startovné, které se 
na nejmen&ích turnajích pohybuje 
do padesáti eur. Rok jejího tenisu 
nás stojí kolem p(l milionu korun,“ 
p$ibli"uje Dvo$ák.

Jeho nevlastní dce$i rozhodn' 
nechyb'jí p$edpoklady, píle ani 
profesionalita a touha. „N'kdy je
Tereza snad a" p$íli& cti"ádostivá,“ 
$íká její klubov% trenér Jaroslav Jandus,
jen" v'$í, "e se Martincová do dvou 
let prosadí do druhé stovky "eb$í#ku
WTA. „Má ideální postavu, v%born' 
se pohybuje, hraje rychle, dob$e 
servíruje,“ vypo#ítává p$ednosti 
hrá#ky, která za#ínala na Cibulkách 
a na *tvanici hraje dva roky. „Jsem
tady spokojená, nejen s trenérem 
a podmínkami, ale i s tím, "e je 
tady perfektní sparing. Ten bych 
v jiném klubu hledala t'"ko. Ob#as 
si zahraju i s Ivetou Bene&ovou, 
Mí&ou Krajicekovou, s Karolínou 
nebo Krist%nou Plí&kovou,“ 
pochvaluje se Tereza.

Moc dob$e ví, "e ji ne#eká snadná
cesta, i "ensk% tenis je ka"d% den
vyrovnan'j&í. „I od sedmisté hrá#ky 
na sv't' m("u dostat dvakrát 6:1, 
tak to dneska je. V&ichni do toho 
jdou naplno, v&ichni se cht'jí prosadit. 
Kdy" n'kdy p$ijedu na turnaj a vidím 
soupe$ky, úpln' se vyd'sím, a" m'
mamka musí uklid)ovat,“ sm'je se.
„Asi se tro&ku podce)uju. Na kurtu 
u" ne, tam si v'$ím, ale kdy" vidím 
soupe$ky trénovat, mívám #asto pocit,
"e jsou mnohem lep&í ne" já.“

Krom' otce a maminky je 
pro Terez#in tenis d(le"itá i babi#ka.
Jana Jílková je toti" trenérkou atlet(,
mj. desetiboja$e Romana *ebrleho 
a p$eká"ká$ky *krobákové. Na kondi#ní
p$ípravu na Strahov k ní proto 
chodí i vnu#ka. 

„Vidím na sob', "e mi to pomáhá. 
D$ív jsem trénovala ve skupin' u Pavla
Jandy a pak chodila na speciální 
p$ípravu do Centra volného #asu 
na Prosek, ale to stálo dost pen'z.
Proto te+ makám pod dohledem 
babi. Sna"í se m' zpevnit, chodíme 
do posilovny, b'háme, prost' 
pestr% trénink.“

Tereza studuje druh% ro#ník 
obchodní akademie na Vinohradech.
Nemá individuální studijní plán, 
ale jinudy z$ejm' u" v nejbli"&í 
budoucnosti cesta nepovede. 
„Zatím chodím na klasické denní 
studium a ve &kole mi v mezích 
mo"ností vycházejí vst$íc. Individuální
plán by m' stál o t$icet tisíc ro#n' 
víc, je to soukromá &kola,“ 
vysv'tluje. 

Pokud trénuje na *tvanici, 
#asov% rozvrh je zhruba následující: 
„Ve t$i #tvrt' na sedm vstávám, 
v 8.20 musím b%t ve &kole, v 11 jdu 
na tenis, ve 12 mám první trénink, 
od t$í druh%, v't&inou do p(l páté, 
a od &esti d'lám (t$ikrát t%dn') 
na Strahov' s babi#kou kondici. 
Ob#as si místo ní jdu zaplavat, 
ale regeneraci bych se m'la 
v'novat víc,“ $íká sebekriticky.

Nestaví si vzdu&né zámky, jen 
postupné cíle. Ten první velk% zní:
dostat se do Top 100. „Pak se 
uvidí, sny jsou samoz$ejm' v%&, 
ale to jsou zatím opravdu jen sny,“ 
$íká dívka, které se líbí agresivní tenis
Azarenkové a ráda trénuje s kluky.
„Nemají takové nálady jako holky 
a jejich hra se víc blí"í lep&ím babám.
Mají lep&í servis, víc mí#e liftují, 
o dost líp se pohybují. Ráda bych 
s nimi hrála #ast'ji.“

I pro leto&ní rok byl turnajov% plán
jasn%: nejmen&í turnaje ITF, tedy desítky
a p'tadvacítky, tu a tam padesátka 
#i stovka, pochopiteln' kvalifikace.
„Musela jsem turnaje pe#liv' vybírat,
proto"e v sedmnácti lze hrát jen 
&estnáct turnaj( "en za rok. A pokud
jsem nehrála dob$e a nepostupovala 
z kvalifikací, hrála jsem málo zápas(,“
st'"uje si p(vabná sle#na, která si 
pr% úsp'&n' zakázala fastfoody, 
omezila knedlíky a ka"d% den musí 
mít salát (s masem). Pro sportovkyni
skv'lé, pro potenciálního partnera 
u" tolik ne.!

Nestavím
si vzdu$né
zámky

Na velké vít'zství 
zatím #eká, stejn' tak 
na sponzory. Není divu. 
TEREZA MARTINCOVÁ (18), 
se toti" do "enské &pi#ky prodírá
neortodoxní cestou – u" od
juniorsk%ch let zkou&í &t'stí
rovnou na turnajích dosp'l%ch.
A zdá se, "e nezvolila &patnou
cestu; na konci léta byla 
po semifinále p'tadvacítky 
na Neridé 470. hrá#kou 
"eb$í#ku WTA, o dv' st' 
míst v%& ne" v únoru.

Tereza Martincová



Sv'$enec Karla Ku#ery jako by cht'l
potvrdit, "e na *tvanici se ka"d% rok
n'kdo odrazí k vynikajícím v%sledk(m 
a pr(lomovému roku. Na podzim toti"
Martin Kli"an, v Praze a" st% hrá# sv'ta,
figuroval u" na 28. p$í#ce "eb$í#ku 
ATP – to i díky osmifinále US Open 
a triumfu na turnaji ATP Tour 
v Petrohradu.

„Kli"an byl mo"ná pro spoustu 
domácích fanou&k( tím, komu dr"eli
palce po vy$azení #esk%ch hrá#(,“ 
$íká $editel turnaje Vladislav *avrda 
s dov'tkem, "e ho mo"ná práv' finále
na *tvanici nastartovalo k v%borné
sezon'. V"dy- vzáp'tí vyhrál Slovák
dal&í challenger v Bordeaux a v lét' 
pak po semifinále v Kitzbühelu i dal&í 
v San Marinu! Absence !ech( v boji 
o titul v&ak *avrdu mrzela. „Luká& 
Rosol pat$il jako obhájce titulu 
nepochybn' k favorit(m, ale takov% 
je tenis. Je&t' bych rád p$ipomn'l
jméno Belgi#ana Goffina, kter% se 
v Praze také ukázal ve v%borném 
sv'tle a pak zazá$il na Roland Garros,
kde se probojoval mezi posledních 
&estnáct hrá#( a zle trápil Federera.
Myslím, "e leto&ní turnaj byl op't 
velmi solidn' obsazen%; v"dy- i vít'z
Zeballos pat$il v nedávné minulosti 
do první padesátky. Jenom &koda 
neú#asti Haase, pro kterého jsme m'li
p$ipravenou volnou kartu a kter% by 
byl nepochybn' atrakcí. Bylo pro m'
velk%m zklamáním, "e se v#as neomluvil
a jeho karta de facto propadla a získal
ji lucky looser, tedy první nepostupující
z kvalifikace. Kdyby se Haas v#as 
odhlásil, mohli jsme ji dát n'komu 
z domácích hrá#(...“

Rosol si spravil chu- alespo) v deblu: 
se Zeballosem zvít'zili ve finálové bitv'

nad slovensk%m párem Kli"an – Zelenay
12-10 v super tie-breaku.

Co je podstatné: CNGvitall 
Prague Open 2012 by Noncore 
se hrál podruhé za sebou ve druhém 
kv'tnovém t%dnu, tedy v p(vodním 
termínu turnaje. Te+ se v&ak znovu
mluví o termínovém st'hování. Kam? 
S nejv't&í pravd'podobností 
o m'síc – do #ervna. 

„Ned'lní finále se v kv'tnu hraje 
tradi#n' v den, kdy se b'"í Pra"sk%
maraton, co" p$iná&í n'kolik negativ,
zejména ve vztahu k médiím a televizním
p$enos(m, stejn' jako kolize s hokejov%m
mistrovstvím sv'ta. To je hlavní d(vod,
pro# uva"ujeme o p$esunutí do jiného
termínu,“ vysv'tluje Vladislav 
*avrda. Jako optimální se jeví t%den 
bezprost$edn' po French Open a tedy 
po prost'jovském challengeru. „P$ineslo
by to z$ejm' i dal&í pozitiva, n'kte$í
hrá#i, kte$í by p$ijeli do Prost'jova, by
mo"ná z(stali a pokra#ovali na *tvanici.
Dal&í mo"nou variantou je n'kter% 
prázdninov% t%den, nicmén' v tuto
chvíli preferujeme #erven a v tom 
smyslu také jednáme s ATP.“

O dvojturnaji, kter% se hrál 
na *tvanici &est let (do roku 2010),
po$ádající agentura SportTowers Prague
pro p$í&tí rok neuva"uje, prioritou je
kvalitní challenger. A pro# mají tro&ku
negalantn' p$ednost mu"i „Domníváme
se – p$i v&í úct' k "enám – "e mu"sk%
tenis je p$ece jen atraktivn'j&í a p$itáhne
v't&í pozornost i zájem divák(,“ 
$íká *avrda.

Zb%vá tedy rozlousknout jediné: 
bude se hrát v roce 2013 na *tvanici 
v #ervnu, anebo a" o prázdninách?
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Prague Open 
v novém termínu?

Prague Open u" pat$í ke *tvanici 
a I. !LTK stejn' jako klubové 
a VIP turnaje nebo akce Centenary
Tennis Clubs. Tradice »nového« 
challengeru, kter% po &est ro#ník(
doprovázel i turnaj nejpresti"n'j&í 
"enské série WTA Tour, naposledy 
s dotací 220 000 dolar(, sahá 
do roku 2001; premiéru tehdy 
vyhrál daviscupov% reprezentant
Ctislav Dosed'l. Poslední ro#ník 
se stal letos na ja$e ko$istí 
Argentince Zeballose, jen" 
ve finále porazil ve t$ech 
setech Slováka Kli"ana. 

[závodní tenis]

Grigor Dimitrov hrál v kv&tnu v Praze podruhé,
ale ani tentokrát neusp&l

Martin Kli#an se letos probojoval do finále Prague Open



Ivo Miná'

Mu#i
Ivo Miná' #len daviscupového t%mu, vít'z challengeru v Santosu (USD 35 000), 

vít'z dvouhry a #ty$hry na Mistrovství !R
Jan Hernych #tvrtfinalista turnaje ATP v Gstaadu (! 350 000), 

vít'z challengeru v Sarajevu (USD 30 000)
Jan Mertl finalista challengeru v Sarajevu (USD 30 000)

*eny
Lucie Hradecká #lenka fedcupového t%mu, st$íbrná medailistka ve #ty$h$e z LOH v Lond%n', 

finalistka #ty$hry ve Wimbledonu a na US Open, semifinalistka na Roland 
Garros a v Indian Wells (USD 5 500 000), vít'zka #ty$hry v Cincinnati 
a Memphisu (v&e s Hlavá#kovou); finalistka dvouhry v Quebeku 
(USD 220 000), semifinalistka v Madridu (! 4 000 000),

Iveta Bene!ová  vít'zka #ty$hry ve Stuttgartu (USD 740 000), semifinalistka #ty$hry 
v Indian Wells (USD 5 500 000, v"dy se Záhlavovou-Str%covou)

Karolína Plí!ková ve dvouh$e se kvalifikovala ve Wimbledonu i na Roland Garros 
a na "eb$í#ku WTA postoupila o 50 míst – na 111. p$í#ku; 
semifinalistka #ty$hry turnaje WTA v Kuala Lumpur 
(USD 220 000, se sestrou Krist%nou)

Krist%na Plí!ková z kvalifikace postoupila do 2. kola dvouhry ve Wimbledonu 
i na US Open, kde porazila Goergesovou, na "eb$í#ku postoupila 
o 70 míst – na 110. p$í#ku; semifinalistka #ty$hry 
v Kuala Lumpur (USD 220 000)

Junio'i a juniorky
Robin Stan&k vít'z ITF 2 v Potchefstroomu, 1. hrá# ro#níku 1995 v !R
Tereza Martincová semifinalistka dvouhry na turnaji ITF v TK Neridé (USD 25 000)
Jesika Male$ková vít'zka #ty$hry na turnaji ITF v TK Neridé (USD 25 000)
Sandra Mateková #lenka vít'zného t%mu do 16 let ve Winter Cupu

*áci a #ákyn&
Alessandro Ricci semifinalista dvouhry a #ty$hry ve Stockholmu (TE 1), #tvrtfinalista dvouhry 

a #ty$hry na ME 14, 1. hrá# ro#níku 1998 v !R
Anastasia Detiuc semifinalistka #ty$hry ve Stockholmu (TE 1), vít'zka dvouhry v Rakovníku (TE 2)
Markéta Vondrou!ová vít'zka #ty$hry v Sainte-Geneviève-des-Bois (TE 1), vít'zka dvouhry 

v TK Sparta (TE 3), 1. hrá#ka ro#níku 1999 v !R
Joná! Forejtek 1. hrá# ro#níku v 2001 !R
Andrew Paulson vít'z dvouhry v TK Sparta (NJT), 2. hrá# ro#níku 2001 v !R
Radka Bu#ková vít'zka dvouhry v Kufsteinu (TE 3) a Vala&ském Mezi$í#í (NJT)
Denisa Hindová 1. hrá#ka ro#níku 2002 v !R

P'ípravka
Darja Vidmanovová vít'zka turnaj( Masters v I. !LTK Praha a v TK Sparta 

Dru#stva
Babytenis 2. místo na p$eboru Prahy
Mlad!í #áci 3. místo na Mistrovství !R
Star!í #áci 3. místo na Mistrovství !R
Dorost 3. místo na Mistrovství !R

Nejv!t$í úsp!chy hrá&' I. (LTK v roce 2012

Krist%na Plí!ková

[závodní tenis]

Je mu dev't, v zim' byl t$etí na P$eboru Prahy 
a v lét' vyhrál t$i turnaje v kategorii babytenisu.
Není divu, JOSEF TRUHLÁ. za#ínal s tenisem,
respektive pohybovou p$ípravou, u" jako batole
ve &koli#ce u Jany Strniskové a maminka Jitka
tvrdí, "e koordinaci oko – ruka trénoval u" 
v kolíbce. Na *tvanici se mu poslední dva 
roky trenérsky v'noval Jan Pecha.

Na dvorci ho poznáte podle toho, "e je 
nejrychlej&í ze v&ech. Taky tro&ku vztekloun
(práv' kv(li tomu mu nedávno tatínek 
skre#oval zápas a Pepa musel kv(li zni#ené 
raket' sáhnout do kasi#ky), ale hlavn' &ikula 
na síti. „A miluje #ty$hru,“ $íká jeho maminka
Jitka a Pepa to potvrzuje. „Na síti hraju 

rád, tam m' to baví. Jinak mi jde nejvíc 
forhend, podání a taky sme#.“ 

Od $íjna má novou motivaci, v d'tském 
pokoji se ka"d% den dívá na sv(j vzor Rogera
Federera; na fototapet' ho má v "ivotní velikosti.
„Roger má moc p'knej styl,“ vysv'tluje. Hraje
taky fotbal, zálo"níka ve star&í p$ípravce TJ Praga.
„Ale tenis mám rad&i. A t'&ím se do mlad&ích
"ák(, proto"e budu hrát víc #ty$hru…“

Kv(li vzteky rozbité raket' absolvoval 
nedávno Pepa zásadní pohovor. Dozv'd'l 
se i to, "e negativní energii má vybít rad'ji 
ma#káním tenisáku. A slibuje, "e táta u" mu
"ádn% dal&í zápas ur#it' neskre#uje.
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Josef Truhlá#: U) )ádná skre&

Pepa Truhlá' hraje nejrad&ji na síti 
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[z klubu]

Kurty, víceú#elové h$i&t', velkorys% areál s restaurací a venkovním bazénem, za
Negrelliho viaduktem spousta zelen' a p'&iny, které vybízejí k v%b'h(m a dovád'ní
– to v&echno nabízí ostrov *tvanice a zázemí I. !LTK Praha. Jist' i to je d(vod, pro#
je o letní klubové kempy pro d'ti rok od roku v't&í zájem. I kdy" je z$ejmé, "e bez
zku&en%ch trenér(, kte$í se d'tem ka"dé léto v'nují, by to tak ur#it' nebylo.

Trenérsk% t%m proti lo)ské sezon'
znovu posílil, d'tem se p$es prázdniny
v'novalo hned osm trenér( v#etn' 
Jana Pechy, kter% má p$ípravu d'tí 
pod palcem. O ty nejmlad&í se staraly
Andrea Va&í#ková a Zuzana Hude#ková,
star&ím se v'novali Jana Pikorová,
Romana Mud$íková, Nikoleta Baro&ová
a Tomá& Steinbrecher, na kondi#ní 
p$íprav' se podílela i sekretá$ka 
klubu Martina Plocová. 

„Bylo to pot$eba, proto"e leto&ní 
ú#ast byla rekordní – v p'ti kempech
jsme m'li víc ne" stovku d'tí, z nich"
n'které (a bylo jich opravdu hodn') si
kempy zopakovaly, a to i t$ikrát nebo
#ty$ikrát. Snad je to d(kaz, "e se letní
tenis na *tvanici d'tem i rodi#(m líbil,“
$íká Jan Pecha s dov'tkem, "e krom'
potomk( #len( I. !LTK hrála spousta
d'tí z celé Prahy, ba dokonce klu#ina 
z Mariánsk%ch Lázní. „Mnohé d'ti 
se navíc po roce vracejí, i z toho 
máme radost. Je jasné, "e rodi#e 
si mezi sebou $eknou, jak kempy 
fungují a "e je to zpest$ení, které 
má smysl.“

Hojná ú#ast pot'&ila i strá"ce klubové
pokladny Petra *im(nka, p$esto"e

poplatek za t%denní kemp byl víc 
ne" p$ijateln% a d'ti #len( klubu byly
navíc zv%hodn'né. Rodi#e nejmlad&ích
d'tí zaplatili za p(ldenní pobyt v klubu
v#etn' ob'da dva a p(l tisíce korun,
celodenní program stál t$i a p(l tisíce. 

„O prázdninách mají kempy je&t' 
dal&í p$ínos: rodi#e, kte$í musejí 
chodit do zam'stnání, mají zkrátka 
o d'ti postaráno a v'dí, "e se jim
n'kdo v'nuje, "e jsou pod dohledem.
Rozhodn' je lep&í, kdy" je p$ivezou 
na tenis, ne" aby je nechali b'hat 
za barákem nebo sed't u televize. 
A t$eba soukromá &kolka v(bec není
zadarmo. Pot'&ily m' maily od rodi#(,
kte$í psali, "e jsou spokojeni a "e 
se d'tem kemp líbil,“ $íká Pecha.

Rodi#e hlásili mr)ousy do kemp( 
díky propagaci na klubovém webu 
i spoust' rozdan%ch leták(, nej#ast'j&í
v&ak byla osobní doporu#ení t'ch, 
kdo u" v'dí… „Lo)ská ú#ast byla
opravdu vysoká, ale leto&ní rekord, 
to byl doslova masakr,“ sm'je se Pecha.
„Kdy" se podívám na docházku do 
jednotliv%ch turnus(, bylo to p'tadvacet
d'tí, pak #ty$icet, padesát, #ty$icet 
a na záv'r znovu p'tadvacet d'tí.“

A co malé tenisty bavilo nejvíc?
„Sout'"e, sout'"e, sout'"e…,“ 
ozvalo se na jednoduchou otázku 
hned ze t$í nebo #ty$ stran hlou#ku
mr)ous(. Sout'"e v&ak p$i&ly na $adu
v"dy a" na záv'r ka"dého dne, kter%
byl jinak detailn' rozplánován.

Ranní nástup v dev't hodin, 
zahájení pohybové p$ípravy 
nejmen&ích d'tí a u" tradi#ní v%b'h
t'ch star&ích na &pi#ku ostrova, 
následné rozd'lení do skupin 
a za#átek kondi#ní p$ípravy nebo 
tenisu. „Ideální je, kdy" na jednoho
trenéra vyjdou #ty$i d'ti, a to se nám
letos da$ilo,“ $íká Pecha. Po ob'd' 
v klubové restauraci a následném 
dvouhodinovém volnu, kdy d'ti 
v't&inou obsypaly bazén, následovala
druhá fáze, která kon#ila sout'"emi
kolem #tvrté odpoledne. 
Vid't nap$íklad &tafetu dru"stev 
a sly&et povzbuzování, to musel b%t 
pro rodi#e, kte$í u" v't&inou postávali
kolem, aby za pár minut potomky
vyzvedli, p$íjemn% zá"itek.

„Je fajn vid't, "e d'ti nebaví jen 
po#íta#e, "e se na tréninky t'&ily.
Kempy jsou n'co jiného ne" &koli#ka,
mají trochu voln'j&í re"im. Pro d'ti 
by to m'l b%t trénink, ale hlavn' 
zábava a – snad to nezní moc &kolsky 
– sociální kontakt ve v't&í skupin'. 
M'ly by získat k tenisu vztah, m'ly 
by se u#it samostatnosti v tréninku 
a spoust' dal&ích v'cí, osahat si tenis 
z jiné strany ne" t$eba ve &koli#ce,“
vypo#ítává Pecha a na záv'r $íká: 
„Pro klub je ur#it' dob$e, "e je 
na *tvanici i p$es prázdniny "ivo 
a "e díky kemp(m m("eme vybírat
&ikovné d'ti do klubové &koli#ky.“

Tahle d&tská radost vznikla na p'ání fotografa, ale v lét& byla na "tvanici v!udyp'ítomná

Úsp!$né letní kempy
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Takhle fandili (pro fotografa) $lenové v%pravy RST de La Magdalena

Milan "rejber hrál skv&le a byl skute$nou jedni$kou I. +LTK

Na *tvanici se druh% zá$ijov% víkend
p$edstavilo i n'kolik d$íve v%jime#n%ch
tenist(. Za I. !LTK nastoupili Milan
*rejber, Jan Vacek nebo Iva *im(nková,
za t%m ze ,enevy Susana Villaverde 
a Cathy Feldbausch-Caverzasio, 
v minulosti 34. hrá#ka sv'ta, 
Bordeaux p$ivezlo i novope#eného 
$editele klubu Jean-Baptiste 
Perlanta, n'kdej&ího 136. hrá#e 
"eb$í#ku ATP.

„V roce 1998 jsem tady na *tvanici
hrál #tvrtfinále challengeru a rád 
jsem se do Prahy vrátil. Je to teprve
m(j první zápas v rámci CTC, 
ale mile m' p$ekvapila atmosféra 
i úrove),“ $íkal Perlant po vít'zství 
nad Zde)kem Kubíkem, díky kterému
získal francouzsk% klub jedin% bod 
v duelu proti I. !LTK. „Sehráli jsme
p'kn% zápas, Zden'k se ve druhém
setu hodn' zlep&il. P$ekvapilo m', 
jak jsem hrál, proto"e jsem dva m'síce
nem'l raketu v ruce a v'noval se spí&
fotbalu,“ usmíval se po v%h$e 6:1, 
7:6 Francouz.

Byla to ov&em labutí píse) 
Bordeaux, v&ech zb%vajících osm 
zápas( vyhrála *tvanice. Bojovat 
musela jen Alice Riklová, je" udolala
leto&ní mistryni Francie nad 40 let
Stéphannii Sallard 6:1, 2:6 a 10-7. 
Potvrdilo se tak páte#ní nasazení 
I. !LTK a TC Genéve, na kterém se
kapitáni dohodli. T%m ze *v%carska
toti" ve druhém sobotním semifinále
porazil Magdalenu 7:2, kdy" jeden 
ze dvou bod( pora"en%ch získal 
viceprezident &pan'lského klubu, 
kter% má 7 000 #len( (!), Enrique
Terán.

„Umíme slo"it siln'j&í sestavu, ale 
v tomhle termínu se hraje ve Francii 
i &ampionát veterán(, a tak nám 
dva dob$í hrá#i chyb'jí,“ usmíval se 
po sobotní porá"ce prezident Villa
Primrose Bernard Dupouy a pochvaloval
si spolupráci s I. !LTK. „Díky na&im
kontakt(m u nás v klubu hrál ligu Jan
Vacek a pak Jan Hernych. Oba jsou 
to v%borní kluci,“ chválil a rozpovídal
se o smyslu a aktivitách Centenary

Tennis Clubs. „Pro m' je to 
p$edev&ím vztah k tradici a v'$te, 
"e spousta na&ich #len( je na ni py&ná. 
Do sdru"ení pat$íme od roku 2000 
a jsem rád, "e jsme aktivní. Chceme 
se vídat s dal&ími kluby, vym')ovat 
si informace, navazovat p$átelství,
podílet se na organizování turnaj(
dosp'l%ch i mláde"e.“

Slu&í se poznamenat, "e v ka"dém
utkání &lo o dev't bod(: hrály se 
dv' pánské a jedna dámská dvouhra 
v kategorii nad 35 let a stejn% po#et
zápas( nad 45 let, k tomu dva mixy 
a debl. *tvanice byla silná; v mlad&í
v'kové kategorii si zahráli Jan Vacek,
Daniel Van'k, Zden'k Kubík a Alice
Riklová, ve star&í Milan *rejber, Tomá&
Pitra a Iva *im(nková, v sobotu se ve
(vít'zném) mixu po boku Ivy objevil
je&t' Lubo& Zahradník. „Kdy" jsme
vid'li nahlá&ené sestavy soupe$(,
necht'li jsme z(stat pozadu,“ 
vysv'tloval sestavu Petr *im(nek 
ve chvílích, kdy I. !LTK krá#el 
za v%hrou v ned'lním finále. 

Jean-Baptiste Perlant p'i utkání proti Zde,ku Kubíkovi,
v n&m# získal jedin% bod francouzského klubu
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V pátek ve#er se mnozí ze zahrani#ních
host( divili – to kdy" do restaurace
vstoupil Václav Klaus. Není mnoho
klub(, by- sebeslavn'j&ích (je-li v(bec
jak%), jejich" prezidentem je prezident
republiky. A tak mnozí po$ídili 
cenné fotografie do rodinného alba 
a – *tvanice mo"ná u" v tu chvíli 
vedla v prvním utkání 1:0.!

„Bylo p$íjemné vid't, "e na&i 
hosté byli mile p$ekvapeni, "e pan 
prezident osobn' dorazil, aby je
pozdravil a ochotn' se s n'kter%mi
vyfotil,“ komentoval to pozd'ji 
Petr *im(nek, kter% je v klubu 
du&í ve&ker%ch aktivit v rámci CTC; 
logicky, u" druhé funk#ní období 
je i #lenem v%boru CTC.

Báje&n% víkend a triumf
Na "tvanici hrály Villa Primrose, TC Genéve a RST Magdalena

Páte#ní welcome drink v klubové restauraci za ú#asti 
prezidenta republiky i klubu Václava Klause v&echny naladil 
na noblesní notu, v sobotu u" se bojovalo o vyhrané sety 
a zápasy. V tradi#ním #ty$utkání Centenary Tennis Clubs (CTC)
jde sice v první $ad' o p$átelské setkání a vztah ke klubov%m
tradicím, nicmén' náboj t%mové sout'"e a presti" nikdy 
nechyb'jí. A tak krom p$íjemné atmosféry pot'&il ve v'hlasné
konkurenci Villa Primrose z Bordeaux, TC Genéve a Real
Sociedad Tenis de La Magdalena ze Santanderu triumf I. !LTK,
kter% tentokrát nastoupil v mimo$ádn' silné sestav'.

Foto do archivu: ú$astníci zá'ijového $ty'utkání Centenary Tennis Clubs na "tvanici chvíli po dekorování vít&z)

Francouzská »lavi$ka« a na ní zleva prezident 
Villa Primrose Bernard Dupouy, viceprezident klubu
Rémy Lief a zcela vzadu nejlep!í hrá$ Bordeaux
Jean-Baptiste Perlant

[Centenary Tennis Clubs]



Proto jsem byla ráda, "e jsem tro&ku
potrénovala,“ usmívala se Iva. Nakonec
získala s p$ehledem oba body. „Mám
tyhle turnaje a v(bec v&echna setkání
moc ráda, poka"dé je to tenisov%
víkend s p$íjemn%mi lidmi. S mnoh%mi
u" se navíc známe. T$eba zájezd 
do Bordeaux je nezapomenuteln%.“

Víkendov% turnaj sledoval na *tvanici 
i viceprezident I. !LTK a velk% 
tradicionalista Franti&ek Stejskal. 
Akcím v rámci sdru"ení fandí, nicmén'
si posteskl: „Chyb'jí mi tady hrá#i 
star&ích ro#ník(, nad 35 a nad 45 let,
to jsou je&t' mladíci. Proto mám rad'ji
p$átelská utkání, kdy m("e nastoupit
kdokoli, nezávisle na v'ku a um'ní.
Sta#í, kdy" si p$edem $ekneme, 
na jaké úrovni jednotliví hrá#i jsou.“

Na druhou stranu: díky »mlad&ím«
v'kov%m kategorií lze p$itáhnout do
sout'"ení v rámci CTC i mlad&í hrá#e.
Tak jako v Bordeaux Perlanta nebo 
na *tvanici Honzu Vacka. Ten cestou 
z kurtu po vít'zném zápase utrousil:
„Stejn' je to p'kn%, zahrát si kone#n'
tenis jen pro radost.“ Za chvíli u" se
ale opravoval: „To byla jenom teorie.
Po$ád jsem v zajetí toho, "e jsem
v%konnostní hrá#, i kdy" u" dávno
nejsem. Ale snad se toho jednou 
do"iju. Jak $íká Iva *im(nková, te+
jsem ve fázi, kdy hraju blb' a &tve m'
to. Pak pr% p$ijde fáze smí$ení – budu
hrát blb' a bez problém( to 
vst$ebám…“

Kdy" se v ned'li odpoledne na dvorci
#íslo 4 dohrál poslední deblov% fift%n 
(v utkání I. !LTK a ,enevy se #ty$hry
nehrály, za stavu 5:1 bylo rozhodnuto),
p$esunul se turnaj na terasu klubové
restaurace. I tam vládla p$íjemná 
atmosféra, i kdy" n'kte$í nem'li #asu
nazbyt a museli se p$esunout na leti&t'.
Spole#ná fotografie v&ech ú#astník( se
v&ak stihla. !ty$utkání se po v&ech
stránkách vyda$ilo, k #emu" p$isp'lo 
i po#así. Ale hlavn' pohodová 
atmosféra, která vyvrcholila p$i 
dekorování nejlep&ích a následném 
lou#ení. Zú#astnil se i wimbledonsk%
vít'z Jan Kode&, jen" v'noval 
zú#astn'n%m t%m(m svou knihu 
o tenise v angli#tin'. Byla to p'kná
te#ka za báje#n%m – a nadto vít'zn%m
– víkendem na *tvanici.

V%sledky – semifinále: I. !LTK – Villa
Primrose 8:1, TC Genéve – RST
Magdalena 7:2. O 3. místo: Villa
Primrose – RST Magdalena 5:2. 
Finále: I. !LTK – TC Genéve 5:1 
(*rejber – du Bruyn 6:4, 6:0, Pitra –
Feldbausch 0:6, 1:6, Vacek – Katz 6:3,
6:0, Van'k – Amgwerd 6:2, 6:1,
Riklová – Feldbausch 5:7, 6:3, 12-10,
*im(nková – Villaverde 6:2, 6:4).

Skupina #ák) I. +LTK chvíli p'ed odletem do Dublinu

Na tráv& se mo#ná !patn& b&há, ale o to líp le#í a polehává !

U" je to kli&é: mlad&í "áci I. !LTK 
obhájili u" po&esté vít'zství na turnaji
Centenary Tennis Clubs v irském
Dublinu, kterého se zú#astnilo &est
dru"stev. Krom' d'tí ze *tvanice p$ijely
Real Club de Tenis de Barcelona, Real
Club de Polo de Barcelona a Real
Sociedad de Tenis de La Magdalena 
ze *pan'lska, anglick% Cumberland
Lawn Tennis Club a samoz$ejm' 
nechyb'l domácí Carrickmines CLTC.

V t$ídenním turnaji porazilo dru"stvo 
I. !LTK, které m'lo nejmlad&í t%m 
ze v&ech (d'ti ro#níku 2000 a 2001),
Barcelonu 12:0, Cumberland 10:2 a
po$ádající Carrickmines 9:3. „N'kte$í
odehráli v%borné zápasy se siln%mi 
soupe$i, v't&ina na&ich hrá#( ale m'la
v%raznou p$evahu. Jako nejv't&í (tenisové)
pozitivum vidím mo"nost zahrát si na
tráv', i kdy" vzhledem k po#tu ú#astník(
a zápas( se hrálo i na kurtech s um'lou
trávou a s tvrd%m povrchem,“ hodnotil
p'tidenní zájezd trenér mláde"e 
I. !LTK Jan Pecha.

*tvanické dru"stvo tvo$ili Ond$ej *tyler,
Dominik Jedli#ka, Andrew Paulson, 
*t'pán Trune#ka, Radka Bu"ková,
Vanessa Nikolovová, Adéla Va&í#ková 
a Karolína Mlezivová. ,e se jim v Irsku
líbilo, o tom sv'd#í slova Karolíny
Mlezivové a Adély Va&í#kové. 

„Zá"itk( máme víc. T$eba jsme si 
poprvé zahrály na travnatém kurtu.
Mí#e na n'm mén' skákaly a docela 
to klouzalo,“ shodly se. „Bydlela jsem 
v moc p$íjemné rodin', kde m'ly t$i
dcery. Jejich maminka se nás s Radkou
(Bu"kovou) po$ád ptala, jestli n'co
nepot$ebujeme, byli zkrátka moc hodní.
A tatínek po$ád vyzvídal, m'l na nás
tisíc otázek,“ culila se Karolína a Adéla
se smíchem dodala: „A v klubu m'li
správce, kter% um'lou trávu zametal 
na #ty$kolce.“

Také Ond$ej *tyler chválil rodinu, 
ve které bydlel s Dominikem Jedli#kou.
Ten je n'm#iná$, tak"e Ondra fungoval 
i jako tlumo#ník. „Rodina, ve které
jsme bydleli, m'la hrozn' p$ítuln%ho
psa a byli moc hodní a ochotní. 
Taky jsme v Irsku vid'li crocquet, 
v klubu se zrovna hrál zápas.“

Bydlení v rodinách d'tem ze *tvanice
nepochybn' v mnoha sm'rech prosp'lo.
V samotném turnaji se velkou m'rou
anga"ovali rodi#e d'tí z domácího
Carrickmines. „Pomáhali p$i organizaci,
maminky pekly a va$ily, v restauraci 
díky tomu sta#il jedin% barman,“ 
popsala s úsm'vem sekretá$ka 
I. !LTK Martina Plocová, která byla 
s v%pravou v Dublinu. Tak zase za rok.
,e by dal&í obhajoba?

Carrickmines Cup
Z Dublinu s vít!zstvím i zá)itky
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Znovu suverénní byl Milan *rejber, 
v sobotu ztratil jen t$i hry, v ned'li #ty$i.
V%born' servíroval a na kurtu vypadal
jako mladík. „Ale jo, hraju dob$e,“ 
p$ik%vl. „V tomhle v'ku hraje nejv't&í
roli fyzi#ka, a já jsem momentáln' fit.
Díky b'"kám jsem zpevnil b$icho, 
záda i ramena a promítlo se to i do
tenisu,“ vysv'tloval Milan, kter% na&el
po tenisové karié$e spoustu nov%ch
vá&ní, p$edev&ím dálkové b'hy 
na b'"kách, cyklistiku a horolezectví.
„Taky d'lám thai box, na kondici 
je to vynikající sport.“

To Alice Riklová, která v sobotu 
i v ned'li vyd$ela cenn% bod proti

v%born%m soupe$kám, pr% pracuje 
na kondici ryze "ensk%mi zp(soby:
„Peru, va$ím, uklízím, pracuju,“ smála
se. „Singla jsem letos nehrála ani 
jednou, jen debly s rekreanty. 
Ale s dobr%mi.“

Chvíli p$ed ned'lním zápasem 
proti Cathy Feldbausch-Caverzasio 
mi Alice $ekla, "e s ní prohrála p$ed
dv'ma roky v ,enev' a "e Cathy byla
lep&í hrá#ka a ur#it' v Top 100. 
Kdy" pak sly&ela up$esn'ní, "e byla 
34. na sv'tovém "eb$í#ku, tro&ku se 
jí pr% rozklepala kolena. Na dvorci 
z ní ale nervozita spadla a vybojovala
cenn% bod.

To Iva *im(nková m'la p$ed 
#ty$utkáním tréninku nad hlavu. 
S dcerou Luckou toti" objela hned t$i
»cé#kové« turnaje, na kter%ch si krom'
debla zahrála i dvouhru. V%sledky?
Semifinále, finále, semifinále! „To m'
d'sn' p$ekvapilo. Vyhrávala jsem hlav-
n' hlavou. Holky sice dávají rány zleva
zprava, ale pát% úder jde stoprocentn'
do autu,“ popsala #erstvou zku&enost 
z celostátních turnaj(. Na *tvanici ji
v&ak #ekaly jiné soupe$ky; zku&ené, 
hrající také chyt$e, ob' b%valé v%borné
hrá#ky. „Marielle (Lapadu) m' asi p$ed
&esti lety v Bordeaux p$ímo deklasovala,
trochu jsem m'la strach. A Susana
(Villaverde) byla taky v%borná hrá#ka.

Jan Kode! p'edává knihu s v&nováním viceprezidentovi
Magdaleny Enrique Teránovi

Vyhráli jsme, 'íká gesto Juána Lainze ze !pan&lského klubu

Jídlo je báje$né, ukazuje v%mluvn%m gestem Joaquín Perez Marsá z Realu Sociedad
Tenis de La Magdalena

Pohár za vít&zství a polibek k tomu aneb Franti!ek Stejskal
a kapitánka I. +LTK Iva "im)nková
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Jan Pecha p'i jednom z letních kemp) na "tvanici a ranním v%b&hu s d&tmi

A z praxe byl jen kr)$ek…
„…k pracovnímu úvazku. *éftrenér
Jarda Jandus cht'l, abych tady z(stal,
proto"e zrovna odcházel jeden trenér.
Je&t' jsem fini&oval &kolu, ale rád jsem
tu nabídku p$ijal. Tehdy se zrovna 
rozhodlo o tom, "e &koli#ka bude 
pat$it pod klub; hned jsem ji dostal 
na starost a za#al se starat o d'ti 
v kategorii babytenis.“

Jaká byla va!e tenisová kariéra?
„Tenis jsem hrál od osmi let a nejv%& 
na krajské úrovni. Jako "ák jsem 
p$estoupil na Panoramu Teplice, 
v Teplicích jsem pak chodil na gympl 
a sport obecn' m' ohromn' bavil. 
Na kurtech jsem byl od rána do ve#era,
i kdy" mi samoz$ejm' brzy bylo jasné,
"e Wimbledon si nezahraju. Nikdy 
jsem tenis ned'lal naplno a s touhou 
a p$esv'd#ením, "e jednou budu 
velk% hrá#, byl to pro m' hlavn' velk% 
koní#ek. V juniorském v'ku m' bavil 
i vytrvalostní b'h a taky triatlon.“

A co ly#e? Kluk z Kru!n%ch hor p'ece
musí um&t ly#ovat?!
„Ly"uju od d'tství, ale nikdy to nebylo
závodn'.“

Z gymnázia jste !el na FTVS 
do Prahy…
„..i kdy" ta-ka byl proti, kv(li 
uplatn'ní. Cht'l ze m' mít magistra 
v lékárn'.“ (sm!je se)

Ale vy jste pr% tou#il b%t banké'?
„Bankovní ú$edník. (usmívá se)
To jsem $íkal v &esti letech babi#ce,
kdy" jsem k ní o víkendech chodíval
spát s kuf$íkem. Co" asi souvisí 
s mojí povahou, jsem dost punti#ká$.
Te+ se mi to docela hodí, proto"e 
v klubu taky ú$edni#ím.“

Jste v +LTK jako trenér mláde#e 
a asistent mana#era – jak to jde
dohromady?
„Hodn' to spolu souvisí a vidím 
na ob' strany; znám smlouvy, mám
p$ehled, kdo je v TSM atd. N'kdy 
je té práce dost a jsem tady od rána 
do ve#era, ale baví m' to. Dopoledne 
v't&inou trávím v kancelá$i, starám 
se o aktualizaci webov%ch stránek, 
p$ípravu smluv, koordinaci akcí, 
turnajového kalendá$e, p$ípravu 
turnaj(, které po$ádáme. A po ob'd'
chodím na kurt, v't&inou na #ty$i 
hodiny. Odjí"dím kolem osmé. Hraju 
s d'tmi od sedmi do devíti let, s t'mi
nej&ikovn'j&ími; bu+ sólovky, nebo 
v mal%ch skupinkách.“

Baví vás to?
„Baví, hodn'. Sna"ím se d'tem 
p$edávat to, co jsem získal v rovin'
teoretické p$i studiu na fakult', 
tady b'hem krátké praxe nebo díky 

zku&enostem koleg(. T'&í m', 
kdy" se poda$í splnit stanoven% cíl,
kdy" vidím u d'tí pokroky nebo kdy"
turnaje, které organizuju, prob'hnou
bez komplikací.“

A co vás naopak nebaví?
„Zmen&ování a vkládání stovky fotek
do fotogalerie na webu. To si $íkám, 
"e bych mohl p$edat n'komu jinému.“
(sm!je se)

Je pro trenéra d&tí d)le#it&j!í 
b%t dobr% trenér nebo psycholog?
„Trenér d'tí musí b%t v&echno; 
psycholog, trenér p$es techniku, 
musí um't poradit s kondicí. A tahle
komplexnost m' baví. Snad toho vím
dost, alespo) pro tuhle úrove). Ale
n'které v'ci pochopiteln' konzultuju,
techniku nejvíc s Jardou Jandusem
nebo s Lubo&em *tychem. S Jardou
máme na tenis stejn% pohled, tak"e 
s ním si asi povídám nejvíc.“

A jak si »povídáte« s mana#erem?
„Pan *avrda je pro m' samoz$ejm'
autorita, ale kdykoli s ním pot$ebuju
mluvit, m("u za ním p$ijít. .e&íme
nejen klubové zále"itosti, ale i otázky
kolem tréninku. A n'kdy si povídáme
jen tak o "ivot'…“

Co vám na "tvanici ud&lalo zatím 
nejv&t!í radost?
„,e se nám po$ád da$í rozvíjet 
tenisovou &koli#ku, "e v ní nar(stá
po#et d'tí, a to nejen b'hem roku, 
ale i na kempech. ,e na&e turnaje mají
velmi dobrou úrove) a "e jsme p$ed
dv'ma lety vyhráli mistrovství republiky
v babytenise, v%hradn' s d'tmi 
ze *tvanice, bez hostova#ek.“

Co se vám v klubu nejvíc líbí 
a co byste naopak zm&nil, zlep!il?
„Líbí se mi kouzlo *tvanice, genius 
loci, i kdy" areál je veskrze moderní. 
Ta historie tady je po$ád cítit. A co
bych zlep&il? Po$ádek v &atnách 
nap$íklad. Myslím, "e mnozí #lenové 

by se v &atnách m'li chovat jinak.
Stolet% klub si to zaslou"í, kdy" 
pominu, "e by to m'lo b%t standardní.“

Pokud vím, stale je!t& studujete?
„Dokon#uji doktorské studium 
na FTVS, obor kinantropologie. To je
v'da o pohybu #lov'ka, lidsky $e#eno.
(Pozn.: Kinantropologie se zab#vá
strukturou a funkcí pohybov#ch 
"inností "lov!ka, jejich rozvojem 
a ú"inky, u r$zn#ch v!kov#ch skupin
populace, tzn. u osob bez posti%ení 
i se zdravotním posti%ením, a to 
v podmínkách t!lesné v#chovy, sportu,
fyzioterapie, rekreace a zdravotní 
t!lesné v#chovy apod.) Po roce a p(l
jsem p$e&el na dálkové studium, 
co" není tak náro#né na p$ítomnost 
na fakult'. Jsem ve t$e-áku, 
do dvou let snad skon#ím.“

Po'ád studujete, jezdíte na kongresy
ITF – v tom jste tro!ku v%jimka, ne?
„Chci se dozvídat nové v'ci, znát 
trendy. Prost' b%t in, ne out. Baví 
m' se vzd'lávat a – taky ze m' nikdo
nem("e ud'lat blbce.“ (sm!je se)

Jak v Praze bydlíte?
„Nejd$ív &est let na koleji, te+ u" 
ve vlastním byt', i kdy" malém, 
ve Vyso#anech.“

Taky jste si nedávno koupil krásnou
»nákupní ta!ku« – jak jezdí?
„V%born'. A skv'le v ní zn'jí Beatles.
Je to minicooper a koupil jsem si ho,
proto"e se mi zkrátka líbí. Ale hlavn' 
je to nutnost, proto"e cestuju #ím 
dál víc.“

Ka#d% z nás má – alespo, v mládí –
n&jakou touhu a hnací motor. 
Jak% je ten vá!?
„Asi ka"d% trenér v'$í tomu, "e 
jednou vychová hrá#e, kter% pak bude
hrát na &pi#kové úrovni. I já. A taky
chci pomáhat I. !LTK, aby se rozvíjel, 
tím spí& v dne&ní velmi konkuren#ní
dob'.“

[rozhovor]

Cht!l jsem b%t bankovní ú#edník
Jan Pecha

Stejn' jako Iva *im(nková pochází z Duchcova, 
na tamních kurtech se ov&em nepotkali. Ani s jejím 
tatínkem, kter% tam roky správcoval. JAN PECHA (28) je toti"
je&t' »junior«. P$esto na&el úsm'vnou spojitost: „Pan Buda$, 
Ivy tatínek, pomáhal mému d'dovi stav't gará", na to si 
z vypráv'ní prarodi#( moc dob$e pamatuju,“ sm'je se 
klubov% trenér mláde"e a asistent mana"era v jedné osob'. 
V I. !LTK p(sobí u" pát%m rokem.

Jak to p'i!lo, #e kluk z Duchcova 
p'i!el na "tvanici?
„V dubnu 2008 jsem sem p$i&el 
d'lat pedagogickou praxi v rámci 
studia na FTVS. P$edtím jsem tady
pomáhal p$i Prague Open, ale hlavn'
jsem znal z fakulty Petra *avrdu, kter%
se m' jednou zeptal, jestli bych nem'l
zájem o praxi. Samoz$ejm' jsem zájem
m'l a pod dohledem Lubo&e *tycha
jsem trénoval mlad&í "áky.“
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Vladislav "avrda p'edává cenu vít&zné dvojici v turnaji
tzv. druhé !ance

…zatímco Ji'í Jelínek hrál víc ne#
soust'ed&n&

Ond'ej Macek se p'i turnaji
dob'e bavil…

Hlavní rozhod$í Jan Maulík v rozhovoru s hosty z Japonska 

Co 'íká!, zkusíme na n& Austrálii? (Antonín Mikulec a Petr Lev%)

V!echno klape, v!echno je pod dozorem (Jirka Pikora
a Pavel Mud'ík)

A te- tam !oupni eso (Adam Lev% a Yan Va!i$ka)

Na p'íjmu soust'ed&ní Richard Ko$í (vlevo) a Karel Eliá!

Klubov% turnaj ve &ty#h#e

Vít!zové mluví italsky (a japonsky)

[z klubu]

Poslední srpnová ned'le pat$ila na *tvanici tradi#nímu klubovému turnaji debl(. Se&lo se k n'mu 23 dvojic 
a dorazila i $ada divák(, mezi nimi i nestor I. !LTK Jára Be#ka, kterého na kurt nepustily zdravotní trable. Turnaj 
byl veskrze mezinárodní, v"dy- hrálo &est dvojic z Japonska a také ital&tí favorité Livi – Vitale. Ti nakonec potvrdili, 
"e jsou hodn' silní a obhájili lo)ské vít'zství. Ve finále udolali pár Vik – Navrátilová 6:4. ,e se turnaj povedl, 
o tom sv'd#í i dvanáct pár( v pavouku tzv. druhé &ance. I ten m'l zahrani#ní vít'ze, vyhráli Komijovi.

Staronoví vít&zové, Italové Franc Vitale (vlevo) a Lorenzo Livi 

Tro!ku krkolomn% forhend,
ale ú$el sv&tí prost'edky

Diváci: zleva Jára Be$ka, kter% v%jime$n& nehrál, Mirek Fialka
a Jan Rybín

+opovan% bekhend Vladimíra
Hor$i$ky
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Ráno v 9.20 za#ínají na Starom'stském
nám'stí, pak si prohlédnou "idovské
m'sto, poob'dvají U #erveného 
kola, p(jdou do Obecního domu…“
Pomalu za#ínám mít obavy, "e 
letadlo p$ece jen nestihnou.!

Na dvorcích 2, 3 a 4 se mezitím 
dohrávají poslední zápasy. A propos:
nehrála se jediná dvouhra, ale jedenáct
debl( a p't mix(. „A mixy Angli#ani
um'jí, v klubech je hrají po$ád,“ 
shodují se Vlasta a Milan Vopi#kovi
poté, co jdou z kurtu po v%h$e 6:3. 
U" toho tolik nenab'hají, ale &ikovná
ruka a chytrost, to jsou jisté body.
„Dneska to byl p'kn% den; krásn' jsme
si zahráli, dáme si tady v klidu ob'd,
navíc je sluní#ko…,“ netají se 
spokojeností paní Vlasta a p$idá 
malou vzpomínku na Wimbledon.
„Hrála jsem tam desetkrát 
a v sedmdesátém jsem postoupila 
mezi posledních &estnáct. Pak 
na m' bohu"el #ekala Margaret 

Smithová-Courtová. Byla to ale 
moje nejlep&í sezona.“ Slavné chvíle 
si navíc p$ipomn'la i letos, kdy" vid'la
finálové zápasy z ló"e; man"el Milan
toti" dostal exkluzivní vstupenky 
k sedmdesátinám.

Zatímco prohlídky Prahy a dal&í 
program si skupina z All England 
Clubu hradila, sobota byla v re"ii 
I. !LTK v#etn' slavnostní ve#e$e 
v klubové restauraci. Na ní pozval 
#len v%boru AELTC Richard Stoakes
pra"sk% klub do Wimbledonu.
„D'kujeme za milé p$ijetí, Janovi 
za ú"asn% program a taky za krásn%
den na *tvanici. V'$ím, "e na oplátku 
p$ijmete na&e pozvání do All England
Clubu. Rádi bychom uspo$ádali mal%
turnaj po skon#ení p$í&tího ro#níku
Wimbledonu,“ $íkal b'hem ve#e$e.
Podobné pozvání se neodmítá; 
jak mi odpoledne $ekl viceprezident 
I. !LTK Franti&ek Stejskal, po náv&t'v'
All England Clubu tou"í kdekdo, 

ale zahrát si na »nejslavn'j&í tráv'
sv'ta« se poda$í jen vyvolen%m. 
I proto, "e All England Club není 
#lenem sdru"ení stolet%ch klub( (CTC).
„Máme obavy, "e bychom museli 
velkou #ást "ádostí o náv&t'vu odmítat,
co" by p(sobilo nezdvo$ile. Proto 
rádi udr"ujeme kontakty s ostatními
slavn%mi a stolet%mi kluby, ale mimo
sdru"ení,“ vysv'tlil mi u" p$edtím
Martin Guntrip.

Abychom nezapomn'li na vlastní 
utkání: mírn' navrch m'li hrá#i 
I. !LTK, za které nastoupili mj. Vlasta
Vopi#ková, Iva *im(nková, Helena
Suková, Jan Kode&, Milan *rejber 
nebo Franti&ek Stejskal. Celkov% 
v%sledek v&ak $editel turnaje Jan Pecha
nezapsal. Ostatn', bylo by to slo"ité,
proto"e nap$íklad nastoupili dva hrá#i
AELTC proti »mixu« AELTC a I. !LTK.
Ale v p$átelsk%ch utkáních,ve kter%ch
jde i o spole#enskou stránku, se 
na v%sledky stejn' nehraje.

Vlasta Vopi$ková a její forhend

+lenové I. +LTK a All England Clubu p'ed záv&re$nou slavnostní ve$e'í

Pánsk% debl, vzadu Geoff Bluett a Ray Pierce, zády Pavel Kuchynka a Josef Vlá!ek
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Loni na podzim se Jan Kode& 
s man"elkou Martinou zú#astnil 
turné All England Clubu do Kanady a… 
„Ve vlaku cestou do Vancouveru jsme
tuhle náv&t'vu domluvili. Martin cht'l
p(vodn' v Praze odehrát dva zápasy,
jenom"e to u" by nestihli dal&í 
program,“ vysv'tluje wimbledonsk%
vít'z, o kterém hosté z Británie mluví 
s úctou a velebí ho za famózní program
prodlou"eného víkendu. Ve&lo se 
toho do n'j tolik, a" se to zdá 
nemo"né. 

Cesta historickou tramvají 
s hudbou. Prohlídka Hradu v#etn' 
míst, která jsou pro ve$ejnost a" 
na v%jimky uzav$ena (ano, to díky 
mo"nostem prezidenta republiky 
i I. !LTK Václava Klause). Ob'd 
ve Ville Richter. Strahovská knihovna.
Prohlídka Vald&tejnské zahrady. 
Privátní koncert ve Stavovském 
divadle. Karl(v most. 
Karl&tejn…

Zítra u" máte z$ejm' volno a pak 
odlétáte? ptám se Martina Guntripa.
Ten roztáhne ústa do &irokého úsm'vu:
„Volno? S Janov%m itinerá$em? 
Vid'l jste ho? On pro nás p$ipravil 
i na zít$ek program. Skoro mám obavy,
"e nestihneme letadlo,“ sm'je se 
a dodá: „Jan s Martinou jsou ú"asní,
p$ipravili nám báje#n% víkend. Máme
nádherné zá"itky, vid'li jsme spoustu
zajímavého, ochutnali va&e skv'lé 
pivo i knedlíky, m'li jsme krásné 
ubytování…“

Kode&ovi "ili náv&t'vou z Lond%na 
pár m'síc(. P$i pohledu na detailní 
#ty$denní program host( z Británie 
jsem si dokázal p$edstavit, kolik 
hodin p$ípravám v'novali. „Moc nám
pomohla Helena Mat'jí#ková, Martiny
kamarádka a profesionální pr(vodkyn'. 
Bez ní bychom to takhle nedokázali,“ 
p$iznává Jan Kode& a na otázku, 
zda hosté stihnou ned'lní letadlo, 
se jen pousm'je. „Nebojte se. 

[z klubu]

Jan and Martina are fantastic
Wimbledon na "tvanici aneb

„Jan and Martina are fantastic.“ Asi net$eba p$ekládat, 
co mi Martin Guntrip, sekretá$ The All England Lawn Tennis 
and Croquet Clubu (AELTC), sd'luje hned první v'tou, kdy" 
se usadíme na terase klubové restaurace. !ty$iadvaceti#lenná 
skupina z Wimbledonu p$ijela poslední zá$ijov% víkend do Prahy
nejen za tenisem, ale i za krásami Prahy. A za v&ím hledejte 
wimbledonského &ampiona a (pochopiteln') #lena 
All England Clubu Jana Kode&e.

Za chvíli se jde na kurt aneb zleva Franti!ek Stejskal, Jan Kode!, Ladislav T%ra a Martin Guntrip

Jan Kode! v rozhovoru s Richardem Stoakesem, $lenem
v%boru AELTC; vpravo paní Lise Stoakes

Zoe Taylor, dcera semifinálového soupe'e Jana Kode!e 
z Wimbledonu 1973, v rozhovoru s Markem Barnettem 
a Geoffem Bluettem

Jan Kode! a jeho klasick% volej



[z klubu]
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ANO, vlastn! JA!
Iveta Bene$ová & Jürgen Melzer jsou man)elé

A" potkáte na *tvanici Ivetu Bene&ovou, 
u" ji neoslovujte sle"no. V pátek 14. zá$í toti" p(vabná 
fedcupová reprezentantka $ekla "ivotní ANO (respektive JA)
rakouskému tenistovi Jürgenu Melzerovi. Ob$ad se konal 
na zámku Laxenburg v Dolním Rakousku a zú#astnilo 
se ho na devadesát host(. 

Z Prahy Ivet' p$ijeli poblahop$át 
také mana"er I. !LTK Vladislav 
*avrda a Michaela Krajicek. Ta p$ivezla 
novoman"el(m i originální dárek –
barevnou karikaturu.„Vymyslet 
pro Ivetu n'co, co by ji zaujalo, 
to je docela masakr. Snad se jim 
ob'ma tenhle obrázek líbí,“ 
glosovala originální nápad Mí&a.
Mimochodem – n'co podobného
napadlo i Melzerova deblového 
par-áka. Také Philipp a Dewi
Petzschnerovi dorazili na svatbu 

s obrazem. Oba speciální dárky 
m("ete porovnat na fotografiích.

»Novoman"el« Jürgen Melzer by 
m'l i letos posílit dru"stvo I. !LTK
v extralize. V Praze se mu pr% líbí.
Z$ejm' i proto, "e si ho ka"d% druh%,
koho potká, zv'dav' neprohlí"í 
tak jako v Rakousku.!

Novoman"el(m p$ejeme 
do spole#ného "ivota hodn' 
&t'stí.

U# jsme svoji aneb Iveta a Jürgen krátce po ob'adu na zámku Laxenburg

...a karikatura od Michaely Krajicek

Obraz, kter% novoman#el)m v&novali Dewi
a Philipp Petzschnerovi...
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Pánská jízda, která uzavírala startovní listinu: zleva Karel Eliá!, odpalující Richard Ko$í, Frank Hane$ák
a Michael "(astn%

Jan Soukup se chystá na ránu z bunkeru a zatím mu
nechybí úsm&v !

Mirek Horák (vlevo) a Ji'í Plajner !li ve dvou, a tak m&li
spoustu $asu na debaty

Petr a Dana Vaní$kovi a Bridgestone aneb vít&z
a druhá v po'adí v kategorii 18,1-54

Petr Kuchár se z'ejm& rozm%!lí, zda 
tasí driver, nebo si vysta$í se #elezem

Pavel Hu(ka na Albatrossu ceny nebral,
ale rozdával. Zna$ka: Bridgestone.

Martin Jirák jako by se zklaman&
rozhlí#el, kde jsou diváci

Petr Vaní$ek hraje na ostrovní green

T'i usm&vavé dámy aneb (zleva) Jitka Peci$ová,
Ivana Rybínová a Dana Vaní$ková

Bunker shot Jana Bedán&; je vid&t, #e na
techniku dbá i na golfu

Alice Riklová byla letos na h'i!ti teprve
podruhé, ale zahrála parádní rány

Nejpozoruhodn'j&í v%sledek turnaje
ov&em zahrál Petr Vaní#ek – 71 netto
bod(! Mana"er klubu Vladislav *avrda
ho p$ed vyhlá&ením v%sledk( komentoval
vcelku pochopiteln' s u&t'pa#n%m
úsm'vem: „Máme tady i podvodní#ky
se zadr"en%m handicapem…“ 
Nutno objasnit, "e Petr, kter% 
pochopiteln' vyhrál svou kategorii
(p$ed man"elkou Danou, tak"e i tady 
se dva »diplomy« se&ly v rodin'), hraje
u" asi deset let, ale p$evá"n' v Americe
a jen z$ídka. !lenství si ud'lal teprve
letos a v Hostiva$i mu za#átkem 
léta »posv'tili« handicap 54.!

„V Americe jsem na ve$ejn%ch 
h$i&tích "ádné #lenství ani handicap
nepot$eboval. A jsem spí& p$íle"itostn%
golfista, hraju sotva p'tkrát &estkrát 
za rok. To je i leto&ní p$ípad, p$i 
klubovém turnaji jsem byl asi 

po#tvrté na h$i&ti,“ vysv'tlil a pak 
se rozesmál: „Ale taky jsem hrozn'
talentovanej…“

Podstatné je, "e na krásném 
zánovním h$i&ti pro"ili v&ichni p$íjemné
odpoledne. Padla spousta vtipn%ch 
hlá&ek, taky pár peprn%ch slov, n'kte$í
vyhlásili p$ímo na h$i&ti nejpomalej&í
flight, jiní zase nejhlu#n'j&ího hrá#e, 
ale co p$edev&ím – v&ichni si klubové
mistrovství u"ili, a o to &lo p$edev&ím.

V%sledky – kategorie HCP 0-18:
1. Andrea *avrdová 91 ran/40 bod(
2. Petr *avrda 80/40
3. Franti&ek Stejskal jun. 89/38
Kategorie HCP 18,1-54:
1. Petr Vaní#ek 100/71 
2. Dana Vaní#ková -/44
3. Frank Hane#ák 101/41

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

"avrdovi jsou mist#i

[z klubu]

aneb klubov% turnaj v golfu
poprvé na Albatrossu

!ty$icítka #len( a p$átel klubu, kte$í mají rádi golf, 
strávila první $íjnov% den na mistrovství klubu v kolébce 
LPGA v !esku, Golf Resortu Albatross. To i díky vst$ícnosti 
#lena I. !LTK a majitele resortu Ji$ího *imán'ho. A proto"e
po#así bylo tém'$ ideální, padla i spousta skv'l%ch v%sledk(.
Tituly mistra klubu pro rok 2012 (na rány) se se&ly v rodin':
mezi mu"i byl nejlep&í Petr *avrda, kter% p$inesl 80 ran, 
mezi "enami Andrea *avrdová (91).

Viceprezident klubu Franti!ek Stejskal
si den u#il, ale ceny neodvezl !

...a s maminkou Andreou s trofejemi
pro leto!ní golfové mistry I. +LTK

Petr "avrda a jeho odpal #elezem na jedné
z t'íparov%ch jamek...
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[ve vzpomínkách...]

,eb$í#ek, to byla oby#ejná tabule 
se &títky, které bylo mo"né jednodu&e
»za&oupnout« do polí#ek ozna#en%ch 
po levé stran' #ísly, která znamenala
po$adí. Na jedné stran' byl "eb$í#ek
ozna#en% Páni, na druhé Dámy.

Po$adí z vále#ného období si moc 
dob$e pamatuji: 1. Drobn%, 2. Síba, 
3. Vodi#ka, 4. *olc, 5. Pachovsk%, 
6. Smolinsk%, 7. Hyk&, 8. *tefan, 
9. Dittrich, 10. Kavánek a pak je&t' 
dal&ích zhruba t$icet hrá#(. Dámy? 
1. *traubová, 2. Bertlová-*olcová, 
3. Bloudková-Rampasová a dal&ích 
asi patnáct hrá#ek. V&ichni v%&e 
jmenovaní pat$ili s jistotou mezi 
mezi 25 nejlep&ích tenist( 
v Protektorátu.

V roce 1941, po návratu z na&í 
první Pardubické juniorky, jsme 
s A. J. Liehmem po"ádali v%bor 
I. !LTK o radu, jak se na "eb$í#ek 
dostat. Brzy navíc na *tvanici p$i&li 
dal&í dob$í mladí hrá#i – Matou&,
Rychetsk%, !en'k, *lár… 
Doktor Kavánek a doktor T%ra 
proto byli pov'$eni, aby vytvo$ili 
jasná pravidla k za$azení na "eb$í#ek 
a k vyz%vání. Co" se také stalo. 
Vn' sk$í)ky pak visel se&it, kam 
sm'l kter%koli #len klubu napsat svou
»v%zvu«. Zásadn' sm'l vyzvat soupe$e 
za$azeného o jedno a" dv' místa 

v%&e, jednou za rok – a to platilo 
i pro nové #leny – sm'l vyzvat 
kohokoli na "eb$í#ku podle svého 
uvá"ení. Pokud vyhrál, byl za$azen 
p$ed pora"eného, pokud v&ak prohrál, 
z(stal na konci. Od roku 1943 byl 
potom z$ízen i juniorsk% "eb$í#ek, 
tehdy pro hrá#e do 21 let, na kterém
bylo b'hem krátké doby p$es dvacet
hrá#( a zhruba deset d'v#at.

Proto"e za války byl po#et turnaj( 
zna#n' omezen (a tím i mo"nost 
závodního tenisu), byly klubové 
"eb$í#ky ú"asnou mo"ností nab%vání 
herních zku&eností, v't&inou 
i s rozhod#ím na upraveném dvorci 
a bez omezení #asu. Pamatuji se 
na více krásn%ch zápas( Drobného 
se *olcem nebo Vodi#ky s Hyk&em. 
Sám jsem hrával "eb$í#ek dvakrát 
do m'síce, a- jako vyz%vající nebo 
vyzvan%. V'$ím, "e do vysoké 
povále#né úrovn' prvních t$iceti 
hrá#( v republice se valnou m'rou 
promítla práv' záliba v hraní 
"eb$í#kov%ch zápas( v jednotliv%ch 
klubech.

Jsem p$íli& star% na to, abych 
n'komu radil, ale myslím si, "e i dnes 
by mlad%m hrá#(m prosp'lo, kdyby 
mezi sebou #ast'ji hráli »o n'co«, 
ne" aby jen pilovali údery. A také 
by je to víc bavilo.

Dnes nás v recepci klubu 
vítají velkoplo&né televizní 
obrazovky, jeden z pr(vodních
jev( moderní doby; ve staré
&tvanické klubovn' visela 
na jejich míst' velká prosklená
sk$í). Její levá strana slou"ila
jako v%v'sní tabule pro klubové
zprávy: hrací $ád, v%&e #lensk%ch
p$ísp'vk(, oznámení o turnajích
#i utkáních a nominace k nim,
také kdo se narodil, o"enil atd.
Pravá strana pat$ila klubovému 
"eb$í#ku. D$íve to b%val 
fenomén, bez kterého bylo 
fungování klubu tak$ka 
nep$edstavitelné.

*eb#í&ek, 
to byl fenomén

Na klubov% 
)eb#í&ek vzpomíná
Jára Be&ka

Stará !tvanická klubovna; ve foyeru visela vitrína s #eb'í$ky a zprávami z klubu


