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Vá"ení kluboví kolegové,

velmi mne t#$í, "e mohu u" n#kolikátou sezonu 

sledovat nár%st &lenské základny I. !LTK Praha. 

V#'ím, "e k n#mu velkou m#rou p'ispívá p'íjemné prost'edí 

v klubu, které se sna"íme neustále vylep$ovat, ale snad 

i vlídné zacházení a nová forma informací o d#ní 

v klubu – I. !LTK REVUE.

Tento trend je pot#$ující nejen pro mne, ale jist# 

i pro 'adu z vás. Vzhledem k na$emu &lenství mezi stolet(mi

kluby, v Centenary Tennis Clubs, mnoh(m závidíme 

po&etnou &lenskou základnu a rádi bychom je v tomto

sm#ru dohnali. Na$e touha »rozmno"it se« koresponduje 

i se snahou získat území za Negrelliho viaduktem, 

kde bychom rádi vybudovali dal$í kurty i zázemí, které by

mohlo b(t vyu"itelné i p'i plánovan(ch olympijsk(ch hrách 

v Praze. P'edev$ím ale v souvislosti s roz$í'ením &lenské

základny doufám v harmonickou symbiozu skalních &len%

s nov# p'íchozími a v#'ím, "e budeme 

na )tvanici v$ichni spokojeni.

Franti$ek Stejskal,
prezident I. !LTK Praha
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[turnaj roku]

Byl to zb#sil( t(den. Aspo* pro v$echny ty, kdo se na zdárném pr%b#hu kv#tnového 
ECM Prague Open podíleli, 'editelem turnaje Vladislavem )avrdou po&ínaje a Jozefem Proke$em,
$tvanick(m v$eum#lem, kon&e. „Totální nasazení,” glosuje v rozhovoru pro I. !LTK Revue záp'ah
organiza&ního v(boru Ji'í Fencl. V(sledek byl ale nad o&ekávání - dvojturnaj mu"% a "en v jediném
t(dnu, u" t'etí v po'adí, se po v$ech stránkách vyda'il. Mrzela snad jen mali&kost: "e se v(razn#ji
neprosadili hrá&i domácího klubu, p'edev$ím Michaella Krajicek, která pat'ila mezi favoritky, 
ale p'ekvapiv# vypadla hned v prvním kole - vy'adila ji málo známá Raku$anka Meusburger.

ECM Prague Open: 
Totální nasazení

„To m# samoz'ejm# jako 'editele 
turnaje i mana"era klubu mrzelo, 
ale takov( je tenis. Jsem p'esv#d&en, 
"e Mí$a se je$t# na )tvanici uká"e, 
proto"e z ní roste vynikající hrá&ka. 
A doufám, "e i ná$ turnaj 
povyroste a Mí$a se na )tvanici 
je$t# mnohokrát vrátí,” 'íká 
Vladislav )avrda.

Iveta Bene$ová, dal$í hrá&ka I. !LTK,
narazila hned na úvod na pozd#j$í
vít#zku turnaje Japonku Morigami 
a také dohrála. V hlavní sout#"i se 
ukázaly i sestry Plí$kovy, které hrály 
na divokou kartu. Krist(na m#la sm%lu
- hned v prvním kole na ni &ekala 
nasazená jedni&ka turnaje Francouzka
Bartoli. Karolín# postavil pro zm#nu los

do cesty nasazenou trojku Pou&ekovou.
Pozd#j$í finalistka Pardubické juniorky
ale s Ruskou sehrála skv#l( zápas a
prohrála a" po velkém boji 6:7, 5:7. 

„Za ten los jsem byl sv(m zp%sobem
rád. Holky si zahrály s v(born(mi 
soupe'kami, v"dy+ Bartoli byla pár 
dn% na to ve finále Wimbledonu. 
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[anketa]

Martin Zenkl: „Pracovn!, 
u bazénu jsem byl snad jenom 
jednou. Kupodivu to tady celé 
léto "ilo a lidi chodili, hlavn! 
k tomu bazénu. Co" se m! 
bohu"el net#kalo...”

Miroslav Fialka: „P$íjemn!. 
Chodil jsem hrát pom!rn! %asto 
a byl jsem spokojen, i s Pepí%kem
Proke&em na recepci - jenom by
nám ob%as mohl dát klí%e ob t$i
sk$í'ky a ne vedle sebe. (usmívá se)
Ale bohu"el jsem m!l nucenou
pauzu kv(li borelióze.”

Jozef Proke&: „Krásn!, podle 
prezidenta klubu pana Stejskala
jsem tady na ostrov! a tím pádem
pr# na permanentní dovolené.
(sm!je se) Samoz$ejm! jsem m!l
léto pracovní, ale je to mnohem
p$íjemn!j&í ne" v zim!. Bylo tu 
"ivo a spousta p!kn#ch bab 
u bazénu...”

Daniel Van!k: „Léto jsem 
doopravdy strávil na )tvanici 
a bylo hodn! pracovní, hlavn!
t#den Safina Cupu. Bazén jsem 
si bohu"el neu"il a dovolenou 
jsem nestihl.”

Pavel Kuchynka: „Moc p$íjemn!,
chodil jsem hrát t$ikrát t#dn!, 
kdy" jsem m!l dovolenou, tak
skoro denn!. Jenom u bazénu 
bylo v!t&inou trochu moc 
d!ti%ek...”

Pavel Mud$ík: „Hodn! pracovn!,
tenis jsem moc nehrál. Nebyl %as 
a navíc m! bolelo rameno. Ale 
na dovolené jsem ho snad vylé%il,
tak"e na podzim budu 
hrát víc.”

Jára Be%ka: „Moc jsem si ho neu"il.
Do %ervna jsem hrál turnaje, docela
úsp!&n!, vyhrál jsem mistrovství
republiky senior( v Karlov#ch
Varech a byl ve finále mistrovství
Evropy v Pörtschachu. A pak jsem
se zranil na chalup!... Na podzim
to snad do"enu.”

Andrea )avrdová: „Já strávila 
léto na )tvanici jako ka"d# 
rok - u kafí%ka. Dávám vyd!lat 
restauraci. U bazénu je na m! 
trochu moc "ivo a tenis nehraju.
*íkám, "e nemám s k#m.”(sm!je se)

Magda Zemanová: „No, strávila...
Pracovn!, jako ka"d# rok. Aspo' 
"e jsem si párkrát u"ila bazén.”

Jak jste strávili léto 
na !tvanici?
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Tenisoví bombar+áci Goran Ivani&evi% a Richard Krajicek p$i exhibi%ním utkání v rámci ECM Prague Open



Finalistky dvouhry "en Bartoli (vlevo) a Morigami s Vladislavem )avrdou, Václavem
Klausem a &éfem ECM Milanem Jank(
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Nechyb#l u jediného ro&níku 
ECM Prague Open, v posledních 
letech je pravou rukou 'editele turnaje 
Vladislava )avrdy. JI-Í FENCL (35) 
v téhle roli dokazuje, "e je nejen 
v(te&n(m klubov(m trenérem. 
I díky jeho nápad%m a schopnostem
se z pra"ského turnaje stává p(cha 
I. !LTK i celého &eského tenisu. 

Pohybujete se na "enském 
okruhu, ur%it! moc dob$e víte, 
co si hrá%ky o turnaji na )tvanici 
povídají, jaké má jméno?
„Ka"d( nov( turnaj si musí jméno
vybudovat a platí to i o tom na$em 
na )tvanici, i kdy" Praha je 
samoz'ejm# velk(m lákadlem. 
Vím, "e v#t$in# hrá&ek se Prague 
Open líbí, "e byly spokojené. 
Chválily organizaci, areál, mo"nosti 
tréninku i v(borné jídlo. Turnaj si 
ur&it# buduje skv#lé renomé, z mého
pohledu mu chybí mali&kost - vy$$í
dotace. V#'ím ale, "e i to se brzy 
poda'í dotáhnout.”

Ji"í Fencl: Mám radost, 
#e ne#ijeme z podstaty

Pro% je podle vás turnaj na )tvanici
tak oblíben#?
„T'eba proto, jak se o hrá&e staráme.
Spousta turnaj% - a speciáln# v Evrop#
- je toti" po téhle stránce na zoufalé
úrovni, ze v$eho je cítit, jak po'adatelé
$et'í. Na )tvanici je to naopak, 
sna"íme se v$echno d#lat s maximální
pé&í, jako by to byl turnaj o kategorii
v($. A hrá&ky to oce*ují. !e$ky ob&as
'íkají, "e je to opravdu mal( grandslam, 
nejen proto, "e jde o spole&n( turnaj
mu"% a "en, ale proto"e i organizace 
je na vysoké úrovni.”

Nazna%il jste, "e by Prague Open
mohl vbrzku je&t! povyr(st. 
Pak u" by se z$ejm! sm!le mohlo
$íkat, "e se na )tvanici znovu hraje
velk# sv!tov# turnaj?
„Jsem p'esv#d&en, "e to m%"eme 
'íkat u" te., minimáln# ty t'i roky, 
kdy se hraje dvojturnaj mu"% a "en. 
I kdy" díky p'ípadnému nav($ení 
dotace, o které u" del$í dobu 
usilujeme a které se nyní zdá b(t 

skute&n# na dosah, by byl turnaj 
je$t# presti"n#j$í, je$t# zajímav#j$í 
a je$t# víc by posílil svou pozici. 
)koda, "e nelze pov($it také ATP 
Challenger, proto"e získat turnaj 
ATP Tour je po finan&ní stránce 
mimo'ádn# náro&né, z mého 
pohledu tak'ka nemo"né.”

Pokud by se poda$ilo nav#&it dotaci
turnaje "en - co by to znamenalo?
„Ur&it# ne to, "e by do Prahy 
p'ijely t'i hrá&ky první sv#tové desítky. 
Turnaj by nicmén# m#l mnohem 
v#t$í $anci p'itáhnout zajímavé hrá&ky 
a stát se je$t# atraktivn#j$ím, 
o tom není pochyb.”

Ka"d# rok se na organizaci Prague
Open v#razn! podílíte - jak náro%n#
je to t#den?
„To není zdaleka o tom jediném 
t(dnu. U" spoustu dní p'ed za&átkem
turnaje je jeho p'íprava natolik 
intenzivní, "e v$echny, kdo se 
na ní podílejí, po'ádn# vycucá. 
Z mého pohledu je to totální nasazení, 
minimáln# t'i t(dny - te. mluvím 
o lidech z neju"$ího organiza&ního
v(boru. N#které v#ci jsou sice u"
zab#hlé, ale ka"d( rok se sna"íme
vymyslet a p'ipravit n#co nového, 
m#ní se n#kte'í partne'i turnaje, tak"e
to v "ádném p'ípad# není rutina.
Pokud mám mluvit za sebe - v dob#
turnaje nejsem schopen d#lat cokoli
jiného. Nejen kv%li &asovému 
zaneprázdn#ní, prost# na nic 
dal$ího nemám kapacitu.”

V %em je podle vás nejv!t&í p$ínos 
turnaje pro I. ,LTK? 
„Naprosto souhlasím s tím, co 'ekl
p'ed &asem Vlá.a )avrda, toti" "e 
Prague Open je v(kladní sk'íní 
a skv#lou vizitkou klubu. Úsp#$né 
po'ádání takového turnaje sv#d&í 
o tom, "e klub je nejen velk(, siln( 
a schopn(, ale taky ambiciozní, co" je
pro m# d%le"ité. Jsem rád, "e se tady
nikdo nechce spokojit se statusem 
nejslavn#j$ího a nejstar$ího klubu 
a "ít z podstaty, ale "e se sna"íme, 
aby si I. !LTK tuhle v(jime&nost 
a jméno je$t# vylep$il.”

Ob# sehrály hodn# kvalitní zápasy 
a &ím víc jich bude, tím budou 
zku$en#j$í a sebev#dom#j$í,”
komentoval to trenér a mana"er 
mladi&k(ch hrá&ek Vladimír Houdek,
jinak $éf organiza&ního v(boru turnaje.

Ani ve dvouh'e mu"% se tentokrát
tenisté domácího klubu neprosadili. 
Jan Hernych, dvojnásobn( hrdina 
ATP Challengeru, prohrál po vyrovnané
bitv# u" v prvním kole s Va*kem,
pozd#j$ím finalistou, Miná'e zastavil 
ve druhém kole Argentinec Roitman 
a Mertla -ek Economidis.

„Z tohoto pohledu nedopadl Prague
Open nijak oslniv#, nicmén# pro klub 
je turnaj skv#lou vizitkou,” 'ekl pár 
dn% po skon&ení »minigrandslamu« 
Vladislav )avrda, mana"er I. !LTK 
a 'editel turnaje.

Turnaj nabídl po Martin# Navrátilové,
která si v roce 2006 zahrála po boku
Str(cové &ty'hru, dal$í bonbónek: 
na )tvanici se ukázali dva vít#zové
Wimbledonu  - Richard Krajicek 
a Goran Ivani$evi&. Jejich sobotní 
exhibice sice nep'inesla $pi&kov( 
sv#tov( tenis, ale p'itáhla na )tvanici
dal$í fanou$ky tenisu, kter(m oba 
bombar.áci ukázali, "e po'ád um#jí
servírovat. „Jenom ten m#'i& rychlosti
n#jak nefungoval. Sto $edesát 
kilometr% - tak $patn# na tom snad
je$t# nejsem,” culil se na tiskovce 
po utkání Ivani$evi&, zatímco Krajicek 
rozdával rozhovory v &e$tin# 
a chlubil se fotografiemi d#tí. 

„Syn je do tenisu úplnej maniak.
Nedávno m# tahal na kurt, i kdy" 
pr$elo,” smál se Krajicek, kter( se
bohu"el v Praze s nevlastní sestrou 
Mí$ou nepotkal, proto"e po proh'e 
v prvním kole odjela na dal$í turnaj. 
A tak za$el na ve&e'i jen s otcem
a jeho novou rodinou, která "ije 
v Praze. „T#$ím se na to &erven(,
jak se to jmenuje? Jo, rajská 
omá&ka,” usmíval se.

Finálová ned#le p'inesla 
dva v(borné zápasy. Na centrkurtu
utrhla titul p'ekvapiv# Japonka 
Morigami, je" porazila zran#nou 
jedni&ku turnaje Bartoli. Na malém
centru se hrálo je$t# o víc ne" hodinu
déle! Du$an Lojda v nekone&né bitv#
udolal Ji'ího Va*ka a p'ipsal si nejv#t$í
úsp#ch v karié'e. „Doufám, "e se 
tímhle vít#zstvím odrazím je$t# v($,”
p'ál si po finále.

„I tohle je d%vod, pro& nechceme 
z organizace ATP Challengeru ustoupit.
Je to p'íle"itost pro na$e mladé hrá&e,
aby uhráli d%le"ité body do sv#tového
"eb'í&ku,” 'íká $éf organiza&ního 
v(boru Vladimír Houdek. 
S turnajem má dal$í sm#lé plány. 
„Doufám, "e se nám poda'í posunout
ho díky podpo'e developerské 
skupiny ECM je$t# v($, i kdy" to 
zále"í i na mnoha dal$ích okolnostech
a vst'ícnosti WTA, která plánuje 
od roku 2009 reorganizaci okruhu. 
V#'ím v$ak, "e se na )tvanici brzy 
bude hrát je$t# v#t$í turnaj.”
Tak zase na ja'e...

[turnaj roku]
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Du&an Lojda na )tvanici p$ekvapill

Michaella Krajicek skon%ila u" v 1. kole...
...stejn! jako dvojnásobn# vít!z 
Jan Hernych



To byl Wimbledon!

Michaella Krajicek (18), hrá&ka I. !LTK, zazá'ila ve Wimbledonu, 
kde do$la a" do &tvrtfinále. A p'i tro$e $t#stí to zdaleka nemusela 
b(t kone&ná! Mí$a m#la toti" skv#le rozehran( zápas s pozd#j$í 
finalistkou Bartoli, ale po velké bitv# nakonec prohrála 6:3, 3:6, 
2:6. Cestou do &tvrtfinále vy'adila nevlastní sestra wimbledonského 
vít#ze Richarda Krajicka ve 3. kole po velké bitv# nasazenou 
sedmi&ku !akvetadze  7:6 (8), 6:7 (5) a 6:2 - zápas trval dv# hodiny
a 49 minut! Do prvního wimbledonského &tvrtfinále v karié'e 
pak hrá&ku ze )tvanice posunula v(hra 6:3, 6:4 
nad Ameri&ankou Granville.

Angli%tina zaujala

Premiérové prázdninové kurzy tenisu a angli&tiny pro d#ti m#ly 
odezvu, by+ na oslovení potenciálních zájemc% nebylo moc &asu. 
„S nápadem, ur&it# v(bon(m, p'i$el Petr )im%nek, ale bylo to krátce
p'ed prázdninami, kdy u" m#la v#t$ina rodi&% pro d#ti program. 
Do t'í p#tidenních kurz% se p'esto p'ihlásilo dvaadvacet d#tí 
ve v#ku od $esti do devíti let, co" nás mile p'ekvapilo,” 
'íká sekretá'ka I. !LTK Hana Kurzová. „D#ti m#ly denn# dv# 
hodiny tenisu a dv# hodiny angli&tiny, st'ídaly se ve dvou mal(ch 
skupinkách. Angli&tinu je u&ila lektorka Julie Fishmann, která 
do klubu dochází na individuální lekce u" dva roky,” usmívá 
se Hana Kurzová a dodává, "e se kurzy d#tem líbily, a tak by 
je klub p'í$tí rok rád zopakoval. 

U bazénu bylo plno

V tepl(ch letních dnech byl u bazénu, kter( mohou vyu"ívat v$ichni 
&lenové I. !LTK, po'ádn( nával. Vedro p'itáhlo na lehátka a pod zbrusu
nové slune&níky snad ka"dého, kdo zrovna trávil horké dny v Praze, v&etn#
d#tí. „Zjistili jsme, "e lehátek je n#jak málo, budeme jich muset pár 
dokoupit,” usmíval se prezident klubu Franti$ek Stejskal. Po povodních
zcela zrekonstruovan( bazén je chloubou )tvanice i díky v(borné 
údr"b# - o &istotu vody se p'íkladn# stará Jozef Proke$, perfektní 
trávník je zase dílem Josefa Pipka.

Milane, díky!

Golfov( simulátor, chcete-li plátno, 
v útrobách malého centru, vyhledává
od podzimu do jara spousta golfist%,
kte'í zrovna nejsou v tepl(ch krajích.
Byl po'ízen díky Milanu )rejbrovi, 
dlouholetému &lenovi klubu, b(valému
daviscupovému reprezentantovi, jen"
nyní úsp#$n# podniká. Klub mu sice
za&al tém#' dvoumilionovou investici
splácet, Milan ale po dvou splátkách
'ekl, "e dal$í nechce a simulátor klubu
v#nuje. „Milanovi jsme za jeho 
velkorysost samoz'ejm# pod#kovali, ale
cht#l bych to prost'ednictvím I. !LTK
REVUE u&init je$t# jednou. Simulátor
slou"í 'ad# &len% klubu a sou&asn# je
nástrojem komerce, proto"e nám 
pronájem p'iná$í peníze do klubové
pokladny,” 'íká mana"er I. !LTK 
Vladislav )avrda.

Deblové zahájení sezony se protáhlo

Zahájení sezony, to byla poslední dubnovou sobotu na )tvanici lítá 
deblová bitva. Za um#lého osv#tlení nakonec triumfovali Pavel Mud'ík 
a Jirka Pikora, kdy" ve finále udolali pár Vodse.álek - )projcar. 
Turnaj pro &leny klubu se hrál za ú&asti 24 dvojic za krásného po&así 
a protáhl se do pozdních hodin díky barbecue a diskotékovému veselí. 
P'íjemn( den si na )tvanici u"ívali i partne'i a p'átelé hrá&%, d#ti 
pro zm#nu dovád#ly v bazénu. A klubová restaurace zá'ila novotou, 
proto"e jen pár dn% p'ed turnajem byla dokon&ena její 
rekonstrukce.
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Dobojováno, aneb vpravo vít!zové Mud$ík - Pikora, 
vlevo Vodse+álek a )projcar

Michaella Krajicek hrála ve Wimbledonu skv!le, i kdy" v
tuhle chvíli to tak nevypadá...
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Iveta Bene&ová u simulátoru
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Restaurace je jako nová

Nejd'ív byla 'e& o malování a vylep$ení osv#tlení, pak o klimatizaci, která by 
zp'íjemnila letní spole&enské akce. Rekonstrukce klubové restaurace ale nakonec
p'i$la nikoli na odhadovan(ch t'i sta, ale na $est set tisíc korun! V(sledek ov$em
stojí za to. „Restaurace si tuhle investici zaslou"í,” 'íká &len v(boru I. !LTK Petr
)im%nek a vysv#tluje, jak k jejímu nav($ení do$lo: „Kdy" se odkryl strop, zjistilo
se, "e chybí izolace. Tak"e jsme museli strop zvednout, izolovat a po instalaci 
klimatizace ud#lat nov( ro$t, osv#tlení a sádrokartony. Díky tomu máme skoro
novou restauraci, v#'ím, "e se v$em &len%m i host%m líbí.”

Antuka Iry zni%ila

Pro &ty'i juniory z irského klubu 
Fitzwilliam byla &ervencová náv$t#va
Prahy mil(m zpest'ením prázdnin, 
ale taky tvrd(m tréninkem. Oba kluci 
(bydleli u )im%nk%) i d#v&ata (pro
zm#nu u Pig%) strávili v Praze dva
t(dny, zahráli si Safina Cup, zatrénovali
pod dohledem klubov(ch trenér% i se
sparringpartnery a Martina Jandusová
je vzala na prohlídku Prahy. Co je ale
zasko&ilo: "e na antuce, kterou doma
nemají, neletí mí& jen dvakrát t'ikrát
p'es sí+. „Po prvním tréninku toho
v$ichni m#li plné zuby,” smál se Petr
)im%nek, kdy" si kou& Ir% Conor Taylor
sv%j &ty'lístek odvá"el dom%.

Valná hromada omezila kou$ení

!ervnová valná hromada I. !LTK 
se p'íli$ hojnou ú&astí &len% chlubit 
nem%"e. Nicmén# pot#$ilo, "e se 
neobjevily "ádné p'ipomínky ke kvalit#
kurt%, za co" pat'í dík Pavlu Mud'íkovi
a správc%m. P'ítomní byli seznámeni 
s hospoda'ením klubu a schválili 
rozpo&et pro rok 2007. Co zaujalo 
nejvíc:  pom#rn# d%razn( po"adavek
na je$t# v(razn#j$í omezení kou'ení 
v klubové restauraci (stalo se, platí
zákaz kou'ení od 11 do 15 hodin) 
a také snaha vytvo'it dress code 
pro v$echny hrá&e i hosty, 
aby se na kurtech nemíhaly postavy
bez tri&ek nebo v obuvi zcela 
nevhodné pro tenis, která navíc 
po$kozuje kurty.

[stalo se]

Skupinka z Dublinu na )tvanici: zleva Mark Bowtell, Niall Fitzgerald, kou% Conor
Taylor, Lisa Lawlor a Mariyana Levova
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2Jan Kode&: Kurt u" se mi zdá n!jak v!t&í...

Wimbledonsk( vít#z Jan Kode$ na )tvanici vyrostl, sehrál tu spoustu 
daviscupov(ch bitev a chodí sem po'ád &asto a rád. „Není d%vod, abych 
m#nil barvy, v"dy+ sem pat'ím prakticky od &trnácti. Hraju dvakrát t'ikrát t(dn#, 
ale &asto p'ijdu jen poklábosit, na masá" nebo do bazénu,” sv#'il se, kdy" si
vychutnával jahodov( dort, cenu za vít#zství nad Josefem Vlá$kem. 
„Moje zbran# na kurt# jsou po'ád stejn(, jenom o patro ní",” usmál se. 
„P'esnost a cit z%staly, ale razance ub(vá a - kurt se mi zdá n#jak v#t$í ne"
d'ív...” Na snímcích je pr%'ez jednou z posledních bitev proti Pepovi Vlá$kovi:
bekhend volej jako za star(ch &as%, radost po vít#zství i zaslou"ená pohoda 
na lavi&ce. Jenom jahodov( dort zmizel d'ív, ne" fotograf vym#nil objektiv...
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v(boru. Byl invalidní, nemohl sportovat,
ale 'adu let pat'il ke $tvanick(m 
osobnostem.”

Tehdy jste bydleli...
„...ve Sme&kách, o dva domy 
nad kinem Blaník. Tak"e vlastn# 
na Václaváku. Na sport jsem sice byl
docela $ikovnej, ale neum#l jsem jezdit
na kole ani ly"ovat, proto"e jsme 
nejezdili nikam na venkov ani na hory.
Spoustu &asu jsem trávil v parku, 

Wilso*áku, tam, kde je dnes Hlavní
nádra"í. Tam jsem se nau&il aspo* 
bruslit a chodil tam sá*kovat. Na$i se 
o m# ale $ílen# báli, tak"e na dal$í
rejdy m# nepou$t#li. Byl jsem 
jediná&ek, mazánek od Václavského
nám#stí.”

Tak"e "ádné lotroviny?
„Nebyl prostor (úsm!v). Já chodil 
na základku do )t#pánsk(, pak 
do Klimentsk(, to u" jsem mohl jezdit

tramvají a to byl asi jedin( prostor 
pro alotria, proto"e jsem s oblibou
takzvan# visel - tehdy jezdily otev'ené
tramvaje - a taky vyskakoval v p%lce
Václaváku z tramvaje, proto"e stanice
byla a" »pod vocasem« a odtud se 
mi to zdálo dom% moc daleko.”

Tak"e jste hrál tenis...
„Na )tvanici jsme byli ka"d( den. 
Jako d#ti jsme si tady hráli na &etníky 
a na lupi&e, na schovávanou - star(

www.cltk.cz_11

Jaká je va&e úpln! první vzpomínka
na starou )tvanici?
„Vybaví se mi kurt &íslo $est, kter( m#l
d'ev#né ploty a kde fungovala d#tská
tenisová $koli&ka s pánem, kterému
bylo k osmdesáti a jmenoval se Táhal.
Byl populární tím, "e velice rád u&il
dívky bekhend tak, "e si stoupnul 
za n# a ukazoval jim, jak se musí hrát
bekhend p'es prsa. Tam jsem se prvn#
potkal s d'ev#nou pálkou, se st#nou 
a s trenérem.”

A první zápas?
„Ten se odehrál na »obvod#«, dnes se
tomu 'íká oblast. S babi&kou jsem p'ijel
na Cibulky do Ko$í', dostal dvakrát 6:0,
dokonce si pamatuju od koho - od
Honzy Falatha ze Sparty. Cestou dom%
jsem babi&ku p'emluvil, "e na$im doma
nahlásíme 3:6, 3:6, aby nebyli smutní,
"e jsem dostal dva kanáry...”

Vás p$ivedli na )tvanici rodi%e, "e?
„Máma tady hrála, táta byl &lenem

Na )tvanici, kde jeho 
maminka hrávala druhou ligu 
a tatínek funkciona'il, strávil
cel( "ivot. Jako kluk tady vzal
VLADISLAV )AVRDA (55) prvn#
do ruky raketu, pro"il tu d#tství
i mládí, roky, kdy reprezentoval
v Galeov# poháru a Kings
Cupu, hrál ligu a pozd#ji 
trénoval. S I. !LTK je svázan( 
i dnes, te. u" jako mana"er
nejstar$ího a nejslavn#j$ího 
&eského klubu. Jeho vzpomínky
na starou )tvanici a ty, kdo 
k ní pat'ilia pat'í, by vydaly 
na hodn# dlouh( tenisov(
román...

10_ www.cltk.cz

[interview]

Vladislav 
!avrda:
Byl jsem dít$ 
!tvanice

Vladislav )avrda ve svém království na )tvanici
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...co" ur%it! nebyla pravda.
„Mo"ná Jana Pikorová by 'ekla, "e se
n#co takového mohlo stát...”

Milana )rejbra jste na )tvanici 
p$ivedl, ne?
„Kdy" jsme za&ali spolupracovat, 
p'estoupil na )tvanici z Vy$ehradu. 
T'ikrát jsem s ním v posledním roce své
kariéry hrál, tehdy byl kolem dvacátého
místa na domácím "eb'í&ku. A zdálo 
se mi, "e má n#co, co je pro soupe'e
hodn# nep'íjemné. Krom# toho z n#j
sálala obrovská cti"ádost.”

U" tehdy se vztekal?
„Samoz'ejm#, obrovsky.”

Na spole%né roky asi vzpomínáte rád?
„S Milanem jsem m#l velmi úzk( vztah.
Za&ali jsme spolu jezdit na turnaje,
kdy" je$t# zdaleka nem#l vyd#láno.
Kdy" za&ínal, sdíleli jsme spolu 
na turnajích pokoj, mnohdy bydleli 
v rodinách, hráli jsme scrabble, 
backgammon. Pak jsem sed#l na jeho
zápasech, kde jsem st'ídav# pro"íval
pocity hrdosti a n#kdy i studu - to kdy"
se Milan na kurt# sv(m typick(m 
zp%sobem roz&iloval. Ale v"dycky jsem
si uv#domil, "e v$echno to vztekání
pramení z jeho nesmírné cti"ádosti 
a touhy prodat, co natrénoval. Byla 
to hrozn# zajímavá spolupráce.”

Pak jste vedl Karla Nová%ka.
„To bylo v mnohém jiné. Karel u" byl
"enat(, vozil po sv#t# man"elku Mayu 
a já trávil v#t$inu &asu spí$ s jeho 
kondi&ním trenérem Markem 
V$etí&kem. Ale bylo to taky báje&né
období, Karel byl navíc v absolutní
$pi&ce, dostal jsem se s ním a" 
na Masters, kdy" byl osm(m hrá&em

sv#ta. Díky n#mu jsem hodn# zblízka
poznal sv#tovou $pi&ku. Z toho pak
vyplynula i nabídka na kapitánství 
v Davisov# poháru. Pak u" jsem necht#l
stát na kurt# a za&al d#lat $éftrenéra 
a mana"era na )tvanici. A kdy" bylo
jasné, "e se tyhle dv# v#ci nedají 
zvládat najednou, z%stal jsem jen v roli
mana"era.”

Co vás dnes na )tvanici nejvíc t!&í a
co naopak &tve?
„Líbí se mi, "e klubov( v(bor pracuje 
v part#, která táhne za jeden provaz,
má ráda tenis a )tvanici. Jsem rád, 
"e se udr"ujeme v absolutní $pi&ce 
domácího tenisu, "e se nám da'í 
dobudovávat areál a "e i personální
zaji$t#ní je velmi dobré, od trenér% a"
po údr"bu kurt%. Jinak si samoz'ejm#
p'ejeme, aby )tvanice mohla b(t je$t#
komer&n#ji zam#'ená, abychom si
vyd#lali peníze a mohli se je$t# roz$í'it.
V tomhle sm#ru jsme ale limitováni
prostorem.”

T$eba se za Negrelliho viaduktem
poda$í získat dal&í plochy.
„Ten sen v sob# asi "ivíme v$ichni, rádi
bychom sportovní plochu za Negrelliho
viaduktem získali, stejn# jako budovu,
která tam stojí a vrátili )tvanici duch
klubového "ivota. Ale nevím, jestli je to
reálné.”

Pro%?
„Vzhledem k sou&asn(m problém%m
kolem celého ostrova. Budova pat'í
soukromému majiteli a nevíme, zda ji
v%bec bude chtít prodat. Pozemky zase
pat'í magistrátu, kterému jsme vd#&ni
za dlouhodob( pronájem a vst'ícnost,
ale neznamená to, "e se nám poda'í
na$e vize a projekty realizovat.”

Z archivu: na horním snímku zcela vpravo
p$i "ákovském turnaji... 
...a p$i utkání junior(  proti Francii 
v )umperku

Gale(v pohár: Vladislav )avrda s pejskem rasy »pouli%ní sm!s«, kterého práv! tenisová parti%ka vtipn! pok$tila. 
Zleva stojí Ji$í Granát, Pavel Slo"il, Milo& Konrád, vpravo od Vladislava )avrdy Tomá& )míd, Ivan Janovsk# a dr. Pavel Kavánek
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centr sk(tal díky spoust# zákoutí 
a úkryt% obrovsk( mo"nosti. Od $esti
let jsem pak chodil do tenisové $koli&ky.
Byl jsem prost# dít# )tvanice 
a na starou )tvanici vzpomínám 
s obrovskou nostalgií, byl to m%j druh(
domov. Dnes je v$echno jinak, rodi&e
sem d#ti p'ivezou na trénink a po n#m
je zase hned odvezou. Já tehdy po
$kole p'ijel tramvají a odjí"d#l v osm
ve&er. Trávili jsme tu celé dny, hráli 
na malém kurt#, na velkém, debla,
mixa, sázky, pozd#ji karty...”

Karty z(staly, jinak asi...
„...skoro nic. Na trávníku u kurt%, 
kde se 'íkalo u koule, proto"e tam byl
tehdy betonov( tenisák, jsme opékali
bu'ty, selátka, m#li tam sud piva, 
pod kter( jsme v"dycky rozsekali led ze
zimáku, hrálo se na kytaru, zpívalo... 
To byla báje&ná doba, která se bohu"el
u" vrátit nedá.”

Tak na n!co aspo' vzpome'te.
„Vzpomínek je hrozn# moc... T'eba 
se mi vybavuje, jak jsem poprvé vid#l 
v k'oví za star(m centrem dámské
*adro, které mi ukázala na$e vysp#lá
spoluhrá&ka. Nebo jak jsme nahého
spoluhrá&e, kdy" $el ze sprchy, vy$oupli
oknem na takovou st'í$ku a to okno 
za ním zav'eli, tak"e maminky 
procházející kolem nev#'ily. A na tisíce
alotrií, za které nám man"elé Sou&kovi,
kte'í tady správcovali, v"dycky vy&inili.”

Taky jste n!kdy trénovali?
„Já nikdy nebyl tréninkov( typ - 
na rozdíl od n#kter(ch vrstevník%, t'eba
Pavla Hu+ky nebo Martina Nekoly, kte'í
byli mnohem zodpov#dn#j$í. Já si rád
$el takzvan# zahrát. Tro$ku chyb#la
motivace, i kdy" se na to nechci
vymlouvat, proto"e t'eba Pavel Hu+ka
tu motivaci na$el. Byl ve $pi&ce od
dorostu a" do dosp#l(ch a mohl 
bojovat o poloprofesionální statut,
zatímco já od toho byl tro$ku vzdálen(,
proto"e jsem se pohyboval n#kde mezi
desát(m a dvacát(m místem. 
To na v(jezdy nebylo, leda na okruh
socialistick(ch zemí. Tak"e m# pilování
úder% moc nebralo. Já byl spí$ hravej.
Cht#l jsem hrát sety o kofolu, o pivo, 
o peníze, prost# jsem tam v"dycky
pot'eboval n#jakou tu »podlo"ku«.
A to mi z%stalo do dne$ka...”

Ale pár titul( jste jako hrá% získal,
p$edev&ím ve %ty$h$e.
„S Pavlem Hu+kou jsme dvakrát vyhráli
domácí mistrovství, s Marcelou 
Skuherskou jsem jednou byl mistrem
republiky v mixu.”

Pat$íte na )tvanici u" padesát let,
odsko%il jste si snad jen za ligou 
do Ko&ic, ne?
„Ale to bylo opravdu jen odsko&ení 

si na ligové zápasy, po'ád jsem 
bydlel v Praze a hrál na )tvanici. 
Do Ko$ic jsem jezdil hrát ligu po vojn#,
asi t'i roky. Byl jsem tam zam#stnan(
jako pocínova& ve studené válcovn# 
s platov(m za'azením té sedm, 
listono$ka mi nosila dom% ka"d( 
m#síc asi &ty'i a p%l tisíce. 
Jenom moje "ena s tím m#la potí"e.
Kdy" ob&as vypl*ovala n#jaké 
dotazníky a do kolonky povolání 
man"ela psala d#lník 
ve V(chodoslovensk(ch "elezárnách
Ko$ice. Dívali se na ni tro$ku skrz 
prsty, jestli to tak je opravdu 
v po'ádku.”

A profese pocínova%e - tu&il jste
aspo', o% jde? 
„Ne, ani jsem to nikdy nevid#l. 
Já tam byl jen kdy" se dojednávala 
pracovní smlouva. To bylo krásn( 
handlování. Mecená$ ko$ického tenisu
doktor K*azovick(, kter( tam 
mimochodem p'itáhl i )ev&íka, H%lu,
Marcelu Skuherskou, Janu Pikorovou,
nám tam vyjednával zam#stnání, 
a kdy" mistr 'ekl, tak mu dáme té 
$estku, K*azovick( na to: Dejte mu té
sedmi&ku... Tak"e mi dali té sedmi&ku.
Já v%bec netu$il, co to znamená, ale asi
jsem si takhle vyhandloval tisícovku
navíc a pak u" mi to chodilo po$tou.”

Co s vámi bylo po studiích?
„Kdy" jsem odmaturoval, $el jsem 
na p'ání rodi&% - proto"e táta byl 
právník - na práva. Studia m# ale 
nebavila, chyb#la mi motivace. Kdy"
jsem vid#l tátu s v(platou kolem dvou a
p%l tisíce, rozhodl jsem se - a dnes
toho sv(m zp%sobem lituji - pro kariéru
trenéra. V N#mecku jsem si za dva 
a p%l dne práce vyd#lal tolik, co táta 
za deset m#síc%. A dál jsem si 
p'ivyd#lával na ve&erní seance mletím
antuky ze star(ch ta$ek pod viaduktem
na )tvanici, tak jako m%j spoluhrá& 
z Galeáku Ivan Jankovsk(.”

A vojna?
„Odveleli m# do Dukly. To byly krásné
dva roky "ivota, ten druh( jsem jedin-
krát nespal v kasárnách. Ve druhé lize
jsem v$echno vyhrával a m#l tam havaj.
A pak jsem hrál v Ko$icích a pomalu
za&al na )tvanici trénovat. Za&ínal jsem
jako 'adov( trenér, m#l na starost
Leonu Láskovou, Andreu a Janu 
Strnadovou, Martina St'elbu, Pavla 
Víznera... Pozd#ji m# oslovil Milan 
)rejber a já se mu v#noval jako osobní
kou&.”

Taky jste byl vyhlá&en# sázka$ a chodil
do Chuchle na koní%ky...
„Vím, "e se tradovaly r%zné historky,
t'eba o tom, "e kdy" se v p%l t'etí 
za&ínalo v Chuchli, byl jsem ochoten
skre&ovat zápas.”

Golf je pro Vladislava )avrdu koní%kem %íslo 1
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P'ed za&átkem turnaje se $el HONZA
BLECHA (18), nasazená jedni&ka 
juniorky, tradi&n# podívat do místní
sín# slávy. Pro inspiraci a - mo"ná i na
to, kde bude za pár dn% napsané jeho
jméno. Pardubick( t(den toti" pat'il
jemu. Ve dvouh'e dorostenc% neztratil
ani set a vyhrál naproto suverénn#, by+
t#sn# p'ed turnajem dolé&il angínu! Ve
finále porazil Pla&ka 6:4, 6:2.

To kv(li nemoci jste nehrál %ty$hru?
Nebo jste se necht!l rozptylovat 
cestou za titulem v singlu?
„Ne ne, hlavn# kv%li angín#. Teprve
dva dny p'ed turnajem jsem dobral
prá$ky a v prvním kole jsem se je$t#
cítil docela slabej, po'ád to ve mn#
bylo, nemohl jsem dob'e d(chat. 
Vlastn# - u" zase mám r(mu. 
V Pardubicích to dalo pokoj, ale 
hned po turnaji se mi to vrátilo...”

Pr# jste si p$ed Pardubicemi v!$il?
„Docela jo, m#l jsem natrénováno,
makal jsem. Ale ta angína mi zkazila
náladu, p#t dn% jsem le"el. Na$t#stí m#
to úpln# nezni&ilo. Ky" jsem si pak $el
zahrát, v#d#l jsem, "e to v ruce po'ád

je a od druh(ho kola u" jsem hrál
dob'e. Myslím, "e jsem se zlep$il, úto&il
jsem víc ne" d'ív a hlavn# jsem poka"dé
zvolil správnou taktiku a pak ji 
v zápase dodr"oval.”

S k#m jste se radil?
„S tátou, kter( je i m(m trenérem.
Tak"e bych mu rád za v$echno 
pod#koval, stejn# jako vedení I. !LTK
za to, jaké mám na )tvanici 
podmínky.”

Pardubice jsou asi vá& nejv!t&í úsp!ch
- máte velkou radost?
„Mám. Bral jsem juniorku jako vrchol
sezony, p'ipravoval jsem se na ni, tak"e
mám dvojnásobnou radost, "e to vy$lo.
Je to moje první zlato ve dvouh'e.
Vyhrát n#co v deblu nebo v dru"stvech
je samoz'ejm# fajn, ale tohle je n#co
jiného.”

Vyhrál jste Pardubice, stejn! jako
t$eba Lendl nebo Korda...
„Ivan Lendl je m%j vzor, k n#mu 
vzhlí"ím, tak"e jsem rád, "e budu
napsanej jako vít#z na stejném 
turnaji jako on.”

»Ble%ku« angína nezlomila

Karolína cht$la uhrát aspo& kolo...

V polovin# srpna p'ekvapila 
KAROLÍNA PLÍ)KOVÁ (15) postupem
do finále Pardubické juniorky. Teprve
tam ji zastavila o rok star$í 
a mnohem zku$en#j$í Malíková 
po setech 6:4, 6:2.

Karolíno, slavila jste?
„Ne, my n#jak neslavíme.”

A kdybyste si m!la ud!lat radost?
„Asi bych si koupila my$. Nebo n#jak(
jin( zví'átko. Máme dva pejsky, kte'í
skon&ili u babi&ky, proto"e jsme 

Vrchol sezony Blechovi vy&el

Karolína (vlevo) a Krist#na Plí&kovy hrály v Pardubicích p$edkolo,
ale ob! do&ly daleko

na n# se ségrou nem#ly &as. 
Ale my$ka by tak náro&ná nebyla,
aspo* myslím, a t'eba do Pardubic by
klidn# mohla jet se mnou.” (sm!je se)

Je&t! ten t#den cítíte v nohách?
„Cítím, je$t# dneska (dva dny po finále
- pozn.) mám pocit, "e jsem byla 
na kurt# fyzicky trochu mimo.”

Hrály jste se sestrou p$edkolo a vy
taky dva t$íse-áky...
„Jeden s Ka*ákovou, to byl hodn#
t#"k( zápas, a pak s Terezou Bekerovou.
S tou jsem prohrávala 3:0 ve t'etím 
a vyhrála 6:4. Ale náro&né byly i n#které
zápasy na dva sety. V semifinále jsem
to je$t# moc necítila, ale ve finále 
u" jsem byla unavená, soupe'ka 
byla siln#j$í.”

Musíte mít hodn! velkou radost, ne?
„Mám, takovou normální...”

Co jste v(bec od Pardubic %ekala?
„V%bec nic. Up'ímn# 'e&eno jsem m#la
obavy, abych vyhrála aspo* kolo, proto"e
mi to p'ed za&átkem turnaje ne$lo.”

Hrajete u" v#hradn! men&í 
turnaje "en - v %em to bylo mezi 
dorostenkami jiné?

„Snad ani nebylo, proto"e 
s holkama ze )vanice trénuju, tak"e
jsem zvyklá. Ale byly tam samé !e$ky,
to z turnaj% "en neznám.”

Je to asi vá& nejlep&í v#sledek 
v leto&ním roce, "e?
„Ur&it#, proto"e na desítkách 
jsem toho moc nevyhrála. 
V#tinou se s Krist(nou kvalifikujeme 
a uhrajeme kolo nebo dv# v hlavní 
sout#"i. Do t'etího kola jsem 
se zatím nedostala, asi p#tkrát jsem
byla ve druhém. Tak"e bych to 
kone&n# ráda prolomila 
a do$la dál.”

V %em je nejv!t&í rozdíl mezi 
juniorkami a "enami?
„Asi ve fyzi&ce a ve zku$enostech,
které mi zatím chyb#jí.”

Vá& mana"er Vladimír Houdek 
i sponzor, developerská skupina ECM,
z vás ur%it! mají radost...
„Pan Houdek nás se ségrou 
za Pardubice pochválil. A pan Jank% 
ze spole&nosti ECM mi psal, "e má
radost, jak hrajeme. Jsem ráda, 
proto"e nás u" druh( rok podporují. 
Musím jim pod#kovat, jsou zlat(...” 
(s úsm!vem)

U" jste se s ním potkal? 
„Ne, zatím ne, i kdy" bych samoz'ejm#
moc rád... Zatím aspo* &tu jeho kní"ky.”

A kdybyste se se&li, na co byste se 
ho zeptal?
„Na spoustu v#cí... Jenom mám strach,
"e bych z toho setkání byl dost 
nervozní.” (sm!je se)

Zatím hrajete po$ád p$edev&ím 
turnaje junior( - bude to tak a" 
do konce roku?
„Rád bych zkusil turnaje mu"% a do
zimy nast'ádal n#jaké body. Zatím jsem
hrál jen dva turnaje Futures a nebylo to
nic moc. Taky jsem m#l sm%lu na los, 
v prvním kole jsem hrál s druh(m a s
t'etím nasazen(m.”
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Pardubická juniorka, to bylo letos 
dorostenecké mistrovství I. !LTK! 
Junio'i ze )tvanice toti" zcela ovládli
80. ro&ník populárního turnaje, 
srpnového mistrovství !R dorostu. 
A Jan Blecha navázal na lo*sk( triumf
klubového kolegy Ji'ího Ko$lera.

„Pardubice m# moc pot#$ily,” 'íká 
trenér Ji'í Fencl, kter( s juniory I. !LTK
strávil v Pardubicích cel( t(den. 
„Karolína Plí$ková ve finále, to bylo
hodn# p'íjemné p'ekvapení a vít#zství
Honzy Blechy, kter( pat'il k favorit%m,
zcela suverénní. Zvládl turnaj tenisov# 
i p'ístupem, v hlav#, prost# v$ím. 
Hrál chyt'e a soust'ed#n#, dob'e se
pohyboval - není, co mu vytknout.
Pochvalu ale zaslou"í v$ichni, kdo se
dostali do &tvrtfinále, zvlá$+ holky.
Krist(na Plí$ková m#la setbol 
na Birnerovou, kdyby ho v prvním setu
prom#nila a m#la víc sil, mohlo to
dopadnout jinak. Tereza Budilová 
v semifinále, to je taky milé p'ekvapení,
vynikající v(sledek.”

V Pardubicích p'itom z t#ch nejlep$ích
chyb#li jen Jebav( a Kone&n(, mezi
d#v&aty Kop'ivová a Borecká. O to je
úsp#ch junior% ze )tvanice cenn#j$í. 

„Sestry Plí$kovy jsem vid#l hrát asi
poprvé víc zápas% za sebou a potvrdilo
se, co mnozí 'íkají - jsou to zápasové
typy. V tréninku mo"ná n#kdy 
lehková"n#j$í, ale v zápase se vyhecují,
hrají soust'ed#n# a uká"ou v$echno, 
co um#jí. Navíc mám radost, "e holky
porazily v$echny hrá&ky z konkuren&ní
Sparty: Karolína vyhrála nad o rok 
star$í Ka*ákovou, kterou zatím 
neporazila, nad )mídovou, nejv#t$í
favoritkou Pardubic, a Bekerovou, která
byla ve finále mistrovství "en, Krist(na

zase vy'adila )lehoferovou. V$echno to
byly t#"ké zápasy a holky je zvládly.
Budilová zase vyhrála nad Jandovou 
z TK Neridé. Toté" )átral: prohrál 
v osmi&ce dost smoln# ve t'ech setech.”

Sestry Plí$kovy p'itom doplatily 
na únavu, respektive na kondici. 
„Ob# holky hrály p'edkolo, Karolína
navíc dva t#"ké t'íse+áky, a bylo to
znát.” Karolína s Krist(nou to potvrzují.
„Jsem samoz'ejm# spokojená, ale 
prohra s Birnerovou m# mrzí. Vedla jsem
5:3 v prvním setu a v tie-breaku m#la
setbol. Ale u" jsem byla utahaná,”
posteskla si Krist(na, i kdy" p'ipustila:
„Birnerová je zku$en#j$í a hrála hodn#
pe&liv#, zatímco já hodn# chybovala 
a od stavu 5:3 m# nepodr"el servis."

Jedním z mála, kdo za Pardubice 
nezaslou"í pochvalu, je Richard 
Hampel. Místo postupu do záv#re&n(ch
kol se nechal hloup# z turnaje vylou&it. 
Vztekal se toti" víc ne" bylo zdrávo 
a po varování a trestném fift(nu 
za hození rakety je$t# p'elézal sí+ a $el
se podívat na stopu mí&e na polovin# 
soupe'e... 

„Dost m# p'ekvapilo, jak v Pardubicích
po kurtech lítaly rakety a sprostá slova
a rozhod&í s tím nic ned#lali. To je na
v#t$ích turnajích nemyslitelné,” 'íká Ji'í
Fencl a na adresu Hampla dodává: „Je
to $koda, Richard je - slovy Jana Kukala
- ten správnej happy gangster, pro tenis
ideální typ, ale v Pardubicích bohu"el
p'ekro&il ur&itou hranici. Navíc je tro$ku
známá firma. Jinak mohl jít podle mého
názoru do semifinále, mo"ná do finále.
Nicmén# - ka"d( hrá& ob&as pot'ebuje
n#jak( impuls. Vyhrát, prohrát, nebo
t'eba skon&it takhle. Richard by se m#l
za&ít víc hlídat,” uzavírá Ji'í Fencl.

80. Pardubická juniorka:
Dorostenecké mistrovství !tvanice!

[závodní tenis]

Jan Blecha triumfoval ve dvouh'e chlapc%!
Karolína Plí$ková byla ve finále dvouhry d#v&at.
Tereza Budilová hrála semifinále.
Krist(na Plí$ková a Jan )átral do$li do &tvrtfinále.
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P$íjemné semifinálové p$ekvapení -
Tereza Budilová

Jan Blecha a jeho radost po vít!zném finále s Pla%kem

Richard Hampel se nechal z turnaje
hloup! vylou%it



.áci a dorost

Roman Jebav# vít#z turnaje ITF 1 Loy Yang Traralgon, &tvrtfinalista juniorky  Australian Open, 
ve &ty'h'e finalista juniorky ve Wimbledonu, vít#z ITF 1 v Roehamptonu

Ji$í Ko&ler vít#z ITF 2 v Halle, semifinalista ITF 2 v Bratislav#
Jan Blecha vít#z M !R 18 (Pardubická juniorka) vít#z turnaje ITF 4 ve Fr(dlantu, 

semifinalista ITF 1 v P'erov#
Richard Hampel finalista turnaje ITF 4 v Praze - Safina Cup, semifinalista ITF 2 v JAR, 

vít#z ITF 4 v Dubaji, semifinalista HM !R 18 
Jan )átral &tvrtfinalista M !R 18 (Pardubická juniorka)
Martina Borecká &tvrtfinalistka HM !R "en, vít#zka HM !R 18, finalistka ME 16  ve &ty'h'e
Karolína Plí&ková finalistka M !R 18 (Pardubická juniorka)
Tereza Budilová semifinalistka M !R 18 (Pardubická juniorka)
Krist#na Plí&ková &tvrtfinalistka M !R 18 (Pardubická juniorka)
Klára Kop$ivová vít#zka turnaje TE v P'íbrami do 16 let, finalistka TE v Milán# do 16 let, 

semifinalistka ITF 3 v Plzni
Kate$ina Kramperová vít#zka turnaje "en v Hullu (USD 10 000)
Zarina Diyas vít#zka ITF 4 v Praze - Safina Cup, semifinalistka ITF 3 

v Plzni, TE 2 do 14 let v Miltenu, TE 2 do 14 let na TK Neridé, »A« do 14 let 
na I. !LTK, vít#zka ve dvouh'e i ve &ty'h'e TE Brno do 16 let

Luká& Vr'ák vít#z TE 1 v Pie$tanech do 14 let, TE 2 v Bratislav# do 14 let, 
vít#z Nike Junior Tour »A« v Prost#jov# do 14 let, 
finalista TE 1 v Boltonu do 14 let, vít#z ME dru"stev 14, finalista MS dru"stev 14

Tomá& Pitra vít#z v Antverpách do 14 let, finalista TE 2 na TK Neridé do 14 let, 
vít#z HM !R ve &ty'h'e do 14 let, semifinalista ME 14 ve &ty'h'e

Jakub Eisner vít#z TE 2 v Bergheimu, »A« v Karlov(ch Varech do 14 let, 
vít#z »A« ve dvouh'e i ve &ty'h'e na TK Neridé do 14 let, finalista dvouhry 
Nike Junior Tour »A« v Prost#jov# do 14 let, vít#z HM !R do 14let ve &ty'h'e

Jan Zedník finalista HM !R do 14 let 
Marek Routa vít#z dvouhry a &ty'hry na HM !R do 12 let, finalista TE v Le Passage do 12 let 

ve dvouh'e i ve &ty'h'e, vít#z v Auray do 12 let, »A« v Prost#jov# 
a TE v Rakovníku do 12 let ve dvouh'e i v deblu

Petra Rohanová vít#zka MR !R do 12 let, »A« v Plzni do 14 let, finalistka Nike Junior Tour »A« 
v Prost#jov# do 14let, vít#zka &ty'hry HM !R do 14 let

Robin Stan!k semifinalista HM !R do 12 let, finalista »A« do 12 let v Most#, vít#z &ty'hry 
HM !R do 12 let, »A« v Prost#jov do 12 let a TE Rakovník do 12 let

Mirek Mal# vít#z »A« ve Zlín# do 14 let a finalista &ty'hry tamté"
Natálie Becková vít#zka &ty'hry na HM !R do 14 let, semifinalistka ve dvouh'e
Michaela Jirsáková semifinalistka HM !R do 12 let

Mu"i

Jan Hernych &tvrtfinalista turnaje ATP Tour v Las Vegas (USD 416 000), 
3. kolo v Indian Wels (USD 3 285 000)

Martin Damm ve &ty'h'e vít#z v Indian Wells (USD 3 450 000), Rotterdamu (USD 925 000), 
finalista v Miami (USD 3 285 000), Dauhá (USD 1 000 000), Hertogenboschi 
(USD 416 000), &tvrtfinalista Wimbledonu (v$e s Paesem)

Jan Mertl finalista ATP Challengeru v Sarajevu (USD 25 000), semifinalista ve Wroclavi 
(USD 125 000 + H) a v Togliatti (USD 25 000)

Ivo Miná$ semifinalista ATP Challengeru v Cordob#
Jan Vacek finalista ATP Challengeru v Busanu (USD 75 000), &tvrtfinalista v Cordob# 

a Manchesteru (USD 25 000), finalista HM !R, ve &ty'h'e vít#z ATP Challengeru
ve Wroclavi (USD 125 000 + H, s Rosolem) a v Cardiffu (USD 25 000, 
se )nobelem)

Franti&ek ,ermák ve &ty'h'e vít#z ve Stuttgartu (USD 757 000, s Friedlem) a v Gstaadu 
(USD 496 000, s Víznerem), finalista v Záh'ebu (USD 416 000, s Levinsk(m)

Petr Pála ve &ty'h'e semifinalista v Aucklandu (USD 416 000, se )kochem) 
a v Rotterdamu (USD 925 000, s Braccialim)

Jan Miná$ vít#z dvou turnaj% kategorie Futures v Turecku a jednoho v !R
Du&an Karol finalista turnaje kategorie Futures v Turecku

Nejv$t%í úsp$chy hrá'( I. )LTK v první polovin$ roku

[závodní tenis]

.eny

Michaella Krajicek &tvrtfinalistka ve Wimbledonu a v Charlestonu (USD 1 340 000)
Iveta Bene&ová 2. kolo Australian Open, Wimbledonu, v Miami (USD 3 450 000), 

Indian Wells (USD 2 100 000) a Amelia Island (USD 600 000), finále &ty'hry 
v Gold Coast (USD 175 000, s Voskobojevovou)

Michaela Pa&tiková semifinalistka HM !R, &tvrfinalistka v P'erov# (USD 75 000), ve &ty'h'e vít#zka 
v Jacksonu (USD 25 000, s Hrdinovou) a finalistka ve Zlín# (USD 50 000) 
a v Pelhamu (USD 25 000, v"dy se )romovou)

Lucie Hradecká vít#zka v Gorizii (USD 25 000), semifinalistka ve Zlín# (USD 50 000),
vít#zka &ty'hry v Bad Gasteinu (USD 175 000), semifinalistka v Indian Wells 
(USD 2 100 000), Memphisu (USD 175 000) 
a Praze (USD 145 000, v$e s Vorá&ovou)

Luká& Vr'ák

Jan Hernych
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Iveta Bene&ová
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Honza s p$ítelkyní Luckou, aneb pohodi%ka na dovolené...

Jan Mertl letos vy&plhal 
do poloviny druhé stovky

"eb$í%ku ATP

www.cltk.cz_19

Do I. !LTK p'i$el v patnácti 
z Litvínova, kde ho k tenisu p'ivedl 
táta a pak se mu v#noval Josef -íha. 
„Táta je tenisov( nad$enec, tenis 
miluje a nejrad$i by se mnou jezdil 
po turnajích. Ob&as, kdy" jedu autem,
ho na n#jak( vezmu,”
sm#je se Honza.

V Praze u" dávno nebydlí 
po podnájmech, s p'ítelkyní Luckou
Kurzovou mají byt v Troji. A na chvíle,
kdy si kv%li tenisu p%j&oval, u" 
na$t#stí taky jenom vzpomíná.

„Ve dvaadvaceti jsem si rozp%j&oval
snad &tvrt milionu. Jenom"e kdy" hraje
&lov#k turnaje Futures, i finále je 
prod#lek,” vzpomíná na chvíle, kdy se
sna"il posbírat první body na mal(ch
turnajích mezi dosp#l(mi. „Zvládnout 
to bez pen#z a bez voln(ch karet není
legrace. V Evrop# jsou turnaje nabité 
a jet pro body do Afriky, kde tak 
trochu le"í na ulici, zase stojí dost
pen#z. Pomíjím, "e to tam je peklo,”
'ekne a hned dodá: „Kdy" se &lov#k 
na mal(ch turnajích protlouká del$í
dobu ne" je zdrávo, za&íná b(t 
opot'ebovan(.”

Honza ale hraje jako .as! Mo"ná 
a" trochu moc. „Ob&as si p'ipadám
jako stroj. Ale já hraju rád. Jenom pan
H'ebec mi 'íká, "e bych nem#l cestovat
jako magor,” sm#je se, „a asi má pravdu.
Musím trochu upravit program. 
Ideální je hrát dva turnaje a pak t(den
trénovat, jenom"e já spí$ hraju &ty'i. 
A mezi tím je$t# stihnu ligu 
v N#mecku...”

Te. u" ka"dou korunu nepo&ítá, 
i kdy" tvrdí, "e úpln# uvoln#n# stejn#
nehraje. „Já jsem asi trochu psychopat,

jak chci n#co dokázat, stra$n# moc 
tím "iju, ka"d( zápas pro"ívám. I kdy"
d'ív to bylo nutn(. Po'ád jsem musel
po&ítat, v$echno jsem si platil sám 
a musel si p%j&ovat. A kdy" se hraje 
na dluh, je ten stres na kurt# cítit. 
Na challengerech je to jiné, to u" jsou
turnaje, &lov#k má placen( hotel, 
a kdy" n#co uhraje, vyd#lá.”

Loni cht#l Honza do druhé stovky 
"eb'í&ku ATP. Pak do sto padesátky. 
Do té mu v lét# chyb#lo pár bod%.
„Pot'eboval bych to n#kde trefit, 
uhrát n#jakou dardu, tak jako jiní.
Hraju solidn#, ale chybí mi finále nebo 
vít#zství. Pak bych se mohl koukat 
zase o kousek v($,” 'íká s dov#tkem,
"e je realista a dává si postupné cíle.
„Ale cítím, "e ta $ance je. 
Pot'ebuju vylep$it p'echod na sí+,
respektive - nebát se na ni chodit. 
Na tom se te. sna"ím pracovat.”

Klubu bude chtít podmínky 
na )tvanici vrátit p'i extralize. Antuku
ale dvakrát nemusí a 'íká: „Je $koda,
"e extraliga nemá úrove*. Myslím po
stránce organiza&ní. Tím pádem ani
presti". Ur&it( náboj sice díky 
konkurenci klub% nepostrádá, ale...
m#lo by to b(t jiné.”

S p'ítelkyní Luckou, která je letu$ka, 
se pr( doma spí$ míjejí. „Oba jsme
po'ád pry&, je to hektick(. Ale o to víc
se v"dycky t#$ím dom%,” 'íká. A Lucie
si pochvaluje, "e má doma nejen 
tenistu, ale i chlapa, kter( umí vzít
místo rakety do ruky vrta&ku a kladivo, 
a kdy" je pot'eba, tak i vyt'ít. 
„Na$t#stí to nemá »hozen(« tak, 
"e je chlap a tohle d#lat nebude. 
I kdy" do "ehlení ho pochopiteln# 
nenutím,” sm#je se Lucka.
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[co nového u...]

Na )tvanici hraje u" deset let. A teprve te., v p#tadvaceti, si za&íná plnit tenisové
sny. JAN MERTL, 167. hrá& sv#ta, si tuhle odm#nu zaslou"í. Za trp#livost, s jakou roky
objí"d#l satelity a turnaje kategorie Futures, ne" se vydrápal na challengery 
a na dohled první sv#tové stovky, ur&it#.

Jan Mertl: Dluhy u# jsou minulostí



Zarina Diyas
vyd$lává
na kanárech

Jako malá hol&i&ka zkou$ela 
gymnastiku, ta ji ale dvakrát nebavila.
Zato kdy" ZARINA DIYAS (13) vid#la 
v televizi tenis, bylo rozhodnuto.

„Bylo jí asi $est, dívali jsme se 
na Australian Open, na mladi&kou 
Hingisovou,” usmívá se paní Aida,
maminka Zariny, a pokra&uje: „Zeptala
jsem se Zariny, jestli se jí tenis líbí, 
a ona 'ekla: Ano! Tak jsme ji p'ivedli 
na Spartu.”

Od roku 2002 u" talentovaná dívka,
její" maminka je Kaza$ka a tatínek Rus,
trénuje v I. !LTK. Rodina "ije v Praze u"
dev#t let a maminka se Zarinou by rády
získaly &eské ob&anství. „Líbí se nám
tu, chceme tady z%stat. A tenis je te.
ná$ "ivot,” vysv#tluje paní Aida 
s dov#tkem, "e s raketou u" to 
zkou$í i devítiletá Alisa. 

Zarin# zazá'í o&i, kdy" si p'edstaví, 
"e by si jednou mohla zahrát Fed Cup
po boku Vaidi$ové a )afá'ové. V%bec to
není utopie! Porá"í toti" o dva t'i roky
star$í soupe'ky a hlavn#: „Na tenise m#
nejvíc baví vyhrávat,” sm#je se chvíli 
po vít#zném finále v &ervencovém 
Safina Cupu, turnaji ITF »18«, a mo"ná
jí p'itom bleskne hlavou i to, "e má 
za v(hru slíben( iPod. Tatínek vzáp#tí 
prozradí, jak dceru motivuje: „Za kanára
dostává tisíc korun. U" n#co na$et'ila,”
usmívá se. „Znáte to, kdy" n#kdo vede
4:0, 'ekne si, "e to má v kapse a poleví.
Ale kdy" má motivaci vyhrát 6:0, 
nepoleví...”

Mo"ná i proto Zarina porazila 
ve finále Safina Cupu Krejsovou 6:3,
6:0. Dal$í tisícovka... „Chci si koupit
notebook,” usmívá se.

Kanáry rozdává nejen v !esku. 
Je v první sv#tové desítce "eb'í&ku 
Tennis Europe »16«, letos vyhrála
krom# Safina Cupu i turnaj ETA »16«
v Brn#, loni byla ve finále stejné 
akce v Hrádku nad Nisou. 

„Je ohromn# pracovitá, zarputilá,
bojovnice. Nedá ani mí& zadarmo, 
i v tréninku hraje na sto procent. 
A v(born# se pohybuje,” vypo&ítává
trenér Ji'í Fencl, kter( se Zarin# 
na )tvanici v#nuje spolu s Jaroslavem
Jandusem. „Krom# talentu má prost# 
i charakter, vlastnosti, které 'ad# 
na$ich hrá&% chyb#jí...”

www.cltk.cz_21

Zarina Diyas pat$í k velk#m talent(m
&tvanického tenisu

Safina Cup pot$%il

Sedm( ro&ník Safina Cupu, turnaje ITF IV
osmnáctilet(ch, kter( ke $tvanickému
létu pat'í u" sedm let, letos díky 
úsp#ch%m domácích hrá&% obzvlá$+
pot#$il. !ervencov( turnaj d#v&at
vyhrála tehdy teprve t'ináctiletá Zarina
Diyas, Richard Hampel zase dokrá&el 
a" do finále v pavouku chlapc% - boj 
o titul ale musel skre&ovat.

„Obojí nás samoz'ejm# moc pot#$ilo,
hlavn# vít#zství Zariny je povzbuzující,”
glosoval úsp#chy $éftrenér I. !LTK 
Jaroslav Jandus.

)éf Safiny Tomá& Plach# s finalistkami
Safina Cupu: vlevo Krejsová, vpravo
Zarina Diyas

[závodní tenis]
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Velmi p'íjemn(m impulsem pro juniorsk(
tenis na )tvanici je vznik I. !LTK Safina
Teamu, v(b#ru nejv#t$ích talent% 
podporovan(ch tradi&ním partnerem
klubu - spole&ností Safina. 
Do v(b#ru pat'í deset nejlep$ích hrá&%
mláde"nick(ch kategorií, kte'í jsou 
vesm#s $pi&kami ve sv(ch ro&nících 
v republice.

Na za&átku projektu byla neformální
p'edváno&ní debata $éfa Safiny Tomá$e
Plachého s mana"erem I. !LTK 
Vladislavem )avrdou. Od jara u" Safina
Team funguje.

„Safina p'i$la s velkorysou nabídkou,
"e by ráda je$t# víc podpo'ila 
mláde"nick( tenis v klubu. Co" jsme
samoz'ejm# velmi uvítali, proto"e 

nám to pomáhá 'e$it pé&i o talentované
juniory,” glosuje iniciativu Safiny 
Vladislav )avrda. Díky novému projektu
získalo deset d#tí ve v#ku od deseti 
do &trnácti let dal$í podporu.

„Jde samoz'ejm# p'edev$ím 
o podporu finan&ní, ale také 
o odbornou spolupráci,” 'íká o novém
projektu 'editel Nada&ního fondu
Marek Moravec, n#kdej$í 
1. viceprezident tenisového svazu. 
V Nada&ním fondu, kter( podporují
p'edev$ím spole&nosti Safina 
a Chemoprojekt, se toti" anga"ují mj.
Helena Suková &i Ji'í Medonos. 
„T#$í nás, "e v p'ípad# I. !LTK a jeho
zázemí máme záruku, "e se p'íprava
junior% bude ubírat správn(m sm#rem
a my nad &inností celé skupiny 

budeme mít kontrolu. Nada&ní fond
samoz'ejm# do práce Safina Teamu
nezasahuje, spolupráci budeme ale 
pravideln# vyhodnocovat.”

Podle Vladislava )avrdy je vznik I. !LTK
Safina Teamu dal$ím d%le"it(m krokem
p'i práci s talentovan(mi hrá&i klubu.
„V#'ím, "e se to vbrzku projeví na
v(sledcích v#t$iny hrá&%, kte'í dostali
$anci b(t &leny t(mu.”

I. ,LTK Safina Team: 
Luká$ Vr*ák, Zarina Diyas 
(oba ro&ník 1993), Mat#j Mare$, 
Ond'ej Budík, Natálie Becková (v$ichni
1994), Marek Routa, Robin Stan#k,
Petra Rohanová (v$ichni 1995), 
Sandra Mateková, Krist(na Rou&ková
(ob# 1996)

I. )LTK Safina Team: Seznamte se!
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Turnaj se ve druhém &ervencovém
t(dnu op#t vyda'il, za co" pat'í velk(
dík v$em, kdo se na jeho p'íprav# 
podíleli. „Málokdo si uv#domuje, "e
organiza&n# je Safina Cup náro&n#j$í
ne" Prague Open. Klub ho zaji$+uje
v(hradn# vlastními silami, tak"e údr"ba,
ale i trené'i a v$ichni, kdo s organizací
pomáhají, mají cel( t(den práce 
nad hlavu,” komentoval nasazení 
p'i organizaci turnaje trenér Ji'í Fencl,
jen" se v roli zástupce 'editele podílí 
i na p'íprav# ECM Prague Open. 
D%kazem jeho slov jsou dva pavouky
dvouher s osma&ty'iceti jmény, navíc
dv# stejn# po&etné kvalifikace! 

„Denn# jsem byl na )tvanici od p%l
deváté do tmy, ale spoustu hodin m#
stály i p'ihlá$ky a odhlá$ky p'ed 
turnajem a za'izování ubytování,”
glosoval to Daniel Van#k, jen" strávil
spolu s vrchním rozhod&ím Ivanem
Vyvadilem na )tvanici z'ejm# nejvíc
hodin. „Jsem rád, "e se turnaj vyda'il 
a "e byl úsp#$n( i pro na$e hrá&e.” 

„Je to záp'ah, ale chápu, pro& 
se na )tvanici tenhle turnaj hraje. 
Byl jsem tady v jeho pr%b#hu poprvé 
a jeho úrove* m# p'íjemn# p'ekvapila. 
Pro hrá&e z klubu je to ka"dopádn# 
p'ínos umocn#n( tím, "e hned vzáp#tí
se hraje dal$í turnaj ITF III v Plzni,”
dodal Ji'í Fencl.

Leto$ní Safina Cup se vyda'il i Tereze
Budilové, která do$la do semifinále, 
a Janu )átralovi, jen" hrál osmifinále.
„Hampel a )átral si uhráli svoje, 
Hanzlík a Beránek, kter(m je 
patnáct, hlavn# sbírali zku$enosti. 
U kluk% se v#kov( rozdíl dvou t'í let
projevuje víc ne" u d#v&at, v(jimkou 
je snad jen Slovák Gasparetz (vít!z 
Safina Cupu - pozn.) - na sv%j v#k 
je vysp#l( a má vynikající techniku,
není náhoda, "e byl loni druh( mezi
&trnáctilet(mi v Evrop#,” shrnul 
ú&inkování chlapc% I. !LTK Jaroslav
Jandus a k d#v&at%m dodal: 
„Budilová potvrdila roli nasazené dvojky, 
semifinále je pro ni ur&it# úsp#ch. 
P'ádová prohrála s pozd#j$í finalistkou
Krejsovou, Kop'ivová ale musí p'idat.
V zápase bojovala, ale... zdá se, "e
nemá natrénováno, nebo ji prost#
minula forma.”

Zdá se, "e i perspektiva Safina Cupu 
je r%"ová. „Po'ád si myslíme, "e tenhle
turnaj je velmi d%le"it(m momentem
p'echodu z juniorského tenisu mezi
dosp#lé, proto ho chceme podporovat 
i nadále,” 'ekl za titulárního partnera,
spole&nost Safina, Marek Moravec.
„T#$í nás, jakou má turnaj úrove*, 
"e se na n#m prosazují hrá&i domácího
klubu a také to, "e I. !LTK usiluje 
v nejbli"$ím mo"ném termínu o jeho
pov($ení do kategorie ITF III.”
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Ev#en Balko: Na !tvanici je skv$lá parta
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Spolumajitel T'ineck(ch "elezáren
EV/EN BALKO (36), vá$niv( golfista 
a tenista, je permanentn# v(born#
nalad#n a na kurt# s úsm#vem vst'ebává
i poznámky svého trenéra, "e za mí&ky
lítá jako »tryskomy$«. Na )tvanici ho
zpravidla dvakrát t(dn# prohání Martin
Zenkl, kter( si jako kamarád m%"e pár
$tiplav(ch poznámek - t'eba na adresu
jeho bekhendu - dovolit.

„Za&al jsem tady hrát díky Martinovi 
a Vlá.ovi )avrdovi a jsem rád. Je tu
skv#lá parta a druh( srovnateln( klub 
v Praze není,” 'íká Ev"en Balko 
s dov#tkem, "e areálu na tenisovém
ostrov# by slu$el opravdu velk( sv#tov(
turnaj. „Kdy" to doká"í ho$i v Umagu,
pro& by to ne$lo tady?” ptá se.

S tenisem za&al u" jako kluk, ale pak
dostal p'ednost fotbal a pozd#ji golf.
Teprve p'ed &asem se ve slovinské 
Portoro"i, kde &asto relaxuje s rodinou,
a práv# na )vanici k tenisu vrátil. 
„A d#lám pokroky,” chlubí se 
s úsm#vem, „Martin m# nau&il bekhend
obouru& a zlep$il jsem servis.”

Skloubit &asov# náro&nou práci 
a cestování mezi Bratislavou, T'incem,
Prahou a Portoro"í se sportem není
snadné, Ev"en Balko ale tvrdí, "e si 
&ty'ikrát t(dn# &as na tenis ud#lá.

„Sna"ím se hrát dvakrát t(dn# 
v Bratislav#, v#t$inou ráno, ne" mi 
za&nou povinnosti, a dvakrát v Praze.
Na golf se dostanu tak jednou za
t(den. Jsem rád, "e ho hrají - stejn#
jako tenis - i oba synové, 
jedenáctilet( Denis i $estilet( Viktor, 
a taky man"elka, tak"e m%"eme 
chodit v$ichni spole&n#.”

Ev"en Balko pr( ro&n# najezdí autem
osmdesát tisíc kilometr%. Mo"ná 
i proto vyhledává v ka"dé volné chvíli
sport. „Ve Slovinsku, kam jezdíme 
hlavn# kv%li p'átel%m, tenisu a dobrému
jídlu, jsou i krásná golfová h'i$t#. 
V tenisovém klubu mám své trenéry, 
a proto"e jsem sout#"iv(, tak i soupe'e.
Tak jako na )tvanici. Loni jsem tady
sehrál hodn# vyhecovanou bitvu 
s Mirkem Horákem z Ferony,” usmívá
se a 'íká, "e jeho nejv#t$í zbraní je 
na kurt# v%le jít za ka"d(m mí&em.

T'inecké "elezárny jsou partnerem 
I. !LTK Praha práv# díky Ev"enu Balkovi,
kter( na$el na )tvanici nejen prima
partu lidí, ale i prost'edí, kam m%"e
zavítat s obchodními partnery na tenis
a na dobré jídlo. „Na$e partnerství je
kombinací kamarádství s mo"ností
skv#lého sportovního vy"ití. A pak - 
I. !LTK je opravdu presti"ní klub,” 
'íká Ev"en Balko.

Mlad%í #áci vybojovali titul!
Mlad$í "áci I. !LTK jsou mistry republiky
v sout#"i smí$en(ch dru"stev! Ve finále
domácího $ampionátu porazili v Jihlav#
po velké bitv# favorizovan( Prost#jov
5:4. „Ten v(sledek se &ekal, jenom se
nev#d#lo, kdo vyhraje,” usmívá 
se trenérka Magda Zemanová, která do
Jihlavy dorazila na finále, aby pomohla
koleg%m Lubo$i )tychovi a Danu Filjovi.
Po dvouhrách byl stav finále 3:3, 
rozhodovaly debly. „D%le"ité byly
samoz'ejm# v$echny zápasy, ale asi 
rozhodla &ty'hra holek - Rohanová 
s Jirsákovou porazily tro$ku ne&ekan#
Slovenku Uberalovou s Liasovskou.
Svoje si uhrál Marek Routa, kter( 
ve t'etím setu p'ejel díky vysoce 
taktickému v(konu Fila, v(born# zahrál
Robin Stan#k: s p'ehledem porazil
Kocourka a v deblu byl po boku Marka
Routy, kter( toho u" m#l plné zuby, 
klí&ovou postavou.” Bod získal 
i $tvanick( host z Itálie Gianluigi Qinzi.
„Je v(born(, ale proto"e nemá 

"eb'í&kové body, musel hrát &tvrtého 
a ani ve finále si po'ádn# nezahrál,
bylo mi ho líto,” 'íká Magda Zemanová
a dodává: „V Jihlav# hrál fantastick(
t(m, v$ichni si ohromn# fandili 
a pro"ívali to, byli skv#lá parta.”

Titul mezi mlad$ími "áky získali 
pro !LTK naposledy hrá&i ro&níku1992,
letos tedy »p#tadevadesátky«. 

V#sledky - %tvrtfinále:
I. !LTK - TK Urquell Plze* 8:1. 
Semifinále: I. !LTK - TC Brno 9:0. 
Finále: I. !LTK - Prost#jov 5:4 
(Routa - Filo 7:5, 2:6, 6:2, Stan#k -
Kocourek 6:1, 6:3, Rohanová - 
Uberalová 3:6, 1:6, Quinzi - )tefka
6:1, 6:1, Du$ek - Panák 4:6, 2:6, 
Jirsáková - Liasovská 0:6, 3:6, 
Rohanová, Jirsáková - Uberalová, 
Liasovská 6:2, 6:3, Routa, Stan#k -
Filo, Panák 6:3, 6:3, Du$ek, Quinzi -
Kocourek, Ra$tica 4:6, 3:2 skre&)

Dru"stvo mlad&ích "ák( I. ,LTK - mistr ,R: stojící (zleva) Gianluigi
Quinzi, Ond$ej Du&ek, Robin Stan!k, Marek Routa, dole Sandra
Mateková, Petra Rohanová, Michaela Jirsáková a Jan Pitra



Ve Wimbledonu v utkání proti Meskerové

p'ebor star$ích "áky*, dorostenek 
i "en v Severo&eském kraji a za rodi&i
p'i$el Honza Kurz, abych $la do Teplic,
kde se tenkrát hrála druhá liga.”

A pak u" zavolala Praha?
„V Teplicích jsem byla do $estnácti 
a pak $la na Olymp, tehdej$í Rudou
hv#zdu. Tam jsem strávila t'i &ty'i roky
a p'estoupila na Slavii. A kdy" se 
v roce 1986 dokon&ovala nová 
)tvanice, $la jsem sem.”

Vzpomenete si na turnaj nebo 
zápas, kter# odstartoval va&e nejlep&í
tenisové roky?
„Ur&it# to byl zápas proti Billie Jean
King ve druhém kole v Torontu. 
Byla jsem tenkrát na "eb'í&ku kolem
&ty'icítky, ale proti ní jsem byla slabá
hrá&ka. Ona se zdála tro$ku ura"ená,
"e s ní docela bojuju, a kdy" jsme 
se dostaly do t'etího setu, tak to 

z nepochopitel(ch d%vod% za stavu 
3:0 pro m# skre&ovala. A od té doby 
se to rozjelo. Bylo to v roce 1982 
a ve t'iaosmdesátém jsem byla 
na "eb'í&ku nejv($ v karié'e.”

Dnes je asi konkurence podstatn!
v!t&í, taky se hraje jin# tenis.
„Ur&it#. Nejv#t$í rozdíl je asi v razanci,
tehdy se mnohem víc &opovalo, víc se
hrály kra+asy. Bylo to pest'ej$í, ale 
zdaleka ne tak razantní. Dnes je ur&it# 
i trénink tvrd$í, je t'eba d#lat hodn#
fyzi&ku, posilovat, v$echno je daleko
profesionáln#j$í.”

)la byste do toho dneska, kdyby 
vám znovu bylo dvacet?
„U" m# to jednou napadlo... Asi jo.
-íkám si, "e jsem tomu tehdy nedala
v$echno. Tro$ku chyb#ly finance, m#la
jsem sice zázemí u na$ich, ale zase
nebyl trenér, kter( by se mnou jezdil.

Kdybych se mohla dneska vrátit 
a zkusit to znovu, klidn# bych to 
ud#lala. Nakonec - to by p'ece bylo
fajn, kdyby mi bylo zase 
dvacet...”

Co bylo tehdy nejt!"&í?
„Pvní turnaje byly skokem 
do neznáma. Neum#la jsem anglicky,
nem#la peníze, nebyla moc otrkaná,
proto"e jsem do té doby objela jen 
pár turnaj%. Vzpomínám si, jak jsem 
jela do Ameriky na Orange Bowl 
a pak pokra&ovala na p'edkvalifikaci
turnaje "en. Sama. Teprve pozd#ji 
p'ijely dal$í holky, Katka Skronská,
Yvona Brzáková. Bylo tam 
asi 128 hrá&ek. A jen osm jich 
postupovalo! Já si to tehdy asi 
v%bec neuv#domovala, byla jsem 
ráda, "e tam m%"u hrát. 
A kvalifikovala jsem se. Díky tomu 
jsem tam mohla z%stat na dal$í &ty'i
turnaje a zahrála jsem si s t#mi 
nejlep$ími, i kdy" jsem proti Martin#,
Chris Evert nebo Wendy Turnbull 
byla bez $ance.”

Na jak# turnaj vzpomínáte nejrad&i?
„Na Roland Garros. Hrála jsem tam 
od sedmnácti do jedenat'iceti snad
ka"d( rok.”

A na jak# v#sledek?
„Na Wimbledon a zápas s Pam Shriver.
Ve t'iaosmdesátém jsem ji porazila 
ve druhém kole.”

Taky jste hrála finále Swiss Open.
„To bylo v Luganu, prohrála jsem 
s Manuelou Malejevovou, tu$ím 
dvakrát 6:2, i kdy" jsem ji p'edtím 
dvakrát porazila.”

M!la jste docela známé sportovní 
p$íjmení - nebylo vám líto, kdy" jste 
o n!j po svatb! p$i&la?
„V té chvíli asi ne, ale...  kdy" si na 
to vzpomenu, je v tom ur&itá nostalgie.
P'i$la jsem o jméno, se kter(m jsem
dlouho "ila a dob'e hrála tenis.”

S man"elem Petrem, kter# je %lenem
v#boru I. ,LTK, jste se pr# potkali 
na diskotéce?
„Na jedné studentské na Strahov#.
Bylo mi dvacet, chodili jsme do stejného

klubu. Petr zovna kon&il $kolu. Brali
jsme se, kdy" mi bylo &ty'iadvacet.”

S tenisem jste za%ala v Duchcov! 
díky tatínkovi a dodnes tam na vás
vzpomínají, dokonce na webov#ch
stránkách SK Tenis-odbíjená 
Duchcov...
„Díky tátovi jsem chodila na tenis
odmali&ka. Vlastn# jsem na kurty jezdila
u" v ko&árku. Vzpomínám si, "e jako
malá holka jsem trávila spoustu &asu 
u st#ny, to dneska u d#tí v%bec 

nevidím. Jen"e táta mi 'ekl, "e dokud
nezahraju $edesát úder% za sebou,
nepustí m# na kurt. Tak"e jsem to
zkou$ela po'ád dokole&ka, a" se mi to
povedlo. Nikdo asi ne&ekal, "e bych
m#la hrát n#jak dob'e, moje kariéra
plánovaná nebyla. Ale u" v "ácích jsem
po'ád vyhrávala, i v dorostu jsem byla
na $pici a tak n#jak to p'i$lo. “

Kdy vám byl Duchcov mal#?
„Ve &trnácti jsem ode$la na Panoramu
Teplice. Tehdy jsem vyhrála krajsk( 

Nov(m &len%m I. !LTK její p'íjmení moc ne'ekne. Teprve kdy" IVU )IM0NKOVOU (47) uvidí na kurt#, mo"ná jim
za&ne vrtat hlavou, "e si s tenisem podez'ele tyká. Tyká! Ve &ty'iaosmdesátém byla 24. hrá&kou sv#ta, porazila 
Kingovou a Shriverovou, zahrála si finále Swiss Open a s Helenou Sukovou vyhrály &ty'hru v -ím#! V$echny 
tyhle úsp#chy ale Iva sbírala pod dív&ím jménem BUDA-OVÁ!

[rozhovor]

Iva !im(nková: Nejvíc hraju s d$tmi
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[rozhovor]

M!la jste rad"i dvouhru nebo 
#ty$hru?
„V singlu jsem byla lep!í, ale debl m"
docela bavil. Nejvíc jsem toho odehrála
s Marcelou Skuherskou, hodn" jsme
spolu jezdily na turnaje. Ale pak u#
jsem partnerky dost st$ídala, Marcela
skon%ila docela brzo.”

Taky jste s Helenou Sukovou 
vyhrály %ím.
„Tehdy jsme se potkaly v letadle 
do &íma a jak jsme si povídaly, zjistily
jsme, #e ani jedna nemáme s k'm hrát
debla. Tak jsme se dohodly, hned 
po p$istání - co# bylo asi p"t minut
p$ed uzáv"rkou p$ihlá!ek - jsme se
nahlásily a pak debla vyhrály. (ty$hra 
s Helenou byla super, hrála v'born".”

Taky jste mluvila o zápasech 
s Martinou Navrátilovou.
„T"ch bylo bohu#el hodn"... Jenom 
ten první byl na t$i sety, práv" 
v Dallasu, kam jsem se kvalifikovala.
Bylo to pro ni p$ekvapení, proto#e m"
neznala. Jenom#e pak u# to b'valo
docela hladké.”

Jak moc jste se s Martinou znaly?
„Neznaly. Z Prahy v)bec a pak 
na turnajích to b'valo jenom Ahoj.
Vím, #e je Martina fajn, ale hrá%ky
první desíky #ily v#dycky tro!i%ku 
stranou od t"ch ostatních.”

Jak moc hrajete tenis dnes? A s k&m?
„Málo. Ob%as s d"tmi, nejvíc 
s Davidem, kterému je %trnáct. Ale je

to legra%ní: nejd$ív jsem si s ním 
nezahrála, ale kdy# se to nau%il, je to
pro m" t"#k'. Na!t"stí mám Lucinku, 
té je dvanáct, tak#e budu mít 
zase chvíli s k'm hrát...”

David vás porá'í?
„ Na!t"stí mi sta%í, kdy# ho 
roz%ílím prvním kra*asem a lobem. 
Ale neb't jeho klukovské psychiky,
nem"la bych !anci.”

Jak #asto tedy hrajete?
„Asi dvakrát do m"síce. A v zim"
v)bec ne.”

Pro#? Neláká vás to?
„Nijak zvlá!*. (s úsm!vem)
Ale d$ív to bylo hor!í. Kdy# jsem 
skon%ila, tenis jsem bytostn" 
nenávid"la a asi !est let jsem v)bec
nesáhla na raketu. Navíc p$i!ly d"ti, 
ve t$iat$iceti jsem m"la Davida, 
pak Lucinku. Díky nim jsem ale 
pozd"ji zase za%ala hrát.”

Kariéru jste ukon#ila kv(li hor"ím
v&sledk(m?
„V podstat" jo. Padala jsem 
na #eb$í%ku a najednou byla asi sto
sedmdesátá. Hrát kvalifikace se mi 
prost" necht"lo. U# od osmadvaceti
jsem p$em'!lela, #e skon%ím, ale 
na druhou stranu - co bych tady tehdy, 
v osmaosmdesátém, d"lala? Byla jsem
u# docela unavená, hrála jsem hodn"
turnaj), sedmadvacet ro%n". Vydr#ela
jsem do jedenat$iceti, to je docela
dlouho.”

Vá'n! te) hrajete jen s d!tmi?
„Tady ani není moc na v'b"r, moc #en
tu není a dob$í rekreanti u# jsou na m"
zase moc dob$í, proto#e dob$e b"hají...”

A s man'elem?
„Jen ob%as. Jsme docela vyrovnaní 
a zahrajeme si dob$e, i kdy# v"t!inou
vyhraju. Ale b'vá to dost presti#ní 
zále#itost, tak#e úpln" v klidu 
to není.” (sm!je se)

Kdo v(bec Petra nau#il tenis? Vy?
„Kdepak, nau%il se ho sám. 
V !estaosmdesátém se mnou dokonce
pár m"síc) jezdil po turnajích, byl se
mnou v Americe a to bylo fajn, proto#e
m" nutil trénovat. Tolik jako tehdy 
jsem toho nikdy nenahrála.”

Oba dva jste dost aktivní pokud 
jde o klubov& 'ivot, d!tské náv"t!vy
ze zahrani#í u vás #asto bydlí...
„Pro% ne? Máme dv" d"ti, jsem ráda,
kdy# p$ijedou cizinci a d"ti si procvi%í
angli%tinu.”

A klubov& 'ivot?
„V Duchcov" to bylo hrozn" prima,
bylo tam dvacet d"tí od #ák) do dorostu
a v!ichni spolu kamarádili. 
To potom v Praze nebylo a tady 
na +tvanici, kde byl vyhlá!en' klubov'
#ivot, se po rekonstrukci úpln" 
rozplynul. Teprve te, znovu o#ívá.
T$eba v lét" tu neb'val nikdo a te, je
tady najednou plno. Mo#ná k tomu 
p$isp"lo, #e p$ibyly d"ti a klub i kv)li
tomu hodn" o#il. A taky je !t"stí, 
#e jsme se zapojili do spolupráce 
stolet'ch klub), proto#e to je dal!í
impuls a zpest$ení. Vzpomínám, 
#e kdy# se jelo na první náv!t"vu 
do Barcelony, byl problém lidi 
p$emluvit, aby jeli. Ale pak se náv!t"vy
rozjely a najednou je o zájezdy 
mnohem v"t!í zájem. Navíc je fajn, 
#e to není na #ádné profesionální 
úrovni, hrát m)#e ka#d' rekreant.”

Jak #asto dnes chodíte na *tvanici?
„Moc %asto ne, ale kdy# byly d"ti
men!í, tak skoro denn". Mám to tady
ráda a líbí se mi, jak #ivot v klubu
o#ívá.”

Vy ho ur#it! probíráte i doma 
s man'elem, vi)te?
„Ob%as. Je to docela u#ite%né, já to
vidím spí! jako máma d"tí, on zase
jako %len v'boru.”

Myslíte, 'e za#nete na tenis 
chodit #ast!ji?
„Doufám, #e ten %as p$ijde. 
V#dy* je to pro m" nejp$irozen"j!í
pohyb. Pro% bych chodila na aerobik
nebo do posilovny? Tenis m)#u hrát 
s lehkostí a p$itom se unavím 
úpln" stejn".”

S d!tmi Davidem a Luckou na zahrad!
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[Centenary Tennis Clubs]

P!ed za"átkem zápasu: vlevo domácí, vpravo v#prava I. $LTK 

%tvanická v#prava p!i slavnostní ve"e!i v klubu Fitzwilliam, v "ele sedí prezident I. $LTK Franti&ek Stejskal

Vinotéka v klubovn' Fitzwilliamu

Náv!t"va v Dublinu:
Fitzwilliam ud"lal dojem

Byla to milá náv!t"va, i kdy# de!tivá 
a pro n"koho p$ece jen tro!i%ku 
komplikovaná. Eduardu Vítovi toti# 
cestou do Dublinu, kam v&pravu 
I. 'LTK pozval za%átkem %ervna 
v rámci spolupráce Sdru#ení stolet&ch
klub( Fitzwilliam Lawn Tennis Club, 
v Ruzyni dvakrát ulet"lo letadlo...

„Eda za námi dorazil a# druh& 
den odpoledne,” p$ikyvuje 
s úsm"vem Hana Kurzová, která byla 
v sedmi%lenné !tvanické miniv&prav"
spolu s prezidentem klubu Franti!kem 
Stejskalem, Petrem )im(nkem, 
Emilem Haismanem, Eduardem Vítem 
a Lubo!em a So*ou Zahradníkov&mi.
Krom" paní Zahradníkové v!ichni 
I. 'LTK reprezentovali i na kurt". 
I kdy# - Hana Kurzová v barvách 
irského klubu, kter& m"l pon"kud 
d"ravou sestavu.

Celé %ty$i dny bohu#el v Dublinu 
propr!ely, a tak se ani jedin& 

zápas neodehrál na venkovních 
kurtech s um"lou trávou, ale v hale.
Hrálo se stystémem do patnácti gam(
a I. 'LTK celkov" vyhrál 8:4. 
O v&sledky ale p$i vzájemn&ch 
náv!t"vách Centenary Tennis Clubs
v(bec nejde.

Fitzwilliam je nejpresti#n"j!ím klubem 
v Dublinu a $ada jeho %len( pr& tenis
v(bec nehraje, %lenství je pro n" 
spole%enskou zále#itostí. V klubu
posnídají, p$e%tou si noviny... „Kdy#
jsme oznámili taxiká$i, kam jedeme,
$ekl nám, #e musíme b&t velmi bohatí 
a je!t" mít správné konexe, proto#e
normální smrtelník se do klubu nedo-
stane,” $íká Petr )im(nek.

Fitzwilliam Lawn Tennis Club má 
krom" tenisu také sekci bridge, turistiky
a squashe. Co Petra )im(nka mimo$ádn"
zaujalo -  v klubu funguje jakási »vínová
komise«. „Nakupuje mladá vína
dobr&ch ro%ník( z oblasti Bordeaux 

a Burgundska a nechává je zrát ve
vlastní vinotéce. Te+ tam pijí vína, která
nakoupili jejich otcové a cht"jí dop$át
toté# dal!í generaci.”

Co !tvanická v&prava %len(m 
dublinského klubu závid"la, to byla
klubovna. Exteriér má sice modern"j!í,
ale z interiéru ve d$ev" d&chá tradice 
a historie. „P$ipomíná mi tradi%ní 
anglick& pánsk& klub,” $íká Petr )im(nek
a Hana Kurzová dodává: „Celá budova
je vyzdobena dokumentací z historie
klubu - to je n"co, po %em na )tvanici
po$ád tou#íme. Tohle byla skv"lá 
inspirace.”

Je!t" n"co se sekretá$ce I. 'LTK 
v Dublinu líbilo: „Ve Fitzwilliamu mají
perfektn" zpracovan& dress code. Hrát
se smí v&hradn" v bílém oble%ení,
pánové nesm"jí do klubu v d#ínách 
a ve%er je nutností sako. Mo#ná tro!ku
zkostnat"lé, ale ka#dopádn" to tam
uplat*ují,” v!imla si Hana Kurzová,
které - podobn" jako celému vedení 
I. 'LTK - vadí, #e na )tvanici n"kte$í
hrají do p(l t"la a v obuvi, která je
vhodná mo#ná pro orienta%ní b"h, ale
rozhodn" nikoli na antuku. „Chceme 
s tím n"co ud"lat,” p$ikyvuje Petr
)im(nek.

'ty$denní náv!t"va Dublinu byla 
i mo#ností ochutnat pov"stn& Guiness,
tradi%ní irské smetanov" hebké pivo.
„Jako digestif - pro% ne? Ale dát si ho
po tenise na #íze*, to si dost dob$e
neumím p$edstavit,” sm"je se 
Petr )im(nek, jen# se s Franti!kem 
Stejskalem a Lubo!em Zahradníkem
vypravil i na náv!t"vu pivovaru. 
V&prava stihla i prohlídku Dublinu 
a náv!t"vu stylové vily jednoho z %len(,
b&valého reprezentanta Irska, jen# hrál
p$ed lety na )tvanici Davis(v pohár 
proti Kode!ovi a spol. „Vzpomínal, 
#e byli tekrát hrozn" biti,” usmívá 
se Petr )im(nek. Nádherná vila 
s rozlehlou zahradou v krásné %tvrti 
na n"j i na ostatní ale ud"lala dojem,
stejn" jako presti#ní Fitzwilliam Lawn
Tennis Club a jeho tradice. Ur%it" stojí
za to podívat se do Dublinu je!t" 
jednou. Pokud mo#no tehdy, 
a# nebude pr!et...
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Jedním z mála, kdo si p'i turnaji 
nest#"oval na nelidské vedro, 
byl VÁCLAV KLAUS. Prezident !R 
je také &estn(m &lenem I. !LTK 
a p'i klubov(ch turnajích 
v#t$inou nechybí.

Pane prezidente, gratulujeme 
k vít!zství.
„D#kuji, ale to je hlavn# zásluha mého
partnera. Já toti" &ty'hru moc neumím,
ze sta zápas% za rok je sedmadevadesát
dvouher. Vadí mi - tak jako asi i 'ad#
jin(ch rekrea&ních hrá&%, kdy" chvíli
jen p'ihlí"ím v(m#nám a pak musím
zvládnout ten jeden jedin( úder.”

Jak jste zvládal horko, které mnohé
doslova zni%ilo?
„A" tak mi nevadilo, na vedro jsem
relativn# odoln(. !lov#k má ob&as 
tendence se vymlouvat, taky na po&así.
Mám mo"ná tisíc $patn(ch vlastností,
ale tuhle ne. (s úsm!vem) Turnaj jsem
je$t# v takovém horku nikdy nehrál,
ale zápas ano.”

Jak %asto jste se na ja$e a v lét!
dostal na kurt?
„Stejn# &asto jako v zim#. Jsem toti"
p'esv#d&en, "e kdo chce, &as na sport
si ud#lá. Myslím, "e hraji zhruba 
t'ikrát t(dn#, aspo* se o to sna"ím.”

,asto chodíte práv! na )tvanici, 
co" je známka toho, "e se vám
tady líbí...
„Moc, mám pocit, "e sem pat'ím.
Prvn# jsem tu byl p'ed lety jako divák
na Davis Cupu, to byla tehdy jediná
mo"nost vid#t p#kn( tenis. )tvanice je
unikátní, neopakovatelné místo. P'ál
bych vedení klubu, aby ud#lalo je$t#
dal$í kr%&ek vp'ed, aby se mu poda'ilo
p'ilákat na )tvanici dal$í &leny 
a nabídnout jim je$t# rozmanit#j$í
vy"ití, i kdy" vím, "e to není 
snadné.”

Co konkrétn! máte na mysli?
„Neodva"oval bych se radit, 
to opravdu ne. Jen si myslím, "e 
pro p'ilákání nov(ch &len% je pot'eba
je$t# víc osv#ty. Mám pocit, "e si
spousta lidí myslí - tak jako kdysi já,
"e )tvanice je uzav'en( klub
pro v(lu&nou spole&nost, kam se 
musí »normální« &lov#k bát vstoupit.
Ani já bych se sem p'ed &asem nikdy
ne$el p'ihlásit, prost# bych se 
neodva"oval. A tohle je, myslím,
pot'eba zm#nit.”

Vedro 
prezidentovi 
nevadilo

Václav Klaus a jeho soust$ed!ní na síti

[stalo se]

V.I.P. turnaj v deblu:
Václav Klaus slavil vít$zství

Dobojováno! Na snímku vít!zové turnaje Václav Klaus 
a Ladislav Polák

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 7

„Já kon&il krátce po p%lnoci, ale pokud
vím, n#kte'í »hráli« je$t# kolem p%l
páté ráno. Tomá$ B#lohradsk( s Vítkem
Ullmanem ur&it#,” usmíval se v pond#lí
ráno, den po tradi&ním klubovém V.I.P.
turnaji ve &ty'h'e, mana"er I. !LTK 
Vladislav )avrda. T'etí &ervencová ned#le
se toti" na )tvanici mimo'ádn# vyda'ila.

U" p'i pozdní snídani bylo jasné, 
"e na sluní&ku vy$plhá rtu+ teplom#ru
vysoko nad &ty'icítku. Nebál se ale
snad nikdo, i kdy" pohoda u bazénu,
kde bylo v(jime&n# "ivo, lákala 
mnohem víc ne" kurty, by+ skv#le 
p'ipravené.

„Ur&it# mám tisíc $patn(ch vlastností,
ale na horko se dnes vymlouvat 
nebudu. Proti sluní&ku a vedru jsem
odoln(,” usmíval se prezident Václav
Klaus, &estn( &len I. !LTK Praha, jen"
na klubov(ch turnajích chybí málokdy. 
I tentokrát hrál spolu s Ladislavem
Polákem a ve skupin# A, kterou cestou
za vít#zstvím v turnaji vyhráli, jim byl
nejv#t$ím soupe'em pár Kolá' - Velek.
Zápas skon&il dramatick(m tie-breakem,
v n#m" vít#zové odvraceli me&bol!

„Já jsem na tohle po&así zvykl( 
z Maroka, kde jsem strávil dost &asu,
mn# teplo nevadí,” glosoval zase
úmorné vedro $éf Agrofertu Andrej
Babi$, jen" si ve skupin# C zahrál mj.
proti pra"skému primátorovi Pavlu
Bémovi nebo daviscupové legend# 
Ji'ímu H'ebcovi.

)tvanice byla cel( den plná pohody,
skv#lého jídla a pití, o které se postarala
restaurace Kogo, a p'edev$ím zajímav(ch
a úsp#$n(ch lidí, vesm#s &len%, partner%
&i tradi&ních host% I. !LTK. Na turnaj
p'ijel i premiér Mirek Topolánek nebo
ministr dopravy Ale$ -ebí&ek, $éf 
Subterry Petr Kuchár, Tomá$ Plach(
mlad$í ze spole&nosti Safina, Miroslav
Horák z Ferony nebo viceprezident
developerské skupiny ECM, která je 
i titulárním partnerem Prague Open,
Tomá$ Vl&ek. Ten se ve skupin# B 
po boku Jana Kurze neprosadil 
a po t'ech odehran(ch setech si liboval:
„Ty t'i sety se daly vydr"et, lituju v$echny,
kdo postoupili,” usmíval se a dodal:
„Je$t# "e je tady bazén...” Vzáp#tí 

p'ipustil, "e golf, pokud by to nebylo
zrovna na Karl$tejn#, by v takovém
vedru byl p'ece jen o n#co p'íjemn#j$í.
„Golf hraju momentáln# &ast#ji ne"
tenis. Ale baví m# i auta, p'edev$ím
závody na okruzích.”

I v kokpitu okruhového speciálu by ale
v ned#li 15. &ervence bylo k nevydr"ení.
I kdy"... „Je$t# hor$í je na tenis zima,
tak"e m# vedro nevadí,” 'íkal Miroslav
Horák z Ferony a k v(sledk%m v turnaji 
s úsm#vem dodal: „Sedm m#síc% m#
trápil tenisov( loket a taky hraju 
mnohem &ast#ji golf, tak"e jsem dnes
spoléhal spí$ na $t#stí za&áte&níka a 
na partnera. A v&era jsem z'ejm# zvolil
dobrou p'ípravu - hrál jsem golf 
na !eladné a t#ch $esta&ty'icet 
stablefordov(ch bod% m# naladilo...”

Turnaj si zahráli i brat'i Hu+kové, v"dy+
Pavel je se $tvanick(m klubem svázan(
roky, podobn# jako Petr s TK P'erov.
„Nevíte, jak hraje brácha?” ptal se
chvíli po poledni Petr a mí'il ke kurtu
&íslo 4. Po pár vte'inách se ov$em 
vracel se slovy »tak daleko v tom 
slunku nejdu...«. 

Zatímco zdatní rekrea&ní hrá&i z 'ad
host% a partner% nabízeli krom solidních
úder% p'edev$ím bojovnost, o tenisové
lah%dky se starali Ji'í H'ebec, brat'i
Hu+kové, kluboví trené'i Ji'í Fencl,
Vítek Ullman a Petr Vaní&ek nebo
n#kdej$í fedcupov( kapitán Ji'í Medonos.
Po prohraném zápase s párem 
Klaus - Polák se na sebe ale zlobil:
„Nehrál jsem dob'e a p#kn# m# to
$tve,” ulevil si.

Od &tvrtfinále u" se hrál na )tvanici
velmi solidní tenis. V(borné byly souboje
pozd#j$ích finalist% Tomá$e Plachého
juniora s Markem Moravcem proti 
dvojicím Bém - Petr a Topolánek - Ji'í
Polák. „Mn# to horko vadí a myslím,
"e nejsem sám. Navíc antuka není m%j
povrch, líp se cítím v hale, kde spí$
uplatním solidní servis a hru nad hlavou.
Ale vybral jsem si dobr(ho partnera,”
glosoval postup do semifinále Mirek
Topolánek a dodal: „I kdy" to vedro...
Já jsem úpor*ák, kdy" propotím 
osmnáct( tri&ko, vezmu si devatenáct(
a jedu dál...”

Byl to dvoudenní turnaj, a& p%vodn# plánovan( v(hradn#
na ned#li. /e jste o tom nev#d#li? Va$e chyba. 
Sta&ilo mali&ko se zdr"et...
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I podve&erní finále, které sledoval
po&etn( hlou&ek divák%, nabídlo p#kn(
tenis, Václav Klaus s Ladislavem Polákem,
kte'í loni ve finále podlehli dvojici 
Pavel Houdek - Josef Martinovsk(, ho 
nakonec vyhráli 6:3. Pak u" p'i$ly 
ke slovu lah%dky z kuchyn# restaurace
Kogo, z grilu, taky skv#lé chardonnay 
a nezbytné $ampa*ské.

„Up'ímn# 'íkám, "e podobné turnaje
nemiluju, ale ten dne$ní byl hodn# 
vyda'en(,” 'íkal cestou k bazénu Ji'í 
H'ebec. „Dokonce si myslím, "e jeden
turnaj do roka je málo, mo"ná bychom
to m#li na podzim zopakovat,”
navrhoval.

„Je$t# naposledy se hlásí Gabo 
Zelenay... Chci vám 'íct, "e jste 
pro m# v$ichni hrdinové, proto"e jste
tenhle turnaj dohráli a" do konce. 
!ty'iadvacet dvojic jsme tady je$t# nikdy
nem#li, taková ú&ast nás t#$í. 
P'eju vám krásn( ve&er a - cho.te 
na )tvanici co nej&ast#ji, rádi vás tady
uvidíme,” odstartoval Vladislav )avrda
s mikrofonem v ruce »doto&nou«,
která byla opravdu vydatná. 
Nakonec - zkuste se zeptat 
Tomá$e B#lohradského nebo Vítka 
Ullmana...

[stalo se]

Nap!tí na kurt! - zcela vpravo premiér Mirek Topolánek, v pozadí Pavel Hu-ka

Uvoln!ná atmosféra na terase restaurace b!hem turnaje

Na vy$azené a sluní%kem zni%ené %ekal bazén...

V#sledky - %tvrtfinále: Nestra$il, Medonos -
-ebí&ek, Stejskal 6:3, Plach( jun., Moravec -
Bém, Petr 6:2. 
Semifinále: Klaus, L. Polák - Nestra$il, 
Medonos 6:0, Plach(, Moravec - Topolánek, 
J. Polák 6:5. 
Finále: Klaus, L. Polák - Plach( jun., 
Moravec 6:3.
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Rodi%e svoje ratolesti p$i v&ech turnajích doprovázeli,
povzbuzovali a mnozí také pomohli s organizací

,ty$i nejlep&í z turnaje v polovin! %ervence: zleva t$etí 
Markéta Holmanová a Mat!j Dufek, druh# Dominik Nov# 
a vít!z Jakub Dole"al

[%koli'ka]

První ze t'í $tvanick(ch turnaj% pro
nejmen$í - d#ti ze $koli&ky I. !LTK - m#l
tradi&n# hojnou ú&ast a spoustu vít#z%.
Trenérka Jana Pikorová rozd#lila d#ti
podle ro&ník% narození do n#kolika
skupin a pochvalovala si vydatnou
pomoc rodi&%. „V$em t#m, kte'í 
nám pomáhali, chci moc pod#kovat, 
bez nich bychom turnaj v takové 
pohod# nezvládli,” 'íká zku$ená 
trenérka, které tradi&n# pomáhala
dcera Romana a man"el Ji'í. Jana 

Pikorová se ve $koli&ce dokonce stará 
o t'íleté prcky, p'esto"e pod hranici
p#ti, maximáln# &ty' let nikdy necht#la
jít. „Jen"e rodi&e m# prost# ukecali.
Tak"e mám ve $koli&ce t'íletého Otíka
)rejbra, Luisu Vydrovou a Viktorku
Beránkovou. Ale jsou báje&n(,” rozpl(vá
se dobrá du$e $tvanické práce s d#tmi,
která si u rodi&% vy"ádala jednu 
zku$ební hodinu, aby poznala, jestli to
s t#mi t'ílet(mi zvládne. „Byli skv#lí,
tak jsem si je ve $koli&ce nechala.”

Prost'ední &ervencovou sobotu 
se zú&astnilo jedenáct d#tí - nejen 
ze )tvanice -  turnaje v minitenisu.
Znovu se hrálo na kurtech na Slavoji,
znovu za velké ú&asti rodi&% i prarodi&%,
kte'í své potomky vydatn# povzbuzovali.
)esti a sedmileté d#ti hrály zápasy 
na dva vít#zné sety do deseti bod%.
„Byl to první turnaj v minitenise, 
nechala jsem se p'esv#d&it. 

Nejsem toti" p'íznivcem turnaj% pro 
ty nejmen$í, proto"e mám pocit, "e se
zbyte&n# nervujou. A n#kte'í rodi&e
bohu"el u" i p'i takov(ch turnajích 
za plotem $ílí,” vysv#tluje Jana Pikorová.
Turnaj vyhrál Jakub Dole"al z T'ebí&e.
„Je to moc $ikovnej kluk, mile m# 
p'ekvapilo, jak hrál. Musím 'íct, "e 
v semifinále u" byl k vid#ní moc 
p#kn( tenis,” chválí Jana Pikorová.

Jana Cup

D$ti si u#ily t"i turnaje

Tecnifibre Uniqua Cup I

Tecnifibre Uniqua Cup II
V sobotu 21. &ervence si d#ti do devíti
let zahráli na )tvanici poprvé &ty'hru!
„P'es zimu jsme debla trénovali, 
pro d#ti je to ur&it# zpest'ení a tolik 
je to psychicky nevy&erpává. Proto jsem
si turnaj ve &ty'h'e prosadila,” 'íká Jana
Pikorová a usmívá se: „A já m#la debla
v"dycky ráda.” Turnaje se zú&astnilo
dvanáct dvojic, tedy 24 d#tí, 
v&etn# n#kolika dvojic ze )tvanice. 
„Ú&ast m# pot#$ila a turnaj m#l 

ohlas, tak"e bych p'í$tí rok 
cht#la ud#lat deblové turnaje dva.
Musím pod#kovat Pavlu Hu+kovi, 
kter( nám dal odleh&ené mí&e 
Tecnifibre pro d#ti. Zdaleka tolik 
neská&ou, tak"e mr*ousy nep'esko&í.”
Trenérku I. !LTK pot#$ilo, "e turnaj
vyhrála »její« dvojice: )t#pán Langpaul
a Jakub Vladík. „Oba jsou $ikovní, 
p'í$tí rok budou mo"ná hrát za mlad$í
"áky I. !LTK,” 'íká Jana Pikorová.

Jana Cup, to 
není jen tenis, ale

p$edev&ím spousta
her pro ty nejmen&í, 

se kter#mi to 
trenérka Jana 
Pikorová umí
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Rekrea'ní turnaje 
dostanou nov* kabát

[rekrea'ní tenis]

Systém rekrea&ních turnaj% s názvem
)tvanick( satelit je v na$em klubu
zaveden ji" 'adu let. Znamená to, "e se
b#hem letní sezóny sehrají maximáln#
dva singlové turnaje, ve kter(ch je
postup do dal$ích kol bodov# 
ohodnocen, a k tomu se polovinou
bod% p'i&ítají postupy v jednom turnaji
&ty'her. Celkov( sou&et potom stanoví
záv#re&né po'adí, které v$ak - ani"
bychom tím cht#li sni"ovat úsp#chy
vít#z% posledních let - má slabiny. 
P'edev$ím v tom, "e turnaj &ty'her,
kter( má b(t hlavn# spole&enskou 
událostí, se stává pro n#které hrá&e
honbou za získáním kvalitního partnera,
pro jiné naopak p'íle"itostí ud#lat 
slab$ímu hrá&i radost z partnerství 
s hrá&em dobr(m. Tím jsou ov$em
bodové zisky zna&n# zkresleny. Také
nasazování a následn( vy'azovací 
zp%sob singlov(ch turnaj% zp%sobí, 
"e pouze v p'edkolech si slab$í hrá&i
zahrají vyrovnaná utkání, pora"ení
potom mají nejmén# m#síc od zápas%
odpo&inek a postupující u" ve druhém
kole nevyhnuteln# &eká nasazen( siln(
hrá&. S nadsázkou lze 'íci, "e ti slab$í
rekrea&ní hrá&i si za sezonu zahrají
pouze dv# dvouhry a jednu &ty'hru, 
a to je bezesporu stra$n# málo. 

Od za&átku letní sezony 2008 by 
proto m#lo dojít ke zm#n# systému
turnaj% a po&ítání bod%. Na základ#
v(sledk% a kone&né tabulky leto$ního
)tvanického satelitu budou 
hrá&i rozd#leni do kategorií, noví 
zájemci pak v(konnostn# ohodnoceni
podle vyjád'ení trenér% nebo 
tenisov(ch partner%. Podle po&tu 

p'ihlá$en(ch hrá&% a hrá&ek bude 
stanoven i po&et jednotliv(ch 
kategorií, neboli divizí. V t#ch pak bude
minimáln# osm, maximáln# dvanáct
hrá&%, kte'í se v pr%b#hu sezóny utkají
systémem ka"d( s ka"d(m. Celkov(
po&et zápas% ka"dého hrá&e tak bude
minimáln# sedm, maximáln# jedenáct,
vesm#s se soupe'i podobné v(konnosti. 
Na konci sezóny vznikne záv#re&ná
tabulka podle vzoru z jin(ch sport%,
v&etn# skóre set%, které m%"e 
p'i rovnosti bod% o po'adí v divizi 
rozhodovat. Z hrá&% nejvy$$í divize 
vzejdou i pomyslné stupn# vít#z% 
nejlep$ích hrá&% klubu a ze v$ech 
dal$ích divizí se bude postupovat
i sestupovat (dva a" t'i hrá&i 
podle po&tu ú&astník% v divizi). 
Tímto zp%sobem tedy bude ka"dému
hrá&i umo"n#no sehrát v sezon# 'adu 
vyrovnan(ch zápas% a zárove* 
p'i dobré v(konnosti postoupit 
v p'í$tím roce o divizi v($e.

Nov( systém bude vy"adovat 
ur&itou káze* z hlediska dodr"ování
termín% jednotliv(ch kol v divizích,
zcela jist# bude muset existovat 
dobrovoln( sout#"ní v(bor s pravomocí 
kontuma&ních v(sledk% v p'ípad# 
dlouhodob# nesehran(ch utkání.
V(sledky a pr%b#"né tabulky 
jednotliv(ch divizí budou vedeny 
a aktualizovány na internetov(ch 
stránkách klubu.

V#'me, "e nov( systém najde 
dostatek p'íznivc% a p'isp#je k v#t$í
sportovn#-spole&enské anga"ovanosti
neprofesionálních hrá&% klubu.

Lubo& (vlevo) a Pavel Zahradníkovi pat$í k nejlep&ím 
rekreant(m I. ,LTK a nov# systém bodování turnaj( 
na tom jist! nic nezm!ní

Vladislav #avrda 
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nehrál. A" te.. Uwa hraje hokej, roste
mi b'icho, tak jsem si 'ekl, "e bych m#l
taky n#co d#lat. Tak hraju tenis.”

Pro% na )tvanici?
„Proto"e jsem se jednou na mejdanu
seznámil s Tomá$em Hláskem a s Lá.ou
Chramostou, kte'í mi pak dali k narozkám
ka"d( jednu raketu. Pak jsem se potkal
s Romanem Jebav(m, $el si s ním zahrát
a - od té doby chodím pravideln#.”

Není na vás I. ,LTK trochu moc 
seriozní klub?
„Je (usmívá se). Kdyby to bylo 
na m#, asi by to tady vypadalo 

mali&ko jinak... Ale !LTK je klub 
s ohromnou historií a tradicí, 
tak"e to naprosto respektuju. 
I kdy" lidi jako já by 
to tady mohli tro$ku o"ivit. 
Zpo&átku m# asi m#li za blázna, 
i pan prezident Stejskal, ale te. 
u" m# snad berou jako &lena rodiny. 
Já holt vypadám jinak na ulici, 
v aut# i na kurt# - hraju 
v podkolenkách, mám svoje oblíben(
tri&ka a taky jsem $pan#lskej lifta'.
Odmali&ka m# u&ili zakopat 
se vzadu, nechodit na sí+ a drtit 
nep'ítele zezadu (sm!je se). 
A taky jsem prost# exhibík. 

Ale kdy" m# pak lidi poznají, 
v$echno b(vá v pohod#. 
Tak"e u" jsem snad zapadl a cítím se
na )tvanici skv#le.”

Jak %asto hrajete?
„)est dní v t(dnu, n#kdy i dvakrát.”

A které »nep$átele« se sna"íte 
drtit zezadu?
„V#t$inou mlad( kluky, juniory. 
S rekreanty si - bez urá"ky - prost#
nezahraju. Kondi&ku sice nemám, 
ale ten feeling, ten pocit, 
tam po'áde je. Ale hlavn# chci 'íct, 
"e se mi tady moc líbí.”
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[hrají na !tvanici]

Na )tvanici si na n#j chvíli zvykali.
„Chápu je, jsem p'ece jenom tro$i&ku
jinej,” sm#je se DJ LUCKY LUCASO
(33), vlastním jménem Luká$ Penz. 
Od p#ti do $estnácti vyr%stal 
ve )pan#lsku. Teprve pak se vrátil
dom% do !eska, odkud si je$t# 
odsko&il na vojnu do $pan#lské 
Almerie. Ve $pan#lském pase má pro
na$ince hodn# legra&ní jméno: Lucas
Eduardo Penz-Kodajova. „Eduardo
mám po kapitánovi ve $pan#lsk(ch
legiích, kde jsem slou"il. Pok'tili m# 
v kostele. A Kodajová po mám#, 
ve )pan#lsku to tak prost# je,” 
vysv#tluje Lucaso, mu" mnoha profesí,
kter( je druh( rok &lenem I. !LTK 
a na )tvanici hraje skoro denn#. 
Jméno si ale ud#lal p'edev$ím jako 
DJ, moderátor a showman. 

Mládí jste pro"il ve )pan!lsku - jak 
to p$i&lo?
„Kdy" mi bylo p#t, tak jsme se tam 
s mámou odst#hovali. Vrátil jsem 
se ve dvaadevadesátém.”

P$ijel jste a z(stal? Zapomn!l 
na sluní%ko, mo$e a plá"e?
„P'esn# tak, u" jsem toho m#l dost. 
A !esko je nádherná zem#. Na$el jsem
tady i super lidi. To »latino« mi ale 
v srdci z%stalo. Jsem trochu )pan#l,
mám rád víne&ko, zábavu, dobr( 
lidi a hudbu.”

Kdy" jste se vrátil do ,eska, v!d!l
jste, co budete d!lat?
„Ne. Já tu byl v"dycky jen na dovolené,
na pár t(dn%. A" ve dvaadevadesátém
jsem se tady zamiloval, pak m# kluci
vzali do )pindlu, kde jsem poprvé vid#l
sníh a - protáhlo se to na patnáct
let...”

Co v&echno u" jste v Praze d!lal?
„V Pra"ské informa&ní slu"b#, d#lal
jsem bagá"istu, tahal kufry, &ty'i roky
byl v recepci hotelu Forum a pak 
v Marriottu. Cestovní ruch se mi líbil,
umím sedm jazyk%, krom# &e$tiny 
a $pan#l$tiny taky angli&tinu, n#m&inu,
ital$tinu, francouz$tinu, nor$tinu 
a $pan#lsk( dialekt - valenciano nebo
katalano. No a p'i tom jsem chodil
pa'it a d#lal performátora. Ve dne
kvádro, v noci druhej "ivot, mejdany.
Taky se Salmou Hayek nebo Vin 
Dieselem, o které jsem se tehdy 
staral v hotelu.”

A performátor...
„Prost# jsem d#lal na mejdanech 
show. Do toho jsem nato&il pár 
reklam, t'eba na coca-colu, hrál 

ve filmech, v zahrani&ních i na$ich. 
V Samotá'ích, v Perníkov( v#"i, 
v D#v&átku... Pak jsem za&al d#lat 
produkci, svoje mejdany,
v Radosti FX - a" m# zavolali 
do )pan#lska na vojnu.”

Tak"e jste se vrátil?
„Musel jsem. Poslali m# ale na druhou
stranu )pan#lska, tisíc kilometr% 
od mámy. A navíc - to bylo k snídani
pivo, k ob#du pivo, k ve&e'i pivo, 
prost# nuda, "ádn( sport, nic. 
Nastoupil jsem v den m(ch narozenin,
v listopadu, a hned p'etáhl ve&erku,
tak"e m# $oupli do basy. P'es m'í"e
jsem ale podepsal $pan#lsk( legii 
a st#hoval se do Almerie. Na dva roky.
Byl to skv#lej zá"itek, v%bec toho 
nelituju. Je to elitní jednotka, makalo
se tam, tak"e jsem se vrátil jako
korba... A bral jsem to jako legraci,
jako dovolenou. To mi bylo p#tadvacet.
A pak jsem se vrátil a - vzáp#tí $el 
na lo., kam jsem si u" p'edtím 
podal p'ihlá$ku.”

???
„Cht#l jsem to zkusit u" p'ed vojnou.
Byla to luxusní lo., Mercury, pro &ty'i
tisíce pasa"ér%. Za rok a p%l jsem objel
&ty'ikrát sv#t. V$ude jsem byl, v$echno
jsem vid#l. (sm!je se) Za&ínal jsem 
jako pingl v $estihv#zdi&kové restauraci 
v kvádru a bíl(ch rukavi&kách, vypadal
jsem jako tu&*ák. Byla to d'ina, 
i &trnáct, dvacet hodin denn#. 
Po t'ech m#sících jsem $el na bazén,
kde jsem pak d#lal plav&íka, a skon&il
jsem u divadla jako entertainer 
a perfomátor. Ta pra"ská $kola se mi
hodila. A nakonec jsem d#lal d(d"eje
na diskotéce. Nevyd#lal jsem si tam 
ani dolar, v$echno jsem utratil, ale 
byla to báje&ná doba.”

A te+? Taky je to báje%ná doba?
„Nest#"uju si. Zkusil jsem v$echno, 
byl jsem herec, moderátor, showman,
animátor a do v$eho $el po hlav#. Taky
jsem hrál a zpíval s punkovou kapelou
Plexis. Te. u" $est( rok moderuju 
a d(d"ejuju, po ve&erech kroutím
oplatky. Nejd'ív sám, te. jsme dvojka 
s Uwou. Za&ali jsme v klubu v /elezn(
ulici, kde jsme d#lali zábavu pro zlatou
pra"skou mláde", pak jsme byli t'i roky
v Duplexu, krati&ce v klubu Celnice 
a te. se t#$íme, a" se na konci 'íjna
otev'e naproti Kotv# Palladium. Bude
to luxusní obcho.ák a páté patro 
bude jenom zábava - restaurace, bary,
puby, kasina... A klub pro patnáct 
set lidí. Tam budeme s Uwou d#lat 
produkci a hrát.”

Co d!lá d#d"ej kdy" zrovna nehraje?
„Chodí po kavárnách, kde vym($lí nové
v#ci. Lidi si asi myslí, "e jenom blbneme
a nic ned#láme, ale není to úpln# tak.”
(usmívá se)

Vy taky hrajete na )tvanici tenis - a
dob$e!?
„Já hrál tenis ve )pan#lsku. M#li jsme
krásnej velkej pozemek u plá"e a hned
vedle byly kurty. Kdy" foukalo, tak jsem
jezdil na prkn#, kdy" ne, hrál jsem
tenis. Za&al jsem asi ve dvanácti, dotáhl
to do druhé ligy ve Valencii, po $kole
jsem si ud#lal trenérsk( kurz. Ale pak
p'i$ly ty mejdany a dvanáct let jsem

DJ Lucky Lucaso: +ábel v podkolenkách

DJ Lucaso v akci - i kdy" tohle 
je p$ece jen trochu nadsázka
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David Rikl, tehdej$í $tvanická jedni&ka,
si nap'íklad na titul v%bec nevzpomíná
a na otázku, zda si vybaví zápas proti
Kordovi, jen" proti n#mu nastoupil 
ve finále za PSK Olymp, jen rezolutn#
zakroutí hlavou: „Tak to si v%bec 
nepamatuju... A "e jsem hrál proti 
Kordovi? To je pro m# nová v#c...
Pokud vím, hrál jsem proti n#mu jen
jednou, debla. S Kafelnikovem jsme 
je porazili v Mnichov#, kdy" hrál 
s Beckerem. Ale v lize? A singla? 
To si fakt v%bec nepamatuju... 
Zkuste Dammika, to je historik.”

Davide, Martin Damm u titulu 
v devadesátém chyb#l. Ale tví tehdej$í
spoluhrá&i mají na$t#stí lep$í pam#+.
Mladi&k( t(m ze )tvanice ve slo"ení
David Rikl, Daniel Vacek, Luká$ 
Hovorka, Jan Kode$ mlad$í, Andrea 
a Jana Strnadovy a Leona Lásková 
v &ervnu 1990 nejd'ív spanilou jízdou
»prokli&koval« jihlavskou skupinou. 
V ní postupn# porazil Ostravu 5:4,
jihlavsk( Spartak 6:2, Slovan Bratislava
5:4 a favorizovan( P'erov také 5:4. 

S p'ehledem vyhrál skupinu 
p'ed P'erovem a t#$il se na finále 
proti Olympu, jen" poko'il v$echny 
soupe'e v pra"ské skupin#. O titul 
se hrálo u" dva dny po odehrání 
skupin ve Stromovce.

Olymp m#l v sestav# tehdej$í 
jedni&ku Petra Kordu, hráli za n#j 
Flégl, Stankovi&, Vízner, Bobková, 
Vildová a Balnová. Na vít#ze &ekala
prémie 120 tisíc korun, podíl z celkové
dotace p%l milionu korun. A »$kolka«
ze )tvanice za&ala finále zostra. 
Dokonce tak, "e po prvních $esti 
odehran(ch zápasech bylo o titulu
jasno, jedin( bod pro Olymp získal
Korda v(hrou nad Riklem! !ty'hra 
d#v&at skon&ila skre&í a zb(vající 
zápasy se v%bec nehrály.

„Pár v#cí si samoz'ejm# vybavím,”
usmívá se Jan Kode$ mlad$í. 
„Vím, "e jsme hráli finále na Rud(
hv#zd#, "e jsme ve skupin# v Jihlav#
&ty'ikrát vyhráli, co" bylo asi trochu
p'ekvapení, ale pak u" jsme v#d#li, 

"e m%"eme vyhrát i ve finále. Byl to
p#knej t(den, já m#l sout#"e dru"stev
rád.” Kode$ si vybavuje i zápas proti
Víznerovi. „Dvakrát 7:5, ne?”

Honza Kode$ je z'ejm# jedin(m 
z tehdej$ího t(mu, kdo má na )tvanici
po'ád &lenství, i kdy" nehrající. Hraje 
za Cibulky a ve Vestci má akademii. 

Útr"ky vzpomínek na finále p'ed 
sedmnácti lety hledal pracn# i Pavel
Hu+ka, tehdej$í kou& Davida Rikla. 
„Já ze )tvanice ode$el o dva roky d'ív,
za&al jsem d#lat Pro Kennex, ale na to
finále si vzpomínám. Vím, "e to bylo
trochu s klikou,” usmívá se.

Pro osv#"ení pam#ti a pro po'ádek
je$t# finálové v(sledky: PSK Olymp - 
I. !LTK 2:5 (Flégl - Hovorka 5:7, 6:2,
4:6, Vízner - Kode$ ml. 5:7, 5:7, Korda
- Rikl 6:4, 6:1, Stankovi& - Vacek 2:6,
6:7, Vildová - A. Strnadová 2:6, 2:6,
Balnová - Lásková 6:7, 4:6, Bobková,
Vildová - J. Strnadová, A. Strnadová
skr., dal$í zápasy se nehrály)

Extraligov( titul I. !LTK z roku 1990 zdaleka není tak zaprá$en( jako ten z p#tasedmdesátého, 
o kterém jsme psali v prvním &ísle I. !LTK REVUE. I tak je ale pátrání ve vzpomínkách 
pro n#které ú&astníky ne'e$itelné, ba úsm#vné. .

Rikl o titulu z roku 1990 neví...

[z archivu]
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Jan Kode& mlad&í udolal ve finále 
Víznera

Fotky staré 17 let: Andrea Strnadová 
p$isp!la k titulu vít!zstvím nad Vildovou

David Rikl si na extraligové finále z roku 1990 v(bec
nepamatuje
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Na )tvanici u" pat'í k inventá'i. MAR-
TIN ZENKL (43) trénuje v I. !LTK sedm-
náct let! Z klubového trenéra 
a kou&e talentovan(ch junior% je dnes
privátní trenér. U" t'i roky.

Jak do&lo k té zm!n!?
„Skon&il jsem s hrá&i, které jsem vedl,
a taky se mi necht#lo cestovat. Jako
osobní kou& musí b(t trenér hrá&i 
k dispozici prakticky po'ád, zatímco
te. mám pracovní t(den od pond#lka
do pátku a o víkendu m%"u hrát golf.
A kone&n# "ít normální "ivot.”

Tak"e o víkendu vás nikdo na kurt
nedostane?
„V sobotu nebo v ned#li jdu na kurt
jen kv%li p'átel%m.” (s úsm!vem)

Kolik hodin odehrajete za t#den?
„Kdy" je sezona, tak &ty'icet. 
Ale t'eba první dva t(dny prázdnin
skoro nehraju.”

Cítí to ob%as t!lo?
„Bohu"el hodn# &asto, ob&as u" je to
kru$n(...”

Kolik %asu jste strávil na kurt! d$ív?
„Ob&as jsem taky za cel( den nevzal
raketu do ruky. (sm!je se)
Ne, ale... víc ne" dv# hodiny denn#
jsem v#t$inou nehrál, obstarali 
to sparringpartne'i.”

Ptát se, pro% jste z(stal 
i po ukon%ení klubového anga"má
na )tvanici, je asi zbyte%né...
„Proto"e tady jsem roky, mám tu 
spoustu kamarád% a - )tvanice 
je )tvanice. Za lep$ím se p'ece 
nedá odejít.”

Mimochodem - jak jste se v(bec 
objevil v I. ,LTK?
„To je docela legra&ní historka. 
Hrál jsem s raketou Pro Kennex 
a kdy" mi jednou praskl rám, $el jsem
za Pavlem Hu+kou. A on mi jen tak
mimochodem povídá: Nechce$ trénovat
na )tvanici? Pot'ebujeme trenéra. 
To bylo v roce devadesát. 
Tak jsem p'i$el a - nastoupil. Jinak 
pro Pavla d#lám u" pár let i skauting,
mana"erské smlouvy, kontakty 
s trenéry...”

Kde jste hrál a trénoval p$edtím? 
„Nejvíc jsem toho odehrál na Dukle,
nejv($ jsem se »mihnul« v národní lize.
Potom jsem tam i trénoval.”

Bylo v!t&í uspokojení, kdy" n!kter# 
z va&ich sv!$enc( uhrál solidní 
v#sledek, nebo kdy" u n!koho
z rekrea%ních hrá%( vidíte 
v#razné pokroky?
„To nelze srovnávat, obojí p'iná$í 
&lov#ku uspokojení. Kdy" hrál 
Milda Tutter dob'e na Orange Bowlu, 
m#l jsem z toho samoz'ejm# radost,
ale kdy" tenis n#koho z rekrea&ních
hrá&% chytne a zlep$uje se, je to
podobn( pocit.”

Komu se te+ sna"íte vylep&it 
bekhend nebo servis?
„Mám 'adu klient%, jsou mezi nimi 
i Ji'í )imán#, majitel Unimex Group,
Ev"en Balko, spolumajitel T'ineck(ch
"elezáren, nebo Honza Herman,
místop'edseda golfové federace.”

V %em je nejv!t&í rozdíl mezi 
trénováním talentovan#ch junior( 
a rekrea%ních hrá%(?
„Asi v tom, "e moji sou&asní klienti
moc dob'e v#dí, pro& mají trenéra.
Cht#jí se tenis nau&it, cht#jí se zlep$it,
nebo si t'eba jen dob'e zahrát 
a po'ádn# se zpotit. N#kte'í mladí 
to je$t# zdaleka nemají srovnané.”

Je n!kdo takov#, kdo vás na kurt! -
kdy" hrajete set - po$ádn! pro"ene?
„No..., není. (sm!je se)
Velmi dob'e hraje Ev"en Balko, ale
po'ád jsem lep$í...”

Jaké máte na )tvanici jako privátní
trenér podmínky?
„Klub mi poskytuje kurt a já 
platím pronájem. Mo"ná by mohl b(t
ni"$í... (sm!je se) A v zim# bych u"ivil
jeden kurt jenom pro sebe, tam mi
ob&as hodiny chyb#jí a musím »utéct« 
jinam. Ale v zásad# jsem spokojen,
sna"íme se "ít v symbióze 
a docela se to da'í.”

Va&ím nejv!t&ím koní%kem je 
golf - jak jste ho potkal?
„Kdy" jsem trénoval Denisu 
Pavlíkovou, její otec mi nabídl, abych
se staral o !esk( Golf Tour, kterou 
rozjel. Brzy mi p'i$lo trochu trapn(,
abych 'editeloval golfové turnaje, 
ale neum#l zahrát ránu. Tak jsem
za&al hrát.”

Co vá& handicap?
„)estnáct.”

Ale na klubov#ch turnajích I. ,LTK
jste se zatím dvakrát neprosadil...
„Ne, já jsem ten &ernej k%*, kterej 
v#t$inou zakulhá...” 

Trenérsk# chlebí%ek není co závid!t - n!kdy je pot$eba na kurt! i zatan%it, tak jak to p$edvádí Martin Zenkl

Martin Zenkl: 
)ern* k(&, kter* kulhá...


