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Vážení členové klubu,
jak už jistě víte, dostal jsem důvěru výboru
I. ČLTK i pro další »prezidentské« období.
Samozřejmě mě to velmi těší, protože věřím,
že je to snad i důkaz, že jdeme správným
směrem. A nejen v tom ohledu, kterého jsem
velkým zastáncem - totiž že I. ČLTK by měl být
prestižním sportovně-společenským klubem.
Jsem přesvědčen, že v dnešní době, kdy
vznikají špičková sportovní zařízení s výtečným
servisem, ve kterých ale drtivá většina návštěvníků
pouze odehraje svůj zápas, osprchuje se a vzápětí
zase odjíždí, má tradice a duch klubového života
mimořádnou cenu. Chtěl bych, abychom to
tak cítili i nadále. A nejen my - rekreační hráči
středního a pokročilejšího věku, kteří na Štvanici
přicházíme nejen za tenisem, ale i posedět se
spoluhráči a přáteli a za společenským vyžitím.
Byl bych rád, aby to podobně brali i všichni mladí
členové I. ČLTK a závodní hráči, kteří budou rádi
bojovat za slavný klub s ohromnou historií slavící
letos už 115. narozeniny.
Jsem rád, že se nám daří, že fungujeme
ve vzácné harmonii a že na Štvanici neexistuje
žádné »levé a pravé křídlo«. Poj*me se společně
snažit, aby tomu tak bylo i nadále a abychom
do našeho klubu všichni chodili rádi.

František Stejskal,
prezident I. ČLTK Praha
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Václav Klaus: „Moc bych si přál,
aby tady neustále narůstal společenský
život. On tady samozřejmě existuje, ale
v poměrně omezené skupince lidí.”
Romana Mudříková: „Vím, že se
bude rekonstruovat foyer, ale bylo
by fajn, kdyby se v dohledné době
dostalo i na šatny. V takovém klubu
jako je I. ČLTK by mohly být lepší,
modernější.”
Petr Hu&ka: „Já Štvanici jen závidím,
aspoň když porovnávám s Přerovem.
(usmívá se) Je tady výborná restaurace,
pěkné šatny, fungující recepce.
Tak velký klub by snad mohl mít
jen o pár kurtů víc.”
Hana Kopřivová: „V restauraci
Kogo vaří velmi dobře, ale je
předražená a není vhodná jako
klubová restaurace.”
Jan Rybín: „Služby jsou tady velmi
dobré, jen mi vadí, že když přijdu
do klubu na večeři, jsem tady sám.
Přitom je tu výborná kuchyně, pěkné
prostředí, dobře se tady zaparkuje.
Přál bych si, aby víc lidí žilo
skutečným klubovým životem.”
Martin Zenkl: „Je toho víc.
(usmívá se) Kurty dva, tři, čtyři i malý
centr by potřebovaly rekonstrukci.
A když budu reprodukovat slova
svých klientů: na recepci často
chybějí ručníky a šatny už posledním
trendům také příliš neodpovídají.”
Ivan Nekola: „Obávám se, že je
to nereálné, ale klubu, respektive
především dětem, které na Štvanici
hrají, by jistě prospělo, kdyby se
zastávka autobusu MHD vrátila tam,
kde bývala, tedy na Hlávkův most.”
Petr Levý: „Šatny by měly být
výrazně líp udržované, čistější, jako
v dobrém hotelu. I. ČLTK je klub
na úrovni, chodí sem i řada cizinců,
hraní něco stojí - důvodů je zkrátka
dost. Totéž platí o toaletách. Ani
jedno není dobrou vizitkou klubu.”
Jana Pikorová: „Přála bych si
lepší podmínky pro školičku pokud
jde o kurty, stabilní minikurty
a tréninkovou ze* s vysokým plotem.”
Josef Vlášek: „Velký počet
komerčních turnajů určitě vadí
nejen mně. Ekonomický efekt je
pochopitelný, ale jistá korekce by
měla existovat. Například turnaj
v plážovém volejbalu na kurtech
I. ČLTK je diskutabilní.”
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Jiří Hřebec:
Nejvíc mě baví
Barborka
Vždycky byl rebel
a zůstal jím dodnes.
JIŘÍ HŘEBEC (58), někdejší
entfant terrible českého
tenisu, je ale taky skvělý
trenér a výborný společník,
který má rád golf a miluje
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Když se před jedenácti lety
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domů, zakotvil na Štvanici.
Nejdřív kratičce jako svazový
kouč, brzo ale oblékl
barvy I. ČLTK.

26/ Luboš Štych/Kladeňák, kterého brusle minuly

30/ V.I.P. turnaj/Mirek Topolánek prohrál až ve finále

32/ CTC/Na kole v Haagu

34/ Rozhovor/Lucie Kvasnicová alias DJ Lucca

38/ Pánská jízda na vodě

40/ Ve vzpomínkách/Julius Drobný

I. ČLTK REVUE - magazín I. ČLTK Praha
Produkce: EagleMedia. Texty: Jiljí Kubec. Fotografie: Pavel Lebeda (www.sport-pics.cz), Luděk Šipla, www.protenis.cz, archív Járy Bečky.
Foto na titulu: Luděk Šipla. Grafická úprava: ©Kateřina Kuželová. Tisk: Realtisk. Náklad: 500 výtisků.

Jirko, nezalitoval jste někdy,
že jste se vrátil?
„Nikdy, ani vteřinku. Sice jsem
v Německu strávil patnáct let, ale nikdy
jsem se tam necítil doma. Kdyby tady
tenkrát nebyl bolšán, nikdy bych
neutekl. A to, že jsem po roční práci
pro svaz mohl začít v ČLTK, z toho
jsem byl a pořád jsem nadšený.”
Co vám v Německu nejvíc chybělo?
Kamarádi?
„Ti asi nejvíc. Navíc se tam všechno
odehrávalo kolem práce a vydělávání
peněz. I když jsem je vydělával
tenisem, byla to trochu křeč. Zatímco
tam jsem říkal, že jdu do práce, tady
chodím do klubu.”
Do Německa jste odešel legálně,
ve dvaaosmdesátém. Ale pak jste si
ty tři roky prodloužil...
„Chtěli, abych za ně hrál dál. A taky
jsem si říkal, co bych tady asi tenkrát
dělal.”
www.cltk.cz_03
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Ji to tam bavilo, v klubu měla
hospodu, byla spokojená... Ona
mě de facto v pětaosmdesátém
přemluvila, abychom v Německu
zůstali. Nakonec - já se v Česku
neměl špatně, nic mi nechybělo,
byl jsem tady hvězda. I když je fakt,
že bych tu pak asi těžko hledal
uplatnění, s funkcionáři jsem měl
vždycky problém...”
Z Německa jste se »vracel« dost
dlouho, že?
„Asi šest let. (usmívá se) Nebylo
snadné to rychle zabalit. Měli jsme
tam zabydlený dům, dcera chodila
do školy. Zvládl jsem to až
v sedmadevadesátém, po patnácti
letech. Těšil jsem se, i proto, že se
mi do Prahy odstěhovali dva kamarádi
z Mnichova, Karel Matušina a Tonda
Šulc. Že zajdem na pivečko, pokecáme.
Bohužel to tady oba hrozně brzo
ukončili... Taky jsem se těšil na kluky
z Poděbrad, se kterými jsem před
odchodem hrával golf.”

S Barborkou a přítelkyní Janou na Štvanici

Do kolika jste hrál?
„Do osmatřiceti. Nejdřív jedničku,
pak trojku. Bavilo mě to, navíc jsem
byl docela dlouho fit. To už te*
říct nemůžu.” (usmívá se)
Nedávno jste ale zase přestal kouřit.
„Jo, a za těch pár měsíců jsem
přibral osm kilo.”
Tak jste zase začal...
„Kvůli tomu ne, mně to prostě
chutná. Jenom si občas udělám pauzu,
dopřeju tělu odpočinek. Naposledy
mi to vydrželo pět měsíců. Taky mi
nadávají doktoři, nedávno mi našli
04_www.cltk.cz

něco na srdci. Když zjistili, že
to mám v genech, že táta umřel
v devětačtyřiceti, dostal jsem zákaz.
Ale občas ho musím porušit, abych
byl vyrovnanější a klidnější.”
(směje se)
V Německu vám asi nic moc
nechybělo...
„Nechybělo. Vydělal jsem peníze,
ale tady se cítím jinak, líp.
Prostě doma. Mám pocit většího
vnitřního bezpečí, pocit, že kdyby
se cokoli stalo, někdo se o mě
postará. Tam jsem byl pořád
cizinec.”

Neříkejte, že jste tam neměl pár
dobrých kamarádů?
„Ale jo, měl. Třeba Maxe Wünschika.
Taky hrával Davis Cup, v sedmdesátých
letech, s Meilerem a Pinnerem.
Byl to šikovnej hráč, chytrej. Nejvíc si
asi vydělával při lize a na německých
turnajích, po světě moc nejezdil.
Stejně jako já je padesátej ročník.
Když jsem přišel do Augsburgu, dali
jsme se dohromady, je stejná krevní
skupina. Má český předky a možná
díky tomu i podobnej humor.
Z Němců si člověk nesmí dělat moc
legraci, urážejí se. Max byl v tomhle
v pohodě, stejnej hecíř jako já.

S ním jsem kamarádil hodně.
Mimochodem - te* jsem se dozvěděl,
že v nějaké televizní soutěži vyhrál pět
milionů eur! Prý se musel na dva
měsíce odstěhovat do Švýcarska,
protože mu pořád volali známí
i neznámí a chtěli po něm peníze...
(směje se) Říkala mi to dcera,
která žije v Německu.”
V Německu pořád žije i vaše
manželka Darina...
„Zůstala tam. Nerozvedli jsme se, jen
si každý žijeme po svém, já s přítelkyní
a druhou dcerou. Darina se tehdy
nechtěla vrátit domů a já jo.

//

KLUBOVÁ

REVUE

02/2008

...vy už hrajete tak dlouho?
„Jasně, začal jsem v Poděbradech
v sedmasedmdesátém. Jezdil jsem tam
každý víkend. Tenkrát to bylo něco
jiného, klub měl třicet čtyřicet členů.
Tehdy jsme šli v deset na devítku, pak
si dali oběd a ve dvě šli na druhou.
Te* je to masovka.”
To jste byl mezi tenisty bílá vrána,
ne?
„Přesně. Kluci to přitom tehdy
zkoušeli, ale nechtěli. Ani Vlá*a
Šavrda. Hrál snad jen Franta Stejskal,
protože jeho táta byl uhlobaron, měl
doma hole, tak chodil. Byl v klubu
v Motole a je tam dodnes.”
V Německu jste prý hrál taky squash?
„Chytlo mě to. Když jsem v Augsburgu
odešel z klubu, pronajal jsem si halu,
kde byly i kurty na squash. Díky tenisu
jsem měl cit a dobrý nohy, tak jsem
trénoval a hrál. Objížděl jsem tamní
turnaje a hrál i proti profíkům, borcům
ze zahraničí, kteří do Německa

Takhle dovádí daviscupová legenda s dcerou v bazénu
S kamarádem Jiřím Bukem v jeho království na Slavoji, kam chodí na obědy a svoje
»soupravičky« - kolu a kafíčko

[interview]
čtyřikrát denně... Prostě tady rád
strávím celý den. Pokud jde o trénování,
myslím, že to tady funguje velmi
slušně. Jarda Jandus, šéftrenér, zavedl
systém. Změnil bych jen jednu věc:
věnoval bych se menšímu počtu hráčů,
těm úplně nejlepším. Ale to je věc
vedení klubu, takže do toho
nekecám.”
Jako hráč jste před lety v I. ČLTK
dlouho nepobyl...
„Přestoupil jsem na Štvanici z Rudý
hvězdy až v osmadvaceti a asi
po čtyřech letech odešel do Německa.”

tak stála za chvíli s taškou na zádech
u dveří a že půjde radši do školy!
Takže jsem hned věděl, která bije.
To jí bylo třináct.”

Vy jste sem přestupoval trošku
komplikovaně, že?
„Na Rudý (hvězdě) jsem bojoval
o modrou knížku. Hrál jsem to
na žaludek. A když jsem se dozvěděl,
že je to hotový, hned jsem podal
přestup. Chyba... Jak to zjistili, mazal
jsem na přezkoušení do vojenský
nemocnice. Říkám doktorovi, že mu
dám cokoli, když to nějak udělá, a on
na to: Chlapče, to je nařízení, můžeš
mi dávat, co chceš... Takže jsem další
dva roky strávil na vojně v Rudý
hvězdě... Přitom jsem jim dělal
naschvály, s Pavlem Hu.kou jsem
třeba v lize prohrál 6:1, 6:0,
ale s nima to ani nehnulo.”

Jirko, kromě milých rodičovských
povinností - co dalšího vás ještě láká?
„Po pravdě? Vůbec nic! Deptá mě
politická situace, přestal jsem kvůli
tomu kupovat noviny. Už před půl
rokem. Čím jsem starší, tím mě to štve
víc. A. tam sedí kdokoli, je to všechno
stejné... To mě drtí. Já se chci jenom
v klidu a ve zdraví dožít nějakýho
rozumnýho věku, abych si ještě
užil dcery.”

To ale asi ani jiné věci...
„To je pravda. Když jsem třeba při
lize na kurtě řval, že v tomhle zkur....
státě se nedá hrát, tak mi maximálně
skrečovali zápas, jako jednou
na Spartě. Nic víc. Žádný pohovory,
žádná Bartolomějská. Přitom třeba
Zedník nebo Franta Pála tam byli
pečený vařený. Nechápu, že na mě
nikdy nikdo nevyrukoval, nikdy
jsem neměl problémy...”

A pokud jde o tenis?
„Některé věci mi taky berou chu....
Bohužel jsem zjistil, že začínám brát
tenis čistě profesionálně, jen jako práci.
Odehraju si svou hodinu, udělám to
co nejlíp, ale... Samotnýho mě to
překvapuje a štve, ale prostě už si
nedokážu představit, že bych se měl
v tenise víc angažovat. Už nemám ten
tah na bránu. Dokonce jsem si říkal,
že kdybych uměl něco jinýho,
od tenisu bych asi odešel...”

Ještě k vašemu zdraví: co říká těm
několika hodinám denně na kurtě
operovaná kyčel?
„Nestěžuje si. Zatím. Mám ji už dva
roky. Ale pravá mě začíná bolet...”

Ve fitku na Štvanici, kde se udržuje v kondici

přicházeli. Tehdy tam byl squashový
boom. Hráli jsme soutěž, ale ti nejlepší
si se mnou samozřejmě pohrávali...”
Co vás baví nejvíc te*? Golf?
„Úplně nejvíc mě te* baví malá
Barborka. První dcery jsem si neužil,
pořád jsem byl na cestách. Asi i proto
jsem te* vděčnej za každou minutu,
kterou s malou můžu bejt. I ten golf
oželím... (usmívá se) Už je to ženská,
která mluví, to jsem si nikdy neužíval.
Dokonce si některé chvíle ani
nevybavuju. Já měl první dceru
ve třiadvaceti a pořád jsem byl pryč.
Teprve když jsme se odstěhovali
do Německa, to jí bylo asi devět,
jsem to začal vnímat. Začala tam
chodit do školy a já ji litoval, protože
ze začátku neuměla ani slovo
německy.”
Barborka vás ale asi ráno dost
neodbytně budí, skáče po vás...
„Ale v tu chvíli z člověka veškerá únava
spadne. Fakt si to užívám. Když třeba
přišla při prodloužení finále Ligy mistrů,
že chce přečíst pohádku, tak jsem
prostě šel. Jsem z ní nadšenej,
mám radost.”
Bude sportovat?
„To uvidíme. Už o tom ale mluví. Když
se jí zeptám, jestli tady bude hrát tenis,
říká: Budu! A já se ptám: A budeš lepší
než tihle dudáci na kurtě? Budu!
A budeš hrát taky golf? Budu... Určitě
ji tady na Štvanici dáme do školičky.
Ale nejdůležitější je, aby ji to bavilo.
Když jsem první dceři řekl, že si s ní
půjdu místo školy odpoledne zahrát,
06_www.cltk.cz

Na Štvanici jste ale přece rád, ne?
„Jasně. Na tom, co dělám, mě
nejvíc baví, že jsem v klubu, kde mám
kamarády, kluky, se kterýma jsem hrál.
Pavla Hu.ku, Vlá*u Šavrdu, Frantu
Stejskala... Je mi tady fajn. Odtrénuju si
a můžu zajít na kafe, jít šlapat na kole,
zacvičit si, zahrát si golf na simulátoru,
v létě se vykoupat v bazénu, zajít na
Slavoj na oběd nebo na kafe s kolou.
To je moje soupravička, udělám ji

Prý chodíte do fitka?
„Chodím pravidelně, abych s klukama,
se kterýma hraju, na kurtě držel krok.
Nedávno jsem dva měsíce vynechal
a hned jsem to cítil. Když cvičím, tak
mě třeba skoro nebolí záda. Jakmile
přestanu, cítím je...”
S tím fitkem děláte dobře, až vám
za čtyři pět let Barborka řekne: Táto,
poje* se mnou někam na kole, hodí
se to...
„Myslím, že za čtyři pět let už jí
zkusím vysvětlit, že by to pro moje
zdraví nebylo nic moc dobrýho... Ale
zatím mě chápe a dopřává mi. Hrozně
ráda se mě třeba ptá: Dáš si kafíčko
a cigárko?”

[stalo se]

[stalo se]
Zarezervujte si halu!

František Stejskal
nadále prezidentem
I. ČLTK Praha

Je nejvyšší čas zarezervovat si hodiny v hale pro zimní sezonu.
Pro rekreační hraní bude k dispozici omezený počet hodin v pevné
hale (pouze ráno a večer; povrch Decoturf) a nafukovačky na dvorci
číslo 1 (Supreme), 9 (Rebound Ace), 2, 3 a 4 (vše antuka) a také nová
»bublina«, která zakryje dvorce 5 a 6 (Supreme). Ceny zůstávají stejné
jako před rokem a samozřejmě platí slevy pro členy I. ČLTK. Hodiny
si můžete rezervovat u Hany Kurzové na tel. 604 230 721, detaily
najdete na www.cltk.cz.
Na Štvanici budou letos v zimě ne tři, ale už čtyři »bubliny«

Dosavadní prezident
I. ČLTK Praha František
Stejskal (60) byl 10. června
na jednání výboru klubu
po předchozí volební valné
hromadě znovu zvolen
do této prestižní funkce,
a to na další tříleté období.
Prezidentem I. ČLTK, který
letos slaví 115. let od svého
založení, je už od roku 1990,
kdy vystřídal Jana Kodeše.
František Stejskal je s klubem
spjat už roky, ba desetiletí,
ve výboru štvanického klubu
působili už jeho tatínek
a dědeček!

Na valné hromadě, která se konala
15. května v klubové restauraci,
vyslechli přítomní zprávu o činnosti
klubu za rok 2007, kterou přednesl
František Stejskal. Ten mj. poděkoval
závodním týmům a jejich trenérům
za úspěšnou reprezentaci klubu; stojí
za připomenutí, že rok 2007 byl
nejúspěšnějším rokem mládežnického
tenisu I. ČLTK v polistopadové éře, žáci
a junioři ze Štvanice získali pět
individuálních titulů a dva v soutěžích
družstev! František Stejskal také
poděkoval za podporu sponzorům
I. ČLTK i všem členům. Petr Šimůnek,
ekonom klubu, poté přednesl zprávu
o hospodaření a návrh rozpočtu
na rok 2008 - obojí valná hromada
schválila všemi hlasy, stejně jako
zprávu o činnosti klubu.
Na valné hromadě byl následně
zvolen výbor I. ČLTK na další funkční
období. Došlo k jediné změně: Milana
Šímu, který odstoupil na vlastní žádost,
nahradil Dušan Palcr, partner finanční
skupiny J&T. Složení výboru je
tedy následující: František Stejskal,
Pavel Hu.ka, Jaroslav Jandus, Zdeněk
Krampera, Jan Kurz, Dušan Palcr,
08_www.cltk.cz

Jakub Eisner si zahrál semifinále Safina Cupu

Prapor držel Eisner

František Stejskal vstupuje jako prezident I. ČLTK do dalšího funkčního období

Vladislav Šavrda, Petr Šimůnek,
Luboš Zahradník.
„Myslím, že je jen dobře, že
nedošlo k žádným převratným
změnám, protože výbor pracuje
dlouhodobě velmi dobře a za poslední
roky v něm nedošlo k žádným
zásadním názorovým rozdílům,”
komentoval volbu výboru generální
manažer klubu Vladislav Šavrda
a dodal: „Každý člen výboru má
na starost určitou oblast - Petr Šimůnek
ekonomické záležitosti, Zdeněk
Krampera právnické otázky, Jaroslav
Jandus, Pavel Hu.ka a Jan Kurz závodní
tenis, Luboš Zahradník rekreační tenis...
Od Dušana Palcra si slibujeme, že
nám pomůže v tom směru, aby tenis
nepřišel při plánované revitalizaci
východní části ostrova Štvanice
zkrátka, protože skupina J&T
je v této záležitosti velmi úzce
zainteresována.”
Nový výbor klubu před sebou
má několik důležitých cílů. Kromě
trvající snahy o rozšíření a vylepšení
klubových prostor právě za Negrelliho
viadukt k nim patří také modernizace

foyeru s recepcí, kde by měla
vzniknout i jakási síň slávy I. ČLTK.
Pro zimní sezonu plánuje klub
pořízení nové dvojhaly na kurty číslo
5 a 6, jde o investici za zhruba
2,5 milionu korun.
„Jsme přesvědčeni, že ji naplníme
a tedy maximálně využijeme. Rozšiřuje
se závodní tenis i členská základna,
také chceme dát větší prostor školičce.
Tu si klub bere zpět pod svá křídla
(dosud byla privátní záležitostí Jany
Pikorové a I. ČLTK ji de facto jen
zašti%oval - pozn.), aby mohl více
ovlivňovat nábor dětí a jejich postup
ve výkonnostní pyramidě a měl také
lepší kontrolu nad financemi, míněna
je tím možnost podporovat a částečně
dotovat některé talentované jedince.”
Snad stojí za zmínku ještě jedna
maličkost: výbor klubu schválil
už na začátku června zákaz kouření
v restauraci s výjimkou soukromých
večerních akcí.
Sluší se popřát staronovému
prezidentovi hodně úspěchů v dalším
období jeho vlády a klubu co nejvíc
úspěchů nejen na poli závodního tenisu.

Jára Bečka zvládl pět setů a - vyhrál!
Prezident klubu František Stejskal a Jára Bečka, jenž v době turnaje
slavil 82. narozeniny, se stali vítězi čtyřhry při tradičním klubovém
dni v úvodu sezony, jehož se zúčastnilo 25 dvojic! Favorizovaní Milan
Šrejber a Zdeněk Krampera byli vyřazeni pozdějšími vítězi v semifinále.
Ve finále Stejskal s Bečkou, kterým bylo v době turnaje dohromady
142 let, porazili manžele Vejvodovi a odnesli si každý kazetu se třemi
lahvemi výborného klubového Bordeaux. A propos: Jára Bečka
v pohodě zvládl za den pět setů.

Jakub Eisner (na snímku) byl nejlepším hráčem
I. ČLTK v Safina Cupu, který se hrál na Štvanici
druhý červencový týden, tentokrát jako turnaj TE 16.
Probojoval se do semifinále a s Pitrou hrál finále čtyřhry
(vyhráli Zedník s Mojhou). Potěšilo i čtvrtfinále
třináctileté Rohanové. „Chtěli jsme dát šanci členům
Safina týmu, kde jsou hráči do čtrnácti let. Ale už příští
rok bychom opět rádi pořádali turnaj ITF do 18 let.
Musíme ovšem hledat termín, stávající by kolidoval
s ECM Prague Open,” řekl generální manažer
I. ČLTK Vladislav Šavrda.

Bowling rodinnou záležitostí
Tradiční turnaj v bowlingu v hotelu Duo na Proseku se stal v polovině
března rodinnou záležitostí Šavrdových. V kategorii žen vyhrála Andrea
a mezi muži Petr. Po třech základních kolech postoupilo do finále vždy
šest nejlepších a k finálovému kolu se připočítal nejlepší výsledek
z kvalifikace. Andrea Šavrdová skočila díky 179 bodům ze třetí příčky
po kvalifikaci na první (308) před Eliškou Stejskalovou (294) a Lenku
Levou (277). Petr přidal ke dvoustovce z kvalifikace téměř bezchybných
218 ve finálovém kole, a tak bylo o vítězi jasno. Druhý skončil
Vítek Ulmann (322) a třetí Tomáš Bělohradský (313).

DJ Lucaso a Vladimír Horčička uprostřed bowlingového soupeření
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ECM Prague Open:
Hernychův hattrick!
Asi málokdo o tom pochyboval. Totiž že JAN HERNYCH (29)
dokoná načaté dílko a ATP Challenger v rámci ECM Prague
Open, jehož je I. ČLTK spolupořadatelem, vyhraje i potřetí.
A tak měl 8. ročník nejen vítězku světového jména, Rusku
Zvonarevovou, ale i šampióna z domácího klubu. Turnaj, který
se už v příštím roce bude hrát v červenci, okořenila i atraktivní
exhibice s Thomasem Musterem, spousta zajímavých zápasů
a jedno milé překvapení: postup mladičké hráčky ze Štvanice
Karolíny Plíškové do čtvrtfinále turnaje WTA Tour. Nejvíc slávy
ale pokaždé poberou vítězové, a tak jsme se ptali Jana
Hernycha.
Jan Hernych s trofejí za třetí triumf

Honzo, jak chutnalo třetí vítězství?
„Neřekl bych, že nějak zvláš., ani
jsem si moc neuvědomoval, že je to
už potřetí. (usmívá se) Ale každopádně
mi pomohlo, protože mě nastartovalo
k dalším solidním výsledkům.
Konečně mám na dohled první stovku,
při troše štěstí už jsem v ní mohl být
a zahrát si na US Open rovnou
hlavní soutěž.”
Bohdan Ulihrach vždycky říkal,
že hraje v Praze rád, protože může
spát ve vlastní posteli...

Ruska Zvonarevová vyhrála turnaj žen

„Pro mě je taky příjemné hrát
doma, je to něco jiného, větší pohoda,
klid. To všechno hraje roli, i když jsou
to maličkosti. I to domácí vyspání
je fajn. (usmívá se) Kromě toho mi
na Štvanici ve všem možném
i při turnaji vycházejí vstříc.”
Příští rok se bude hrát v polovině
července, takže v konkurenci
velkých antukových turnajů ATP
Tour. Je šance, že byste přesto hrál
na Štvanici, pokud budete
ve stovce?

Karolína Plíšková překvapila postupem do čtvrtfinále

„O tom je předčasné mluvit,
záleží na víc věcech. Na tom, kolik má
člověk odehráno, jakou má formu...
Ale myslím, že pokud hráč není v první
padesátce, může si dovolit jet
na challenger.”
Co plánujete te* na podzim?
„Chci se dostat do stovky, abych byl
v hlavní soutěži Australian Open.”
Proč už tam nejste?
„Asi mi trošku chyběl klid,
možná na to zbytečně moc myslím.
Kdybych třeba dotáhl dobře rozehraný
zápas proti Schüttlerovi v Kitzbühelu,
ve kterém jsem měl jasně navrch, byl
jsem v hlavní soutěži už na US Open.
Tam jsem na sebe byl hodně naštvanej.
Ve Stuttgartu jsem zase prohrál
v osmičce ve třech setech vyrovnaný
zápas s Argentincem Schwankem...”
Nedávno jste angažoval nového
kondičního trenéra.
„Domluvil jsem se s Romanem Bartem,
spolupracujeme asi půl roku. Líbí se mi,
že trénink je pod jeho vedením zábava
a že člověka dokáže motivovat.”

Běloruska Azarenková, nasazená trojka turnaje
WTA Tour, podlehla ve finále Zvonarevové

Taky jste si koupil nové auto, vaší
Hondě Civic bylo už deset let:)
(směje se) „Jsem rád, že jsem si ho
koupil, te* už snad budu mít od téhle
otázky pokoj. Mám Hondu Accord,
diesel, dvoulitr. Byl jsem s civikem
spokojený, takže jsem u Hondy zůstal.
Japonci se navíc tolik nekradou
a já parkuju na ulici. Taky se mi líbí,
že má sportovní vlastnosti, skvěle
drží v zatáčkách. A je to diesel.
Takže proto.”
www.cltk.cz_11
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Největší úspěchy hráčů I. ČLTK v první polovině roku 2008
Lucie Hradecká

Muži
Martin Damm
Jan Hernych
Ivo Minář
Jan Minář
Jan Mertl
Jan Vacek
Petr Pála
Roman Jebavý
Filip Zeman

vítěz čtyřhry na turnaji ATP Tour v Marseille (Ř 513 000),
finalista v Dubaji (USD 1 401 000), semifinalista v Miami (USD 3 520 000),
čtvrtfinalista Australian Open (vše s Víznerem)
vítěz ATP Challengerů v Praze (USD 70 000) a v Ostravě (USD 50 000),
čtvrtfinalista turnaje ATP Tour ve Stuttgartu (Ř 568 000),
vítěz HM ČR v Plzni ve dvouhře i v deblu (s Vackem)
3. kolo turnaje ATP Tour v Miami (USD 3 770 000),
čtvrtfinalista v Costa do Sauipe (USD 485 000);
ve čtyřhře čtvrtfinalista v Estorilu ( Ř 370 000, s Vaňkem)
čtvrtfinalista ATP Challengerů v Praze (USD 70 000),
v Ostravě (USD 50 000) a v Tangeru (USD 30 000)
finalista čtyřhry na ATP Challengeru v Noumea (USD 75 000, se Slanarem)
semifinalista čtyřhry na ATP Challengeru v Tallahsee (USD 50 000, s Tourtem),
finalista HM ČR v Plzni a vítěz tamtéž v deblu (s Hernychem)
vítěz čtyřhry na turnaji ATP Tour v Umagu (Ř 326 000, s Mertinákem),
osmifinalista Wimbledonu (se Zelenayem),
vítěz ATP Challengeru v Praze (USD 70 000, s Dlouhým)
vítěz turnaje Futures v Teplicích, dvojnásobný finalista v Thajsku,
finalista v Rakousku, třikrát vítěz ve čtyřhře
vítěz turnaje Futures v Rakousku

Ženy
Iveta Benešová
Robin Staněk

Lucie Hradecká

Michaela Paštiková

finalistka turnaje WTA Tour v Estorilu (USD 145 000), čtvrtfinalistka
v Acapulku (USD 180 000), Bad Gasteinu (USD 175 000), Praze (USD 145 000)
a Stockholmu (USD 145 000), vítězka ITF v Latině (USD 50 000) a finalistka
v Torhoutu (USD 75 000), ve Fed Cupu porazila v Tel Avivu Peerovou; ve čtyřhře
vítězka v Bogotě (USD 185 000, s Mattekovou) a ve Stockholmu
(USD 145 000, se Záhlavovou), finalistka v Římě (USD 1 340 000, s Husárovou)
a v Acapulku (USD 180 000, s Cetkovskou)
finalistka turnaje WTA Tour v Bad Gasteinu (USD 175 000), finalistka turnaje
ITF ve Florencii (USD 25 000), semifinalistka v Bari (USD 25 000);
vítězka čtyřhry na turnajích WTA Tour v Bad Gasteinu a v Praze
(145 000, vždy s A. Hlaváčkovou)
čtvrtfinalistka dvouhry na turnajích ITF v Jacksonu a ve Štětíně (USD 25 000);
ve čtyřhře vítězka v Dothanu (USD 75 000, s Lužanskou), Pelhamu
(USD 25 000, s Rolleovou) a v Palm Beach Gaden (USD 25 000, s Alvesovou)

Dorostenci a dorostenky
Jan Šátral
Richard Hampel
Zarina Dyias
Karolína Plíšková
Kristýna Plíšková
Martina Přádová

Kamila Pavelková

Lukáš Vrňák
Tomáš Hanzlík
Jaroslav Beránek
Veronika Bacíková

vítěz M ČR do 18 let - Pardubické juniorky
vítěz čtyřhry na ME 18 v Klosters, semifinalista M ČR - Pardubické juniorky
vítězka dvouhry ITF 1 do 18 let v Přerově, semifinalistka ITF 2 do 18 let
v Lucemburku a vítězka čtyřhry tamtéž, vítězka HM žen Kazachstánu
čtvrtfinalistka dvouhry turnaje WTA Tour v Praze (USD 145 000),
vítězka Winter Cupu - ME družstev do 16 let, vítězka ITF v Bolu (USD 10 000)
vítězka Winter Cupu - ME družstev do 16 let
semifinalistka dvouhry ITF 4 do 18 let v Bruchkoebeleru v Německu,
vítězka ITF 3 do 18 let v Plzni
vítěz ITF 4 do 18 let v Žilině, finalista dvouhry TE 2 do 16 let v Milovicích
vítěz dvouhry ITF 5 do 18 let v Poznani
finalista dvouhry ITF 5 do 18 let v Oberentfeldenu
finalistka dvouhry TE 2 do 16 let v Milovicích

Žáci a žákyně
Matěj Mareš
Marek Routa
Matěj Čábela
Robin Jakimič
Robin Staněk
Robert Čížek
Petra Rohanová
Natálie Nováková
Kamila Pavelková
Kristýna Roučková
Sandra Mateková
12_www.cltk.cz

finalista dvouhry TE 2 do 14 let v Milovicích, finalista TE 2 do 14 let v Regianu
a semifinalista TE 2 do 14 let ve Waiblingenu
vítěz HM ČR do 14 let ve dvouhře v Prostějově
finalista dvouhry HM ČR do 14 let, semifinalista M ČR do 14 let na TK Neridé
a vítěz čtyřhry tamtéž, semifinalista TE do 14 let v Trnavě a TE 2 do 14 let
ve Fürstenfeldu a vítěz čtyřhry tamtéž (se Staňkem)
semifinalista dvouhry TE 3 do 14 let v Minsku, vítěz TE 3 do 14 let v Jablonci
semifinalista dvouhry TE 2 v Pavii,
vítěz čtyřhry na TE 2 do 14 let ve Fürstenfeldu (s Čábelou)
semifinalista dvouhry TE do 12 let v Hrádku nad Nisou
semifinalistka HM ČR do 14 let ve dvouhře, 3. místo na Winter Cupu - ME
do 14 let družstev, semifinalistka TE 2 na TK Neridé, vítězka »A« I. ČLTK Praha
do 14 let, semifinalistka ME do 14 let ve čtyřhře
semifinalistka dvouhry TE 2 v Trnavě a TE 2 na TK Neridé
finalistka M ČR do 14 let v Karlových Varech, semifinalistka HM ČR do 14 let
v Plzni, semifinalistka dvouhry TE 1 do 14 let v Praze, TE 3 v Košicích a TE 2
v Bergheimu
finalistka HM ČR ve dvouhře, semifinalistka M ČR do 12 let v Rakovníku
a vítězka čtyřhry tamtéž, vítězka TE v Le Passage ve čtyřhře
semifinalistka M ČR do 12 let v Rakovníku, vítězka HM ČR do 12 let ve čtyřhře

Další titul z Pardubic:
Šátral neztratil ani set!
I letošní Pardubická juniorka byla pro I. ČLTK
veleúspěšná! Jan Šátral navázal na loňský
triumf Honzy Blechy a vyhrál v konkurenci všech
favoritů a bez ztráty setu dvouhru dorostenců –
ve finále udolal prostějovského Urbánka 6:3
a 7:5. Richard Hampel zvítězil po boku Řeholy
(TK Prostějov) v deblu a hrál semifinále dvouhry,
v semifinále dvouhry dorostenek byly Martina
Přádová a Martina Borecká.
Jan Šátral navázal v Pardubicích na loňské vítězství Honzy Blechy

„Šátrymu jsem to moc přál, protože
se za poslední dva roky nedostal
do Galeáku a nepatřil mezi ty, kteří
vyjížděli do zahraničí a dostávali karty.
Proto jsem rád, že se mu to povedlo.
Navíc hrál ve finále výborný tenis,”
komentoval úspěch Šátrala šéftrenér
I. ČLTK Jaroslav Jandus s dovětkem,
že letošní finále bylo zřejmě nejlepší
za poslední roky.
Šátral měl velké ambice už před
rokem, měl být černým koněm turnaje,
ale skončil ve čtvrtfinále. Letos se
ovšem »zahojil«. „Adeptů na vítězství
bylo víc, myslím, že juniorka byla hodně
nabitá, po dlouhé době totiž nikdo
nechyběl kvůli Galeáku. Jel jsem tam
s tím, že chci vyhrát, že nic jiného
neberu. Jsem š.astnej, že se mi to

povedlo, mám ten turnaj moc
rád,” svěřil se Honza s odstupem
několika dnů.
Finále proti Urbánkovi zvládl
bravurně: po vyhrané první sadě
prohrával už 0:3 ve druhé, protože
dvakrát ztratil servis, ale pak se
zachránil, i když za stavu 4:5 mu
pomohlo i štěstí, rozhodčí mu přisoudil
sporný míč. „Po brejku na 5:5 už
jsem věřil, že vyhraju,” říká. I odměna
za titul z Pardubic byla víc než milá:
špičkový mobil Nokia N89, domácí
kino, hi-fi věž a digitální fo.ák Canon
Ixus 80! Být to na golfu, přišel by
Honza o amatérský statut.
„To jsou pěkný věci, ale největší
radost mám z vítězství a z toho,

že se mi zvedlo sebevědomí. A že
snad díky juniorce dostanu nějakou
volnou kartu na turnaje Futures a taky
nějakou podporu od svazu - měl bych
být zařazen do Národního tenisového
centra.”
Týden po Pardubicích jel Šátral
na turnaj kategorie Futures do Wroclavi,
poté ho čekala liga a ve druhé půlce
září si naposledy zahraje mistrovství
ČR družstev dorostu. Pak už ho čekají
výhradně turnaje mužů. „Hrál jsem
zatím jen tři turnaje Futures a urval
jeden bodík, ve Varech, kde jsem se
kvalifikoval. Chlapi hrajou chytřeji,
dělají míň chyb a hlavně jsou mnohem
zkušenější, je to úplně jiná liga. Radši
bych ještě chvíli potkával juniory,”
směje se Honza.

Mladší žáci v Jihlavě stříbrní
Teprve prohraná čtyřhra děvčat
Matekové s Roučkovou, která znamenala
stav 2:5, rozhodla o finálové porážce
mladších žáků na červencovém
šampionátu družstev v Jihlavě.
Tým ze Štvanice, obhájce titulu, hrál
v sestavě Daniel Windahl, Jan Pitra,
Lukáš Svoboda, David Grunt, Jaroslav
Vondrášek, Kristýna Roučková,
Andrea Kůlová a Sandra Mateková.
Tahounem družstva byl Švéd Windahl,
syn někdejšího 108. hráče světa, jenž stejně jako Roučková - neprohrál ani
jeden zápas a ve finále udolal i jedničku
TK Prostějov Koláře, letošního mistra

ČR! „Daniel byl velkou posilou a výborně
motivoval celý tým,” pochválil Švéda
trenér Dan Filjo a dodal: „Letos jsme
si dali jako cíl probojovat se do finále,
a to se nám podařilo. Nebýt těsné
prohry děvčat v deblu, mohlo být finále
ještě dramatičtější.”
Cestou k boji o titul si tým I. ČLTK snadno
poradil se Severočeskou tenisovou (9:0),
jednoznačné bylo i semifinále proti TK
Neridé (8:1). Finále proti TK Prostějov
bylo po prohrané čtyřhře děvčat za stavu
5:2 pro TK Prostějov předasně ukončeno
ve prospěch soupeře.

Mladší žáci I. ČLTK, vicemistři ČR 2008 - nahoře zleva Daniel Windahl, Jaroslav
Vondrášek, Jan Pitra, Lukáš Svoboda a David Grunt, dole Sandra Mateková, Kristýna
Roučková a Andrea Kůlová
www.cltk.cz_13
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Finále mistrovství ČR družstev starších žáků se hrálo na kurtech TC Hamr

Starší žáci titul na Hamru nezískali

Pavelková a Staněk chyběli...
Mělo to být hodně vyrovnané finále a starší žáci I. ČLTK si dělali naděje
na titul. Bitvu proti TK Prostějov bohužel – stejně jako loni – nakonec prohráli.
Novopečenou finalistku mistrovství ČR v Karlových Varech Kamilu Pavelkovou totiž
odrovnala pár hodin před šampionátem záda, Robina Staňka, jenž vyhrál ve Varech
s Čábelou čtyřhru, pásový opar, a Petra Rohanová »trénovala« v posteli, protože
měla teploty... A tak z bitvy zbylo jen torzo a žáci podlehli Prostějovu 2:5,
čtyřhry chlapců už se ani nehrály.

„Jsem zklamanej, věřil jsem, že
i v oslabené sestavě máme na vítězství,”
říkal pár minut po dekorování vítězů
Daniel Filjo, spolu s Lubošem Štychem
kapitán štvanického výběru. Není se
čemu divit: Mareš vedl nad Pavláskem
už 4:0 ve třetí sadě a měl výhodu!
Rohanová, kterou nalomila nemoc,
prohrála snadno 4:6, 2:6 se Šumovou,
kterou o pár dnů dřív ve Varech rozdrtila!
Totéž Čábela v utkání s Jaloviecem - ve
Varech soupeře porazil, na Hamru ale
prohrál... „Z těchhle tří zápasů jsme
čekali jisté dva body, znamenaly by
vedení 4:2 po dvouhrách. Takhle to
bylo 2:4,” ulevil si Luboš Štych.
Na druhou stranu je třeba přiznat,
že Brit Liam Broady, jediná zahraniční
posila I. ČLTK, porazil Němce Kahlkeho
v souboji jedniček prvně v kariéře!
„Broady a Kahlke - to je úplně jiná
třída. Jen mám strach, jestli si jich naši
hráči dostatečně všímali,” říkal Luboš
Štych a šéftrenér klubu Jaroslav Jandus
vysvětloval: „Jsou to komplexní hráči,
vynikající technicky, umějí využít celou
škálu úderů, ovládají čop, stopbal...
Postě jiná třída.”
14_www.cltk.cz

Brody, jehož přivedl Dan Filjo, je
z Manchesteru, ale s britskou federací
je na válečné stezce, přestože patří
k absolutní evropské špičce.
Při mistrovství družstev neprohrál
na místě jedničky ani zápas, ale
ve finále to bylo málo. „Neunesli jsme
roli mírného favorita a neměli adekvátní
náhradu především za Pavelkovou.
Natka Nováková je třetí v ročníku,
ale vyhrála v roli jedničky jediný zápas,
svojí někdejší formě byla bohužel
na míle vzdálená,” hledal příčiny
prohraného finále Luboš Štych.
„Jsem naštvaná, kdo by nebyl,”
přiznala Petra Rohanová, jež po
prohraném singlu podlehla po boku
Novákové i prostějovskému páru
Mendesová - Šumová dvakrát 4:6
a bylo rozhodnuto. „Od minulé soboty
jsem měla teploty a bolelo mě v krku.
Brala jsem paraleny a ve středu prvně
trénovala. Dneska už jsem toho
měla dost...”
„Co se dá dělat, musíme to zkusit
za rok,” povzdechl si Marek Routa.
Ten naopak neztratil ani zápas a spolu

Dan Filjo v debatě s Petrou Rohanovou
a Natálií Novákovou v průběhu čtyřhry

Marek Routa vyhrál všechny své zápasy
Matěj Čábela při utkání proti Jaloviecovi
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s Broadym byl lídrem družstva, i když
v neděli se s Goreckým trápil tři sety.
„Robin a Kamila nám samozřejmě
chyběli, ale to je život,” dodal ještě
Marek Routa.
A tak když poslední srpnovou neděli
ve tři čtvrtě na tři odpoledne na kurtě
pod terasou na Hamru poskakovali
Prostějovští s vítězným pokřikem
»Mistři, mistři...«, seděl tým ze Štvanice
smutně u jednoho stolu a poslouchal
první hodnocení trenérů...
Snad to vyjde za rok.
Výsledky - čtvrtfinále:
I. ČLTK - TC Brno 8:1.
Semifinále: I. ČLTK - TK Sparta 8:1.
Finále: TK Prostějov - I. ČLTK 5:2
(Kahlke - Broady 6:3, 5:7, 3:6, Pavlásek
- Mareš 6:2, 4:6, 6:4, Mendesová Nováková 6:2, 6:0, Šumová - Rohanová
6:4, 6:2, Jaloviec - Čábela 6:3, 6:4,
Gorecký - Routa 6:7, 6:4, 2:6,
Mendesová, Šumová - Nováková,
Rohanová 6:4, 6:4)
Poražení finalisté - stojící (zleva) Robin Jakimič, Ondřej Budík, Marek Routa, Matěj Čábela, Matěj Mareš,
Liam Broady, kapitáni týmu Luboš Štych a Daniel Filjo. Sedící (zleva) Michaela Jirsáková, Natálie Nováková,
Kamila Pavelková a Petra Rohanová.

Kamila Pavelková: Finalistka, která přišla o finále
Ještě na přelomu roku patřila
KAMILA PAVELKOVÁ (14) mezi staršími
žákyněmi »jen« do širší špičky, byla
8. na celostátním žebříčku. Jenomže
překvapivé semifinále na halovém
šampionátu v Plzni odstartovalo výborný
rok. Kamila hrála mj. semifinále TE 1
v Praze, TE 2 v Bergheimu a TE 3
v Košicích a především srpnové finále
M ČR v Karlových Varech. Díky tomu
poskočila do absolutní špičky. Zklamalo
ji jediné: že nemohla výbornou formu
z Varů prodat i na následném mistrovství
družstev na Hamru a pomoct I. ČLTK
ve finále proti Prostějovu.
Kamilo, co je za letošními výbornými
výsledky?
„Asi víc práce. (usmívá se) S panem
Filjem jsme hodně pracovali na technice
a na úderech vůbec. Dost jsem zlepšila
servis, kterým už si dokážu pomoct,
ale i forhend a bekhend. Už tolik
nekazím. A pokud jde o domácí
mistrovství: v hale se cítím líp než
venku, protože hraju rychle a agresivně.
Ve Varech jsem měla i trošku štěstí,
protože jsem byla ve slabší polovině
pavouka a dokázala to využít.”
Dřív jsi tak pilně netrénovala?
Kamila Pavelková má letos výbornou sezonu
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„Měla jsem problémy se zády, to byl
asi hlavní důvod, že jsem toho tolik
neodehrála. Te* se bohužel vrátily,
zrovna před mistrovstvím družstev...
Fyzioterapeutka mi sice pomohla, ale
hrála jsem jen chvíli ve středu a pak
už ne, takže jsem o finále přišla.”
To tě asi hodně mrzí...
„Moc, i proto, že před rokem byly
obě holky - Petra Rohanová a Natka
Nováková - lepší, a te*, když jsem
měla na to, abych hrála, přišly trable
se zády.”
Říkáš, že víc trénuješ - baví tě to?
„Baví, mám tenis ráda, i tréninky.”
Co ti na nich vštěpuje Dan Filjo?
„Je toho samozřejmě víc, ale hlavně
mě přinutil, abych byla trpělivější. Dřív
jsem hrála na dvě rány, te* je to jiné
a na výsledcích se to projevuje. Ráda
bych byla na konci roku do třetího
místa v ročníku. A příští rok v dorostu
se umístila co nejlíp na žebříčku ITF.”
P.S. Daniel Filjo o Kamile říká, že je
ctižádostivá a jde si za svým cílem.
„Proto věřím, že se může prosadit.
Navíc hraje rychle, švihem, pěkný
útočný tenis,” míní Daniel Filjo.

[co nového u...]
Někdy je problém vybrat z pěti fotek aspoň jednu »pěknou«. S Ivetou Benešovou
je to naopak: máte problém, kterou z těch »samých pěkných« otisknout...

Iveta
Benešová:
Je na čase
vyhrát, ne?
Je to tři roky, co byla třiatřicátá na světovém
žebříčku a co platilo (slovy Jiřího Hřebce),
že když má IVETA BENEŠOVÁ (25) den, je
schopna porazit kohokoli. Jenomže pak přišly
chvíle, kdy se půvabná tmavovláska trápila
a nedokázala porazit ani hráčky, se kterými
na kurtě neměla mít sebemenší problém.
Až letos na začátku roku její hvězdička
znovu zazářila.
Nejdřív čtvrtfinále v Acapulku, pak
vítězství a finále na challengerech
v Itálii a Belgii a finále na turnaji
WTA Tour v Estorilu, kde prohrála
s Kirilenkovou. Vzápětí pomohla
Iveta fedcupovému týmu do elitní
skupiny, když v Izraeli udolala
po třísetové bitvě domácí hvězdu
Peerovou! Přišlo čtvrtfinále v Praze,
kde hráčka ze Štvanice podlehla
ve třech setech Srebotnikové,
a pak třísetová bitva v Římě se
Zvonarevovou...
„Největší radost jsem měla
z fedcupu. »Hromadná« radost je
vždycky trošičku jiná, větší,” usmívala
se Iveta na začátku léta a těšila
se do Wimbledonu. „Je na čase,
abych něco solidního uhrála
i na grandslamech. To je te* moje
největší tenisové přání.”
Co se s Ivetou stalo od loňské
propadákové sezony, na to se jí ptá
na potkání každý. Jenomže
ona nepoví...
„Loňská sezona mě naštvala, spadla
jsem na žebříčku tam, kam nepatřím
a to mě asi znova nakoplo. Nechci
být sotva průměr, když vím, že můžu
být lepší. Ale že bych se na tenis
vykašlala, to mě nikdy nenapadlo.
Udělala jsem chyby, ale poučila se.
Jaké? To si nechám pro sebe. Řeknu
jen jedno: často jsem byla na kurtě
a bušila do míčků, ale hlava byla
někde jinde...,” usměje se a svižně
přeladí. „Že se mi jaro povedlo, to
18_www.cltk.cz

není žádný zázrak. Je za tím práce
a to, že konečně vím, co chci.
Pár věcí jsem si srovnala v hlavě, taky
jsem zkušenější...”
S kým o nedávném tenisovém
trápení mluvila? Kdo jí promluvil
do duše?„Mluvila jsem o tom se
spoustou lidí, nejvíc samozřejmě
se svými blízkými, ale bylo to hlavně
na mě.”
A kdy se to všechno zlomilo
k lepšímu? „Na extralize,” usměje se
tajemně. Od jara už Iveta na tenisové
starosti není sama - dohodla se totiž

na spolupráci s Davidem Kotyzou,
donedávna koučem Lucie Šafářové.
A tak občas dojíždí do Prostějova.
„Na Štvanici jsem spokojená, ale
trénovala jsem tady s klubovými trenéry,
s Danem Vaňkem, Jirkou Fenclem,
panem Jandusem, a nikdo z nich se
mnou nemohl jezdit na turnaje. To mi
chybělo. Te* hraju s Jirkou Fenclem,
ale díky spolupráci s Davidem, kterého
znám moc dobře, budu mít konečně
někoho, kdo se mnou pojede na turnaje.
Domluvili jsme se, že se mnou stráví
zhruba patnáct až sedmnáct týdnů
v roce, to je víc než polovina turnajů,

které odehraju. Podmínka je, že když
s ním budu chtít hrát v Česku, budu
muset za ním do Prostějova. Jsem ráda,
že jsme se domluvili, David má
zkušenosti, pracoval se spoustou holek
a věřím, že mi pomůže. Nakonec - ve
stovce není moc hráček, které jezdí po
světě samy. A taky je to další motivace.
Trenéra jsem hledala dlouho, jsem
ráda, že jsem konečně našla. A jsem
přesvědčená, že je to investice,
která se mi vyplatí.”

„Opravdu pomalu, na některé
věci jsem totiž lenoch,” směje se.
„Když nade mnou nevisí bič, všechno
má svůj čas... Takže mám doma
zatím jen sedačku, domácí kino
a z jednoho pokoje šatnu
s vestavěnými skříněmi. Jsou sice
docela velké, ale už musím obsah
pomaloučku třídit,” culí se Iveta
a dodá: „Dneska se asi půjdu podívat
po koberci a stolku, to jsou zrovna
věci, které mi chybějí...”

Není jediná, kterou Iveta v poslední
době udělala. Loni si pořídila v Praze
byt. A pomalu ho zařizuje.

V srpnu vyměnila černou octavii
za (jak jinak?) černé Audi TT.
„Ale když jsem se na něj byla

podívat, vedle stála A pětka
a já trošku znejistěla,” usmívá se.
Ještě že má jasno aspoň o barvě:
„Černá! Auto přece musí být
černé, ne?!”
Jinak ovšem Iveta říká, že má
mnohem větší radost z výsledků
než z věcí („Taková radost za chvilku
omrzí...”). Těší se, že si po dvou
letech dopřeje dovolenou v teple
(„Na podzim bych ráda někam
vyrazila, Mauritius nebo Cancún,
ještě uvidím...”) a - taky by ráda zase
vyhrála nějaký turnaj WTA Tour.
„Vždy. už je na čase, ne?”
www.cltk.cz_19
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Honzík Mudřík
(syn Romany Mudříkové-Pikorové)
Narozen 27. října 2007
„Nevím, proč mě šoupli mezi tyhle
holčiny, když už jsem velkej kluk.
Ale dobře... Na fotce se sice směju,
ale to už je pár minut, te* jsem trochu
naštvanej. Máma mi zase nechce
přidat! Spořádal jsem celou přesnídávku,
dal bych si ještě, ale už nedostanu.
Ještě že mám babičku s dědou, jinak
by mi asi došla trpělivost. Od pěti
měsíců spím celou noc bez probuzení,
i te*, co mi rostou zoubky, ale jestli
mě máma bude zlobit... Jinak mám ale
mamku rád, je na mě hodná a taky si
můžu hrát s jejíma dlouhýma vlasama.
A abych si nestěžoval - doma mě zatím
všichni rozmazlujou. Líbí se mi to, taky
to, že mě nikdo do ničeho nehoní. Už
bych měl asi trošku lézt, ale moc se mi
nechce, zvládnu tak maximálně
pár minut v chodítku.
Na tenis se ale těším, když už jsem
z tenisový rodiny, nesmím udělat ostudu.
Babička s dědou už mi koupili raketu,
Babolatku, a strejda Luboš Zahradník ten je tady v klubu asi nejlepší rekreační
hráč - mi na tričko nechal vyšít parádní
znáček I. ČLTK. Když jedem s mamkou
po ulici, ostatní kluci (a hlavně holky!)
čubrněj, že už chodím na Štvanici.
A když mi mamka obuje ty nový
tenisky Fila, to jsem teprve frajer!
Máma navíc říká, že se krásně směju.
Ale to dělám jen když mám náladu...”

Š&astné maminky Vlasta Bervid, Sandra Kleinová a Romana Mudříková (zleva) se svými ratolestmi Victorií, Julií a Honzíkem

Nejmladší štvanická krev
!
!
!
!
20_www.cltk.cz

Honzík dostal klubové triko
Sára má komplet pro Wimbledon
Victorii bude učit strejda Kodeš
Julinka je bojovnice po mámě

I. ČLTK letos slaví 115 let od svého založení a nepochybně
bude slavný a úspěšný ještě dlouho. Zasloužilí členové klubu
sice stárnou, ale moc dobře vědí, že je má kdo vystřídat. Mezi
nejmladší naděje I. ČLTK patří HONZA MUDŘÍK, JULIE JIRÁKOVÁ,
SÁRA VANÍČKOVÁ a VICTORIA BERVID. Ještě jim není ani rok, ale
Honza už má první raketu a všichni čtyři to na Štvanici znají jako
své boty. I když zatím jen pohledem z kočárku... Ale počkejte
za pár let, až syn Romany Mudříkové-Pikorové a dcery Sandry
Kleinové, Petra Vaníčka a Vlasty Bervid trochu povyrostou!
Petr Vaníček s dcerou Sárou, na kterou je patřičně pyšný. Aby ne...

[z klubu]
Sára Vaníčková

Julinka Jiráková
(dcera Sandry Kleinové)
Narozena 9. dubna 2008
„Když jsem přišla na svět, byla jsem
drobeček, ani ne dvě a půl kila. Ale
už jsem to dávno dohnala, protože
mi chutná. Mamka s tátou mě pořád
chválí (myslí si, že je ještě moc
nevnímám:), že jsem hodná, že krásně
spím a vůbec - že jsem prý š.astné
a spokojené dítě. No nevím, asi jo,
hlavně mám radost, že jsem zvládla
ty trable s dýcháním sotva jsem
se tady stačila rozkoukat.
Jenom mě trošku mrzí, že o mě má
mamka trošku přehnanej strach a moc
mě nechce půjčovat. Sotva mně dá
pohlídat babi nebo dědovi, už se po
mě shání, jako by nevěděla, že už jsem
velká (no - větší) holka. Někdy mě doma
mají jako televizi, pořád mě okukují
a poš.uchují. Dokonce i děda, který
donedávna nevydržel bez televizních
novin, je te* s klidem oželí. Jenomže
mě nebaví nechat se jenom okukovat,
chci taky něco dělat, tak zkouším lézt,
převaluju se... Jinak jsem prý po ta.kovi
kli*as a po mámě bojovnice - ale
to se asi teprve uvidí. Každopádně
už jsem členkou I. ČLTK, pan Šavrda
si mě pojistil. Jenom špitl, že doufá,
že servis mě bude učit někdo jinej
než mamča - nevím proč, to mi ještě
nikdo nevysvětlil, mámu jsem totiž
na kurtě neviděla.
Nejvíc ze všeho se mi zatím líbí dívat se
na sebe do zrcadla. A taky je legrační,
když na mě naši dělají všelijaké obličeje.
To se musím smát. Oni si asi myslí, jak
je to vtipné, ale kdybyste je při tom
někdy viděli:)
Tak se zatím mějte, čeká na mě Jerry,
to je moje plyšová pískací myška,
a taky Lojza. To je můj mé*a. A ještě
něco: máma to ještě neví, ale až budu
velká, tak si to s ní vyřídím. Jak jsem
te* začala přibírat, říká mi buřtíčku
nebo dokonce sumistko. Já jí dám
sumistku...”
22_www.cltk.cz

(dcera Petra Vaníčka)
Narozena 4. května 2008
„Nechci se chlubit, ale už mám doma
komplet pro Wimbledon, šortky i tričko,
dostala jsem ho od strejdy Brusky
a jeho Moniky. A taky umím plavat.
Zeptejte se ta.ky, zrovna nedávno valil
oči, jak jsem si ve vaně užívala. Chodí
mě to učit jedna hodná paní - jenom
mi trošku podepře hlavičku a já si
v klidu ležím na zádech... Naši říkají, že
jsem hodná. Oni na mě taky. Třeba mě
chovají, protože vědí, že se mi to líbí,
občas mě nechají kouknout na televizi
nebo mě houpají na gymnastickém
míči. To miluju! To byste nevěřili: někdy
je mi do breku, třeba i začnu, ale jak
mě táta vezme na balón, najednou
je mi fajn a úplně to přestane:)
Ta.ka říká, že jsem »aktivka«, že tři
vteřiny poté, co otevřu oči, už cvičím
spartakiádu. Nevím sice, co to přesně
znamená, ale lenoch určitě nejsem.
Třeba se ráda přetáčím ze zad na bříško,
i když zpátky se mi to povede jen
občas. Často si hraju na podložce
a nevydržím bez dudlíka a soba Edy.
To je můj plyšák. Cucám ho, mazlím,
povídám si s ním. Taky jsem ráda mezi
lidma, když mě někdy naši vezmou
na návštěvu (ale zatím mě moc
neberou...). Moc se mi to líbí,
prý budu určitě společenská.
Taky bych jednou ráda hrála tenis,
ta.ka slibuje, že by mě to naučil.
Vždy. je trenér a prý si pinkal dokonce
s Martinou Hingis, tu znám z fotek
v časopisech. Jen mě te* trápí levá
noha. Mám ji už pěkně dlouho v sádře
a páni doktoři mi ji léčí. Ale mamka
s ta.kou říkají, že to dobře dopadne,
protože bych prý bez té spartakiády
(musím se zeptat, co to vlastně je)
nevydržela...”

Victoria Bervid
(dcera Vlasty Bervid)
Narozena 23. května 2008
„Doufám, že to na mě neřeknete, ale
naše jsem si už omotala kolem prstu.
Táta je ze mě úplně pryč, pořád mě
rozmazluje, muchluje, blbne se mnou
a chce si povídat. Někdy je to až
legrační, on, takovej velkej a dospělej
chlap, na mě pořád šišlá a mluví
ve zdrobnělinkách, jako bych byla
nemluvně - přitom jsou mi už skoro
čtyři měsíce! Umím se třeba perfektně
převracet ze zad na bříško a když mě
mamka otočí zpátky (to mi ještě moc
nejde), za chvíli jsem zase na břiše...
Nejvíc mě baví dovádět na Švanici.
Tady se cítím doma, máma sem se
mnou chodila skoro každej den už když
mě měla v bříšku a te* zase. Tady mi
to prostě svědčí. Doufám, že taky brzo
dostanu raketu (docela mě štve, že
Honzík Mudříků už ji má a já pořád
ne), snad to napadne babičku, když ne
mámu. Mimochodem - nedávno jsem
zaslechla, jak se mamka s babičkou
radily, kdo mě bude učit tenis. Asi prý
strejda Honza Kodeš, abych se naučila
bekhend jednoruč a - vůbec všechno.
Máma asi bude jen dohlížet (a sbírat
nám balony:). No umíte si snad
představit, že by mě učila tenis ona.
Třeba servis? Já teda ne...
Ale musím říct, že jsou na mě doma
hodný. Štve mě jenom jedna věc nevím proč má mamka potřebu pořád
mi otírat obličej. Před koupáním, po
jídle... Hrůza, to kdyby jí někdo dělal,
vždycky by jí setřel make up a bylo
by zle!
Naši už taky pomalu plánujou, jak se
mnou budou jezdit na turnaje. Ale já
jsem se ještě nerozhodla, jestli budu
hrát tenis. Možná se mi bude víc líbit
golf, nebo budu závodit v autě. To by
mě zase mohl naučit táta. Už te* mám
krásnýho bavoráčka, těším se,
až si do něj poprvé sednu a budu se
odrážet, co to půjde - on totiž zatím
nemá ani šlapky. Ale až budu mít
jednou opravdickýho, to bude...
(Jen doufám, že to bude v osmnácti,
abych nečekala moc dlouho:)”

[partneři klubu]
Starší syn Filip...
„Je šéfem servisního centra
v Brandýse a mým společníkem
ve firmě. Zakládáme si na tom, že
jsme rodinná firma a ani do budoucna
– přestože se momentálně rozšiřujeme,
abychom mohli zvětšit prodejní
plochy a představit a nabídnout celou
modelovou řadu i vozy pro podnikatele
– nechceme být »fabrika«.
Všichni naši zaměstnanci, kterých
máme zhruba třicet, tvoří jeden tým,
jehož členem jsem i já. A všichni
se také jako tým chováme.”
Jak dlouho provozujete autosalon
a servisní centrum v Brandýse?
„Od roku 1996. Ale dnes už máme
provozovnu i v Sadské, abychom byli
blíž našim zákazníkům z Nymburka
a z Poděbrad. A chystáme se
do Prahy...”

Miroslav Kout ve své kanceláři v Brandýse nad Labem

Zakládáme si na tom, že jsme
rodinná firma, říká Miroslav Kout
MIROSLAV KOUT (56), majitel brandýského autosalonu Auto Kout Centrum,
který je už téměř rok jedním z partnerů I. ČLTK, tenis nehraje, přesto k němu
má blízko. Pro zákazníky organizuje už 14 let turnaje, raketou se ohání jeho starší
syn Filip a dcera Lucie, která žije v Austrálii, zase změnila příjmení na Baghdatis jejím manželem je bratranec kyperského tenisty. „Takže tak trochu tenisová
rodina jsme,” usmívá se Miroslav Kout.
Jak jste našel cestu na Štvanici?
„Chtěl jsem tady dojednat zářijový
turnaj pro naše zákazníky. Hrajeme
ho tradičně v Houš.ce, ale napadlo mě,
že by to mohla být příjemná změna,
kterou všichni uvítají. Díky tomu jsem
se setkal s panem Šavrdou a domluvili
jsme se na spolupráci. I. ČLTK od nás
má k dispozici dva vozy, Renault
Espace, sedmimístný velkoprostorový
automobil, a Mégane combi. Což
souvisí i s naší snahou proniknout
do Prahy a zviditelnit se na těch
správných místech. Doporučuje nám
to také importér, Renault, protože
jsme jeho velmi úspěšným dealerem.”
Váš mladší syn Adam, kterému
je osmnáct let, je talentovaným
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automobilovým závodníkem, toho
času jezdí ve Formuli Reanult 2.0 z toho máte určitě radost?
„Samozřejmě. Adamovi se daří,
upozornil na sebe už v závodech
motokár a v patnácti se stal nejmladším
domácím šampiónem v Národní formuli
D3. Loni vyhrál jako pilot týmu Křenek
Motorsport švýcarskou Formuli Renault
ve dvoulitrech a postoupil do seriálu
World Series, kde soupeří pětačtyřicet
špičkových jezdců, vesměs na
»efjedničkových« okruzích. Touhle
sérií prošla řada hvězd formule 1,
před osmi lety ji vyhrál Kimi Räikkönen,
v roce 2003 Lewis Hamilton. Jsem rád,
že se díky spolupráci s týmem Křenek
Motorsport staráme i o propagaci
sportovního programu Renaultu.”

V Praze o vás ale už dávno vědí, ne?
„Vědí a jsme rádi. (s úsměvem)
Na servis k nám dnes jezdí spousta
firem, které sídlí třeba až na druhém
konci Prahy. Oceňují náš přístup,
služby i solidní ceny. Naší prioritou
je od začátku péče o zákazníka,
zaměření na prvotřídní služby.
A jsem rád, že se nám tenhle
přístup vyplácí.”
V Brandýse nabízíte kompletní
servisní služby?
„Přesně tak. Máme i vlastní
klempírnu a lakovnu, úspěšně
nabízíme tzv. pick up-servis, což
znamená, že u zákazníka auto
vyzvedneme, opravíme a pak ho
dovezeme zpět. Velmi se osvědčil
i »minute servis«, rychlé opravy
drobných závad bez objednání.
Samozřejmě nabízíme náhradní vozy,
při každé opravě je samozřejmostí
umytí vozu...”
Vy s oblibou říkáte, že...
„...auto dokáže prodat každý,
ale trvaleji si zákazníka získáte jen
kvalitním servisem. Pak se k vám bude
rád vracet a vy prodáte víc nových
vozů. Je to jednoduché...”
(směje se)
Ještě zpět k tenisu – firemní turnaje
pro zákazníky mají už čtrnáctiletou
tradici a vy sám pořád ještě
nehrajete?
„Nezbývá mi čas. Dřív jsem hrával
hokej, skoro do pětačtyřiceti, te*
se rád projedu na kole, bezvadně si
při tom vyčistím hlavu. Ale většinu
volného času mi zaberou aktivity
kolem Adamova závodění ve formuli.
Dělám to rád, auta jsou můj život.
A patřím mezi srdcaře značky
Renault.”

[rozhovor]
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Luboš Štych a jeho každodenní
chlebíček - s žáčky stráví na kurtě
každý den několik hodin

Luboš Štych:
Kladeňák,
kterého brusle
minuly
Být to o pár století dřív,
LUBOŠE ŠTYCHA (43) by
jeho vlastní kmen dozajista
vyobcoval. Považte: Kladeňák
jako poleno a neumí bruslit!
Jako starostlivý trojnásobný
táta už to Luboš samozřejmě
napravil, i když piruety
na bruslích raději nepředvádí
ani dnes. O to líp hrál ovšem
tenis a dnes je na Štvanici
ceněným trenérem, který
má lví podíl na úspěších
žáků.

Tam a později na Spartě jste strávil
svoje nejlepší roky, že?
„Asi nejlepší hráčské chvíle jsem prožil
na Vysokých školách, kde jsem hrál
s Jardou Čechem, Zdeňkem Žofkou,
Tomášem Pitrou a Lá*ou Adámkem
extraligu a národní ligu.”
Když se po letech občas potkáte na co nejraději vzpomínáte?
„Bohužel se nescházíme moc často...
Ale když, většinou vzpomínáme
na debly. Já třeba začínal se Zdeňkem
Žofkou, on byl tehdy už výborný hráč
a někdy to s ním nebylo jednoduchý,
protože tomu druhému občas dal
najevo, že to trošku kazí. Takže jsem
byl ze začátku před každým zápasem
trochu nervozní. Ale nakonec jsme
toho spolu odehráli spoustu a stali
se z nás výborný kamarádi. Taky
vzpomínám na to, jak jsme s Lá*ou
Adámkem hráli finále kraje. Za stavu
5:5 ve třetím setu jsem měl nahranou
smeč a chtěl dát hřebík, bohužel
jsem ho zatloukl ještě na naši půlku...
Od té doby mi Lá*a neustále
připomíná, jak jsem ten zápas
skvěle rozhodl.” (směje se)
S Ivanem Lendlem jste se nepotkal?
„S Ivanem ne, je o pár let starší. Ale
jako benjamínek jsem na lize v Ostravě
viděl památný zápas svýho trenéra

Vaška Krásnýho, který hrával jen
samé čopy, právě proti Ivanovi. Ten ho
hnal levá pravá, z rohu do rohu. Tuším,
že za stavu 6:3, 3:2 pro Ivana pan
Krásný - tehdy jsem mu vykal - padnul,
protože měl křeče do obou nohou.
A Ivan měl radost, že soupeře
doslova uvařil.”
A roky na Spartě?
„Ty byly neméně krásný, hrával
jsem extraligu s Pepou Čihákem,
Davidem Kunstem, měli jsme silný
holky - Helena Suková, Regina
Rajchrtová, Alice Noháčová.
Trenéra nám dělal Zdeněk Žofka.
Ligu jsem hrál do roku 1989 a pak
šel do Německa, chtěl jsem si jako
hráč ještě něco přivydělat. Hrál jsem
tam třetí nejvyšší soutěž a taky
trénoval. Nakonec jsem tam
strávil pět let.”
Kde to bylo?
„V jedné vesničce u Münsteru,
pod Hannoverem. Herzebrock.”
Jak jste se tam dostal?
„Náhodou. Měl jsem jít hrát
do Heidelbergu, ale nečekaně se tam
vrátil jeden Slovinec, který do té doby
trénoval právě v Herzebrocku. Takže
jsem místo něj skončil tam. Nejdřív jen
na brigádu, ale pak jsem zůstal.”

Po tréninku na Slavoji s Davidem Gruntem

Jak se může stát, že se kluk z Kladna
nenaučí bruslit dřív než číst a psát?
„To fakt netuším... (usmívá se)
Každopádně to beru jako velké minus,
když jdu s nejmladší dcerou na rybník,
je to trošku ostuda.”
Počkejte - te* už snad bruslit umíte?
„Naučil jsem se, ale s opravdovým
bruslením to zase tolik společného
nemá. Umím jet rovně a zastavit, ale
třeba přešlapovat nebo jet pozadu,
to je pro mě dost těžký...”
Takže vás hokeji »ukradl« tenis.
„Dá se to tak říct. I když jsem třeba
hrával pozemák. Tam jsem se cpal do
branky, bavilo mě chytat. Ale na brusle
jsem se holt nedostal, ty mě minuly,
i když táta s bráchou bruslit
samozřejmě uměli.”
S tenisem jste začal na Kladně?
„V SONP. A dodneška mě mrzí, že
jsem jako kluk nevyzkoušel i nějaký jiný
sport, určitě by mi to pomohlo, byl
bych šikovnější. Z Kladna mě ve
dvanácti vytáhl do Prahy František
Zlesák, tehdy trénoval na Vysokých
školách.”
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Tehdy to asi bylo hodně lukrativní,
ne?
„Samozřejmě, dalo se tam vydělat
třikrát víc než u nás. Asi tři měsíce
jsem tam byl sám, rodina pak přijela
za mnou. Lehká doba to ale nebyla.
Moc kamarádů jsem si tam nenašel,
drtivá většina lidí to brala tak, že jsem
tam na práci. Myslím, že ostatní
kluci, kteří v Německu trénovali,
mají podobnou zkušenost.”
Koho jste trénoval? A kolik času
jste trávil na kurtě?
„Osm až deset hodin, s rekreanty,
seniory i dětmi od šesti do patnácti
let. Za mého působení junioři v klubu
trošku »zhubli«, ze stovky jich zbylo
asi osmdesát. Tři čtvrtiny z nich stejně
tenis nezajímal. O víkendu jsem ale
privátní hodiny nedával, to už bych
nepřežil. Byly to docela těžce vydělané
peníze, když to člověk skládá
po třiceti čtyřiceti markách...”
Proč jste po pěti letech odešel?
Stesk po domově?
„Už jsem to tam nemohl vydržet,
měl jsem toho dost. A chtěl jsem sám
něco zkusit, něco pořádnýho. Bu*
se pustit do ekonomie, kterou jsem
vystudoval a které se věnuje brácha,
nebo zůstat u tenisu. Na svazu byl
tehdy František Zlesák, díky němu

[rozhovor]
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znal, Vlá*u Šavrdu, Františka Stejskala,
Jardu Janduse, mám tady kamarády.
A až udělají tu rychlodráhu, konečně
se mi zkrátí i to cestování...”
(směje se)
Věnujete se žákům, takže s nimi
asi většinu hodin sám odehrajete?
„Přesně tak, čtyři pět hodin denně
jsem na kurtě.”
S kým hrajete nejvíc?
„S Petrou Rohanovou, Andreou
Kůlovou a s kluky ročníku 96 Davidem Gruntem, Lukášem
Svobodou, Honzou Pitrou.
Líbí se mi, že tady máme v tréninku
systém, i když je samozřejmě pořád
co zlepšovat. Taky bych uvítal,
kdybychom měli lepší zázemí
i za Negrelliho viaduktem, kde jsou
sice výborné kurty, ale zázemí chybí.
Samozřejmě vím, že je to otázka
revitalizace ostrova a to je komplikovaná věc...”
Co dělá Luboš Štych, když zrovna
nehraje tenis?
„Rád si zahraju volejbal, ten mě baví,
i když jsem v něm slabej. A taky jezdím
na kole, nejlíp i s rodinou. Te* jsme
třeba byli na Moravě, ve Valticích
a v Lednici...”
To spíš než jako cykloturistika
vypadá na...
„Samozřejmě, byli jsme i ve sklípku.
To byly taky pěkné chvíle, pár dobrých
lahví jsem si přivezl.”

Na dovolené s manželkou Lenkou a pětiletou dcerou Anikou, které zřejmě rodiče před chvilkou ublížili:)

jsem se dostal do Plzně k Honzovi
Hlaváčkovi a tam jsem pak strávil
pět výborných let. Byla tam spousta
dobrých hráčů a já dostal šanci
konečně začít doopravdy trénovat.
Ohromná škola. V Plzni byli tehdy
Žitko, Hájek, Birnerová, Strýcová,
Jana Hlaváčková, Rybová...”
Bára Strýcová byla už tehdy svá?
„Samozřejmě. (směje se)
Vzpomínám si, jak jsme spolu jednou
byli na turnaji v Kufsteinu a Bára
ve finále reklamovala míček. Mluvila
na rozhodčího česky, čemuž sice
rozuměla polovina diváků, protože
mezi nimi byla spousta Čechů, ale
ten rozhodčí pochopitelně ne. Bára
se na mě najednou otočila a povídá:
Pane Štych, snad ten ... sleze z toho
empajru a půjde se na ten míč
podívat, ne?! Půlka hlediště, se
zachvěla, ale ten sudí z toho empajru
skutečně slezl a míč jí nakonec přiznal.
Bára jenom zahlásila: To to trvalo...
(usmívá se) Už tehdy to byla výborná
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tenistka, do čtrnácti let vyhrála, co
se vyhrát dalo.”
To jste byl v Plzni - jak jste se dostal
na Štvanici?
„Vždycky jsem chtěl být trošku
blíž - i když cesta autem z Kladna mi
paradoxně do Prahy trvá delší dobu
než do Plzně. A když došlo k tomu,
že Tonda Šulc, dej mu pánbůh lehký
nebe, měl nějaké problémy, nastoupil
jsem na jeho místo. Zpočátku mě to
děsilo, měl jsem k němu nesmírnou
úctu a taky jsem ho měl moc rád,
takže jsem z toho byl nesvůj.
Ale byl to správnej krok.”
Proč?
„I proto, že se sestry Hlaváčkovy
přesunuly do Prahy, pivovary koupili
Jihoafričani a podpora tenisu už nebyla
taková. Pokud jde o závodní tenis,
klub se trošku rozpadl...”
Jste rád, že jste na Štvanici?
„Samozřejmě. Spoustu kluků jsem

Jste vášnivý cyklista?
„Vášnivý ano, ale cyklista bych
si neříkal. (směje se) Prostě rád jezdím
na kole.”
A zbytek rodiny to sdílí?
„Právě, že nesdílí... Snad jen
nejmladší dcera, bude jí pět a jezdí
ráda, na kole nebo se veze na sedačce.
Žena už miluje kolo o poznání méně
a dcera Andrea sice sportuje, ale jet
s rodiči na výlet... Tati, ty jsi se
zbláznil... Jsem rád, že ji baví volejbal,
s Kladnem postoupili na republiku,
hrála i beachvolejbal. Dobře, že s ní
nemusím absolvovat tenisové zápasy,
to by mě asi zabilo.”
Proč?
„Syn Martin byl typ, který toho
v tréninku moc nepředvedl, ale
v zápase ukázal sto procent, Andrea
spíš naopak. Ale jsem rád, že jsem jim
tenis neznechutil, že ho mají rádi
a že dělají i jiné sporty.”
A vy?
„Rád lyžuju a v poslední době jsem
kupodivu propadl i běžkám, které jsem
dřív nenáviděl. Jenom to bruslení...”

[z klubu]

Mirek Topolánek prohrál až ve finále
Končilo se teprve před půlnocí. Může
snad být lepší důkaz toho, že se V.I.P.
turnaj pro partnery klubu a pozvané
hosty vydařil?
Na Štvanici si v sobotu 23. srpna přijel
tradiční turnaj v deblu zahrát i premiér
Mirek Topolánek. Jeho postupu do finále
přihlížel i syn Nicolas s maminkou Lucií
Talmanovou, která ho nestačila hlídat.
To když například neposedný synek
»odejmul« reklamní označení
z vystaveného Renaultu Koleos:)
Dorazil také prezident Václav Klaus,
by. tentokrát – stále ještě krátce
po operaci kyčle – nehrál. Nenechal
si však ujít aspoň malý trénink, sparing
mu dělal Petr Šavrda. „Jednou už
jsem si byl zahrát, musím zase začít
trénovat,” usmíval se Václav Klaus,
jenž je čestným členem I. ČLTK.
Mezi hráči byli mj. Karel Feix,

Vladislav Šavrda v debatě s Václavem Klausem

generální ředitel společnosti Kapsch,
Jana Žejdlíková a Tomáš Vlček
z developerské skupiny ECM, jejíž
prezident Milan Janků se na Štvanici
také objevil, Petr Kuchár, ředitel
společnosti Navatyp, šéf Ředitelství
silnic a dálnic Alfréd Brunclík nebo
Petr /urica, ředitel odboru obchodních
aktivit MHMP. Hrála také nejoblíbenější
česká dýdžejka DJ Lucca alias Lucie
Kvasnicová. A samozřejmě bývalí
hráči: Pavel Hu.ka, František Stejskal,
Milan Šrejber...
Turnaj měl atmosféru i několik
vrcholů. Tím prvním byl duel Pavlů
Hu.ky a Dvořáka s párem Mirek
Topolánek - Ladislav Polák už ve
skupině. Pavel Hu.ka v něm předvedl
řadu fines, kterými soupeře zcela
zdeptal. Výtečnou úroveň mělo finále,
které rozhodoval teprve tie-break.

DJ Lucca a její bekhend

Vítězný pár - František Stejskal na síti, vlevo Karel Feix
Finalista deblového turnaje
Mirek Topolánek...

Pohoda na terase restaurace Kogo

...a jeho fanoušci: Lucie Talmanová a syn Nicolas.
Toho ovšem zrovna zajímá vystavený renault:)

Jana Žejdlíková z developerské
skupiny ECM

Milan Šrejber předváděl, že ze svého umění vůbec nic
nezapomněl

Staronový prezident klubu František
Stejskal spolu s Karlem Feixem v něm
udolali právě pár Topolánek - Polák.
„Karel Feix patřil k nejlepším
neprofesionálním hráčům, vyhráli
zaslouženě,” zhodnotil generální
manažer klubu Vladislav Šavrda.
Musel mít radost i z atmosféry, která
na Štvanici předposlední srpnovou
sobotu vládla. „Byl to velmi příjemný
den. Že se všichni bavili, o tom svědčí
i nadstandardní počet vypitých lahví
klubového červeného i italského
bílého vína,” usmíval se.
Tak zase za rok...
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[Centenary Tennis Clubs]
„Tenis jsme samozřejmě hráli
taky, i když vlastně nevíme s jakým
výsledkem. Jisté je jen to, že nejlepším
ze šesti zúčastněných týmů byla
Barcelona, další pořadí totiž
organizátoři nevydali,” usmívá se Petr.
„Hrálo se systémem každý s každým,
každý zápas na šedesát minut. Pak
se ozval zvuk píš.alky a byl konec,”
popisuje systém. Stojí za zmínku, že
Hana a František Kopřivovi odehráli
všechny zápasy bok po boku aniž došlo
k jedinému vážnějšímu konfliktu:)
Štvanická výprava letěla z Prahy
do Amsterdamu a odtud »popojela«
na příjemné setkání šesti klubů, členů
Centenary Tennis Clubs, vlakem.
Oslav výročí Leimonias se kromě
I. ČLTK zúčastnila výprava z irského
Fitzwilliam LTC, skupinka hráčů Villa
Primrose, Royal Leopold Club z Bruselu
a barcelonský Real Club de Tenis
Barcelona – 1899.

Vtipný obrázek, co říkáte? Jestli máte aspoň dvě minutky času, zkuste najít reprezentanty ze Štvanice:)

Na kole v Haagu
Až budou staronový prezident klubu
František Stejskal, Hana Kurzová nebo
manželé Kopřivovi vyprávět, že byli v červnu
na tenisovém »výletě« v Haagu, nevěřte jim!
Turnaj stoletých klubů, který v rámci oslav
120 let založení připravil Haagsche Lawn Tennis
Club Leimonias, byl totiž pro našince hlavně
cyklistickou atrakcí. Výlet na bicyklech kolem
paláce Noordeinde, ve kterém při pobytu
v Haagu dlí královna Beatrix, nebo okolo
soudního tribunálu (nejen) českou minivýpravu
cestou do místního tenisového klubu nadchl.
Aspoň to prozradil Petr Šimůnek, který byl
posledním ze štvanického kvinteta
v Nizozemsku.
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„V pátek jsme všichni dorazili,
v sobotu ráno už na nás čekalo před
hotelem v centru města překvapení:
asi padesátka městských bicyklů, jeden
jak druhý,” usmívá se Petr Šimůnek.
„Věci na tenis jsme dali do aut
a všichni nasedli na kola a jeli přes
město do klubu. Trošku oklikou,
abychom si trošičku prohlédli centrum.
Bylo to příjemné, jeli jsme i kolem sídla
královny Beatrix. Klub leží v zeleni
na okraji Haagu, u pěkného lesoparku
a vilové čtvrti. Byli jsme v Leimonias
už podruhé, prvně na oslavách 115 let
od založení, v době, kdy jsme dávali
Štvanici dohromady po povodních.”
Zajímavostí je, že H.L.T.C. Leimonias
nemá halu a v zimě ani žádnou
»bublinu«. „Ptal jsem se, kde hrají
v zimě, a dozvěděl se, že přes zimu

Výprava I. ČLTK při jedné z oficiálních akcí v haagském klubu

Areál H.L.T.C. Leimonias, kde se utkání v rámci CTC hrálo

Městská kola připravená před hotelem v Haagu pro výpravy tenistů
Zastávka u paláce královny Beatrix

Soustředění Hany Kurzové na kurtě...

...a uvolnění Petra Šimůnka při rautu

jednoduše nehrají,” říká Petr Šimůnek,
který při každém zájezdu sonduje
veškeré detaily o chodu toho kterého
klubu (v Bordeaux a dalších vinařských
oblastech samozřejmě až poté,
co ochutná nejlepší místní vína).
Zjistil také to, že před rokem hrála
soutěž za Leimonias i Michaella
Krajicek.
„Každopádně to byl moc příjemný
víkend, oslavy zpestřily na velké
zahradní party i dvě kapely. Napsal
jsem to i panu Tintoré, prezidentovi
Centenary Tennis Clubs. A skupinu
z Leimonias jsme pozvali příští rok
na Štvanici, máme jim co oplácet.”
www.cltk.cz_33
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Jak a kde? Aparaturu jste si asi hned
nekupovala...
„Nekupovala, na aparaturu za sto
padesát tisíc jsem v devatenácti neměla
a ani jsem nevěděla, jestli mě to bude
bavit. Ale pomohli mi někteří dýdžejové,
u nich jsem si to mohla zkusit a zjistila,
že by mě to mohlo bavit. Pak mi dost
pomohl jeden člověk, který v Brně
organizuje velké festivaly. Po půl roce
mě zabookoval na velké akce, kde mě
mohly slyšet třeba tři tisíce lidí, to byla
velká šance. Takže jsem pomalu začínala
hrát, třeba za pětistovku po klubech.
Při tom jsem ale pořád pracovala.
Takže jsem skončila směnu v hotelu,
šla si na chvíli lehnout a pak
do zkušebny trénovat...”

Kolik Čechů už tam hrálo?
„Myslím, že zatím jen jeden. (směje se)
Ale Češi nejsou nejznámější, v popularitě
vedou Němci, Angličani, Holan*ané...”

Kde všude už jste hrála?
„V Číně, v Šanghaji a v dalších dvou
městech, v Jižní Americe, třeba v Sao
Paulu, v Buenos Aires, taky v Kolumbii,
v Bogotě... V prosinci jsem zabookovaná
do katarského Dauhá. V Evropě jsem
hrála asi už skoro všude."
Mekka téhle hudby je asi...
„...Ibiza. Hrála jsem tam poprvé asi
před třemi lety. Touží po tom každý
a hraje klidně za poloviční honorář.”

34_www.cltk.cz
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Vy taky?
„Taky, protože jsem tam moc chtěla
hrát. (usmívá se) Jsou tam nejlepší
kluby, nejlepší dýdžejové, v létě se tam
zkrátka sjedou všichni, kdo mají
tuhle hudbu rádi.”

A udělala jste dobře, ne?
„Určitě. Baví mě to, poznala jsem půlku
světa a vydělám si slušné peníze.”

Čekal jsem extravagantní motorkářku, ale přišla půvabná křehká dívka.
LUCIE KVASNICOVÁ (30) alias DJ LUCCA má ale dostatek vnitřní síly
a energie i ambicí. Nakonec: kdyby tomu tak nebylo, neprosadila by se
na místo nejoblíbenější dýdžejky u nás, nevyhrála by třikrát po sobě anketu
Dance Music Awards, nebrala by za vystoupení honoráře ve výši hodně
solidní měsíční gáže a nezvládala by lítat a hrát po celém světě,
což znamená spoustu cestování, ponocování a taky stresu.

KLUBOVÁ

ve společnosti Skanska, pak jako
recepční v brněnském hotelu Holiday
Inn. Ale nebylo to nic, co by mě nějak
zvláš. naplňovalo. Pak jsem viděla, že
mezi dýdžeji je i pár holek, tak jsem
to zkusila.”

Kdy jste udělala životní rozhodnutí?
„Ve dvaadvaceti. Prostě jsem to riskla.
Táta mi sice říkal, a. si to rozmyslím, že
normální práce je jistota a a. hraji jen
ve volném čase, ale neposlechla jsem.”

DJ Lucca:
Když lidi šílí, je to
nádherný pocit

//

Abyste hrála na Ibize, k tomu
asi musíte mít i manažera?
„Samozřejmě, je to nejen otázka
toho, aby byl člověk známý a vydával
vlastní hudbu, ale i kontaktů
a managementu.”
Mimochodem - kolik toho odehrajete
doma a kolik v zahraničí?
„Tak sedmdesát procent vystoupení
venku a třicet v Česku.”
Prosím?
„Tak nějak.”
A kolikrát za rok hrajete v Praze?
„Minimálně. Třeba jen dvakrát třikrát
za rok.”
Tak málo?
„Ano. Nevím, čím to je, ale je to tak.
Jinak hraji všude. V Brně, v Liberci,
v Plzni, po celé republice. Ale v Praze
moc ne. Tak jsem si te* vymyslela
vlastní akci v klubu Mecca, abych si tu
zahrála. (usmívá se) Na druhou stranu
není špatné hrát tady jen občas, člověk
se aspoň neokouká a přijde na Vás
o to víc lidí.”
Prý chystáte nové album?
„Chystám, bude to moje první
autorské album se čtrnácti skladbami.
Věřím, že mě to posune zase o kousek
dál. Autorské album už znamená, že
nejste jen dýdžej, který hraje cizí věci,

DJ Lucca za mixážním pultem a nadšené publikum
Lucie přebírá cenu Dance Music Awards. Potřetí za sebou, celkově už počtvrté!

Takhle ambiciózní a energická
jste se narodila?
„Asi jo. (usmívá se) Ale spíš to mám
po starší sestře. Odmalička byla blázen
do tancování a šla si za tím, aby byla
jednou nejlepší. Studovala venku,
dělala pro to maximum. (Lucčina sestra
je úspěšná tanečnice a choreografka
Leona »Qaša« Kvasnicová - pozn.)
Asi jsem to viděla u ní, protože rodiče
mají normální práci, nic bohémskýho,
táta je elektroinženýr... Takže po nich
to asi nemám.”
Ale sestra vás asi za dj mixážní pult
nepřivedla...
„K dýdžejství jsem se dostala víceméně
náhodou. Jako teenager jsem začala

chodit na taneční party, kde se hrála
elektronická hudba. Tehdy přišel boom
těchhle party, taky se mi to líbilo
a postupně jsem poznala pár dýdžejů.
Ale to ještě nic neznamenalo, protože
jsem po maturitě odjela na rok do
Anglie kvůli angličtině. Chtěla jsem
totiž být letuškou, absolvovala i pár
konkursů, v ČSA, u Fischera. Všude
mi řekli, že se jim líbím, ale že si
nedovedou představit, že by taková
subtilní holka utlačila vozík v letadle...
(usmívá se) Tenkrát se mi trošku
zhroutil svět, od prváku jsem o tom
snila, chodila kvůli tomu i na jazykovou
školu. Když jsem se vrátila z Anglie,
asi tři roky jsem normálně pracovala,
necelý rok jako asistentka

[hrají na Štvanici]
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Dýdžejové většinou hrají sami,
nebo mají vokalistu, klavíristu, ale
s kytaristou nehraje nikdo.”
Prý budete hrát i na Vánočním
večírku I. ČLTK?
„Budu a těším se na to, i když to
bude náročnější na přípravu, protože
publikum...”
...bude trošku jiné, poněkud
starší, že?
„Tak nějak. (usmívá se) Ale dobrý
dýdžej musí umět zahrát pro každé
publikum, takže to budu muset
zvládnout. Místo svojí undergroundové
hudby si připravím konzervativnější
a známější věci a zkusím to poskládat
tak, aby se to líbilo. Výzvy mám
ráda, když to člověk zvládne, je
to úžasnej pocit.”
Kdy jste ho měla naposled?
„Nedávno na festivalu Sziget
v Budapešti. Každý den tam chodilo
pětašedesát tisíc lidí. Já hrála asi
před deseti tisíci, to byla výzva. Člověk
je v napětí, jak se mu to povede, musí
reagovat podle lidí, být soustředěný,
má trošku trému, říká si: Co když mi
to nevyjde technicky? Co když nebudu
mít nápad? Ale když se to povede
a deset tisíc lidí má ruce nahoře
a šílí, je to neskutečný pocit.”

DJ Lucca – nejoblíbenější a zřejmě i nejpůvabnější česká dj

ale máte svůj profil, svůj styl, děláte
svoji vlastní hudbu. Ale to nestačí, taky
je potřeba to prodat, dát o sobě vědět,
prostě si udělat reklamu.”
Skvělou reklamou pro vás muselo
být společné vystoupení s Michalem
Pavlíčkem, ne?
„Určitě. On se o mně dozvěděl přes
mou sestru. Dělal muzikál Obraz
Doriana Graye a chtěl mít na pódiu
živýho dýdžeje. Nakonec to nevyšlo,
ale když jsme si spolu povídali
o muzice, napadlo mě, že by mohlo
být zajímavý, kdyby do mojí muziky
živě hrál na kytaru. Tak jsme to zkusili
a - nadchlo mě to. Před dvěma lety
jsme měli na festivalu Mácháč první
vystoupení, pak ještě další tři
na různých tanečních party. Šestého
prosince si spolu opět zahrajeme
právě v klubu Mecca a příští rok bych
s Michalem ráda udělala album.
36_www.cltk.cz

Co je vlastně při téhle práci
nejdůležitější, aby přišly ty úžasné
pocity z nadšených lidí?
„Prvním předpokladem je samozřejmě
mixování, zvládnutí techniky. To mají
pochopitelně dobří dýdžejové v malíku,
ale když v noci hrajete a ráno nevyspalý
letíte na druhý konec Evropy a po
kratičkém odpočinku znovu hrajete,
můžete udělat chybu. Pak je potřeba
umět skladby dobře poskládat,
aby to nebyla »patlanina«, to záleží
na talentu, na přípravě, na tréninku.”
Jak dj trénuje?
„Poslouchá nové skladby, které bude
hrát, zkouší si je mixovat, aby věděl,
které a jak do sebe zapadají.”
Co je ještě důležité?
„Určitě umění komunikovat
s publikem. A charisma. Technika je
fajn, ale když z člověka nic nevyzařuje...
A ještě jedna věc začíná být důležitá:
umět udělat show, něčím se odlišit.
Třeba Carl Cox, to je absolutní špička,
když hrál v klubu Space na Ibize,
uprostřed jeho vystoupení pustili
na mezi lidi taneční parket obrovského
robota, což bylo úžasné.”
Jak často vlastně hrajete?
„Pátky a soboty, většinou osm akcí
za měsíc. Ale když jdete v pátek ráno
spát a v sobotu dopoledne vám už
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letí letadlo někam jinam, kam dorazíte
navečer a v noci už zase hrajete... Je
to velký výdej energie i emocí, v neděli
a v pondělí to musím dospat, odpočinout
si a dobít energii.”
Jak ji dobíjíte?
"Třeba při tenise."
Kdy jste vůbec potkala tenis?
"Jako holka v Brně, bylo mi asi devět.
Současně jsem začala hrát i stolní
tenis, protože ho hrál i táta a strejda.
S tenisem jsem začala na Zetoru
a hrála asi pět let, jezdila i na turnaje.
Ale pak jsem se musela rozhodnout,
jestli pinec nebo tenis, a vyhrál stolní
tenis. Asi patnáct let jsem ho dělala
závodně, hrála jsem i superligu a první
ligu. Jednou jsem si zahrála i proti
Marii Hrachové. Já se hrozně snažila
a ona tam jen tak postávala a dala
mi to skoro s nulou... Hrála jsem
až do chvíle, co jsem začala
s dýdžejingem."
A k tenisu jste se vrátila...
"...když jsem se přestěhovala
do Prahy. Chtěla jsem sportovat a tenis
mi přišel ideální, protože je to venku,
skvělý odpočinek od práce ve studiu
a koncertů. Zeptala jsem se pana
Šavrdy, jestli bych sem mohla chodit
a - chodím. Nejdřív jsem hrála
hlavně s Martinem Zenklem, te* už
i s kamarády, pravidelně chodím hrát
třeba s (DJ) Lucasem, taky turnaje
rekreantů. Už jsem tu třetí rok
a je to tady super."
Říkáte, že hrajete klubový
turnaj - ve které výkonnostní
skupině?
„V té nejhorší. (směje se) Ale zatím
jsem kromě jednoho všechny zápasy
vyhrála.”
Když nehrajete tenis, co ještě
stíháte?
„Chodím do posilovny, vídám se přes
týden s přáteli, protože o víkendu jsem
pryč, ráda se podívám na pěkný film,
se sestrou jsem te* byla dvakrát
na baletu, ráda bych si našla čas
na divadlo.”
Mimochodem - jak dlouho ještě
chcete hrát? Ne tenis, ale v klubech
a před nabitým hledištěm.
„Ještě tak tři roky a - pak mít rodinu.
Dál se uvidí. Ale určitě bych dýdžejing
s dítětem nedělala naplno, ale vybírala
bych si, třeba jen tři dobrá hraní
měsíčně. Upřímně řečeno jsem
o rodině donedávna moc nepřemýšlela,
ale te* už ano. Vím, že kariéra není
všechno. Je fajn mít úspěch, ale je to
hrozně povrchní a pomíjivý. Pořád mi
to opakuje i sestra, která má dvou
a půlletého syna, takže už si to
hlídám...”

[klubový život]
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Štvanická parta neporušila tradici ani letos

Nejhezčí zážitek? Každý rok stejný. „Páteční večerní
návrat do Vyššího Brodu a vůně pečeného selátka,” usmívá
se Vladislav Šavrda, když si vybavuje vzpomínky na osm
»vodáckých« let štvanické party. Ta vyrazila do útulného
mlýna Míly Ouředníka ve Vyšším Brodě, kde má každoročně
základnu, i letos na konci července.

Petr Šimůnek a Jan Rybín vjíždějí do šlajsny...

Třikrát Zdeněk Krampera: posilující se...

...nastupující (nebo už vystupující?)

...a koupající se

...a takhle z ní vyjeli

Obsazení »Expedice Vltava 2008«:
František Stejskal, Milan Šrejber, Petr
Šimůnek, Jiří Hřebec (zkušený vodák,
který chyběl jen jedinkrát), Zdeněk
Krampera, Martin Zenkl, Jan Rybín,
Luboš a Pavel Zahradníkovi (odbývali
si premiéru!), Tomáš Bělohradský
(na většině fotek z výpravy je celý
mokrý...), Vladislav Šavrda a jediný
netenista - Jiří Buk, majitel bufetu
na Slavoji, který bez vody nevydrží
déle než dva týdny. „Pánská jízda.
Dámy to vyzkoušely jen jednou
a pochopily, že takhle to bude lepší,”
směje se František Stejskal, který
stál u zrodu vodáckých víkendů
tenistů ze Štvanice.

U Veverek, aneb jedno
z mnoha občerstvení na trase
Vyšší Brod - Rožmberk

O tom, že na vodě je fajn, vyprávěl
před lety kamarádům Jiří Hřebec.
A zasel na Štvanici semínko, které se
chytlo. Vzápětí se zrodil nápad vyrazit
na Sázavu a rozbít tábor v Čerčanech,
u Stejskalů na »koupadlech«, louce
s chatkami, které si luf.áci pronajímali
na celou sezonu. „Jenomže jsme tam
vůbec nedojeli! Byla příšerná zima,
zabalili jsme to předčasně a na koupadla
jeli autobusem,” vzpomíná Martin
Zenkl a vypráví, jak Milan Šrejber
dorazil na premiéru s Příručkou vodáka,
ve které neustále listoval. „Přijel jsem
se na ně tenkrát podívat na kole, fakt
byla zima, vždy. oni vyrazili snad až
někdy na podzim,” směje se Jiří
Hřebec. Sázavu sjížděla tenisová parta
i podruhé, od třetího ročníku už ale
jezdí Vltavu.
Atmosféra pánských jízd
je pořád stejná, zastávky v útulných
hospůdkách zpestřuje pivko, občas
i něco ostřejšího, večery pak kytara
a harmonika. „Zaopatříme se
předuzeným selátkem, pár soudky piva
a několika lahvemi slivovice a ty dva
tři dny si užíváme. Někteří dorazí už
ve čtvrtek, jiní až v pátek, kdy kolem
poledne vyrážíme. Letos jsme dojeli
do Rožmberka, kam pro nás přijel
autobus a cestou na základnu už jsme
se těšili na čuníka,” říká Vladislav
Šavrda, jehož par.ákem v kánoi je
už osm let František Stejskal.
A protože Vltava je lemována
hospůdkami, užije si výprava každoročně
i řady zastávek. „Nejoblíbenější je ta
U Veverek. Mají tam vynikající veverčí
hovínka – rozinky v rumu,” vysvětluje
prezident klubu a vzpomíná na úplně
první vodu: „Protože jsme všichni
vodáci až na starý kolena, začátky byly
poměrně těžký. Udělali jsme se

38_www.cltk.cz

na každým jezu.” A Vladislav Šavrda
dodává: „A jezdili jsme harmoniku,
od břehu ke břehu. Te* už aspoň
jedeme rovně,” směje se.
Letos vyráželo z Vyššího Brodu šest
kanoí a jeden raft. Jedna z lodí byl
tzv. banán, ostatní Vydry, kánoe, které
nikdo nemusí, protože jsou poněkud
vratké. „O banán jsme tahali sirky,”
přiznává Vladislav Šavrda. Ale je jasné,
že na přelomu července a srpna tahle
tenisová parta na vodu musí, i kdyby
měli v půjčovně jen samé Vydry...
Tak zase příští rok v létě Ahóóój
na Vltavě!
Milan Šrejber je (na suchu) na kánoi
vynikající

[ve vzpomínkách...]
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rušila vzhled žlutá budova porodnice,
za ní vlevo vedlo pár schodů dolů,
přímo proti nim stál dvorec číslo 1
a po pravé straně dřevěná klubovna.
Před ní loučka s kamennou koulí
uprostřed - ano, s tou, která je dnes
umístěna před dětským hřištěm
a na které je znak I. ČLTK. Za loukou
stály kurty číslo 2-5 a u vchodu po
pravé straně dvorce 6-8, na kterých se
v zimě hrál fotbal. Rovně kolem zadní
strany klubovny byl vstup na centr,
slavný dvorec, na kterém se hrály
všechny daviscupové zápasy před
válkou i dlouho po ní. V lóži
pod empajrem fandili často manželé
Benešovi a pravidelně Honza
Masaryk.

Julius Drobný (zcela vpravo) v rozhovoru s Karlem Koželuhem při utkání Davisova poháru ČSR - Jugoslávie
v roce 1946 na Štvanici. Vlevo Jára Bečka, který rozhodoval na empajru.

Když na Štvanici vládl Jůla
Vzpomíná Jára Bečka

Doktor Pepa Souček, legendární štvanický kustod komunistické
éry, na kterého jsme vzpomínali v minulém čísle I. ČLTK Revue,
měl neméně legendárního předchůdce doby prvorepublikové,
válečné a raně poválečné. Nebyl jím nikdo jiný než otec
slavného Jaroslava Drobného JULIUS DROBNÝ, řečený Jůla.
Tak jsme ho ovšem směli oslovovat jen někteří z nás.

V první světové válce byl Jůla c.k.
námořníkem a bojoval v Boce Kotorské,
o čemž uměl vyprávět krásné historky.
Jarda se narodil v roce 1921 ve štvanické
porodnici a předpokládám, že jeho
rodiče už tou dobou na Štvanici bydleli
a správcovali. Autenticky to mohu
potvrdit až od třicátých let.
Jůla byl bodrý energický muž s černým
knírkem, menší podsadité postavy.
Připadal mi absolutně »nerozbitný«.
Zpráva o jeho smrti v padesátých letech
proto pro mne byla až nepochopitelná.
(Jarda byl tehdy už v emigraci a já byl
ze Štvanice vyhoštěn.) Prý si koupil
moped, před klubovnou jej nastartoval,
zadní kolo však podklouzlo a on padl
spánkem na obrubník...
Maminka Drobná byla milá, kula.oučká
žena s obrovským poprsím. Většinu
40_www.cltk.cz

času trávila v kuchyni, kde to
nádherně vonělo, často nám lacino
prodala něco k jídlu nebo k pití.
Do půllitru nalila asi deci žlutočervené,
vlastnoručně vyrobené ovocné š.ávy
a sklenici dolila vodou z kohoutku.
Dodnes si pamatuji, jak tenhle její
nápoj chutnal, žádná limonáda nebo
kola se mu nevyrovná. (Klubová
restaurace tehdy neexistovala,
na společenské a sportovní události
dodávali občerstvení známí hoteliéři
Štěrba a Tlapák.)
Prvorepublikový I. ČLTK byl po všech
stránkách vzorným klubem. Ke vchodu
s bránou a tabulí I. ČLTK se přicházelo
kolem parkoviště aut od stanice
tramvaje před zimákem na Hlávkově
mostě, potom už vedla písková cesta
s platany, které stojí na Štvanici
dodnes. Po levé straně poněkud

Antukové dvorce byly velmi pomalé,
upravované ručním válcem, kartáčem
a sí.ovačkou. Lajnovalo se křídou,
děravou sběračkou mezi dvěma
la.kami, později strojkem na kolečkách.
Nesmím zapomenout na dřevěnou
boudu, malý domek za dvorcem
číslo 1, který nazval Pavel Hu.ka
»Součkovou trucovnou«. Tam Jarda
Drobný dost dlouho bydlel a říkali jsme
jí katovna, protože pro Jardův sportovní
věhlas a úředně naměřených třiadvacet
centimetrů byla cílem mnoha
fanynek...
Celému areálu vládl Jůla pevnou
rukou. K úpravě dvorců měl pomocníka
jménem Vilda a s ním dnes již vymřelou
instituci sběračů míčů, kteří celé
odpoledne na všech kurtech
za pár korun ochotně sbírali. Žádné
telefonické objednávání kurtů nebo
tabule se zavěšenými štítky neexistovaly,
kdo přišel a chtěl hrát, musel nejprve
najít Jůlu a říct mu své přání. A on,
zcela suverénně, aniž by si cokoli
zapisoval, každému řekl, kdy a kam
si může jít zahrát. Všichni se jeho
rozhodování podvolovali a on přesně
věděl, koho, kam a kdy poslat.
Pokud počasí dovolovalo, začínala
jarní sezona na Josefa, 19. března.
Jůla měl vždy první kurty v Praze. Ale
jakmile přišel mráz, hned polil centr
a třetí den už se hrál hokej. I díky tomu
byla štvanická parta kolem Jardy
Drobného deset let předním hokejovým
klubem a její vítězství nad LTC Praha
a mistrovství protektorátní ligy v zimě
1940/41 nelze zapomenout.
Kancelář klubovny tehdy spravoval
tajemník, ing. Frýbort, otec v té době
slavné herečky Dáši Frýbortové. Byl
zde pečlivě vedený archiv klubu a řada
fotografických alb s podpisy hráčů
a význačných členů klubu. Tak mě
napadá. Kam se to vše podělo? Snad
by bylo dobře vyhlásit pátrání...
Váš Jára Bečka

