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Vá"ení #lenové klubu,

jak u" jist$ víte, dostal jsem d%v$ru v&boru 

I. !LTK i pro dal'í »prezidentské« období.

Samoz(ejm$ m$ to velmi t$'í, proto"e v$(ím, 

"e je to snad i d%kaz, "e jdeme správn&m 

sm$rem. A nejen v tom ohledu, kterého jsem 

velk&m zastáncem - toti" "e I. !LTK by m$l b&t 

presti"ním sportovn$-spole#ensk&m klubem. 

Jsem p(esv$d#en, "e v dne'ní dob$, kdy 

vznikají 'pi#ková sportovní za(ízení s v&te#n&m 

servisem, ve kter&ch ale drtivá v$t'ina náv't$vník%

pouze odehraje sv%j zápas, osprchuje se a vzáp$tí

zase odjí"dí, má tradice a duch  klubového "ivota 

mimo(ádnou cenu. Cht$l bych, abychom to 

tak cítili i nadále. A nejen my - rekrea#ní hrá#i 

st(edního a pokro#ilej'ího v$ku, kte(í na )tvanici 

p(icházíme nejen za tenisem, ale i posed$t se 

spoluhrá#i a p(áteli a za spole#ensk&m vy"itím. 

Byl bych rád, aby to podobn$ brali i v'ichni mladí

#lenové I. !LTK a závodní hrá#i, kte(í budou rádi

bojovat za slavn& klub s ohromnou historií slavící

letos u" 115. narozeniny. 

Jsem rád, "e se nám da(í, "e fungujeme 

ve vzácné harmonii a "e na )tvanici neexistuje

"ádné »levé a pravé k(ídlo«. Poj*me se spole#n$

sna"it, aby tomu tak bylo i nadále a abychom 

do na'eho klubu v'ichni chodili rádi.

Franti'ek Stejskal,

prezident I. !LTK Praha



[interview]

V"dycky byl rebel 
a z%stal jím dodnes. 
JI+Í H+EBEC (58), n$kdej'í
entfant terrible #eského 
tenisu, je ale taky skv$l& 
trenér a v&born& spole#ník,
kter& má rád golf a miluje
#ty(letou dcerku Barborku.
Kdy" se p(ed jedenácti lety
vrátil z N$mecka zpátky
dom%, zakotvil na )tvanici.
Nejd(ív krati#ce jako svazov&
kou#, brzo ale oblékl 
barvy I. !LTK.

Jirko, nezalitoval jste n!kdy, 
"e jste se vrátil?
„Nikdy, ani vte(inku. Sice jsem 
v N$mecku strávil patnáct let, ale nikdy
jsem se tam necítil doma. Kdyby tady
tenkrát nebyl bol'án, nikdy bych 
neutekl. A to, "e jsem po ro#ní práci
pro svaz mohl za#ít v !LTK, z toho
jsem byl a po(ád jsem nad'en&.”

Co vám v N!mecku nejvíc chyb!lo?
Kamarádi?
„Ti asi nejvíc. Navíc se tam v'echno
odehrávalo kolem práce a vyd$lávání
pen$z. I kdy" jsem je vyd$lával 
tenisem, byla to trochu k(e#. Zatímco
tam jsem (íkal, "e jdu do práce, tady
chodím do klubu.”

Do N!mecka jste ode#el legáln!, 
ve dvaaosmdesátém. Ale pak jste si 
ty t$i roky prodlou"il...
„Cht$li, abych za n$ hrál dál. A taky
jsem si (íkal, co bych tady asi tenkrát
d$lal.”

Ji$í H$ebec 
na kurt! - i p$i tréninku 
musí b%t legrace

Jsem !"astnej, #e 
jsem v klubu, kde mám 
kamarády a kde rád 
strávím cel$ den

www.cltk.cz_03

Václav Klaus: „Moc bych si p(ál, 
aby tady neustále nar%stal spole#ensk&
"ivot. On tady samoz(ejm$ existuje, ale
v pom$rn$ omezené skupince lidí.”

Romana Mud$íková: „Vím, "e se
bude rekonstruovat foyer, ale bylo
by fajn, kdyby se v dohledné dob$
dostalo i na 'atny. V takovém klubu
jako je I. !LTK by mohly b&t lep'í,
modern$j'í.”

Petr Hu&ka: „Já )tvanici jen závidím,
aspo, kdy" porovnávám s P(erovem.
(usmívá se) Je tady v&borná restaurace,
p$kné 'atny, fungující recepce. 
Tak velk& klub by snad mohl mít 
jen o pár kurt% víc.”

Hana Kop$ivová: „V restauraci 
Kogo va(í velmi dob(e, ale je 
p(edra"ená a není vhodná jako 
klubová restaurace.”

Jan Rybín: „Slu"by jsou tady velmi
dobré, jen mi vadí, "e kdy" p(ijdu 
do klubu na ve#e(i, jsem tady sám.
P(itom je tu v&borná kuchyn$, p$kné
prost(edí, dob(e se tady zaparkuje.
P(ál bych si, aby víc lidí "ilo 
skute#n&m klubov&m "ivotem.”

Martin Zenkl: „Je toho víc. 
(usmívá se) Kurty dva, t(i, #ty(i i mal&
centr by pot(ebovaly rekonstrukci. 
A kdy" budu reprodukovat slova
sv&ch klient%: na recepci #asto 
chyb$jí ru#níky a 'atny u" posledním 
trend%m také p(íli' neodpovídají.”

Ivan Nekola: „Obávám se, "e je 
to nereálné, ale klubu, respektive
p(edev'ím d$tem, které na )tvanici
hrají, by jist$ prosp$lo, kdyby se
zastávka autobusu MHD vrátila tam,
kde b&vala, tedy na Hlávk%v most.”

Petr Lev%: „)atny by m$ly b&t 
v&razn$ líp udr"ované, #ist$j'í, jako 
v dobrém hotelu. I. !LTK je klub 
na úrovni, chodí sem i (ada cizinc%,
hraní n$co stojí - d%vod% je zkrátka
dost. Toté" platí o toaletách. Ani
jedno není dobrou vizitkou klubu.”

Jana Pikorová: „P(ála bych si 
lep'í podmínky pro 'koli#ku pokud
jde o kurty, stabilní minikurty 
a tréninkovou ze* s vysok&m plotem.”

Josef Vlá#ek: „Velk& po#et 
komer#ních turnaj% ur#it$ vadí 
nejen mn$. Ekonomick& efekt je
pochopiteln&, ale jistá korekce by
m$la existovat. Nap(íklad turnaj 
v plá"ovém volejbalu na kurtech 
I. !LTK je diskutabilní.”
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[anketa]

Co by se podle vás 
na %tvanici m&lo zm&nit
'i vylep!it?
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Ji(í H(ebec:
Nejvíc m& baví
Barborka
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S ním jsem kamarádil hodn$.
Mimochodem - te* jsem se dozv$d$l,
"e v n$jaké televizní sout$"i vyhrál p$t
milion% eur! Pr& se musel na dva 
m$síce odst$hovat do )v&carska, 
proto"e mu po(ád volali známí 
i neznámí a cht$li po n$m peníze...
(sm!je se) +íkala mi to dcera, 
která "ije v N$mecku.”

V N!mecku po$ád "ije i va#e 
man"elka Darina...
„Z%stala tam. Nerozvedli jsme se, jen 
si ka"d& "ijeme po svém, já s p(ítelkyní
a druhou dcerou. Darina se tehdy
necht$la vrátit dom% a já jo. 

Ji to tam bavilo, v klubu m$la 
hospodu, byla spokojená... Ona 
m$ de facto v p$taosmdesátém 
p(emluvila, abychom v N$mecku 
z%stali. Nakonec - já se v !esku 
nem$l 'patn$, nic mi nechyb$lo, 
byl jsem tady hv$zda. I kdy" je fakt, 
"e bych tu pak asi t$"ko hledal 
uplatn$ní, s funkcioná(i jsem m$l
v"dycky problém...”

Z N!mecka jste se »vracel« dost 
dlouho, "e?
„Asi 'est let. (usmívá se) Nebylo 
snadné to rychle zabalit. M$li jsme 
tam zabydlen& d%m, dcera chodila 
do 'koly. Zvládl jsem to a" 
v sedmadevadesátém, po patnácti
letech. T$'il jsem se, i proto, "e se 
mi do Prahy odst$hovali dva kamarádi
z Mnichova, Karel Matu'ina a Tonda
)ulc. -e zajdem na pive#ko, pokecáme.
Bohu"el to tady oba hrozn$ brzo 
ukon#ili... Taky jsem se t$'il na kluky 
z Pod$brad, se kter&mi jsem p(ed
odchodem hrával golf.”

...vy u" hrajete tak dlouho?
„Jasn$, za#al jsem v Pod$bradech 
v sedmasedmdesátém. Jezdil jsem tam
ka"d& víkend. Tenkrát to bylo n$co
jiného, klub m$l t(icet #ty(icet #len%.
Tehdy jsme 'li v deset na devítku, pak
si dali ob$d a ve dv$ 'li na druhou. 
Te* je to masovka.”

To jste byl mezi tenisty bílá vrána,
ne?
„P(esn$. Kluci to p(itom tehdy 
zkou'eli, ale necht$li. Ani Vlá*a 
)avrda. Hrál snad jen Franta Stejskal,
proto"e jeho táta byl uhlobaron, m$l
doma hole, tak chodil. Byl v klubu 
v Motole a je tam dodnes.”

V N!mecku jste pr% hrál taky squash?
„Chytlo m$ to. Kdy" jsem v Augsburgu
ode'el z klubu, pronajal jsem si halu,
kde byly i kurty na squash. Díky tenisu
jsem m$l cit a dobr& nohy, tak jsem 
trénoval a hrál. Objí"d$l jsem tamní
turnaje a hrál i proti profík%m, borc%m
ze zahrani#í, kte(í do N$mecka 

S Barborkou a p$ítelkyní Janou na 'tvanici

S kamarádem Ji$ím Bukem v jeho království na Slavoji, kam chodí na ob!dy a svoje 
»soupravi(ky« - kolu a kafí(ko

Takhle dovádí daviscupová legenda s dcerou v bazénu 
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[interview]

Do kolika jste hrál?
„Do osmat(iceti. Nejd(ív jedni#ku, 
pak trojku. Bavilo m$ to, navíc jsem 
byl docela dlouho fit. To u" te* 
(íct nem%"u.” (usmívá se) 

Nedávno jste ale zase p$estal kou$it.
„Jo, a za t$ch pár m$síc% jsem 
p(ibral osm kilo.”

Tak jste zase za(al...
„Kv%li tomu ne, mn$ to prost$ 
chutná. Jenom si ob#as ud$lám pauzu,
dop(eju t$lu odpo#inek. Naposledy 
mi to vydr"elo p$t m$síc%. Taky mi
nadávají dokto(i, nedávno mi na'li 

n$co na srdci. Kdy" zjistili, "e 
to mám v genech, "e táta um(el 
v dev$ta#ty(iceti, dostal jsem zákaz. 
Ale ob#as ho musím poru'it, abych 
byl vyrovnan$j'í a klidn$j'í.” 
(sm!je se)

V N!mecku vám asi nic moc 
nechyb!lo...
„Nechyb$lo. Vyd$lal jsem peníze, 
ale tady se cítím jinak, líp. 
Prost$ doma. Mám pocit v$t'ího 
vnit(ního bezpe#í, pocit, "e kdyby 
se cokoli stalo, n$kdo se o m$ 
postará. Tam jsem byl po(ád 
cizinec.”

Ne$íkejte, "e jste tam nem!l pár
dobr%ch kamarád)?
„Ale jo, m$l. T(eba Maxe Wünschika.
Taky hrával Davis Cup, v sedmdesát&ch
letech, s Meilerem a Pinnerem. 
Byl to 'ikovnej hrá#, chytrej. Nejvíc si
asi vyd$lával p(i lize a na n$meck&ch 
turnajích, po sv$t$ moc nejezdil. 
Stejn$ jako já je padesátej ro#ník. 
Kdy" jsem p(i'el do Augsburgu, dali
jsme se dohromady, je stejná krevní
skupina. Má #esk& p(edky a mo"ná 
díky tomu i podobnej humor. 
Z N$mc% si #lov$k nesmí d$lat moc
legraci, urá"ejí se. Max byl v tomhle 
v pohod$, stejnej hecí( jako já. 
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p(icházeli. Tehdy tam byl squashov&
boom. Hráli jsme sout$", ale ti nejlep'í
si se mnou samoz(ejm$ pohrávali...”

Co vás baví nejvíc te*? Golf?
„Úpln$ nejvíc m$ te* baví malá
Barborka. První dcery jsem si neu"il,
po(ád jsem byl na cestách. Asi i proto
jsem te* vd$#nej za ka"dou minutu,
kterou s malou m%"u bejt. I ten golf
o"elím... (usmívá se) U" je to "enská,
která mluví, to jsem si nikdy neu"íval.
Dokonce si n$které chvíle ani 
nevybavuju. Já m$l první dceru 
ve t(iadvaceti a po(ád jsem byl pry#.
Teprve kdy" jsme se odst$hovali 
do N$mecka, to jí bylo asi dev$t, 
jsem to za#al vnímat. Za#ala tam 
chodit do 'koly a já ji litoval, proto"e 
ze za#átku neum$la ani slovo 
n$mecky.”

Barborka vás ale asi ráno dost 
neodbytn! budí, ská(e po vás...
„Ale v tu chvíli z #lov$ka ve'kerá únava
spadne. Fakt si to u"ívám. Kdy" t(eba
p(i'la p(i prodlou"ení finále Ligy mistr%,
"e chce p(e#íst pohádku, tak jsem 
prost$ 'el. Jsem z ní nad'enej, 
mám radost.”

Bude sportovat?
„To uvidíme. U" o tom ale mluví. Kdy"
se jí zeptám, jestli tady bude hrát tenis,
(íká: Budu! A já se ptám: A bude' lep'í
ne" tihle dudáci na kurt$? Budu! 
A bude' hrát taky golf? Budu... Ur#it$
ji tady na )tvanici dáme do 'koli#ky.
Ale nejd%le"it$j'í je, aby ji to bavilo.
Kdy" jsem první dce(i (ekl, "e si s ní
p%jdu místo 'koly odpoledne zahrát,

tak stála za chvíli s ta'kou na zádech 
u dve(í a "e p%jde rad'i do 'koly! 
Tak"e jsem hned v$d$l, která bije. 
To jí bylo t(ináct.”

Jirko, krom! mil%ch rodi(ovsk%ch
povinností - co dal#ího vás je#t! láká?
„Po pravd$? V%bec nic! Deptá m$ 
politická situace, p(estal jsem kv%li
tomu kupovat noviny. U" p(ed p%l
rokem. !ím jsem star'í, tím m$ to 'tve
víc. A. tam sedí kdokoli, je to v'echno
stejné... To m$ drtí. Já se chci jenom 
v klidu a ve zdraví do"ít n$jak&ho
rozumn&ho v$ku, abych si je't$ 
u"il dcery.”

A pokud jde o tenis?
„N$které v$ci mi taky berou chu....
Bohu"el jsem zjistil, "e za#ínám brát
tenis #ist$ profesionáln$, jen jako práci.
Odehraju si svou hodinu, ud$lám to 
co nejlíp, ale... Samotn&ho m$ to 
p(ekvapuje a 'tve, ale prost$ u" si
nedoká"u p(edstavit, "e bych se m$l 
v tenise víc anga"ovat. U" nemám ten
tah na bránu. Dokonce jsem si (íkal, 
"e kdybych um$l n$co jin&ho, 
od tenisu bych asi ode'el...”

Na 'tvanici jste ale p$ece rád, ne?
„Jasn$. Na tom, co d$lám, m$ 
nejvíc baví, "e jsem v klubu, kde mám 
kamarády, kluky, se kter&ma jsem hrál.
Pavla Hu.ku, Vlá*u )avrdu, Frantu
Stejskala... Je mi tady fajn. Odtrénuju si
a m%"u zajít na kafe, jít 'lapat na kole,
zacvi#it si, zahrát si golf na simulátoru,
v lét$ se vykoupat v bazénu, zajít na
Slavoj na ob$d nebo na kafe s kolou.
To je moje soupravi#ka, ud$lám ji 

#ty(ikrát denn$... Prost$ tady rád 
strávím cel& den. Pokud jde o trénování,
myslím, "e to tady funguje velmi 
slu'n$. Jarda Jandus, 'éftrenér, zavedl
systém. Zm$nil bych jen jednu v$c:
v$noval bych se men'ímu po#tu hrá#%,
t$m úpln$ nejlep'ím. Ale to je v$c
vedení klubu, tak"e do toho 
nekecám.”

Jako hrá( jste p$ed lety v I. +LTK 
dlouho nepobyl...
„P(estoupil jsem na )tvanici z Rud&
hv$zdy a" v osmadvaceti a asi 
po #ty(ech letech ode'el do N$mecka.”

Vy jste sem p$estupoval tro#ku 
komplikovan!, "e?
„Na Rud& (hv$zd$) jsem bojoval  
o modrou kní"ku. Hrál jsem to 
na "aludek. A kdy" jsem se dozv$d$l,
"e je to hotov&, hned jsem podal 
p(estup. Chyba... Jak to zjistili, mazal
jsem na p(ezkou'ení do vojensk&
nemocnice. +íkám doktorovi, "e mu
dám cokoli, kdy" to n$jak ud$lá, a on
na to: Chlap#e, to je na(ízení, m%"e'
mi dávat, co chce'... Tak"e jsem dal'í
dva roky strávil na vojn$ v Rud& 
hv$zd$... P(itom jsem jim d$lal
naschvály, s Pavlem Hu.kou jsem 
t(eba v lize prohrál 6:1, 6:0, 
ale s nima to ani nehnulo.”

To ale asi ani jiné v!ci...
„To je pravda. Kdy" jsem t(eba p(i 
lize na kurt$ (val, "e v tomhle zkur.... 
stát$ se nedá hrát, tak mi maximáln$ 
skre#ovali zápas, jako jednou 
na Spart$. Nic víc. -ádn& pohovory,
"ádná Bartolom$jská. P(itom t(eba
Zedník nebo Franta Pála tam byli 
pe#en& va(en&. Nechápu, "e na m$
nikdy nikdo nevyrukoval, nikdy 
jsem nem$l problémy...”

Je#t! k va#emu zdraví: co $íká t!m
n!kolika hodinám denn! na kurt! 
operovaná ky(el?
„Nest$"uje si. Zatím. Mám ji u" dva
roky. Ale pravá m$ za#íná bolet...”

Pr% chodíte do fitka?
„Chodím pravideln$, abych s klukama,
se kter&ma hraju, na kurt$ dr"el krok.
Nedávno jsem dva m$síce vynechal 
a hned jsem to cítil. Kdy" cvi#ím, tak
m$ t(eba skoro nebolí záda. Jakmile
p(estanu, cítím je...”

S tím fitkem d!láte dob$e, a" vám 
za (ty$i p!t let Barborka $ekne: Táto,
poje* se mnou n!kam na kole, hodí
se to...
„Myslím, "e za #ty(i p$t let u" jí 
zkusím vysv$tlit, "e by to pro moje
zdraví nebylo nic moc dobr&ho... Ale
zatím m$ chápe a dop(ává mi. Hrozn$
ráda se m$ t(eba ptá: Dá' si kafí#ko 
a cigárko?”

Ve fitku na 'tvanici, kde se udr"uje v kondici



Bowling rodinnou zále"itostí 

Tradi#ní turnaj v bowlingu v hotelu Duo na Proseku se stal v polovin$ 
b(ezna rodinnou zále"itostí )avrdov&ch. V kategorii "en vyhrála Andrea
a mezi mu"i Petr. Po t(ech základních kolech postoupilo do finále v"dy 
'est nejlep'ích a k finálovému kolu se p(ipo#ítal nejlep'í v&sledek 
z kvalifikace. Andrea )avrdová sko#ila díky 179 bod%m ze t(etí p(í#ky 
po kvalifikaci na první (308) p(ed Eli'kou Stejskalovou (294) a Lenku 
Levou (277). Petr p(idal ke dvoustovce z kvalifikace tém$( bezchybn&ch
218 ve finálovém kole, a tak bylo o vít$zi jasno. Druh& skon#il 
Vítek Ulmann (322) a t(etí Tomá' B$lohradsk& (313).

Jára Be(ka zvládl p!t set) a - vyhrál!

Prezident klubu Franti'ek Stejskal a Jára Be#ka, jen" v dob$ turnaje
slavil 82. narozeniny, se stali vít$zi #ty(hry p(i tradi#ním klubovém 
dni v úvodu sezony, jeho" se zú#astnilo 25 dvojic! Favorizovaní Milan
)rejber a Zden$k Krampera byli vy(azeni pozd$j'ími vít$zi v semifinále.
Ve finále Stejskal s Be#kou, kter&m bylo v dob$ turnaje dohromady
142 let, porazili man"ele Vejvodovi a odnesli si ka"d& kazetu se t(emi
lahvemi v&borného klubového Bordeaux. A propos: Jára Be#ka 
v pohod$ zvládl za den p$t set%. 

Zarezervujte si halu!

Je nejvy''í #as zarezervovat si hodiny v hale pro zimní sezonu. 
Pro rekrea#ní hraní bude k dispozici omezen& po#et hodin v pevné
hale (pouze ráno a ve#er; povrch Decoturf) a nafukova#ky na dvorci
#íslo 1 (Supreme), 9 (Rebound Ace), 2, 3 a 4 (v'e antuka) a také nová
»bublina«, která zakryje dvorce 5 a 6 (Supreme). Ceny z%stávají stejné
jako p(ed rokem a samoz(ejm$ platí slevy pro #leny I. !LTK. Hodiny 
si m%"ete rezervovat u Hany Kurzové na tel. 604 230 721, detaily
najdete na www.cltk.cz.

DJ Lucaso a Vladimír Hor(i(ka uprost$ed bowlingového soupe$ení

Jakub Eisner si zahrál semifinále Safina Cupu

Prapor dr"el Eisner

Jakub Eisner (na snímku) byl nejlep'ím hrá#em 
I. !LTK v Safina Cupu, kter& se hrál na )tvanici 
druh& #ervencov& t&den, tentokrát jako turnaj TE 16.
Probojoval se do semifinále a s Pitrou hrál finále #ty(hry
(vyhráli Zedník s Mojhou). Pot$'ilo i  #tvrtfinále 
t(ináctileté Rohanové. „Cht$li jsme dát 'anci #len%m
Safina t&mu, kde jsou hrá#i do #trnácti let. Ale u" p(í'tí
rok bychom op$t rádi po(ádali turnaj ITF do 18 let.
Musíme ov'em hledat termín, stávající by kolidoval 
s ECM Prague Open,” (ekl generální mana"er 
I. !LTK Vladislav )avrda.

[stalo se]
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Na 'tvanici budou letos v zim! ne t$i, ale u" (ty$i »bubliny«

[stalo se]

Franti!ek Stejskal
nadále prezidentem 
I. )LTK Praha

Na valné hromad$, která se konala 
15. kv$tna v klubové restauraci,
vyslechli p(ítomní zprávu o #innosti
klubu za rok 2007, kterou p(ednesl
Franti'ek Stejskal. Ten mj. pod$koval
závodním t&m%m a jejich trenér%m 
za úsp$'nou reprezentaci klubu; stojí
za p(ipomenutí, "e rok 2007 byl 
nejúsp$'n$j'ím rokem mláde"nického
tenisu I. !LTK v polistopadové é(e, "áci
a junio(i ze )tvanice získali p$t 
individuálních titul% a dva v sout$"ích
dru"stev! Franti'ek Stejskal také 
pod$koval za podporu sponzor%m 
I. !LTK i v'em #len%m. Petr )im%nek,
ekonom klubu, poté p(ednesl zprávu 
o hospoda(ení a návrh rozpo#tu 
na rok 2008 - obojí valná hromada
schválila v'emi hlasy, stejn$ jako 
zprávu o #innosti klubu.

Na valné hromad$ byl následn$ 
zvolen v&bor I. !LTK na dal'í funk#ní
období. Do'lo k jediné zm$n$: Milana
)ímu, kter& odstoupil na vlastní "ádost,
nahradil Du'an Palcr, partner finan#ní
skupiny J&T. Slo"ení v&boru je 
tedy následující: Franti'ek Stejskal, 
Pavel Hu.ka, Jaroslav Jandus, Zden$k
Krampera, Jan Kurz, Du'an Palcr,

Vladislav )avrda, Petr )im%nek, 
Lubo' Zahradník.

„Myslím, "e je jen dob(e, "e 
nedo'lo k "ádn&m p(evratn&m 
zm$nám, proto"e v&bor pracuje 
dlouhodob$ velmi dob(e a za poslední
roky v n$m nedo'lo k "ádn&m 
zásadním názorov&m rozdíl%m,”
komentoval volbu v&boru generální
mana"er klubu Vladislav )avrda 
a dodal: „Ka"d& #len v&boru má 
na starost ur#itou oblast - Petr )im%nek
ekonomické zále"itosti, Zden$k
Krampera právnické otázky, Jaroslav
Jandus, Pavel Hu.ka a Jan Kurz závodní
tenis, Lubo' Zahradník rekrea#ní tenis...
Od Du'ana Palcra si slibujeme, "e 
nám pom%"e v tom sm$ru, aby tenis 
nep(i'el p(i plánované revitalizaci
v&chodní #ásti ostrova )tvanice 
zkrátka, proto"e skupina J&T 
je v této zále"itosti velmi úzce 
zainteresována.”

Nov& v&bor klubu p(ed sebou 
má n$kolik d%le"it&ch cíl%. Krom$ 
trvající snahy o roz'í(ení a vylep'ení 
klubov&ch prostor práv$ za Negrelliho
viadukt k nim pat(í také modernizace

foyeru s recepcí, kde by m$la 
vzniknout i jakási sí, slávy I. !LTK. 
Pro zimní sezonu plánuje klub 
po(ízení nové dvojhaly na kurty #íslo 
5 a 6, jde o investici za zhruba 
2,5 milionu korun.

„Jsme p(esv$d#eni, "e ji naplníme 
a tedy maximáln$ vyu"ijeme. Roz'i(uje
se závodní tenis i #lenská základna,
také chceme dát v$t'í prostor 'koli#ce.
Tu si klub bere zp$t pod svá k(ídla
(dosud byla privátní zále"itostí Jany
Pikorové a I. #LTK ji de facto jen 
za$ti%oval - pozn.), aby mohl více 
ovliv,ovat nábor d$tí a jejich postup 
ve v&konnostní pyramid$ a m$l také
lep'í kontrolu nad financemi, mín$na 
je tím mo"nost podporovat a #áste#n$
dotovat n$které talentované jedince.”
Snad stojí za zmínku je't$ jedna 
mali#kost: v&bor klubu schválil 
u" na za#átku #ervna zákaz kou(ení 
v restauraci s v&jimkou soukrom&ch
ve#erních akcí. 

Slu'í se pop(át staronovému 
prezidentovi hodn$ úsp$ch% v dal'ím
období jeho vlády a klubu co nejvíc
úsp$ch% nejen na poli závodního tenisu.
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Franti#ek Stejskal vstupuje jako prezident I. +LTK do dal#ího funk(ního období

Dosavadní prezident 
I. !LTK Praha Franti'ek 
Stejskal (60) byl 10. #ervna 
na jednání v&boru klubu 
po p(edchozí volební valné
hromad$ znovu zvolen 
do této presti"ní funkce, 
a to na dal'í t(íleté období.
Prezidentem I. !LTK, kter&
letos slaví 115. let od svého
zalo"ení, je u" od roku 1990,
kdy vyst(ídal Jana Kode'e.
Franti'ek Stejskal je s klubem
spjat u" roky, ba desetiletí, 
ve v&boru 'tvanického klubu
p%sobili u" jeho tatínek 
a d$de#ek!
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ECM Prague Open:
Hernych*v hattrick!

Asi málokdo o tom pochyboval. Toti" "e JAN HERNYCH (29)
dokoná na#até dílko a ATP Challenger v rámci ECM Prague
Open, jeho" je I. !LTK spolupo(adatelem, vyhraje i pot(etí. 
A tak m$l 8. ro#ník nejen vít$zku sv$tového jména, Rusku
Zvonarevovou, ale i 'ampióna z domácího klubu. Turnaj, kter&
se u" v p(í'tím roce bude hrát v #ervenci, oko(enila i atraktivní
exhibice s Thomasem Musterem, spousta zajímav&ch zápas% 
a jedno milé p(ekvapení: postup mladi#ké hrá#ky ze )tvanice
Karolíny Plí'kové do #tvrtfinále turnaje WTA Tour. Nejvíc slávy
ale poka"dé poberou vít$zové, a tak jsme se ptali Jana
Hernycha.

Honzo, jak chutnalo t$etí vít!zství?
„Ne(ekl bych, "e n$jak zvlá'., ani 
jsem si moc neuv$domoval, "e je to 
u" pot(etí. (usmívá se) Ale ka"dopádn$ 
mi pomohlo, proto"e m$ nastartovalo 
k dal'ím solidním v&sledk%m. 
Kone#n$ mám na dohled první stovku,
p(i tro'e 't$stí u" jsem v ní mohl b&t 
a zahrát si na US Open rovnou 
hlavní sout$".”

Bohdan Ulihrach v"dycky $íkal, 
"e hraje v Praze rád, proto"e m)"e
spát ve vlastní posteli...

„Pro m$ je taky p(íjemné hrát 
doma, je to n$co jiného, v$t'í pohoda, 
klid. To v'echno hraje roli, i kdy" jsou
to mali#kosti. I to domácí vyspání 
je fajn. (usmívá se) Krom$ toho mi 
na )tvanici ve v'em mo"ném 
i p(i turnaji vycházejí vst(íc.”

P$í#tí rok se bude hrát v polovin! 
(ervence, tak"e v konkurenci 
velk%ch antukov%ch turnaj) ATP
Tour. Je #ance, "e byste p$esto hrál 
na 'tvanici, pokud budete 
ve stovce?
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„O tom je p(ed#asné mluvit, 
zále"í na víc v$cech. Na tom, kolik má 
#lov$k odehráno, jakou má formu...
Ale myslím, "e pokud hrá# není v první
padesátce, m%"e si dovolit jet 
na challenger.”

Co plánujete te* na podzim?
„Chci se dostat do stovky, abych byl 
v hlavní sout$"i Australian Open.”

Pro( u" tam nejste?
„Asi mi tro'ku chyb$l klid, 
mo"ná na to zbyte#n$ moc myslím. 
Kdybych t(eba dotáhl dob(e rozehran&
zápas proti Schüttlerovi v Kitzbühelu, 
ve kterém jsem m$l jasn$ navrch, byl
jsem v hlavní sout$"i u" na US Open.
Tam jsem na sebe byl hodn$ na'tvanej.
Ve Stuttgartu jsem zase prohrál 
v osmi#ce ve t(ech setech vyrovnan&
zápas s Argentincem Schwankem...”

Nedávno jste anga"oval nového 
kondi(ního trenéra.
„Domluvil jsem se s Romanem Bartem,
spolupracujeme asi p%l roku. Líbí se mi,
"e trénink je pod jeho vedením zábava
a "e #lov$ka doká"e motivovat.”

Taky jste si koupil nové auto, va#í
Hond! Civic bylo u" deset let:)
(sm!je se) „Jsem rád, "e jsem si ho
koupil, te* u" snad budu mít od téhle
otázky pokoj. Mám Hondu Accord, 
diesel, dvoulitr. Byl jsem s civikem 
spokojen&, tak"e jsem u Hondy z%stal.
Japonci se navíc tolik nekradou 
a já parkuju na ulici. Taky se mi líbí, 
"e má sportovní vlastnosti, skv$le 
dr"í v zatá#kách. A je to diesel. 
Tak"e proto.”

Ruska Zvonarevová vyhrála turnaj "en Karolína Plí#ková p$ekvapila postupem do (tvrtfinále

Jan Hernych s trofejí za t$etí triumf

[turnaj roku]

B!loruska Azarenková, nasazená trojka turnaje
WTA Tour, podlehla ve finále Zvonarevové 
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Dal!í titul z Pardubic: 
%átral neztratil ani set!

„)átrymu jsem to moc p(ál, proto"e 
se za poslední dva roky nedostal 
do Galeáku a nepat(il mezi ty, kte(í
vyjí"d$li do zahrani#í a dostávali karty.
Proto jsem rád, "e se mu to povedlo.
Navíc hrál ve finále v&born& tenis,”
komentoval úsp$ch )átrala 'éftrenér 
I. !LTK Jaroslav Jandus s dov$tkem, 
"e leto'ní finále bylo z(ejm$ nejlep'í 
za poslední roky.

)átral m$l velké ambice u" p(ed 
rokem, m$l b&t #ern&m kon$m turnaje,
ale skon#il ve #tvrtfinále. Letos se
ov'em »zahojil«. „Adept% na vít$zství
bylo víc, myslím, "e juniorka byla hodn$
nabitá, po dlouhé dob$ toti" nikdo
nechyb$l kv%li Galeáku. Jel jsem tam 
s tím, "e chci vyhrát, "e nic jiného
neberu. Jsem '.astnej, "e se mi to

povedlo, mám ten turnaj moc 
rád,” sv$(il se Honza s odstupem 
n$kolika dn%. 

Finále proti Urbánkovi zvládl 
bravurn$: po vyhrané první sad$ 
prohrával u" 0:3 ve druhé, proto"e 
dvakrát ztratil servis, ale pak se 
zachránil, i kdy" za stavu 4:5 mu
pomohlo i 't$stí, rozhod#í mu p(isoudil
sporn& mí#. „Po brejku na 5:5 u" 
jsem v$(il, "e vyhraju,” (íká. I odm$na 
za titul z Pardubic byla víc ne" milá:
'pi#kov& mobil Nokia N89, domácí
kino, hi-fi v$" a digitální fo.ák Canon
Ixus 80! B&t to na golfu, p(i'el by
Honza o amatérsk& statut.

„To jsou p$kn& v$ci, ale nejv$t'í 
radost mám z vít$zství a z toho, 

"e se mi zvedlo sebev$domí. A "e 
snad díky juniorce dostanu n$jakou 
volnou kartu na turnaje Futures a taky
n$jakou podporu od svazu - m$l bych
b&t za(azen do Národního tenisového 
centra.”

T&den po Pardubicích jel )átral 
na turnaj kategorie Futures do Wroclavi,
poté ho #ekala liga a ve druhé p%lce
zá(í si naposledy zahraje mistrovství 
!R dru"stev dorostu. Pak u" ho #ekají
v&hradn$ turnaje mu"%. „Hrál jsem
zatím jen t(i turnaje Futures a urval
jeden bodík, ve Varech, kde jsem se
kvalifikoval. Chlapi hrajou chyt(eji,
d$lají mí, chyb a hlavn$ jsou mnohem
zku'en$j'í, je to úpln$ jiná liga. Rad'i
bych je't$ chvíli potkával juniory,”
sm$je se Honza.
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Mlad#í "áci I. +LTK, vicemist$i +R 2008 - naho$e zleva Daniel Windahl, Jaroslav
Vondrá#ek, Jan Pitra, Luká# Svoboda a David Grunt, dole Sandra Mateková, Krist%na
Rou(ková a Andrea K)lová

I leto'ní Pardubická juniorka byla pro I. !LTK
veleúsp$'ná! Jan )átral navázal na lo,sk& 
triumf Honzy Blechy a vyhrál v konkurenci v'ech 
favorit% a bez ztráty setu dvouhru dorostenc% –
ve finále udolal prost$jovského Urbánka 6:3 
a 7:5. Richard Hampel zvít$zil po boku +eholy
(TK Prost$jov) v deblu a hrál semifinále dvouhry,
v semifinále dvouhry dorostenek byly Martina
P(ádová a Martina Borecká. 

Mlad!í #áci v Jihlav& st(íbrní
Teprve prohraná #ty(hra d$v#at
Matekové s Rou#kovou, která znamenala
stav 2:5, rozhodla o finálové porá"ce
mlad'ích "ák% na #ervencovém 
'ampionátu dru"stev v Jihlav$. 
T&m ze )tvanice, obhájce titulu, hrál 
v sestav$ Daniel Windahl, Jan Pitra,
Luká' Svoboda, David Grunt, Jaroslav
Vondrá'ek, Krist&na Rou#ková, 
Andrea K%lová a Sandra Mateková.
Tahounem dru"stva byl )véd Windahl,
syn n$kdej'ího 108. hrá#e sv$ta, jen" - 
stejn$ jako Rou#ková - neprohrál ani
jeden zápas a ve finále udolal i jedni#ku
TK Prost$jov Kolá(e, leto'ního mistra

!R! „Daniel byl velkou posilou a v&born$
motivoval cel& t&m,” pochválil )véda
trenér Dan Filjo a dodal: „Letos jsme 
si dali jako cíl probojovat se do finále, 
a to se nám poda(ilo. Neb&t t$sné 
prohry d$v#at v deblu, mohlo b&t finále
je't$ dramati#t$j'í.”

Cestou k boji o titul si t&m I. !LTK snadno
poradil se Severo#eskou tenisovou (9:0),
jednozna#né bylo i semifinále proti TK
Neridé (8:1). Finále proti TK Prost$jov
bylo po prohrané #ty(h(e d$v#at za stavu
5:2 pro TK Prost$jov p(edasn$ ukon#eno
ve prosp$ch soupe(e.

Jan 'átral navázal v Pardubicích na lo,ské vít!zství Honzy Blechy

Mu"i

Martin Damm vít$z #ty(hry na turnaji ATP Tour v Marseille (! 513 000), 
finalista v Dubaji (USD 1 401 000), semifinalista v Miami (USD 3 520 000), 
#tvrtfinalista Australian Open (v'e s Víznerem)

Jan Hernych vít$z ATP Challenger% v Praze (USD 70 000) a v Ostrav$ (USD 50 000), 
#tvrtfinalista turnaje ATP Tour ve Stuttgartu (! 568 000), 
vít$z HM !R v Plzni ve dvouh(e i v deblu (s Vackem)

Ivo Miná$ 3. kolo turnaje ATP Tour v Miami (USD 3 770 000), 
#tvrtfinalista v Costa do Sauipe (USD 485 000); 
ve #ty(h(e #tvrtfinalista v Estorilu (! 370 000, s Va,kem)

Jan Miná$ #tvrtfinalista ATP Challenger% v Praze (USD 70 000), 
v Ostrav$ (USD 50 000) a v Tangeru (USD 30 000)

Jan Mertl finalista #ty(hry na ATP Challengeru v Noumea (USD 75 000, se Slanarem)
Jan Vacek semifinalista #ty(hry na ATP Challengeru v Tallahsee (USD 50 000, s Tourtem), 

finalista HM !R v Plzni a vít$z tamté" v deblu (s Hernychem)
Petr Pála vít$z #ty(hry na turnaji ATP Tour v Umagu (! 326 000, s Mertinákem), 

osmifinalista Wimbledonu (se Zelenayem), 
vít$z ATP Challengeru v Praze (USD 70 000, s Dlouh&m)

Roman Jebav% vít$z turnaje Futures v Teplicích, dvojnásobn& finalista v Thajsku, 
finalista v Rakousku, t(ikrát vít$z ve #ty(h(e

Filip Zeman vít$z turnaje Futures v Rakousku

-eny

Iveta Bene#ová finalistka turnaje WTA Tour v Estorilu (USD 145 000), #tvrtfinalistka 
v Acapulku (USD 180 000), Bad Gasteinu (USD 175 000), Praze (USD 145 000) 
a Stockholmu (USD 145 000), vít$zka ITF v Latin$ (USD 50 000) a finalistka 
v Torhoutu (USD 75 000), ve Fed Cupu porazila v Tel Avivu Peerovou; ve #ty(h(e 

vít$zka v Bogot$ (USD 185 000, s Mattekovou) a ve Stockholmu 
(USD 145 000, se Záhlavovou), finalistka v +ím$ (USD 1 340 000, s Husárovou) 
a v Acapulku (USD 180 000, s Cetkovskou)

Lucie Hradecká finalistka turnaje WTA Tour v Bad Gasteinu (USD 175 000), finalistka turnaje 
ITF ve Florencii (USD 25 000), semifinalistka v Bari (USD 25 000); 
vít$zka #ty(hry na turnajích WTA Tour v Bad Gasteinu a v Praze 
(145 000, v"dy s A. Hlavá#kovou)

Michaela Pa#tiková #tvrtfinalistka dvouhry na turnajích ITF v Jacksonu a ve )t$tín$ (USD 25 000); 
ve #ty(h(e vít$zka v Dothanu (USD 75 000, s Lu"anskou), Pelhamu 
(USD 25 000, s Rolleovou) a v Palm Beach Gaden (USD 25 000, s Alvesovou)

Dorostenci a dorostenky

Jan 'átral vít$z M !R do 18 let - Pardubické juniorky
Richard Hampel vít$z #ty(hry na ME 18 v Klosters, semifinalista M !R - Pardubické juniorky
Zarina Dyias vít$zka dvouhry ITF 1 do 18 let v P(erov$, semifinalistka ITF 2 do 18 let 

v Lucemburku a vít$zka #ty(hry tamté", vít$zka HM "en Kazachstánu
Karolína Plí#ková #tvrtfinalistka dvouhry turnaje WTA Tour v Praze (USD 145 000), 

vít$zka Winter Cupu - ME dru"stev do 16 let, vít$zka ITF v Bolu (USD 10 000)
Krist%na Plí#ková vít$zka Winter Cupu - ME dru"stev do 16 let
Martina P$ádová semifinalistka dvouhry ITF 4 do 18 let v Bruchkoebeleru v N$mecku, 

vít$zka ITF 3 do 18 let v Plzni
Luká# Vr,ák vít$z ITF 4 do 18 let v -ilin$, finalista dvouhry TE 2 do 16 let v Milovicích
Tomá# Hanzlík vít$z dvouhry  ITF 5 do 18 let v Poznani
Jaroslav Beránek finalista dvouhry ITF 5 do 18 let v Oberentfeldenu
Veronika Bacíková finalistka dvouhry TE 2 do 16 let v Milovicích

-áci a "ákyn!

Mat!j Mare# 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

Marek Routa vít$z HM !R do 14 let ve dvouh(e v Prost$jov$
Mat!j +ábela finalista dvouhry HM !R do 14 let, semifinalista M !R do 14 let na TK Neridé 

a vít$z #ty(hry tamté", semifinalista TE do 14 let v Trnav$ a TE 2 do 14 let 
ve Fürstenfeldu a vít$z #ty(hry tamté" (se Sta,kem)

Robin Jakimi( semifinalista dvouhry TE 3 do 14 let v Minsku, vít$z TE 3 do 14 let v Jablonci
Robin Stan!k semifinalista dvouhry TE 2 v Pavii, 

vít$z #ty(hry na TE 2 do 14 let ve Fürstenfeldu (s !ábelou)
Robert +í"ek semifinalista dvouhry TE do 12 let v Hrádku nad Nisou
Petra Rohanová semifinalistka HM !R do 14 let ve dvouh(e, 3. místo na Winter Cupu - ME 

do 14 let dru"stev, semifinalistka TE 2 na TK Neridé, vít$zka »A« I. !LTK Praha 
do 14 let, semifinalistka ME do 14 let ve #ty(h(e 

Natálie Nováková semifinalistka dvouhry TE 2 v Trnav$ a TE 2 na TK Neridé
Kamila Pavelková finalistka M !R do 14 let v Karlov&ch Varech, semifinalistka HM !R do 14 let

v Plzni, semifinalistka dvouhry TE 1 do 14 let v Praze, TE 3 v Ko'icích a TE 2 
v Bergheimu

Krist%na Rou(ková finalistka HM !R ve dvouh(e, semifinalistka M !R do 12 let v Rakovníku 
a vít$zka #ty(hry tamté", vít$zka TE v Le Passage ve #ty(h(e

Sandra Mateková semifinalistka M !R do 12 let v Rakovníku, vít$zka HM !R do 12 let ve #ty(h(e

Nejv&t!í úsp&chy hrá'* I. )LTK v první polovin& roku 2008
[závodní tenis]
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Lucie Hradecká

Robin Stan!k

Kamila Pavelková
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Pavelková a Stan&k chyb&li...
Star!í #áci titul na Hamru nezískali 

[závodní tenis]

„Jsem zklamanej, v$(il jsem, "e 
i v oslabené sestav$ máme na vít$zství,”
(íkal pár minut po dekorování vít$z%
Daniel Filjo, spolu s Lubo'em )tychem
kapitán 'tvanického v&b$ru. Není se
#emu divit: Mare' vedl nad Pavláskem
u" 4:0 ve t(etí sad$ a m$l v&hodu!
Rohanová, kterou nalomila nemoc,
prohrála snadno 4:6, 2:6 se )umovou,
kterou o pár dn% d(ív ve Varech rozdrtila!
Toté" !ábela v utkání s Jaloviecem - ve
Varech soupe(e porazil, na Hamru ale
prohrál... „Z t$chhle t(í zápas% jsme
#ekali jisté dva body, znamenaly by
vedení 4:2 po dvouhrách. Takhle to
bylo 2:4,” ulevil si Lubo' )tych.

Na druhou stranu je t(eba p(iznat, 
"e Brit Liam Broady, jediná zahrani#ní
posila I. !LTK, porazil N$mce Kahlkeho
v souboji jedni#ek prvn$ v karié(e!
„Broady a Kahlke - to je úpln$ jiná
t(ída. Jen mám strach, jestli si jich na'i
hrá#i dostate#n$ v'ímali,” (íkal Lubo'
)tych a 'éftrenér klubu Jaroslav Jandus 
vysv$tloval: „Jsou to komplexní hrá#i,
vynikající technicky, um$jí vyu"ít celou
'kálu úder%, ovládají #op, stopbal...
Post$ jiná t(ída.”

M$lo to b&t hodn$ vyrovnané finále a star'í "áci I. !LTK si d$lali nad$je
na titul. Bitvu proti TK Prost$jov bohu"el – stejn$ jako loni – nakonec prohráli.
Novope#enou finalistku mistrovství !R v Karlov&ch Varech Kamilu Pavelkovou toti"
odrovnala pár hodin p(ed 'ampionátem záda, Robina Sta,ka, jen" vyhrál ve Varech
s !ábelou #ty(hru, pásov& opar, a Petra Rohanová »trénovala« v posteli, proto"e
m$la teploty... A tak z bitvy zbylo jen torzo a "áci podlehli Prost$jovu 2:5, 
#ty(hry chlapc% u" se ani nehrály.

Brody, jeho" p(ivedl Dan Filjo, je 
z Manchesteru, ale s britskou federací
je na vále#né stezce, p(esto"e pat(í 
k absolutní evropské 'pi#ce. 
P(i mistrovství dru"stev neprohrál 
na míst$ jedni#ky ani zápas, ale 
ve finále to bylo málo. „Neunesli jsme
roli mírného favorita a nem$li adekvátní
náhradu p(edev'ím za Pavelkovou.
Natka Nováková je t(etí v ro#níku, 
ale vyhrála v roli jedni#ky jedin& zápas,
svojí n$kdej'í form$ byla bohu"el 
na míle vzdálená,” hledal p(í#iny 
prohraného finále Lubo' )tych.

„Jsem na'tvaná, kdo by nebyl,” 
p(iznala Petra Rohanová, je" po 
prohraném singlu podlehla po boku
Novákové i prost$jovskému páru
Mendesová - )umová dvakrát 4:6 
a bylo rozhodnuto. „Od minulé soboty
jsem m$la teploty a bolelo m$ v krku.
Brala jsem paraleny a ve st(edu prvn$
trénovala. Dneska u" jsem toho 
m$la dost...”

„Co se dá d$lat, musíme to zkusit 
za rok,” povzdechl si Marek Routa. 
Ten naopak neztratil ani zápas a spolu

Finále mistrovství +R dru"stev star#ích "ák) se hrálo na kurtech TC Hamr

Dan Filjo v debat! s Petrou Rohanovou 
a Natálií Novákovou v pr)b!hu (ty$hry

Marek Routa vyhrál v#echny své zápasy

Mat!j +ábela p$i utkání proti Jaloviecovi



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 0 8[závodní tenis]

Je't$ na p(elomu roku pat(ila 
KAMILA PAVELKOVÁ (14) mezi star'ími
"ákyn$mi »jen« do 'ir'í 'pi#ky, byla 
8. na celostátním "eb(í#ku. Jenom"e
p(ekvapivé semifinále na halovém 
'ampionátu v Plzni odstartovalo v&born&
rok. Kamila hrála mj. semifinále TE 1 
v Praze, TE 2 v Bergheimu a TE 3 
v Ko'icích a p(edev'ím srpnové finále
M !R v Karlov&ch Varech. Díky tomu
posko#ila do absolutní 'pi#ky. Zklamalo
ji jediné: "e nemohla v&bornou formu 
z Var% prodat i na následném mistrovství
dru"stev na Hamru a pomoct I. !LTK 
ve finále proti Prost$jovu. 

Kamilo, co je za leto#ními v%born%mi
v%sledky?
„Asi víc práce. (usmívá se) S panem
Filjem jsme hodn$ pracovali na technice
a na úderech v%bec. Dost jsem zlep'ila
servis, kter&m u" si doká"u pomoct, 
ale i forhend a bekhend. U" tolik 
nekazím. A pokud jde o domácí 
mistrovství: v hale se cítím líp ne"
venku, proto"e hraju rychle a agresivn$.
Ve Varech jsem m$la i tro'ku 't$stí,
proto"e jsem byla ve slab'í polovin$
pavouka a dokázala to vyu"ít.”

D$ív jsi tak piln! netrénovala?

„M$la jsem problémy se zády, to byl
asi hlavní d%vod, "e jsem toho tolik
neodehrála. Te* se bohu"el vrátily,
zrovna p(ed mistrovstvím dru"stev...
Fyzioterapeutka mi sice pomohla, ale
hrála jsem jen chvíli ve st(edu a pak 
u" ne, tak"e jsem o finále p(i'la.”

To t! asi hodn! mrzí...
„Moc, i proto, "e p(ed rokem byly 
ob$ holky - Petra Rohanová a Natka
Nováková - lep'í, a te*, kdy" jsem 
m$la na to, abych hrála, p(i'ly trable 
se zády.”

.íká#, "e víc trénuje# - baví t! to?
„Baví, mám tenis ráda, i tréninky.”

Co ti na nich v#t!puje Dan Filjo?
„Je toho samoz(ejm$ víc, ale hlavn$
m$ p(inutil, abych byla trp$liv$j'í. D(ív
jsem hrála na dv$ rány, te* je to jiné 
a na v&sledcích se to projevuje. Ráda
bych byla na konci roku do t(etího
místa v ro#níku. A p(í'tí rok v dorostu
se umístila co nejlíp na "eb(í#ku ITF.”
P.S. Daniel Filjo o Kamile (íká, "e je 
cti"ádostivá a jde si za sv&m cílem.
„Proto v$(ím, "e se m%"e prosadit.
Navíc hraje rychle, 'vihem, p$kn& 
úto#n& tenis,” míní Daniel Filjo.

Kamila Pavelková má letos v%bornou sezonu

Kamila Pavelková: Finalistka, která p(i!la o finále

V%sledky - (tvrtfinále:
I. !LTK - TC Brno 8:1. 
Semifinále: I. !LTK - TK Sparta 8:1.
Finále: TK Prost$jov - I. !LTK 5:2
(Kahlke - Broady 6:3, 5:7, 3:6, Pavlásek
- Mare' 6:2, 4:6, 6:4, Mendesová -
Nováková 6:2, 6:0, )umová - Rohanová
6:4, 6:2, Jaloviec - !ábela 6:3, 6:4,
Goreck& - Routa 6:7, 6:4, 2:6,
Mendesová, )umová - Nováková,
Rohanová 6:4, 6:4)

s Broadym byl lídrem dru"stva, i kdy" 
v ned$li se s Goreck&m trápil t(i sety.
„Robin a Kamila nám samoz(ejm$ 
chyb$li, ale to je "ivot,” dodal je't$
Marek Routa.

A tak kdy" poslední srpnovou ned$li 
ve t(i #tvrt$ na t(i odpoledne na kurt$
pod terasou na Hamru poskakovali
Prost$jov'tí s vít$zn&m pok(ikem
»Mist(i, mist(i...«, sed$l t&m ze )tvanice
smutn$ u jednoho stolu a poslouchal
první hodnocení trenér%...
Snad to vyjde za rok.

Pora"ení finalisté - stojící (zleva) Robin Jakimi(, Ond$ej Budík, Marek Routa, Mat!j +ábela, Mat!j Mare#, 
Liam Broady, kapitáni t%mu Lubo# 'tych a Daniel Filjo. Sedící (zleva) Michaela Jirsáková, Natálie Nováková,
Kamila Pavelková a Petra Rohanová.
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které odehraju. Podmínka je, "e kdy" 
s ním budu chtít hrát v !esku, budu
muset za ním do Prost$jova. Jsem ráda,
"e jsme se domluvili, David má 
zku'enosti, pracoval se spoustou holek 
a  v$(ím, "e mi pom%"e. Nakonec - ve
stovce není moc hrá#ek, které jezdí po
sv$t$ samy. A taky je to dal'í motivace.
Trenéra jsem hledala dlouho, jsem
ráda, "e jsem kone#n$ na'la. A jsem 
p(esv$d#ená, "e je to investice, 
která se mi vyplatí.”

Není jediná, kterou Iveta v poslední
dob$ ud$lala. Loni si po(ídila v Praze
byt. A pomalu ho za(izuje.

„Opravdu pomalu, na n$které 
v$ci jsem toti" lenoch,” sm$je se. 
„Kdy" nade mnou nevisí bi#, v'echno
má sv%j #as... Tak"e mám doma 
zatím jen seda#ku, domácí kino 
a z jednoho pokoje 'atnu 
s vestav$n&mi sk(ín$mi. Jsou sice 
docela velké, ale u" musím obsah
pomalou#ku t(ídit,” culí se Iveta 
a dodá: „Dneska se asi p%jdu podívat
po koberci a stolku, to jsou zrovna
v$ci, které mi chyb$jí...”

V srpnu vym$nila #ernou octavii 
za (jak jinak?) #erné Audi TT. 
„Ale kdy" jsem se na n$j byla 

podívat, vedle stála A p$tka 
a já tro'ku znejist$la,” usmívá se. 
Je't$ "e má jasno aspo, o barv$:
„!erná! Auto p(ece musí b&t 
#erné, ne?!”

Jinak ov'em Iveta (íká, "e má 
mnohem v$t'í radost z v&sledk% 
ne" z v$cí („Taková radost za chvilku
omrzí...”). T$'í se, "e si po dvou 
letech dop(eje dovolenou v teple 
(„Na podzim bych ráda n$kam 
vyrazila, Mauritius nebo Cancún,
je't$ uvidím...”) a - taky by ráda zase 
vyhrála n$jak& turnaj WTA Tour. 
„V"dy. u" je na #ase, ne?”

N!kdy je problém vybrat z p!ti fotek aspo, jednu »p!knou«. S Ivetou Bene#ovou
je to naopak: máte problém, kterou z t!ch »sam%ch p!kn%ch« otisknout...
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[co nového u...]

Iveta 
Bene!ová: 
Je na 'ase 
vyhrát, ne?

Je to t(i roky, co byla t(iat(icátá na sv$tovém
"eb(í#ku a co platilo (slovy Ji(ího H(ebce), 
"e kdy" má IVETA BENE)OVÁ (25) den, je
schopna porazit kohokoli. Jenom"e pak p(i'ly
chvíle, kdy se p%vabná tmavovláska trápila 
a nedokázala porazit ani hrá#ky, se kter&mi 
na kurt$ nem$la mít sebemen'í problém. 
A" letos na za#átku roku její hv$zdi#ka 
znovu zazá(ila. 

Nejd(ív #tvrtfinále v Acapulku, pak
vít$zství a finále na challengerech 
v Itálii a Belgii a finále na turnaji
WTA Tour v Estorilu, kde prohrála 
s Kirilenkovou. Vzáp$tí pomohla
Iveta fedcupovému t&mu do elitní
skupiny, kdy" v Izraeli udolala 
po t(ísetové bitv$ domácí hv$zdu
Peerovou! P(i'lo #tvrtfinále v Praze,
kde hrá#ka ze )tvanice podlehla 
ve t(ech setech Srebotnikové, 
a pak t(ísetová bitva v +ím$ se
Zvonarevovou...

„Nejv$t'í radost jsem m$la 
z fedcupu. »Hromadná« radost je
v"dycky tro'i#ku jiná, v$t'í,” usmívala
se Iveta na za#átku léta a t$'ila 
se do Wimbledonu. „Je na #ase, 
abych n$co solidního uhrála 
i na grandslamech. To je te* moje 
nejv$t'í tenisové p(ání.”

Co se s Ivetou stalo od lo,ské 
propadákové sezony, na to se jí ptá 
na potkání ka"d&. Jenom"e 
ona nepoví...

„Lo,ská sezona m$ na'tvala, spadla
jsem na "eb(í#ku tam, kam nepat(ím 
a to m$ asi znova nakoplo. Nechci 
b&t sotva pr%m$r, kdy" vím, "e m%"u
b&t lep'í. Ale "e bych se na tenis 
vyka'lala, to m$ nikdy nenapadlo.
Ud$lala jsem chyby, ale pou#ila se.
Jaké? To si nechám pro sebe. +eknu
jen jedno: #asto jsem byla na kurt$ 
a bu'ila do mí#k%, ale hlava byla
n$kde jinde...,” usm$je se a svi"n$
p(eladí. „-e se mi jaro povedlo, to

není "ádn& zázrak. Je za tím práce 
a to, "e kone#n$ vím, co chci. 
Pár v$cí jsem si srovnala v hlav$, taky
jsem zku'en$j'í...”

S k&m o nedávném tenisovém 
trápení mluvila? Kdo jí promluvil 
do du'e?„Mluvila jsem o tom se 
spoustou lidí, nejvíc samoz(ejm$ 
se sv&mi blízk&mi, ale bylo to hlavn$ 
na m$.”

A kdy se to v'echno zlomilo 
k lep'ímu? „Na extralize,” usm$je se
tajemn$. Od jara u" Iveta na tenisové
starosti není sama - dohodla se toti" 

na spolupráci s Davidem Kotyzou,
donedávna kou#em Lucie )afá(ové. 
A tak ob#as dojí"dí do Prost$jova.

„Na )tvanici jsem spokojená, ale 
trénovala jsem tady s klubov&mi trenéry,
s Danem Va,kem, Jirkou Fenclem,
panem Jandusem, a nikdo z nich se
mnou nemohl jezdit na turnaje. To mi
chyb$lo. Te* hraju s Jirkou Fenclem, 
ale díky spolupráci s Davidem, kterého
znám moc dob(e, budu mít kone#n$
n$koho, kdo se mnou pojede na turnaje.
Domluvili jsme se, "e se mnou stráví
zhruba patnáct a" sedmnáct t&dn% 
v roce, to je víc ne" polovina turnaj%,
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I. !LTK letos slaví 115 let od svého zalo"ení a nepochybn$ 
bude slavn& a úsp$'n& je't$ dlouho. Zaslou"ilí #lenové klubu 
sice stárnou, ale moc dob(e v$dí, "e je má kdo vyst(ídat. Mezi
nejmlad'í nad$je I. !LTK pat(í HONZA MUD+ÍK, JULIE JIRÁKOVÁ,
SÁRA VANÍ!KOVÁ a VICTORIA BERVID. Je't$ jim není ani rok, ale
Honza u" má první raketu a v'ichni #ty(i to na )tvanici znají jako
své boty. I kdy" zatím jen pohledem z ko#árku... Ale po#kejte 
za pár let, a" syn Romany Mud(íkové-Pikorové a dcery Sandry
Kleinové, Petra Vaní#ka a Vlasty Bervid trochu povyrostou!

Honzík Mud$ík
(syn Romany Mud!íkové-Pikorové)
Narozen 27. !íjna 2007
„Nevím, pro# m$ 'oupli mezi tyhle 
hol#iny, kdy" u" jsem velkej kluk. 
Ale dob(e... Na fotce se sice sm$ju, 
ale to u" je pár minut, te* jsem trochu
na'tvanej. Máma mi zase nechce 
p(idat! Spo(ádal jsem celou p(esnídávku,
dal bych si je't$, ale u" nedostanu.
Je't$ "e mám babi#ku s d$dou, jinak
by mi asi do'la trp$livost. Od p$ti 
m$síc% spím celou noc bez probuzení, 
i te*, co mi rostou zoubky, ale jestli 
m$ máma bude zlobit... Jinak mám ale
mamku rád, je na m$ hodná a taky si
m%"u hrát s jejíma dlouh&ma vlasama.
A abych si nest$"oval - doma m$ zatím
v'ichni rozmazlujou. Líbí se mi to, taky
to, "e m$ nikdo do ni#eho nehoní. U"
bych m$l asi tro'ku lézt, ale moc se mi
nechce, zvládnu tak maximáln$ 
pár minut v chodítku.

Na tenis se ale t$'ím, kdy" u" jsem 
z tenisov& rodiny, nesmím ud$lat ostudu.
Babi#ka s d$dou u" mi koupili raketu,
Babolatku, a strejda Lubo' Zahradník -
ten je tady v klubu asi nejlep'í rekrea#ní
hrá# - mi na tri#ko nechal vy'ít parádní
zná#ek I. !LTK. Kdy" jedem s mamkou
po ulici, ostatní kluci (a hlavn$ holky!)
#ubrn$j, "e u" chodím na )tvanici. 
A kdy" mi mamka obuje ty nov& 
tenisky Fila, to jsem teprve frajer!
Máma navíc (íká, "e se krásn$ sm$ju.
Ale to d$lám jen kdy" mám náladu...”

Petr Vaní(ek s dcerou Sárou, na kterou je pat$i(n! py#n%. Aby ne...

Nejmlad!í !tvanická krev 
! Honzík dostal klubové triko
! Sára má komplet pro Wimbledon
! Victorii bude u'it strejda Kode! 
! Julinka je bojovnice po mám&

[z klubu]
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'&astné maminky Vlasta Bervid, Sandra Kleinová a Romana Mud$íková (zleva) se sv%mi ratolestmi Victorií, Julií a Honzíkem



Julinka Jiráková
(dcera Sandry Kleinové)
Narozena 9. dubna 2008
„Kdy" jsem p(i'la na sv$t, byla jsem 
drobe#ek, ani ne dv$ a p%l kila. Ale 
u" jsem to dávno dohnala, proto"e 
mi chutná. Mamka s tátou m$ po(ád
chválí (myslí si, "e je je't$ moc 
nevnímám:), "e jsem hodná, "e krásn$
spím a v%bec - "e jsem pr& '.astné 
a spokojené dít$. No nevím, asi jo,
hlavn$ mám radost, "e jsem zvládla 
ty trable s d&cháním sotva jsem 
se tady sta#ila rozkoukat.

Jenom m$ tro'ku mrzí, "e o m$ má
mamka tro'ku p(ehnanej strach a moc
m$ nechce p%j#ovat. Sotva mn$ dá
pohlídat babi nebo d$dovi, u" se po
m$ shání, jako by nev$d$la, "e u" jsem
velká (no - v$t'í) holka. N$kdy m$ doma
mají jako televizi, po(ád m$ okukují 
a po'.uchují. Dokonce i d$da, kter&
donedávna nevydr"el bez televizních
novin, je te* s klidem o"elí. Jenom"e
m$ nebaví nechat se jenom okukovat,
chci taky n$co d$lat, tak zkou'ím lézt,
p(evaluju se... Jinak jsem pr& po ta.kovi
kli*as a po mám$ bojovnice - ale 
to se asi teprve uvidí. Ka"dopádn$ 
u" jsem #lenkou I. !LTK, pan )avrda 
si m$ pojistil. Jenom 'pitl, "e doufá, 
"e servis m$ bude u#it n$kdo jinej 
ne" mam#a - nevím pro#, to mi je't$
nikdo nevysv$tlil, mámu jsem toti" 
na kurt$ nevid$la.

Nejvíc ze v'eho se mi zatím líbí dívat se
na sebe do zrcadla. A taky je legra#ní,
kdy" na m$ na'i d$lají v'elijaké obli#eje.
To se musím smát. Oni si asi myslí, jak
je to vtipné, ale kdybyste je p(i tom
n$kdy vid$li:)

Tak se zatím m$jte, #eká na m$ Jerry,
to je moje ply'ová pískací my'ka, 
a taky Lojza. To je m%j mé*a. A je't$
n$co: máma to je't$ neví, ale a" budu
velká, tak si to s ní vy(ídím. Jak jsem
te* za#ala p(ibírat, (íká mi bu(tí#ku
nebo dokonce sumistko. Já jí dám
sumistku...”

Sára Vaní(ková
(dcera Petra Vaní"ka)
Narozena 4. kv#tna 2008
„Nechci se chlubit, ale u" mám doma
komplet pro Wimbledon, 'ortky i tri#ko,
dostala jsem ho od strejdy Brusky 
a jeho Moniky. A taky umím plavat.
Zeptejte se ta.ky, zrovna nedávno valil
o#i, jak jsem si ve van$ u"ívala. Chodí
m$ to u#it jedna hodná paní - jenom
mi tro'ku podep(e hlavi#ku a já si 
v klidu le"ím na zádech... Na'i (íkají, "e
jsem hodná. Oni na m$ taky. T(eba m$
chovají, proto"e v$dí, "e se mi to líbí,
ob#as m$ nechají kouknout na televizi
nebo m$ houpají na gymnastickém
mí#i. To miluju! To byste nev$(ili: n$kdy
je mi do breku, t(eba i za#nu, ale jak
m$ táta vezme na balón, najednou 
je mi fajn a úpln$ to p(estane:) 

Ta.ka (íká, "e jsem »aktivka«, "e t(i
vte(iny poté, co otev(u o#i, u" cvi#ím
spartakiádu. Nevím sice, co to p(esn$
znamená, ale lenoch ur#it$ nejsem.
T(eba se ráda p(etá#ím ze zad na b(í'ko,
i kdy" zpátky se mi to povede jen
ob#as. !asto si hraju na podlo"ce 
a nevydr"ím bez dudlíka a soba Edy. 
To je m%j ply'ák. Cucám ho, mazlím,
povídám si s ním. Taky jsem ráda mezi
lidma, kdy" m$ n$kdy na'i vezmou 
na náv't$vu (ale zatím m$ moc 
neberou...). Moc se mi to líbí, 
pr& budu ur#it$ spole#enská.

Taky bych jednou ráda hrála tenis,
ta.ka slibuje, "e by m$ to nau#il. 
V"dy. je trenér a pr& si pinkal dokonce 
s Martinou Hingis, tu znám z fotek 
v #asopisech. Jen m$ te* trápí levá
noha. Mám ji u" p$kn$ dlouho v sád(e
a páni dokto(i mi ji lé#í. Ale mamka 
s ta.kou (íkají, "e to dob(e dopadne,
proto"e bych pr& bez té spartakiády
(musím se zeptat, co to vlastn$ je)
nevydr"ela...”

Victoria Bervid
(dcera Vlasty Bervid)
Narozena 23. kv#tna 2008
„Doufám, "e to na m$ ne(eknete, ale
na'e jsem si u" omotala kolem prstu.
Táta je ze m$ úpln$ pry#, po(ád m$
rozmazluje, muchluje, blbne se mnou 
a chce si povídat. N$kdy je to a"
legra#ní, on, takovej velkej a dosp$lej
chlap, na m$ po(ád 'i'lá a mluví 
ve zdrobn$linkách, jako bych byla
nemluvn$ - p(itom jsou mi u" skoro
#ty(i m$síce! Umím se t(eba perfektn$
p(evracet ze zad na b(í'ko a kdy" m$
mamka oto#í zpátky (to mi je't$ moc
nejde), za chvíli jsem zase na b(i'e...

Nejvíc m$ baví dovád$t na )vanici. 
Tady se cítím doma, máma sem se
mnou chodila skoro ka"dej den u" kdy"
m$ m$la v b(í'ku a te* zase. Tady mi
to prost$ sv$d#í. Doufám, "e taky brzo
dostanu raketu (docela m$ 'tve, "e
Honzík Mud(ík% u" ji má a já po(ád
ne), snad to napadne babi#ku, kdy" ne
mámu. Mimochodem - nedávno jsem
zaslechla, jak se mamka s babi#kou
radily, kdo m$ bude u#it tenis. Asi pr&
strejda Honza Kode', abych se nau#ila
bekhend jednoru# a - v%bec v'echno.
Máma asi bude jen dohlí"et (a sbírat
nám balony:). No umíte si snad 
p(edstavit, "e by m$ u#ila tenis ona.
T(eba servis? Já teda ne...

Ale musím (íct, "e jsou na m$ doma
hodn&. )tve m$ jenom jedna v$c -
nevím pro# má mamka pot(ebu po(ád
mi otírat obli#ej. P(ed koupáním, po
jídle... Hr%za, to kdyby jí n$kdo d$lal,
v"dycky by jí set(el make up a bylo 
by zle!

Na'i u" taky pomalu plánujou, jak se
mnou budou jezdit na turnaje. Ale já
jsem se je't$ nerozhodla, jestli budu
hrát tenis. Mo"ná se mi bude víc líbit
golf, nebo budu závodit v aut$. To by
m$ zase mohl nau#it táta. U" te* mám
krásn&ho bavorá#ka, t$'ím se, 
a" si do n$j poprvé sednu a budu se 
odrá"et, co to p%jde - on toti" zatím
nemá ani 'lapky. Ale a" budu mít 
jednou opravdick&ho, to bude... 
(Jen doufám, "e to bude v osmnácti,
abych ne#ekala moc dlouho:)”
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[z klubu]
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Zakládáme si na tom, #e jsme 
rodinná firma, (íká Miroslav Kout

[partne(i klubu]

Jak jste na#el cestu na 'tvanici?
„Cht$l jsem tady dojednat zá(ijov& 
turnaj pro na'e zákazníky. Hrajeme 
ho tradi#n$ v Hou'.ce, ale napadlo m$, 
"e by to mohla b&t p(íjemná zm$na, 
kterou v'ichni uvítají. Díky tomu jsem
se setkal s panem )avrdou a domluvili
jsme se na spolupráci. I. !LTK od nás
má k dispozici dva vozy, Renault
Espace, sedmimístn& velkoprostorov&
automobil, a Mégane combi. Co" 
souvisí i s na'í snahou proniknout 
do Prahy a zviditelnit se na t$ch 
správn&ch místech. Doporu#uje nám 
to také importér, Renault, proto"e 
jsme jeho velmi úsp$'n&m dealerem.”

Vá# mlad#í syn Adam, kterému 
je osmnáct let, je talentovan%m 

automobilov%m závodníkem, toho
(asu jezdí ve Formuli Reanult 2.0 - 
z toho máte ur(it! radost?
„Samoz(ejm$. Adamovi se da(í, 
upozornil na sebe u" v závodech 
motokár a v patnácti se stal nejmlad'ím
domácím 'ampiónem v Národní formuli
D3. Loni vyhrál jako pilot t&mu K(enek
Motorsport 'v&carskou Formuli Renault
ve dvoulitrech a postoupil do seriálu
World Series, kde soupe(í p$ta#ty(icet
'pi#kov&ch jezdc%, vesm$s na 
»efjedni#kov&ch« okruzích. Touhle 
sérií pro'la (ada hv$zd formule 1, 
p(ed osmi lety ji vyhrál Kimi Räikkönen,
v roce 2003 Lewis Hamilton. Jsem rád,
"e se díky spolupráci s t&mem K(enek
Motorsport staráme i o propagaci 
sportovního programu Renaultu.”

Miroslav Kout ve své kancelá$i v Brand%se nad Labem

Star#í syn Filip...
„Je 'éfem servisního centra 
v Brand&se a m&m spole#níkem 
ve firm$. Zakládáme si na tom, "e 
jsme rodinná firma a ani do budoucna
– p(esto"e se momentáln$ roz'i(ujeme, 
abychom mohli zv$t'it prodejní 
plochy a p(edstavit a nabídnout celou 
modelovou (adu i vozy pro podnikatele
– nechceme b&t »fabrika«. 
V'ichni na'i zam$stnanci, kter&ch
máme zhruba t(icet, tvo(í jeden t&m, 
jeho" #lenem jsem i já. A v'ichni 
se také jako t&m chováme.”

Jak dlouho provozujete autosalon 
a servisní centrum v Brand%se?
„Od roku 1996. Ale dnes u" máme
provozovnu i v Sadské, abychom byli
blí" na'im zákazník%m z Nymburka 
a z Pod$brad. A chystáme se 
do Prahy...”

V Praze o vás ale u" dávno v!dí, ne?
„V$dí a jsme rádi. (s úsm!vem)
Na servis k nám dnes jezdí spousta
firem, které sídlí t(eba a" na druhém
konci Prahy. Oce,ují ná' p(ístup, 
slu"by i solidní ceny. Na'í prioritou 
je od za#átku pé#e o zákazníka, 
zam$(ení na prvot(ídní slu"by. 
A jsem rád, "e se nám tenhle 
p(ístup vyplácí.”

V Brand%se nabízíte kompletní 
servisní slu"by?
„P(esn$ tak. Máme i vlastní 
klempírnu a lakovnu, úsp$'n$ 
nabízíme tzv. pick up-servis, co" 
znamená, "e u zákazníka auto 
vyzvedneme, opravíme a pak ho 
dovezeme zp$t. Velmi se osv$d#il 
i »minute servis«, rychlé opravy 
drobn&ch závad bez objednání.
Samoz(ejm$ nabízíme náhradní vozy,
p(i ka"dé oprav$ je samoz(ejmostí
umytí vozu...”

Vy s oblibou $íkáte, "e...
„...auto doká"e prodat ka"d&, 
ale trvaleji si zákazníka získáte jen 
kvalitním servisem. Pak se k vám bude
rád vracet a vy prodáte víc nov&ch
voz%. Je to jednoduché...” 
(sm!je se) 

Je#t! zp!t k tenisu – firemní turnaje
pro zákazníky mají u" (trnáctiletou 
tradici a vy sám po$ád je#t! 
nehrajete?
„Nezb&vá mi #as. D(ív jsem hrával
hokej, skoro do p$ta#ty(iceti, te* 
se rád projedu na kole, bezvadn$ si 
p(i tom vy#istím hlavu. Ale v$t'inu 
volného #asu mi zaberou aktivity 
kolem Adamova závod$ní ve formuli. 
D$lám to rád, auta jsou m%j "ivot.
A pat(ím mezi srdca(e zna#ky 
Renault.”

MIROSLAV KOUT (56), majitel brand&ského autosalonu Auto Kout Centrum, 
kter& je u" tém$( rok jedním z partner% I. !LTK, tenis nehraje, p(esto k n$mu 
má blízko. Pro zákazníky organizuje u" 14 let turnaje, raketou se ohání jeho star'í
syn Filip a dcera Lucie, která "ije v Austrálii, zase zm$nila p(íjmení na Baghdatis -
jejím man"elem je bratranec kyperského tenisty. „Tak"e tak trochu tenisová 
rodina jsme,” usmívá se Miroslav Kout.



Tam a pozd!ji na Spart! jste strávil
svoje nejlep#í roky, "e?
„Asi nejlep'í hrá#ské chvíle jsem pro"il
na Vysok&ch 'kolách, kde jsem hrál 
s Jardou !echem, Zde,kem -ofkou,
Tomá'em Pitrou a Lá*ou Adámkem
extraligu a národní ligu.”

Kdy" se po letech ob(as potkáte - 
na co nejrad!ji vzpomínáte?
„Bohu"el se nescházíme moc #asto...
Ale kdy", v$t'inou vzpomínáme 
na debly. Já t(eba za#ínal se Zde,kem
-ofkou, on byl tehdy u" v&born& hrá# 
a n$kdy to s ním nebylo jednoduch&,
proto"e tomu druhému ob#as dal 
najevo, "e to tro'ku kazí. Tak"e jsem
byl ze za#átku p(ed ka"d&m zápasem
trochu nervozní. Ale nakonec jsme
toho spolu odehráli spoustu a stali 
se z nás v&born& kamarádi. Taky 
vzpomínám na to, jak jsme s Lá*ou
Adámkem hráli finále kraje. Za stavu
5:5 ve t(etím setu jsem m$l nahranou
sme# a cht$l dát h(ebík, bohu"el 
jsem ho zatloukl je't$ na na'i p%lku... 
Od té doby mi Lá*a neustále 
p(ipomíná, jak jsem ten zápas 
skv$le rozhodl.” (sm!je se) 

S Ivanem Lendlem jste se nepotkal?
„S Ivanem ne, je o pár let star'í. Ale
jako benjamínek jsem na lize v Ostrav$
vid$l památn& zápas sv&ho trenéra

Va'ka Krásn&ho, kter& hrával jen 
samé #opy, práv$ proti Ivanovi. Ten ho
hnal levá pravá, z rohu do rohu. Tu'ím, 
"e za stavu 6:3, 3:2 pro Ivana pan
Krásn& - tehdy jsem mu vykal - padnul, 
proto"e m$l k(e#e do obou nohou. 
A Ivan m$l radost, "e soupe(e 
doslova uva(il.”

A roky na Spart!?
„Ty byly nemén$ krásn&, hrával 
jsem extraligu s Pepou !ihákem,
Davidem Kunstem, m$li jsme siln&
holky - Helena Suková, Regina
Rajchrtová, Alice Nohá#ová. 
Trenéra nám d$lal Zden$k -ofka. 
Ligu jsem hrál do roku 1989 a pak 
'el do N$mecka, cht$l jsem si jako 
hrá# je't$ n$co p(ivyd$lat. Hrál jsem
tam t(etí nejvy''í sout$" a taky 
trénoval. Nakonec jsem tam 
strávil p$t let.”

Kde to bylo?
„V jedné vesni#ce u Münsteru, 
pod Hannoverem. Herzebrock.”

Jak jste se tam dostal?
„Náhodou. M$l jsem jít hrát 
do Heidelbergu, ale ne#ekan$ se tam
vrátil jeden Slovinec, kter& do té doby
trénoval práv$ v Herzebrocku. Tak"e
jsem místo n$j skon#il tam. Nejd(ív jen
na brigádu, ale pak jsem z%stal.”

Tehdy to asi bylo hodn! lukrativní,
ne?
„Samoz(ejm$, dalo se tam vyd$lat 
t(ikrát víc ne" u nás. Asi t(i m$síce 
jsem tam byl sám, rodina pak p(ijela 
za mnou. Lehká doba to ale nebyla.
Moc kamarád% jsem si tam nena'el,
drtivá v$t'ina lidí to brala tak, "e jsem
tam na práci. Myslím, "e ostatní 
kluci, kte(í v N$mecku trénovali, 
mají podobnou zku'enost.”

Koho jste trénoval? A kolik (asu 
jste trávil na kurt!?
„Osm a" deset hodin, s rekreanty, 
seniory i d$tmi od 'esti do patnácti 
let. Za mého p%sobení junio(i v klubu 
tro'ku »zhubli«, ze stovky jich zbylo 
asi osmdesát. T(i #tvrtiny z nich stejn$
tenis nezajímal. O víkendu jsem ale 
privátní hodiny nedával, to u" bych
nep(e"il. Byly to docela t$"ce vyd$lané
peníze, kdy" to #lov$k skládá 
po t(iceti #ty(iceti markách...”

Pro( jste po p!ti letech ode#el? 
Stesk po domov!?
„U" jsem to tam nemohl vydr"et, 
m$l jsem toho dost. A cht$l jsem sám
n$co zkusit, n$co po(ádn&ho. Bu* 
se pustit do ekonomie, kterou jsem 
vystudoval a které se v$nuje brácha,
nebo z%stat u tenisu. Na svazu byl
tehdy Franti'ek Zlesák, díky n$mu
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Po tréninku na Slavoji s Davidem Gruntem
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Lubo# 'tych a jeho ka"dodenní 
chlebí(ek - s "á(ky stráví na kurt!
ka"d% den n!kolik hodin

Jak se m)"e stát, "e se kluk z Kladna
nenau(í bruslit d$ív ne" (íst a psát?
„To fakt netu'ím... (usmívá se)
Ka"dopádn$ to beru jako velké minus,
kdy" jdu s nejmlad'í dcerou na rybník,
je to tro'ku ostuda.”

Po(kejte - te* u" snad bruslit umíte?
„Nau#il jsem se, ale s opravdov&m
bruslením to zase tolik spole#ného
nemá. Umím jet rovn$ a zastavit, ale
t(eba p(e'lapovat nebo jet pozadu, 
to je pro m$ dost t$"k&...”

Tak"e vás hokeji »ukradl« tenis.
„Dá se to tak (íct. I kdy" jsem t(eba
hrával pozemák. Tam jsem se cpal do
branky, bavilo m$ chytat. Ale na brusle
jsem se holt nedostal, ty m$ minuly, 
i kdy" táta s bráchou bruslit 
samoz(ejm$ um$li.”

S tenisem jste za(al na Kladn!?
„V SONP. A dodne'ka m$ mrzí, "e 
jsem jako kluk nevyzkou'el i n$jak& jin&
sport, ur#it$ by mi to pomohlo, byl
bych 'ikovn$j'í. Z Kladna m$ ve 
dvanácti vytáhl do Prahy Franti'ek
Zlesák, tehdy trénoval na Vysok&ch
'kolách.”

B&t to o pár století d(ív,
LUBO)E )TYCHA (43) by 
jeho vlastní kmen dozajista
vyobcoval. Pova"te: Klade,ák
jako poleno a neumí bruslit!
Jako starostliv& trojnásobn&
táta u" to Lubo' samoz(ejm$
napravil, i kdy" piruety 
na bruslích rad$ji nep(edvádí 
ani dnes. O to líp hrál ov'em
tenis a dnes je na )tvanici
cen$n&m trenérem, kter& 
má lví podíl na úsp$'ích 
"ák%.

[rozhovor]

Lubo! %tych:  
Klade+ák, 
kterého brusle 
minuly
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[rozhovor]

Na dovolené s man"elkou Lenkou a p!tiletou dcerou Anikou, které z$ejm! rodi(e p$ed chvilkou ublí"ili:)
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jsem se dostal do Plzn$ k Honzovi
Hlavá#kovi a tam jsem pak strávil 
p$t v&born&ch let. Byla tam spousta
dobr&ch hrá#% a já dostal 'anci 
kone#n$ za#ít doopravdy trénovat.
Ohromná 'kola. V Plzni byli tehdy
-itko, Hájek, Birnerová, Str&cová, 
Jana Hlavá#ková, Rybová...”

Bára Str%cová byla u" tehdy svá?
„Samoz(ejm$. (sm!je se)
Vzpomínám si, jak jsme spolu jednou
byli na turnaji v Kufsteinu a Bára 
ve finále reklamovala mí#ek. Mluvila 
na rozhod#ího #esky, #emu" sice 
rozum$la polovina divák%, proto"e
mezi nimi byla spousta !ech%, ale 
ten rozhod#í pochopiteln$ ne. Bára 
se na m$ najednou oto#ila a povídá: 
Pane )tych, snad ten ... sleze z toho 
empajru a p%jde se na ten mí# 
podívat, ne?! P%lka hledi't$, se 
zachv$la, ale ten sudí z toho empajru
skute#n$ slezl a mí# jí nakonec p(iznal.
Bára jenom zahlásila: To to trvalo...
(usmívá se) U" tehdy to byla v&borná

tenistka, do #trnácti let vyhrála, co 
se vyhrát dalo.”

To jste byl v Plzni - jak jste se dostal
na 'tvanici?
„V"dycky jsem cht$l b&t tro'ku 
blí" - i kdy" cesta autem z Kladna mi
paradoxn$ do Prahy trvá del'í dobu
ne" do Plzn$. A kdy" do'lo k tomu, 
"e Tonda )ulc, dej mu pánb%h lehk&
nebe, m$l n$jaké problémy, nastoupil
jsem na jeho místo. Zpo#átku m$ to
d$silo, m$l jsem k n$mu nesmírnou
úctu a taky jsem ho m$l moc rád,
tak"e jsem z toho byl nesv%j. 
Ale byl to správnej krok.”

Pro(?
„I proto, "e se sestry Hlavá#kovy 
p(esunuly do Prahy, pivovary koupili
Jihoafri#ani a podpora tenisu u" nebyla
taková. Pokud jde o závodní tenis, 
klub se tro'ku rozpadl...”

Jste rád, "e jste na 'tvanici?
„Samoz(ejm$. Spoustu kluk% jsem

znal, Vlá*u )avrdu, Franti'ka Stejskala,
Jardu Janduse, mám tady kamarády. 
A a" ud$lají tu rychlodráhu, kone#n$ 
se mi zkrátí i to cestování...” 
(sm!je se)

V!nujete se "ák)m, tak"e s nimi 
asi v!t#inu hodin sám odehrajete?
„P(esn$ tak, #ty(i p$t hodin denn$
jsem na kurt$.”

S k%m hrajete nejvíc?
„S Petrou Rohanovou, Andreou
K%lovou a s kluky ro#níku 96 -
Davidem Gruntem, Luká'em 
Svobodou, Honzou Pitrou. 
Líbí se mi, "e tady máme v tréninku
systém, i kdy" je samoz(ejm$ po(ád 
co zlep'ovat. Taky bych uvítal, 
kdybychom m$li lep'í zázemí 
i za Negrelliho viaduktem, kde jsou 
sice v&borné kurty, ale zázemí chybí.
Samoz(ejm$ vím, "e je to otázka 
revitalizace ostrova a to je komplikova-
ná v$c...”

Co d!lá Lubo# 'tych, kdy" zrovna
nehraje tenis?
„Rád si zahraju volejbal, ten m$ baví, 
i kdy" jsem v n$m slabej. A taky jezdím
na kole, nejlíp i s rodinou. Te* jsme
t(eba byli na Morav$, ve Valticích 
a v Lednici...”

To spí# ne" jako cykloturistika 
vypadá na...
„Samoz(ejm$, byli jsme i ve sklípku. 
To byly taky p$kné chvíle, pár dobr&ch
lahví jsem si p(ivezl.”

Jste vá#niv% cyklista?
„Vá'niv& ano, ale cyklista bych 
si ne(íkal. (sm!je se) Prost$ rád jezdím
na kole.”

A zbytek rodiny to sdílí?
„Práv$, "e nesdílí... Snad jen 
nejmlad'í dcera, bude jí p$t a jezdí
ráda, na kole nebo se veze na seda#ce.
-ena u" miluje kolo o poznání mén$ 
a dcera Andrea sice sportuje, ale jet 
s rodi#i na v&let... Tati, ty jsi se 
zbláznil... Jsem rád, "e ji baví volejbal, 
s Kladnem postoupili na republiku,
hrála i beachvolejbal. Dob(e, "e s ní 
nemusím absolvovat tenisové zápasy,
to by m$ asi zabilo.”

Pro(?
„Syn Martin byl typ, kter& toho 
v tréninku moc nep(edvedl, ale 
v zápase ukázal sto procent, Andrea
spí' naopak. Ale jsem rád, "e jsem jim
tenis neznechutil, "e ho mají rádi 
a "e d$lají i jiné sporty.”

A vy?
„Rád ly"uju a v poslední dob$ jsem
kupodivu propadl i b$"kám, které jsem
d(ív nenávid$l. Jenom to bruslení...”
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Vít!zn% pár - Franti#ek Stejskal na síti, vlevo Karel Feix

...a jeho fanou#ci: Lucie Talmanová a syn Nicolas. 
Toho ov#em zrovna zajímá vystaven% renault:)

Jana -ejdlíková z developerské
skupiny ECM

Milan 'rejber p$edvád!l, "e ze svého um!ní v)bec nic
nezapomn!l

Mirek Topolánek prohrál a# ve finále

[z klubu]

Kon#ilo se teprve p(ed p%lnocí. M%"e
snad b&t lep'í d%kaz toho, "e se V.I.P.
turnaj pro partnery klubu a pozvané
hosty vyda(il? 

Na )tvanici si v sobotu 23. srpna p(ijel
tradi#ní turnaj v deblu zahrát i premiér
Mirek Topolánek. Jeho postupu do finále
p(ihlí"el i syn Nicolas s maminkou Lucií
Talmanovou, která ho nesta#ila hlídat.
To kdy" nap(íklad neposedn& synek
»odejmul« reklamní ozna#ení 
z vystaveného Renaultu Koleos:) 
Dorazil také prezident Václav Klaus, 
by. tentokrát – stále je't$ krátce 
po operaci ky#le – nehrál. Nenechal 
si v'ak ujít aspo, mal& trénink, sparing
mu d$lal Petr )avrda. „Jednou u" 
jsem si byl zahrát, musím zase za#ít 
trénovat,” usmíval se Václav Klaus, 
jen" je #estn&m #lenem I. !LTK. 
Mezi hrá#i byli mj. Karel Feix, 

generální (editel spole#nosti Kapsch,
Jana -ejdlíková a Tomá' Vl#ek 
z developerské skupiny ECM, její" 
prezident Milan Jank% se na )tvanici
také objevil, Petr Kuchár, (editel 
spole#nosti Navatyp, 'éf +editelství 
silnic a dálnic Alfréd Brunclík nebo 
Petr /urica, (editel odboru obchodních
aktivit MHMP. Hrála také nejoblíben$j'í
#eská d&d"ejka DJ Lucca alias Lucie
Kvasnicová. A samoz(ejm$ b&valí 
hrá#i: Pavel Hu.ka, Franti'ek Stejskal, 
Milan )rejber...

Turnaj m$l atmosféru i n$kolik 
vrchol%. Tím prvním byl duel Pavl%
Hu.ky a Dvo(áka s párem Mirek
Topolánek - Ladislav Polák u" ve 
skupin$. Pavel Hu.ka v n$m p(edvedl
(adu fines, kter&mi soupe(e zcela
zdeptal. V&te#nou úrove, m$lo finále,
které rozhodoval teprve tie-break. 

Staronov& prezident klubu Franti'ek
Stejskal spolu s Karlem Feixem v n$m
udolali práv$ pár Topolánek - Polák. 
„Karel Feix pat(il k nejlep'ím 
neprofesionálním hrá#%m, vyhráli
zaslou"en$,” zhodnotil generální
mana"er klubu Vladislav )avrda.
Musel mít radost i z atmosféry, která
na )tvanici p(edposlední srpnovou
sobotu vládla. „Byl to velmi p(íjemn&
den. -e se v'ichni bavili, o tom sv$d#í
i nadstandardní po#et vypit&ch lahví
klubového #erveného i italského 
bílého vína,” usmíval se.
Tak zase za rok...

Finalista deblového turnaje
Mirek Topolánek... Pohoda na terase restaurace Kogo

DJ Lucca a její bekhendVladislav 'avrda v debat! s Václavem Klausem



V%prava I. +LTK p$i jedné z oficiálních akcí v haagském klubu

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

„Tenis jsme samoz(ejm$ hráli 
taky, i kdy" vlastn$ nevíme s jak&m 
v&sledkem. Jisté je jen to, "e nejlep'ím
ze 'esti zú#astn$n&ch t&m% byla
Barcelona, dal'í po(adí toti" 
organizáto(i nevydali,” usmívá se Petr.
„Hrálo se systémem ka"d& s ka"d&m,
ka"d& zápas na 'edesát minut. Pak 
se ozval zvuk pí'.alky a byl konec,” 
popisuje systém. Stojí za zmínku, "e
Hana a Franti'ek Kop(ivovi odehráli
v'echny zápasy bok po boku ani" do'lo
k jedinému vá"n$j'ímu konfliktu:) 

)tvanická v&prava let$la z Prahy 
do Amsterdamu a odtud »popojela«
na p(íjemné setkání 'esti klub%, #len%
Centenary Tennis Clubs, vlakem.
Oslav v&ro#í Leimonias se krom$ 
I. !LTK zú#astnila v&prava z irského
Fitzwilliam LTC, skupinka hrá#% Villa
Primrose, Royal Leopold Club z Bruselu 
a barcelonsk& Real Club de Tenis
Barcelona – 1899.

„V pátek jsme v'ichni dorazili, 
v sobotu ráno u" na nás #ekalo p(ed
hotelem v centru m$sta p(ekvapení: 
asi padesátka m$stsk&ch bicykl%, jeden 
jak druh&,” usmívá se Petr )im%nek. 
„V$ci na tenis jsme dali do aut 
a v'ichni nasedli na kola a jeli p(es
m$sto do klubu. Tro'ku oklikou, 
abychom si tro'i#ku prohlédli centrum.
Bylo to p(íjemné, jeli jsme i kolem sídla
královny Beatrix. Klub le"í v zeleni 
na okraji Haagu, u p$kného lesoparku
a vilové #tvrti. Byli jsme v Leimonias 
u" podruhé, prvn$ na oslavách 115 let
od zalo"ení, v dob$, kdy jsme dávali
)tvanici dohromady po povodních.”
Zajímavostí je, "e H.L.T.C. Leimonias
nemá halu a v zim$ ani "ádnou 
»bublinu«. „Ptal jsem se, kde hrají 
v zim$, a dozv$d$l se, "e p(es zimu
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jednodu'e nehrají,” (íká Petr )im%nek,
kter& p(i ka"dém zájezdu sonduje 
ve'keré detaily o chodu toho kterého
klubu (v Bordeaux a dal'ích vina(sk&ch
oblastech samoz(ejm$ a" poté, 
co ochutná nejlep'í místní vína). 
Zjistil také to, "e p(ed rokem hrála 
sout$" za Leimonias i Michaella
Krajicek.

„Ka"dopádn$ to byl moc p(íjemn&
víkend, oslavy zpest(ily na velké
zahradní party i dv$ kapely. Napsal
jsem to i panu Tintoré, prezidentovi
Centenary Tennis Clubs. A skupinu 
z Leimonias jsme pozvali p(í'tí rok 
na )tvanici, máme jim co oplácet.”

Soust$ed!ní Hany Kurzové na kurt!... ...a uvoln!ní Petra 'im)nka p$i rautu

M!stská kola p$ipravená p$ed hotelem v Haagu pro v%pravy tenist)
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[Centenary Tennis Clubs]

Na kole v Haagu
A" budou staronov& prezident klubu 
Franti'ek Stejskal, Hana Kurzová nebo 
man"elé Kop(ivovi vypráv$t, "e byli v #ervnu 
na tenisovém »v&let$« v Haagu, nev$(te jim!
Turnaj stolet&ch klub%, kter& v rámci oslav 
120 let zalo"ení p(ipravil Haagsche Lawn Tennis
Club Leimonias, byl toti" pro na'ince hlavn$
cyklistickou atrakcí. V&let na bicyklech kolem
paláce Noordeinde, ve kterém p(i pobytu 
v Haagu dlí královna Beatrix, nebo okolo 
soudního tribunálu (nejen) #eskou miniv&pravu
cestou do místního tenisového klubu nadchl.
Aspo, to prozradil Petr )im%nek, kter& byl
posledním ze 'tvanického kvinteta 
v Nizozemsku.

Vtipn% obrázek, co $íkáte? Jestli máte aspo, dv! minutky (asu, zkuste najít reprezentanty ze 'tvanice:)

Zastávka u paláce královny Beatrix
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DJ Lucca za mixá"ním pultem a nad#ené publikum

Lucie p$ebírá cenu Dance Music Awards. Pot$etí za sebou, celkov! u" po(tvrté!

chodit na tane#ní party, kde se hrála
elektronická hudba. Tehdy p(i'el boom
t$chhle party, taky se mi to líbilo 
a postupn$ jsem poznala pár d&d"ej%.
Ale to je't$ nic neznamenalo, proto"e
jsem po maturit$ odjela na rok do
Anglie kv%li angli#tin$. Cht$la jsem
toti" b&t letu'kou, absolvovala i pár
konkurs%, v !SA, u Fischera. V'ude 
mi (ekli, "e se jim líbím, ale "e si 
nedovedou p(edstavit, "e by taková
subtilní holka utla#ila vozík v letadle...
(usmívá se) Tenkrát se mi tro'ku 
zhroutil sv$t, od prváku jsem o tom
snila, chodila kv%li tomu i na jazykovou
'kolu. Kdy" jsem se vrátila z Anglie, 
asi t(i roky jsem normáln$ pracovala,
necel& rok jako asistentka 

ve spole#nosti Skanska, pak jako
recep#ní v brn$nském hotelu Holiday
Inn. Ale nebylo to nic, co by m$ n$jak
zvlá'. napl,ovalo. Pak jsem vid$la, "e
mezi d&d"eji je i pár holek, tak jsem 
to zkusila.”

Jak a kde? Aparaturu jste si asi hned
nekupovala...
„Nekupovala, na aparaturu za sto
padesát tisíc jsem v devatenácti nem$la
a ani jsem nev$d$la, jestli m$ to bude
bavit. Ale pomohli mi n$kte(í d&d"ejové,
u nich jsem si to mohla zkusit a zjistila,
"e by m$ to mohlo bavit. Pak mi dost
pomohl jeden #lov$k, kter& v Brn$
organizuje velké festivaly. Po p%l roce
m$ zabookoval na velké akce, kde m$
mohly sly'et t(eba t(i tisíce lidí, to byla
velká 'ance. Tak"e jsem pomalu za#ínala
hrát, t(eba za p$tistovku po klubech.
P(i tom jsem ale po(ád pracovala. 
Tak"e jsem skon#ila sm$nu v hotelu, 
'la si na chvíli lehnout a pak 
do zku'ebny trénovat...”

Kdy jste ud!lala "ivotní rozhodnutí?
„Ve dvaadvaceti. Prost$ jsem to riskla.
Táta mi sice (íkal, a. si to rozmyslím, "e
normální práce je jistota a a. hraji jen
ve volném #ase, ale neposlechla jsem.”

A ud!lala jste dob$e, ne?
„Ur#it$. Baví m$ to, poznala jsem p%lku
sv$ta a vyd$lám si slu'né peníze.”

Kde v#ude u" jste hrála?
„V !ín$, v )anghaji a v dal'ích dvou
m$stech, v Ji"ní Americe, t(eba v Sao
Paulu, v Buenos Aires, taky v Kolumbii,
v Bogot$... V prosinci jsem zabookovaná
do katarského Dauhá. V Evrop$ jsem
hrála asi u" skoro v'ude."

Mekka téhle hudby je asi...
„...Ibiza. Hrála jsem tam poprvé asi
p(ed t(emi lety. Tou"í po tom ka"d& 
a hraje klidn$ za polovi#ní honorá(.”

Vy taky?
„Taky, proto"e jsem tam moc cht$la
hrát. (usmívá se) Jsou tam nejlep'í
kluby, nejlep'í d&d"ejové, v lét$ se tam
zkrátka sjedou v'ichni, kdo mají 
tuhle hudbu rádi.”

Kolik +ech) u" tam hrálo?
„Myslím, "e zatím jen jeden. (sm!je se)
Ale !e'i nejsou nejznám$j'í, v popularit$
vedou N$mci, Angli#ani, Holan*ané...”

Abyste hrála na Ibize, k tomu 
asi musíte mít i mana"era?
„Samoz(ejm$, je to nejen otázka 
toho, aby byl #lov$k znám& a vydával
vlastní hudbu, ale i kontakt% 
a managementu.”

Mimochodem - kolik toho odehrajete
doma a kolik v zahrani(í?
„Tak sedmdesát procent vystoupení
venku a t(icet v !esku.”

Prosím?
„Tak n$jak.”

A kolikrát za rok hrajete v Praze?
„Minimáln$. T(eba jen dvakrát t(ikrát
za rok.”

Tak málo?
„Ano. Nevím, #ím to je, ale je to tak.
Jinak hraji v'ude. V Brn$, v Liberci, 
v Plzni, po celé republice. Ale v Praze
moc ne. Tak jsem si te* vymyslela 
vlastní akci v klubu Mecca, abych si tu
zahrála. (usmívá se) Na druhou stranu
není 'patné hrát tady jen ob#as, #lov$k
se aspo, neokouká a p(ijde na Vás 
o to víc lidí.”

Pr% chystáte nové album?
„Chystám, bude to moje první 
autorské album se #trnácti skladbami.
V$(ím, "e m$ to posune zase o kousek
dál. Autorské album u" znamená, "e
nejste jen d&d"ej, kter& hraje cizí v$ci,
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!ekal jsem extravagantní motorká(ku, ale p(i'la p%vabná k(ehká dívka.
LUCIE KVASNICOVÁ (30) alias DJ LUCCA má ale dostatek vnit(ní síly 
a energie i ambicí. Nakonec: kdyby tomu tak nebylo, neprosadila by se 
na místo nejoblíben$j'í d&d"ejky u nás, nevyhrála by t(ikrát po sob$ anketu
Dance Music Awards, nebrala by za vystoupení honorá(e ve v&'i hodn$ 
solidní m$sí#ní gá"e a nezvládala by lítat a hrát po celém sv$t$, 
co" znamená spoustu cestování, ponocování a taky stresu. 

DJ Lucca:
Kdy# lidi !ílí, je to 
nádhern$ pocit
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Takhle ambiciózní a energická 
jste se narodila?
„Asi jo. (usmívá se) Ale spí' to mám 
po star'í sest(e. Odmali#ka byla blázen
do tancování a 'la si za tím, aby byla
jednou nejlep'í. Studovala venku, 
d$lala pro to maximum. (Luc&ina sestra
je úsp!$ná tane&nice a choreografka
Leona »Qa$a« Kvasnicová - pozn.)
Asi jsem to vid$la u ní, proto"e rodi#e
mají normální práci, nic bohémsk&ho,
táta je elektroin"en&r... Tak"e po nich 
to asi nemám.”

Ale sestra vás asi za dj mixá"ní pult
nep$ivedla...
„K d&d"ejství jsem se dostala vícemén$
náhodou. Jako teenager jsem za#ala
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DJ Lucca – nejoblíben!j#í a z$ejm! i nejp)vabn!j#í (eská dj

ale máte sv%j profil, sv%j styl, d$láte
svoji vlastní hudbu. Ale to nesta#í, taky
je pot(eba to prodat, dát o sob$ v$d$t,
prost$ si ud$lat reklamu.”

Skv!lou reklamou pro vás muselo 
b%t spole(né vystoupení s Michalem
Pavlí(kem, ne?
„Ur#it$. On se o mn$ dozv$d$l p(es
mou sestru. D$lal muzikál Obraz
Doriana Graye a cht$l mít na pódiu
"iv&ho d&d"eje. Nakonec to nevy'lo, 
ale kdy" jsme si spolu povídali 
o muzice, napadlo m$, "e by mohlo
b&t zajímav&, kdyby do mojí muziky
"iv$ hrál na kytaru. Tak jsme to zkusili
a - nadchlo m$ to. P(ed dv$ma lety
jsme m$li na festivalu Máchá# první
vystoupení, pak je't$ dal'í t(i 
na r%zn&ch tane#ních party. )estého
prosince si spolu op$t zahrajeme 
práv$ v klubu Mecca a p(í'tí rok bych 
s Michalem ráda ud$lala album.

D&d"ejové v$t'inou hrají sami, 
nebo mají vokalistu, klavíristu, ale 
s kytaristou nehraje nikdo.”

Pr% budete hrát i na Váno(ním 
ve(írku I. +LTK?
„Budu a t$'ím se na to, i kdy" to 
bude náro#n$j'í na p(ípravu, proto"e
publikum...”

...bude tro#ku jiné, pon!kud 
star#í, "e?
„Tak n$jak. (usmívá se) Ale dobr&
d&d"ej musí um$t zahrát pro ka"dé
publikum, tak"e to budu muset 
zvládnout. Místo svojí undergroundové
hudby si p(ipravím konzervativn$j'í 
a znám$j'í v$ci a zkusím to poskládat
tak, aby se to líbilo. V&zvy mám 
ráda, kdy" to #lov$k zvládne, je 
to ú"asnej pocit.”

Kdy jste ho m!la naposled?
„Nedávno na festivalu Sziget 
v Budape'ti. Ka"d& den tam chodilo
p$ta'edesát tisíc lidí. Já hrála asi 
p(ed deseti tisíci, to byla v&zva. !lov$k
je v nap$tí, jak se mu to povede, musí
reagovat podle lidí, b&t soust(ed$n&,
má tro'ku trému, (íká si: Co kdy" mi 
to nevyjde technicky? Co kdy" nebudu
mít nápad? Ale kdy" se to povede 
a deset tisíc lidí má ruce naho(e 
a 'ílí, je to neskute#n& pocit.”

Co je vlastn! p$i téhle práci 
nejd)le"it!j#í, aby p$i#ly ty ú"asné
pocity z nad#en%ch lidí?
„Prvním p(edpokladem je samoz(ejm$
mixování, zvládnutí techniky. To mají
pochopiteln$ dob(í d&d"ejové v malíku,
ale kdy" v noci hrajete a ráno nevyspal&
letíte na druh& konec Evropy a po 
krati#kém odpo#inku znovu hrajete,
m%"ete ud$lat chybu. Pak je pot(eba
um$t skladby dob(e poskládat, 
aby to nebyla »patlanina«, to zále"í 
na talentu, na p(íprav$, na tréninku.”

Jak dj trénuje?
„Poslouchá nové skladby, které bude
hrát, zkou'í si je mixovat, aby v$d$l,
které a jak do sebe zapadají.”

Co je je#t! d)le"ité?
„Ur#it$ um$ní komunikovat 
s publikem. A charisma. Technika je
fajn, ale kdy" z #lov$ka nic nevyza(uje...
A je't$ jedna v$c za#íná b&t d%le"itá:
um$t ud$lat show, n$#ím se odli'it.
T(eba Carl Cox, to je absolutní 'pi#ka,
kdy" hrál v klubu Space na Ibize, 
uprost(ed jeho vystoupení pustili 
na mezi lidi tane#ní parket obrovského
robota, co" bylo ú"asné.”

Jak (asto vlastn! hrajete?
„Pátky a soboty, v$t'inou osm akcí 
za m$síc. Ale kdy" jdete v pátek ráno
spát a v sobotu dopoledne vám u" 

letí letadlo n$kam jinam, kam dorazíte
nave#er a v noci u" zase hrajete... Je 
to velk& v&dej energie i emocí, v ned$li 
a v pond$lí to musím dospat, odpo#inout
si a dobít energii.”

Jak ji dobíjíte?
"T(eba p(i tenise."
Kdy jste v%bec potkala tenis?
"Jako holka v Brn$, bylo mi asi dev$t.
Sou#asn$ jsem za#ala hrát i stolní 
tenis, proto"e ho hrál i táta a strejda. 
S tenisem jsem za#ala na Zetoru 
a hrála asi p$t let, jezdila i na turnaje.
Ale pak jsem se musela rozhodnout,
jestli pinec nebo tenis, a vyhrál stolní
tenis. Asi patnáct let jsem ho d$lala
závodn$, hrála jsem i superligu a první
ligu. Jednou jsem si zahrála i proti
Marii Hrachové. Já se hrozn$ sna"ila 
a ona tam jen tak postávala a dala 
mi to skoro s nulou... Hrála jsem 
a" do chvíle, co jsem za#ala 
s d&d"ejingem."

A k tenisu jste se vrátila...
"...kdy" jsem se p(est$hovala 
do Prahy. Cht$la jsem sportovat a tenis
mi p(i'el ideální, proto"e je to venku,
skv$l& odpo#inek od práce ve studiu 
a koncert%. Zeptala jsem se pana 
)avrdy, jestli bych sem mohla chodit 
a - chodím. Nejd(ív jsem hrála 
hlavn$ s Martinem Zenklem, te* u" 
i s kamarády, pravideln$ chodím hrát
t(eba s (DJ) Lucasem, taky turnaje
rekreant%. U" jsem tu t(etí rok 
a je to tady super."

.íkáte, "e hrajete klubov% 
turnaj - ve které v%konnostní 
skupin!?
„V té nejhor'í. (sm!je se) Ale zatím
jsem krom$ jednoho v'echny zápasy
vyhrála.” 

Kdy" nehrajete tenis, co je#t! 
stíháte?
„Chodím do posilovny, vídám se p(es
t&den s p(áteli, proto"e o víkendu jsem
pry#, ráda se podívám na p$kn& film,
se sestrou jsem te* byla dvakrát 
na baletu, ráda bych si na'la #as 
na divadlo.”

Mimochodem - jak dlouho je#t! 
chcete hrát? Ne tenis, ale v klubech 
a p$ed nabit%m hledi#t!m.
„Je't$ tak t(i roky a - pak mít rodinu.
Dál se uvidí. Ale ur#it$ bych d&d"ejing
s dít$tem ned$lala naplno, ale vybírala
bych si, t(eba jen t(i dobrá hraní 
m$sí#n$. Up(ímn$ (e#eno jsem 
o rodin$ donedávna moc nep(em&'lela,
ale te* u" ano. Vím, "e kariéra není
v'echno. Je fajn mít úsp$ch, ale je to
hrozn$ povrchní a pomíjiv&. Po(ád mi
to opakuje i sestra, která má dvou 
a p%lletého syna, tak"e u" si to 
hlídám...”
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%tvanická parta neporu!ila tradici ani letos 

Obsazení »Expedice Vltava 2008«:
Franti'ek Stejskal, Milan )rejber, Petr
)im%nek, Ji(í H(ebec (zku'en& vodák,
kter& chyb$l jen jedinkrát), Zden$k
Krampera, Martin Zenkl, Jan Rybín,
Lubo' a Pavel Zahradníkovi (odb&vali 
si premiéru!), Tomá' B$lohradsk& 
(na v$t'in$ fotek z v&pravy je cel&
mokr&...), Vladislav )avrda a jedin&
netenista - Ji(í Buk, majitel bufetu 
na Slavoji, kter& bez vody nevydr"í 
déle ne" dva t&dny. „Pánská jízda.
Dámy to vyzkou'ely jen jednou 
a pochopily, "e takhle to bude lep'í,”
sm$je se Franti'ek Stejskal, kter& 
stál u zrodu vodáck&ch víkend% 
tenist% ze )tvanice. 

O tom, "e na vod$ je fajn, vypráv$l
p(ed lety kamarád%m Ji(í H(ebec. 
A zasel na )tvanici semínko, které se
chytlo. Vzáp$tí se zrodil nápad vyrazit
na Sázavu a rozbít tábor v !er#anech,
u Stejskal% na »koupadlech«, louce 
s chatkami, které si luf.áci pronajímali
na celou sezonu. „Jenom"e jsme tam
v%bec nedojeli! Byla p(í'erná zima,
zabalili jsme to p(ed#asn$ a na koupadla
jeli autobusem,” vzpomíná Martin
Zenkl a vypráví, jak Milan )rejber 
dorazil na premiéru s P(íru#kou vodáka,
ve které neustále listoval. „P(ijel jsem
se na n$ tenkrát podívat na kole, fakt
byla zima, v"dy. oni vyrazili snad a"
n$kdy na podzim,” sm$je se Ji(í
H(ebec. Sázavu sjí"d$la tenisová parta 
i podruhé, od t(etího ro#níku u" ale
jezdí Vltavu. 

Atmosféra pánsk&ch jízd 
je po(ád stejná, zastávky v útuln&ch
hosp%dkách zpest(uje pivko, ob#as 
i n$co ost(ej'ího, ve#ery pak kytara 
a harmonika. „Zaopat(íme se 
p(eduzen&m selátkem, pár soudky piva
a n$kolika lahvemi slivovice a ty dva 
t(i dny si u"íváme. N$kte(í dorazí u" 
ve #tvrtek, jiní a" v pátek, kdy kolem
poledne vyrá"íme. Letos jsme dojeli 
do Ro"mberka, kam pro nás p(ijel
autobus a cestou na základnu u" jsme
se t$'ili na #uníka,” (íká Vladislav 
)avrda, jeho" par.ákem v kánoi je 
u" osm let Franti'ek Stejskal.

A proto"e Vltava je lemována 
hosp%dkami, u"ije si v&prava ka"doro#n$
i (ady zastávek. „Nejoblíben$j'í je ta 
U Veverek. Mají tam vynikající vever#í
hovínka – rozinky v rumu,” vysv$tluje
prezident klubu a vzpomíná na úpln$
první vodu: „Proto"e jsme v'ichni 
vodáci a" na star& kolena, za#átky byly
pom$rn$ t$"k&. Ud$lali jsme se 

na ka"d&m jezu.” A Vladislav )avrda
dodává: „A jezdili jsme harmoniku, 
od b(ehu ke b(ehu. Te* u" aspo, 
jedeme rovn$,” sm$je se.

Letos vyrá"elo z Vy''ího Brodu 'est
kanoí a jeden raft. Jedna z lodí byl 
tzv. banán, ostatní Vydry, kánoe, které
nikdo nemusí, proto"e jsou pon$kud
vratké. „O banán jsme tahali sirky,”
p(iznává Vladislav )avrda. Ale je jasné,
"e na p(elomu #ervence a srpna tahle
tenisová parta na vodu musí, i kdyby
m$li v p%j#ovn$ jen samé Vydry...
Tak zase p(í'tí rok v lét$ Ahóóój 
na Vltav$!

Milan 'rejber je (na suchu) na kánoi 
vynikající

T$ikrát Zden!k Krampera: posilující se... ...nastupující (nebo u" vystupující?) ...a koupající se

vod&
[klubov$ #ivot]

Nejhez#í zá"itek? Ka"d& rok stejn&. „Páte#ní ve#erní 
návrat do Vy''ího Brodu a v%n$ pe#eného selátka,” usmívá 
se Vladislav )avrda, kdy" si vybavuje vzpomínky na osm 
»vodáck&ch« let 'tvanické party. Ta vyrazila do útulného 
ml&na Míly Ou(edníka ve Vy''ím Brod$, kde má ka"doro#n$
základnu, i letos na konci #ervence. 

Pánská jízda na 

...a takhle z ní vyjeli

Petr 'im)nek a Jan Rybín vjí"d!jí do #lajsny... 
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U Veverek, aneb jedno 
z mnoha ob(erstvení na trase 
Vy##í Brod - Ro"mberk 



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 0 8

V první sv$tové válce byl J%la c.k.
námo(níkem a bojoval v Boce Kotorské,
o #em" um$l vypráv$t krásné historky.
Jarda se narodil v roce 1921 ve 'tvanické
porodnici a p(edpokládám, "e jeho
rodi#e u" tou dobou na )tvanici bydleli
a správcovali. Autenticky to mohu
potvrdit a" od t(icát&ch let.

J%la byl bodr& energick& mu" s #ern&m
knírkem, men'í podsadité postavy.
P(ipadal mi absolutn$ »nerozbitn&«.
Zpráva o jeho smrti v padesát&ch letech
proto pro mne byla a" nepochopitelná.
(Jarda byl tehdy u" v emigraci a já byl
ze )tvanice vyho't$n.) Pr& si koupil
moped, p(ed klubovnou jej nastartoval, 
zadní kolo v'ak podklouzlo a on padl
spánkem na obrubník...

Maminka Drobná byla milá, kula.ou#ká
"ena s obrovsk&m poprsím. V$t'inu

Kdy# na %tvanici vládl J*la
Vzpomíná Jára Be'ka

[ve vzpomínkách...]
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Julius Drobn% (zcela vpravo) v rozhovoru s Karlem Ko"eluhem p$i utkání Davisova poháru +SR - Jugoslávie
v roce 1946 na 'tvanici. Vlevo Jára Be(ka, kter% rozhodoval na empajru.

#asu trávila v kuchyni, kde to 
nádhern$ von$lo, #asto nám lacino
prodala n$co k jídlu nebo k pití. 
Do p%llitru nalila asi deci "luto#ervené,
vlastnoru#n$ vyrobené ovocné '.ávy 
a sklenici dolila vodou z kohoutku.
Dodnes si pamatuji, jak tenhle její
nápoj chutnal, "ádná limonáda nebo
kola se mu nevyrovná. (Klubová 
restaurace tehdy neexistovala, 
na spole#enské a sportovní události
dodávali ob#erstvení známí hotelié(i
)t$rba a Tlapák.)

Prvorepublikov& I. !LTK byl po v'ech
stránkách vzorn&m klubem. Ke vchodu
s bránou a tabulí I. !LTK se p(icházelo
kolem parkovi't$ aut od stanice 
tramvaje p(ed zimákem na Hlávkov$
most$, potom u" vedla písková cesta 
s platany, které stojí na )tvanici
dodnes. Po levé stran$ pon$kud 

Doktor Pepa Sou#ek, legendární 'tvanick& kustod komunistické
éry, na kterého jsme vzpomínali v minulém #ísle I. !LTK Revue,
m$l nemén$ legendárního p(edch%dce doby prvorepublikové,
vále#né a ran$ povále#né. Nebyl jím nikdo jin& ne" otec 
slavného Jaroslava Drobného JULIUS DROBN0, (e#en& J%la. 
Tak jsme ho ov'em sm$li oslovovat jen n$kte(í z nás.

ru'ila vzhled "lutá budova porodnice,
za ní vlevo vedlo pár schod% dol%,
p(ímo proti nim stál dvorec #íslo 1 
a po pravé stran$ d(ev$ná klubovna.
P(ed ní lou#ka s kamennou koulí 
uprost(ed - ano, s tou, která je dnes
umíst$na p(ed d$tsk&m h(i't$m 
a na které je znak I. !LTK. Za loukou
stály kurty #íslo 2-5 a u vchodu po
pravé stran$ dvorce 6-8, na kter&ch se
v zim$ hrál fotbal. Rovn$ kolem zadní
strany klubovny byl vstup na centr,
slavn& dvorec, na kterém se hrály
v'echny daviscupové zápasy p(ed 
válkou i dlouho po ní. V ló"i 
pod empajrem fandili #asto man"elé
Bene'ovi a pravideln$ Honza 
Masaryk.

Antukové dvorce byly velmi pomalé,
upravované ru#ním válcem, kartá#em 
a sí.ova#kou. Lajnovalo se k(ídou, 
d$ravou sb$ra#kou mezi dv$ma 
la.kami, pozd$ji strojkem na kole#kách.
Nesmím zapomenout na d(ev$nou
boudu, mal& domek za dvorcem 
#íslo 1, kter& nazval Pavel Hu.ka
»Sou#kovou trucovnou«. Tam Jarda
Drobn& dost dlouho bydlel a (íkali jsme
jí katovna, proto"e pro Jard%v sportovní
v$hlas a ú(edn$ nam$(en&ch t(iadvacet 
centimetr% byla cílem mnoha 
fanynek...

Celému areálu vládl J%la pevnou 
rukou. K úprav$ dvorc% m$l pomocníka 
jménem Vilda a s ním dnes ji" vym(elou
instituci sb$ra#% mí#%, kte(í celé 
odpoledne na v'ech kurtech 
za pár korun ochotn$ sbírali. -ádné 
telefonické objednávání kurt% nebo
tabule se zav$'en&mi 'títky neexistovaly,
kdo p(i'el a cht$l hrát, musel nejprve
najít J%lu a (íct mu své p(ání. A on,
zcela suverénn$, ani" by si cokoli 
zapisoval, ka"dému (ekl, kdy a kam 
si m%"e jít zahrát. V'ichni se jeho 
rozhodování podvolovali a on p(esn$
v$d$l, koho, kam a kdy poslat.

Pokud po#así dovolovalo, za#ínala 
jarní sezona na Josefa, 19. b(ezna. 
J%la m$l v"dy první kurty v Praze. Ale
jakmile p(i'el mráz, hned polil centr 
a t(etí den u" se hrál hokej. I díky tomu
byla 'tvanická parta kolem Jardy
Drobného deset let p(edním hokejov&m
klubem a její vít$zství nad LTC Praha 
a mistrovství protektorátní ligy v zim$
1940/41 nelze zapomenout.

Kancelá( klubovny tehdy spravoval
tajemník, ing. Fr&bort, otec v té dob$
slavné here#ky Dá'i Fr&bortové. Byl 
zde pe#liv$ veden& archiv klubu a (ada
fotografick&ch alb s podpisy hrá#% 
a v&zna#n&ch #len% klubu. Tak m$
napadá. Kam se to v'e pod$lo? Snad
by bylo dob(e vyhlásit pátrání...

Vá$ Jára Be"ka


