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Vá"ení #lenové klubu, vá"ení tenisoví p$íznivci,

druh% rok vydávání I. !LTK REVUE za#ínáme 

s velk%m závazkem. Ob& lo'ská #ísla - $íkejme jim 

premiérová - byla velmi vysoko hodnocena, a to jak 

z hlediska obsahu, tak grafiky. Texty i fotografie byly 

kvalitní, nápadité a dob$e zvolené. Aktuální informace 

z uplynulého období st$ídaly #lánky z klubového "ivota, 

z historie, p$edstavení sou#asn%ch hrá#( a #len( se 

prolínalo se vzpomínkami pam&tník(. Celkové schéma

na)eho presti"ního klubového #asopisu bychom cht&li

zachovat, proto"e se nám zdá zajímavé a vyvá"ené. 

I. !LTK REVUE bude pro nás nadále je)t& d(le"it&j)ím 

pojítkem s tenisov%m sv&tem i proto, "e jsme ukon#ili 

spolupráci s #asopisem TENIS. Zdá se nám, "e ve vlastní

re"ii lépe p$edstavíme úsp&chy klubu, na)e d(le"ité 

partnery, mezinárodní styky s na)imi »stolet%mi« p$áteli 

i klubov% spole#ensk% "ivot. I touto cestou bychom 

vás cht&li pozvat k pravidelnému sledování na)ich 

internetov%ch stránek www.cltk.cz, prost$ednictvím 

kter%ch chceme prezentovat p$edev)ím aktuální 

d&ní v klubu.

Vladislav *avrda,
mana"er I. !LTK Praha



www.cltk.cz_03

[turnaj roku]

A" do #ty$iat$iceti 
#ekal MARTIN DAMM na své 
grandslamové )t&stí. Do#kal
se loni v zá$í ve Flushing
Meadows, kde se stal 
po boku Inda Leandra Paese
)ampionem US Open 
ve #ty$h$e.

Martin Damm: 
Splnil se mi poslední sen

Tradi!ní rituál po vyhraném mí!i

Jste pov"r!iv#?
„Ani ne. Jedin& na turnajích chodím
v"dy do stejné sprchy, kdy" je zrovna
volná.”

Víte o tom, $e pro vás byla %&astná
t'ináctka? Po t'inácti letech, co jste
hráli finále !ty'hry US Open s Karlem
Nová!kem, jste newyorsk# 
grandslam vyhrál...
„Tak na to bych si nevzpomn&l. (usmívá
se) Moc jsem se p$ed finále v New
Yorku nehrabal v historii, nesvazoval 
se tím, co bylo. P$ece jen to bylo moje
t$etí grandslamové finále v "ivot& a u"
jsem to nebral tak dramaticky. Navíc 
na US Open )lo v)echno ráz na ráz.
Hodn& pr)elo, program byl nahu)t&n%,
hráli jsme semifinále v pátek a finále
hned v sobotu. Nebyl ani #as uv&domit
si, jakou má #lov&k )anci.”

Tenkrát v roce 1993 vám bylo 
jedenadvacet, stál jste na za!átku 
profesionální kariéry a ani si mo$ná
po'ádn" neuv"domoval, co se vám 
s Nová!kem povedlo...
„Máte pravdu. Tehdy to bylo hodn&
ne#ekan%, byl jsem mlad%, debla jsem
nebral moc vá"n&. *lo o obrovsk%
úsp&ch, ale za dva roky u" jsem si ani
nevzpomn&l, "e jsem takov% zápas hrál.
Nemohl jsem tu)it, "e na dal)í takovou
p$íle"itost budu #ekat a" do roku
2006.”

Vybavíte si je%t" n"co z tehdej%ího 
finále proti Ameri!an(m Flachovi 
s Leachem?
„Hráli jsme tenkrát na centrkurtu, 
kter%m byl kurt Louise Armstronga.
Zpo#átku sprchlo, za#ali jsme o hodinu
pozd&ji. Vyhráli jsme s Karlem první set,
ale pak nás prost& p$ehráli. My jsme
byli dva singlisti, ka"d% si hrál 
to svoje. Oni byli deblov&j)í, 
opravdov% t%m.”
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Jan Vacek: „Já se t"%ím, 
a$ bude v posilovn" nov# stroj
Kettler. A taky na v#let s rodinkou 
do zoo.”

Daniel Van"k: „Na spoustu v"cí. 
A$ za!ne dvoulet# Matyá% 
srozumiteln" mluvit, a$ p(jdeme
na ja'e do zoo, na kv"tnov# Prague
Open, na dovolenou... 
Vlastn" - na tu pojedeme nejspí% 
a$ p'í%tí rok, letos snad kone!n" 
po osmi letech doplatím p(j!ku 
na byt.”

Jaroslav Jandus: „Na sout"$e 
dru$stev, hlavn" mláde$nické. 
Doufám, $e podpo'íme t#mov#
duch a $e v%ichni budou chtít klubu
vrátit to, jaké mají na )tvanici 
podmínky.”

Jana Pikorová: „T"%ím se, a$ 
na%e p'ípravka poprvé vyhraje 
p'ebor Prahy. A taky, $e budu mít
ve %koli!ce hodn# a %ikovn# d"ti 
a $e snad nebudou tak %ílená vedra
jako loni. Snad to nejsou jen 
zbo$ná p'ání...”

Magda Zemanová: „T"%ím se, $e
m" snad !eká lep%í a radostn"j%í
rok ne$ byl ten uplynul#, $e se
synovi Filipovi za!ne da'it, proto$e
m"l trable s kolenem a te* dává
tenisu stra%n" moc a $e budou hrát
dob'e moji sv"'enci Marek Routa 
s Robinem Sta+kem.”

Martin Zenkl: „T"%ím se, a$ skon!í
zima, p'ijde jaro a p"kn# po!así 
a budu moct chodit na golf.”

Vlasta Bervid: „Na mistráky 
za cé!ko, doufám, $e zase 
postoupíme!”

Vladislav )avrda: „V první 'ad" 
na úsp"chy v%ech dru$stev I. ,LTK 
a samoz'ejm" na individuální 
úsp"chy na%ich hrá!(. A taky na to,
$e se nám snad poda'í získat dal%í
plochy za Negrelliho viaduktem,
co$ je pro klub velmi d(le$ité.”

Alice Riklová: „T"%ím se, jak budu
v lét" chodit s d"tma k bazénu. 
A taky $e p'ítel ud"lá na kurt"
pokroky a bude se mnou moct hrát
p'i klubovém turnaji debla.”

Petr -urica: „T"%ím se, $e letos
za!ne realizace úprav na )tvanici,
$e se cel# ostrov za!ne m"nit 
v odpo!inkov# areál a $e dojde 
i k rozvoji tenisového areálu.”

Na co se t!"íte v roce 2007?

02_ www.cltk.cz
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Martin Damm s man$elkou Mí%ou a ob"ma syny
„P&t m&síc( jsem nehrál, spadl jsem 
a" na #ty$sté místo "eb$í#ku. Bylo mi
dvacet osm a návrat mezi singlisty by
byl slo"it%, necht&l jsem se plácat 
na challengerech. V&d&l jsem ale, "e 
na debla mám a mohl bych b%t je)t&
vysoko,” popisuje sv(j p$erod.
A v deblu nakonec utrhl spoustu 
úsp&ch(. Nejvíc práv& loni, kdy vznikl
pár Damm - Paes. Indická deblová
legenda oslovila Martina p$edloni 
na US Open, do roka a do dne se
do#kali. „Kdy" m& Leander oslovil,
v(bec m& nenapadlo, "e budeme 
tak úsp&)ní,” $íká Damm.

Po pár t%dnech spolupráce se ov)em
dostali do finále Australian Open 2006,
které bylo teprve jejich t$etím spole#n%m
turnajem! „Je to pro m& obrovská

vzpruha a motivace je)t& n&co 
dokázat,” tvrdil v Melbourne Damm
nad)en& o spolupráci s o rok mlad)ím
Indem. Paes je deblov% profesor, 
ze #ty$hry a mixu vlastní sedm 
grandslamov%ch titul(. „Málo lidí 
ví o #ty$h$e tolik, co on,” k%ve 
hlavou Martin.

Na kurt& se rád nechává strhnout 
showmansk%m spoluhrá#em. 
Po vyda$eném balónku do sebe 
naskakují hrud&mi jako americká 
dvoj#ata Bob a Mike Bryanové. 
„Oni to ale d&lají s náskokem 
a rozb&hem, my se jen tak lehce 
nadzvednem. Bojím se, "e bych ho
sest$elil, nebo "e by mi narazil hlavou
do b$icha,” sm&je se Martin, jen" není
prvním #esk%m spoluhrá#em Inda. 
Paes u" hrával s Riklem a v mixu 
s Navrátilovou. „U" umí pár #esk%ch
sloví#ek. Samoz$ejm& Ty vole 
a taky zná hlá)ku P$esn& tak. Já mu
t$eba n&co $eknu, a on na to: 
P"esn& táák.”

S úsm&vy p$i)ly i dal)í úsp&chy. 
Po prohraném finále v Melbourne 

proti americk%m dvoj#at(m Bryanov%m
se #esko-indick% pár protloukl sezonou 
a" k osudovému US Open. Martin
Damm se pod nápisy Miluji New York 
na suven%rech  rád podepí)e. 
S Paesem svedli finálovou bitvu proti
páru Björkman - Mirnyj a po 2 hodinách
a 35 minutách odcházeli jako vít&zové
- 6:7, 6:4 a 6:3.

Ve druhém setu u" p$itom byli blízko
nezdaru, ale ztracené podání dokázali
vybojovat zp&t a poslali zápas do 
rozhodujícího d&jství. Ve t$etí sad& jim
pak pomohl n&kolika chybami )védsk%
li)ák Björkman, jen" ztratil servis za
stavu 4:3 pro #esko-indick% pár.
„Najednou úpln& psychicky zkolaboval,
dal dv& dvojchyby po sob& a zkazil dva
voleje. Asi na n&j dolehla tíha koncovky,”
vzpomíná Martin, jen" naopak finále
unesl, kdy" se postavil v posledním
gamu na podání a dokázal utkání
ukon#it. Kone#n& odcházel z velkého
finále jako vít&z! „D$ív jsem nebyl
dostate#n& psychicky siln%, ne)el 
ve finále úsp&chu naproti. Nechci $íct,
"e te, jsem se to najednou nau#il,
ale... je to lep)í...”

Jak# jste byl tenkrát a jak# jste te*?
M"l jste del%í vlasy, jezdil %kodovkou?
„Tak vlas( jsem m&l ka"dopádn& víc...
(smích) M&l jsem je"ka, to byla tehdy
móda. Nosil jsem s sebou fén 
a po ka"dém zápase se fénoval. Kdy"
vidím fotky z té doby, je to úsm&vné.
Celkov& jsem byl drobn&j)í, takovej 
klu#ina. Nevzpomenu si, v #em jsem
jezdil, ale doufám, "e )kodovka u" to
proboha tehdy nebyla. Mo"ná n&jaká
toyota. To nic ale nem&ní na tom, 
"e jsem byl ucho.”

Z leto%ního vít"zného finále existuje
krásná fotografie, kdy s vyt'e%t"n#ma
o!ima a divokou radostí pobíháte 

po kurtu. Byla to nejv"t%í tenisová
euforie, které jste kdy propadl?
„Ur#it&. Mluvil jsem o tom n&kolik
posledních let, "e vyhrát grandslam 
je m(j poslední tenisov% sen. Poslední
roky jsem také dost st$ídal partnery,
cítil jsem, "e pot$ebuji n&koho, kdo m&
k velkému titulu dotáhne. Bylo mi
jasné, "e se stejn& dobr%m nebo hor)ím
par+ákem toho nikdy nedosáhnu.
S Paesem to vy)lo a v tu chvíli v New
Yorku to bylo ohromné zadostiu#in&ní...
Kdy" mi pak psal táta gratulaci, zmi'oval,
jak moc mi to p$eje u" jen za to, kolik
jsem tenisu v&noval. Pro m& to bylo
vá"n& emotivní a mo"ná i proto jsem
po me#bolu hned neb&"el k par+ákovi,

(pokra!ování ze str. 3)
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[turnaj roku]

Leander Paes a Martin Damm s pohárem za triumf na US Open

#ampion z US Open objevil tenis v gará$i
Za#alo to tém&$ p$ed t$emi desítkami
let v jedné liberecké gará"i. Tam tehdy
mal% klu#ina objevil tenisové rakety, 
je" odlo"il jeho tatínek Josef. „Táta
hrával závodn&. Za#al jsem si pinkat 
a najednou mi to )lo samo od sebe,”
popisuje tenisové za#átky MARTIN
DAMM (34). Od zá$í 2006 je otec 
syn( Maxmilliana (5) a Martina (3) 
také grandslamov%m vít&zem. Zatím
posledním, kter% vze)el z I. !LTK. 
Ale poj,me postupn&... 

Martin se stal z nad&jného "á#ka brzo
#lenem juniorské sv&tové )pi#ky. I díky
tomu, "e z Liberce p$esídlil na *tvanici.
„To bylo v roce 1985, bylo mi t$ináct.
Frantu Stejskala a Vlá,u *avrdu znám
vlastn& p$es dvacet let. Na *tvanici 
jsou nejlep)í podmínky, jaké jsem kdy 

v !echách poznal. Mám to tady rád,”
vyznává se Damm.

Po$ád má v%stavní servis a miluje 
rychl% povrch, zejména v hale. Od roku
1990, kdy p$estoupil mezi profesionály, 
drá"dil )t&stí ve dvouh$e. Vydrápal se
a" na 42. místo na sv&t& a pat$il k t&m,
jich" se favorité bojí. V"dy+ porazil 
)est tenist(, kte$í byli práv& v Top 10: 
sv&tovou dvojku Changa, Krajicka, 
Safina, Medved&va, Riose i Sticha, 
na kterého to zvlá)+ um&l.
Martin v)ak z(stává p$i hodnocení
singlové kariéry st$ízliv%. „-ádnou díru
do sv&ta jsem neud&lal, ale jsem 
spokojen%. V&t)inu kariéry jsem se
pohyboval kolem sedmdesátého místa,
m%m limitem bylo #ty$icáté místo. 
P$ece jen m&l nedostatky, které u" ne)ly

odstranit. Forhend, pohyb, rychlost,”
vypo#ítává p&tinásobn% finalista turnaj(
ATP Tour ve dvouh$e. Ani jedinkrát
v)ak neodcházel jako vít&z...

„Nejblí" byl titul asi p$i finále v Kodani
proti Johanssonovi. Hráli jsme v hale,
v)e mluvilo pro m&. Jenom"e on 
p$ijel z Petrohradu, kde vyhrál sv(j
první turnaj, a byl stra)n& rozehran%.
Prohrál jsem 3:6 ve t$etím setu,” 
vzpomíná Damm, jen" si v)ak ve)kerá
zklamání vynahradil jako deblov% 
specialista. Ve #ty$h$e uchvátil 
do konce roku 2006 #ty$iat$icet 
turnajov%ch titul(!

Je)t& p$edtím si v)ak musel vytrp&t
kruté chvíle. A zlom v karié$e. 
V roce 2000 si p$etrhal vazy v koleni.
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Relaxace p'i klubovém mistrovství 
v golfu na Karl%tejn"
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ale jen tak si jásal pro sebe, abych si
ten úsp&ch vychutnal. Nestydím se za
to, "e jsem mo"ná chvíli vypadal jako
smysl( zbaven%. Bylo to od srdce.”

Co vám po me!bolu prolétlo hlavou?
„V tu chvíli jsem m&l jen obrovskou
radost. Jsem stra)n& rád, "e u toho
mohl b%t m(j b%val% trenér Petr Vaní#ek,
kter% byl zrovna v New Yorku s juniory. 
Na tribun& sed&lo i pár znám%ch 
z Ameriky a m&l jsem se o radost 
s k%m pod&lit. Proto"e co si budeme 
povídat, atmosféra samotného zápasu
byla zoufalá. Soub&"n& se hrálo 
semifinále singlu a na nás se p$i)lo
podívat snad jen sto padesát lidí. Bylo
to trochu smutn%, na druhou stranu 
mi to pomohlo neb%t tak nervózní."

Dost !asto s sebou vozíte 
po grandslamech man$elku s ob"ma
syny, ti ale vá% nejv"t%í úsp"ch 
na vlastní o!i nevid"li...
„Ono to bylo snad i dob$e, proto"e
man"elka by to taky nemusela nervov&
p$e"ít. Je velk% nervák a kdy" sledovala
zápas doma u internetu, nebyla pr%
daleko od infarktu. Ale vá"n&, 
na US Open byla jen první #ty$i dny,
pak se musela vrátit do !ech, 
kde stavíme d(m.”

Kdy$ se !lov"k podívá na va%i kariéru,
p(sobíte trochu jako smola'. 
P'ed US Open jste prohrál ob" 
grandslamová finále ve !ty'h'e, 
v singlu jste na okruhu ATP neusp"l
ani v jednom z p"ti finálov#ch duel(.
M"l jste ze sebe stejn# dojem?
„Ne$ekl bych, "e jsem pechá#ek. 

Martin Damm
Narozen: 1. srpna 1972 v Liberci
V%)ka: 188 cm, váha: 88 kg
Bydli)t&: Praha a Bradenton, Florida
Nejv&t)í úsp&chy: finalista turnaj( 
ATP Tour v Soulu, Pekingu, 
Long Islandu (1996), Kodani (1997) 
a Hertogenboschi (1998) ve dvouh$e; 
ve #ty$h$e vít&z US Open 2006 (Paes),
finalista US Open 1993 (Nová#ek) 
a Australian Open 2006 (Paes), 
celkem 34 titul(
Nejlep)í postavení na "eb$í#ku 
ATP ve dvouh$e: 42. (srpen 1997),
ve #ty$h$e: 8. (#erven 2002)
V%hry v karié$e: 4 941 478 USD
-enat%, man"elka Michaela, 
synové Maxmillian (5)  a Martin (3)

Ve v)ech zmi'ovan%ch finále jsem 
na to prost& nem&l. Spí) psychicky 
ne" hern&. Nedokázal jsem zahrát 
tak, jak se ve finále musí. Ano, hrál
jsem t$eba s Rafterem nebo 
Medved&vem, kde byl velk% herní rozdíl,
ale v ostatních mi prost& chyb&l 
stoprocentní v%kon. To samé bylo 
v deblu. P$ed rokem proti Bryan(m
na Australian Open )lo o t&sn% zápas,
m&li jsme s Paesem brejkboly, a kdybych
je dokázal prom&nit, vyhráli jsme. Jen"e
se to nepovedlo. !lov&k musí jít v%h$e
naproti, není to jen o )t&stí. Nem("ete
se spokojit s pouh%m finále, musíte 
si jít pro vít&zství. To d&lá velké hrá#e 
a já to d$ív neum&l, nebyl jsem 
dostate#n& psychicky siln%.”

A taky vám to osud v New Yorku 
2006 vrátil. Leo% Friedl s Rusem 
Ju$n#m vám z cesty odstranili bratry
Bryanovi, v semifinále jste p'e$ili 
p"t me!bol( páru Hanley, Ullyett...

„Ale p$esn& takhle to dneska v tenise
chodí. Kdy" #lov&k není o t$ídu lep)í,
tak jako Roger Federer, kter% )t&stí ani
nepot$ebuje, nejde prost& bez p$ízn&
osudu takov% velk% turnaj vyhrát.”

Jaké byly oslavy $ivotního úsp"chu?
„P$ímo v New Yorku to moc nevy)lo. 
V ten sam% den jsem hrál finále mixu
s Kv&tou Peschkeovou, zdr"el jsem 
se na dopingu, na hotel jsem p$i)el 
ve t$i hodiny ráno a v)ichni u" spali. 
Druh% den jsme jen za)li s par+ákem 
na ob&d. Oslavy v Americe byly 
symbolické, ale doma jsem si to 
vynahradil. Ud&lal jsem oslavu v Praze,
pozval pár znám%ch a myslím, 
"e jsme to d(stojn& zapili.”

Velk# hold za $ivotní sezonu, 
ve které jste hrál dvakrát 
grandslamové finále a jednou v n"m
dokonce usp"l, vzdáváte Leandru
Paesovi. Jak# vlastn" je?
„Ur#it& velmi svérázn% sportovec 
i #lov&k. Kdy" jsme hráli s Cyrdou
(Sukem), )li jsme se spolu rozb&hat,
hodn& jsme o zápase mluvili. 
Ale Leander je jin%. Po$ád se válí v )atn&,
já se hodinu rozcvi#uju a on je ready za
p&t minut. Sice je od p$írody mr)tn%,
)lachovit%, nepot$ebuje rozcvi#ku tolik
jako já, ale n&kdy bych si stejn& 
p$edstavoval, "e to bude probíhat jinak.
Nap$íklad o zápase se bavíme a" kdy"
jdeme na kurt a kolikrát to nesta#í.”

Jste kamarádi?
„Lidsky jsme si sedli, proto"e jsme oba
hodn& tolerantní. On je no#ní pták,
nepot$ebuje moc spát a n&kdy p$ípravu
na zápas vysloven& podcení. A" na
poslední chvíli t$eba p$iletí z Indie. 
Jsme kamarádi, ale #as mimo kurt
spolu zám&rn& netrávíme. Zajdu si

rad)i na ve#e$i s #esk%ma klukama, se
kter%ma si popovídám líp. Ale kámo)i
jsme, spoustu v&cí jsme si vy$íkali, 
ale myslím, "e a" p$estaneme hrát,
napí)eme si jednou za rok a p$átelství
na cel% "ivot z toho nebude.”

.íkáte, $e je Paes no!ní pták. Tak$e
flámuje?
„To v(bec. Nepije alkohol, není 
flamendr. Spí) si na po#íta#i skládá
hudbu, furt se hrabe na internetu 
a tím, jak nemá moc smysl pro #as, 
se najednou podívá na hodinky a zjistí,
"e je p(l #tvrt% ráno a za chvíli se hraje
zápas. Vypráv&l mi, jak jednou prohrál
finále v Marseille, p$ed kter%m se takhle
zabral do n&jak%ch v&cí a spal jenom 
t$i hodiny...”

Povahov" tedy rozhodn" stejní 
nejste...
„Jsme úpln& jiní. Leander je stra)n&
nezodpov&dn%, co se t%#e #asu. Kolikrát
mu musím lhát, v kolik máme trénink.
Musím mu v"dycky nahlásit o p(l hodiny
d$ív&j)í za#átek, aby p$i)el v#as. Oni
jsou v Indii vychovávan% prost& jinak.
Tam, kdy" je #lov&k trochu slu)n& 
situovan%, nemusí $e)it v(bec nic. 
Ka"dá rodina má p&t sluh(, kte$í za n&
v)echno d&lají. Podle m& si Leander ani
neumí uva$it #aj. To nemyslím zle, 
jen konstatuju fakta.”

Na kurtu vám to ale ladí v#born". 
On je %ikula na síti, vy tvrdíte hru
zezadu. Je to velká v#hoda b#t 
v páru tak hern" rozdílní?
„Stoprocentn&. Soupe$i si na na)i hru
nemohou po$ádn& zvyknout. 
To je na)e síla.”

A z ní vze%el také triumf na US Open.
Kam dáte ten nejcenn"j%í pohár?
„V novém dom& mám pracovnu. 
Bude tam malá zídka, kam vystavím
zajímav% a cenn% trofeje a n&jaké fotky.
A tenhle pohár tam bude mít hodn&
elitní místo.”
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Sandra trénuje a komentuje

Sandra Kleinová (28) loni ukon#ila 
kv(li zdravotním problém(m kariéru,
ale na nedostatek práce si nem("e 
st&"ovat. Za#ala toti" trénovat 
)estnáctiletou Rusku Ksenii Lykinovou.
„Cht&la bych ji vytáhnout do páté 
stovky "eb$í#ku WTA,” p$eje si Sandra,
která za#ala i s komentováním 
tenisov%ch p$enos( pro Eurosport.
„Zkusila jsem to párkrát jako 
spolukomentátorka, kdy" bylo Roland
Garros. *éfredaktorovi se m(j projev
líbil a dal mi nabídku. Byla to v%zva 
a hlavn& - baví m& to.”

P'edváno!ní debly vyhráli
Klaus se Stejskalem

Tradi#ní p$edváno#ní turnaj 
ve #ty$h$e si na *tvanici zahrál 
i prezident Václav Klaus. 
Primátor Pavel Bém kv(li jednání
o nové vlád& dorazil pozd&ji, 
a tak uspokojil chu+ na tenis
singlem s Pavlem Hu+kou. Turnaj
pro partnery klubu a pozvané
hosty vyhrála dvojice Klaus 
- Stejskal a p$i následující ve#e$i,
která kon#ila a" v pozdních
hodinách, se zdaleka neprobíraly
jen fift%ny. „Jsme rádi, "e se 
z turnaje stala milá tradice 
a chceme v ní ur#it& pokra#ovat,”
komentoval akci na záv&r roku
prezident I. !LTK Franti)ek 
Stejskal.

Routa a Stan"k získali 
juniorsk# Davis Cup!

T%m Prahy vyhrál za#átkem prosince 
v Pelh$imov& juniorsk% Davis Cup 
a p$i#inili se o to p$edev)ím mlad)í
"áci I. !LTK Marek Routa a Robin
Stan&k, které doplnil Ond$ej Du)ek.
Ve finále povolila Praha t%mu ji"ní
Moravy ve v)ech t$ech zápasech
(hrály se dv& dvouhry a debl) jen
sedm gam(! Stan&k porazil Elíska
6:2, 6:1, Routa prvního hrá#e 
ro#níku Fila 6:1, 6:1 a ve #ty$h$e
vyhráli Routa a Stan&k nad dvojicí
Filo - Kocourek 6:0, 6:2. „Kluci 
mi ud&lali radost, hráli v%born& 
a stejn& tak vystupovali,” 
pochválila sv&$ence trenérka 
Magda Zemanová.
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Ú!astníci p'edváno!ního turnaje: 
zleva Petr )im(nek, Petr Hu&ka, Pavel 
Hu&ka, Vladimír Motlík, Franti%ek Stejskal, 
Václav Klaus, Petr Kuchár a Ranko Peci!. 
Pavel Bém oficiální fotografování nestihl...
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Novou halu bylo t'eba nejprve rozprost'ít a po obvodu
d(kladn" p'ipevnit. Pak u$ se »bublina« vyloupla v plné
kráse (naho'e).

Finalisté klubového mistrovství v deblu: vlevo finalisté Tomá% Pitra a David )im(nek,
vpravo vít"zové Dan Van"k a Mirek Tomka

Petr )im(nek nechyb"l 
na setkání CTC

Petr *im(nek, #len devíti#lenného 
$ídícího v%boru sdru"ení stolet%ch
klub(, se v Lausanne zú#astnil dal)ího
setkání CTC, jeho" hostem byl i b%val%
prezident Mezinárodního olympijského
v%boru Juan Antonio Samaranch. 
I. !LTK je v rámci sdru"ení velmi 
aktivní. Na ja$e plánuje cestu 
do Dublinu k p$átelskému utkání 
s Fitzwilliam Lawn Tennis Club a také
domácí utkání s n&kter%m z italsk%ch
klub(. „S prezidentem bruselského
Royal Leopold Clubu jsme se domluvili 
na pokra#ování organizování akcí 
pro d&ti, tentokrát ve form& setkání 
t$í klub( v Praze. T$etím klubem by 
m&l b%t The Edgbaston Priory Club 
z Birminghamu,” nastínil Petr 
*im(nek.

Mistry v deblech favorité

Mistry klubu ve #ty$h$e pro rok 2006 se podle o#ekávání stali Dan Van&k 
a Mirek Tomka. Ve finále porazili p$ekvapivé soupe$e - mladí#ky Tomá)e Pitru 
a Davida *im(nka. Semifinále bylo poslední )tací pro nasazené páry *íma - Mud$ík
a B&lohradsk% -Mat&jovsk%. „Ú#ast t$iadvaceti pár( nás p$íjemn& p$ekvapila, 
v po$ádání deblového mistrovství klubu budeme ur#it& pokra#ovat,” $íká Vladislav
*avrda. „V%tka naopak pat$í t&m, kdo se p$ihlásili a nedokázali v pr(b&hu 
n&kolika t%dn( najít #as pro sehrání svého prvního zápasu.”

Babí léto sv"d!ilo d"v!at(m

Podzimní klubov% den se 24. zá$í konal za letního po#así a ú#asti 18 deblov%ch
pár(, které byly rozd&leny do #ty$ skupin, do #tvrtfinále postupovaly v"dy první
dv& dvojice. „Budi" ke cti n&kter%m dobr%m hrá#(m, "e turnaj pojali spí) 
spole#ensky a spárovali se s mírn& slab)ími partnerkami nebo d&tmi, tak"e sice
ztratili mo"nost bojovat v samém záv&ru, ale o to v&t)í pro"itek ze hry poskytli
sv%m partnerkám. To platí zejména o Lubo)i Zahradníkovi, Danu Filjovi, Pavlu
Mud$íkovi a Petru *im(nkovi,” $íká Vladislav *avrda. Turnaj nakonec vyhrály dámy:
Alice Riklová a Vlasta Bervid. Radost m&li ur#it& i ti nejmlad)í ú#astníci turnaje,
kte$í vyhráli sout&" druhé )ance - Lucie *im(nková a Patrik Rikl byli za hezkou 
hru odm&n&ni velk%m zmrzlinov%m pohárem. 

Petr )im(nek a Juan Antonio Samaranch 
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[stalo se]

Za#átek roku 2006 byl krut% k $ad&
sportovních za$ízení. Pod tíhou t&"kého
a vlhkého sn&hu spadly st$echy 
na n&kolika stadionech a za své vzala 
v b$eznu i nafukova#ka na *tvanici.
Dnes u" se t$i m&síce hraje ve zbrusu
nové hale. A není to ledajaká 
»bublina«. Na korb& kamionu putovala
tém&$ tisíc kilometr( z dalekého 
italského Milána. P$es )v%carské Alpy 
a N&mecko a" na *tvanici. 
Halu, je" zakr%vá t$i kurty, op&t
dodala firma Plasteco Milano, jeden 
z nejrespektovan&j)ích v%robc( tohoto
druhu »architektury« na sv&t&. 
U" padesát let zast$e)ují Italové fotbalové
i hokejové stadiony #i plavecké bazény 
a tenisové kurty. Halu pro *tvanici u)ili
lidé z Plasteco Milano zhruba 
za dva m&síce.

„V !eské republice není firma, která 
by um&la nafukova#ku u)ít tou formou,
jakou jsme pot$ebovali. Na)e hala má
specifick% tvar. Navíc nesedí na kotvách

na zemi, n%br" je posazená na mantinely
t$í kurt(. To znamená, "e pod st$echou
z(stalo i jakési hledi)t&,” vypo#ítává
mana"er I. !LTK Vladislav *avrda, kter%
dohlí"el na pojistnou událost spojenou
s pádem staré haly i na stavbu té nové.
A ta je skute#n%m )tvanick%m klenotem. 

Italové )ili halu skute#n& na míru, 
ur#itá místa bylo toti" t$eba p$eklenout
traverzami a oto#n%mi vchody. Upravoval
se také agregát, kter%m se do haly
"ene vzduch. Pod dvouvrstvou st$echou
jsou dva antukové kurty a jeden 
s um&l%m povrchem Play It, tedy 
kobercem, kter% se ka"doro#n& 
pokládá na d$ev&né desky a izola#ní
vrstvu. „Hala funguje jak pro závodní
tenis, tak pro tenisovou )kolu i rekrea#ní
hraní. D&lá nám dlouhodob& dobrou
slu"bu,” vypo#ítává *avrda.

Stavba nafukova#ky nebyla na za#átku
listopadu procházkou r("ov%m sadem,
a# po#así venku vykouzlilo tém&$ letní

teploty. Slo"itá akce trvala tém&$ #ty$i
dny. „Zvlá)tním zp(sobem se musela
umis+ovat sv&tla, navíc je to dvouplá)+ová
hala, která má mezi dv&ma vrstvami
vzduchov% pol)tá$ a lépe tak izoluje,”
popisuje *avrda. *tvanická »bublina«
pr% p$i)la zhruba na #ty$i miliony
korun.

Klubu d&lá obvykle slu"bu od $íjna 
do konce b$ezna, co" je o n&kolik t%dn(
mén& ne" v komer#n&j)ích tenisov%ch
centrech. „Neprovozujeme ji tolik
t%dn( jako ostatní. Máme kvalitní
závodní tenis a v $íjnu je)t& po$ádáme
spole#enské turnaje, proto se sami
takto »obíráme« o finance. Ale je to
kv(li spokojenosti v)ech na)ich hrá#( 
a #len(,” podot%ká *avrda, jen" se u"
nemusí bát, "e nov% )tvanick% klenot
klesne pod návaly sn&hu. „Kdyby p$i)lo
masivní sn&"ení, odpustíme vzduch 
z mezivrstvy, aby )lo teplo z haly 
a" do horního plá)t&. Pak bude sníh
rychleji tát a stékat dol(...”

Krása za %ty&i miliony
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Vzpome+te, jak jste na )tvanici 
p'icházel.
„To není t&"ké, pamatuji si to velice
p$esn&. P$i)el jsem v únoru 1965 a bydlel
v d$ev&né svobodárn& tehdej)ího
Motorletu na Smíchov&. Byl to velk%
skok... U" za pár m&síc( jsem ale vyhrál
Pardubickou juniorku, dostal se 
do reprezentace a potvrdil si, "e to byl
správn% krok. Na gymnáziu Nad Turbovou
jsem navíc potkal lásku, svoji budoucí
man"elku, a najednou se mi za#alo 
v Praze líbit. Po dvou letech jsem se
p$est&hoval na *tvanici, bydlel jsem 
v místnosti po paní Drobné, matce
Jardy Drobného. V tom pokoji, kter%
m&l patnáct metr( #tvere#ních a kde
nebyla teplá voda, jsme s man"elkou
Majkou bydleli i po svatb& a star)í dcera
Klára se narodila v porodnici na *tvanici,
na jejím" míst& jsou dnes dvorce #íslo 
2 a 3. To u" skoro nikdo neví...”

Jak vlastn" vypadala )tvanice 
p'ed dvaa!ty'iceti lety?
„Zázemí se s dne)kem samoz$ejm&
srovnat nedá. Byla tady d$ev&ná 
klubovna, ale i kdy" za moc nestála,
stejn& jako )atny, obojí m&lo svého
ducha. Cítili jsme se tady velice dob$e,
nám mlad%m kluk(m tady nic 
nescházelo, i kdy" tady byl jen mal%
bufet, kter% n&kdy fungoval a n&kdy
ne. Hrozn& rádi na to vzpomínáme 
a n&kdy nám tady stará atmosféra
chybí. Spoluvytvá$eli ji skv&lí hrá#i, kte$í
tu byli. A+ )lo o Javorského, kter% tady
byl dlouhá léta jedni#kou, Petra *trobla,
Pavla Bendu nebo Pavla Kordu.”

,ím to bylo, $e jste se tady cítili tak
dob'e?
„Na tehdej)í dobu tu bylo zázemí 
velmi dobré, navíc v%borná parta.
P(sobil tu naprosto skv&l% správce doktor
Sou#ek, dával tomuhle místu n&co
mimo$ádného a v)ichni jsme ho m&li
velice rádi. Byl to inteligentní a vtipn%

pán, jen" rozum&l tenisu. Za léta, 
co jsem tady bydlel, jsme u"ili spousty
legrace.”

Na co z tehdej%í doby si t'eba 
vzpomenete?
„Jak jsem ráno vstal a )el se nasnídat
Na Po$í#í. Tenkrát je)t& nebylo 
na Hlávkov& most& tolik aut, p$e)li jste
ho klidn& t$ikrát tam a sem, ani" by
n&jaké jelo. Navíc uprost$ed mostu byla
stanice tramvaje, popojel jsem jednu
zastávku a byl Na Po$í#í.”

Na jaké %tvanické trenéry nejvíc 
vzpomínáte?
„Je jich víc. Pamatuji Milo)e 
Konráda, Milana *irokého, Pavla Bendu 
a jeho nezapomenutelné pou#ky. 
Rád vzpomínám na státního trenéra
Pavla Kordu, v&noval se mi, kdy" jsem 
pot$eboval p$ed&lat bekhend obouru#
na jednoru#. Snad nejvíc ale vzpomínám
na Jirku Javorského, ke kterému jsem
m&l velk% respekt a velice rychle jsem
vst$ebával jeho rady. Je paradox, "e
jsem ho jako trenéra neza"il na *tvanici,
ale na Rudé hv&zd&, kde jsem byl 
na vojn&. S Javorsk%m jsme hráli
podobn&, byl to technick% hrá#, 
co hodn& p$em%)lí. Vzpomínám si, 
jak jsem se ním v dob&, kdy on kon#il 
a mn& bylo asi devatenáct - byl tehdy
druh% na domácím "eb$í#ku, sehrál
vyrovnan% zápas v Ústí a prohrál 
5:7 ve t$etím. To byl velk% zá"itek.”

Mluvíte o dobré part", na )tvanici
máte mnoho kamarád( dodnes.
Hodn" debl( jste sehrál nap'íklad 
po boku Vladislava )avrdy...
„Jasn&, s Vlá,ou se známe víc ne" 
t$icet let, debly jsme trénovali skoro
denn&. A hrálo se mi s ním moc dob$e.
Byl jsem technick% hrá#, pot$eboval
jsem k sob& n&koho, kdo mí#ky pozabíjí.
Nastupoval jsem taky s Vlá,ou 
Zedníkem. Ale v"dy+ já jsem debla 

P$ed dvaa#ty$iceti lety byla *tvanice úpln& jiná, tak jako cel%
tenis. Andre Agassi nebyl je)t& na sv&t& a Ivan Lendl se teprve
u#il zacházet s raketou. Tehdy, v roce 1965, p$i)el )estnáctilet%
PAVEL HU.KA (57) ze *umperka do Prahy. Nejd$ív byl vynikajícím
hrá#em, pak trenérem, po dvacet let u" pat$í i do v%konného
v%boru I. !LTK. 
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Pavel Hu'ka:
Partu nám mohou závid!t

[interview]

Pavel Hu&ka v dobách, kdy pat'il mezi domácí %pi!ku 
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Op&t p$ed branami finále skon#il t%m 
I. !LTK p$i zá$ijové extralize smí)en%ch
dru"stev. Ta se hrála krátce po US
Open v Ostrav&. Po hladk%ch v%hrách
nad Mariánsk%mi Lázn&mi a t%mem
Moravskoslezsk% tenisov% vystavil klubu
stop v boji o finále obhájce titulu 
a pozd&j)í )ampion TK Neridé. I. !LTK
tak skon#il s !eskou sportovní 
na d&leném t$etím míst&.

„Byl to ro#ník, ve kterém jsme splnili
jen tu nejzákladn&j)í povinnost, 
a to porazit papírov& slab)í soupe$e 
z Mariánsk%ch Lázní a z Ostravy. 
Rozhodující zápas o postup do finále
proti TK Neridé se nám vylo"en& 
nepovedl,” hodnotí Vladislav *avrda. 

T%m TK Neridé, v jeho" $adách p(sobí
ost$ílení borci z profesionálních turnaj(
nejvy))í kategorie Luká) Dlouh%, Tomá)
Zíb #i Kv&ta Peschkeová p$emohl t%m 
I. !LTK ji" v lo'ském semifinálovém
m&$ení sil na sv%ch kurtech. To se je)t&
extraliga hrála jin%m systémem. Letos
probíhala celá sout&" v profesionáln&j)ích
podmínkách a na jednom míst&. 
V%sledek ale op&t p$íznivce klubu
nepot&)il - I. !LTK prohrál s TK Neridé
1:5! A to je)t& jedin% bod získal 
)tvanick% klub poté, co Dlouh% takticky
skre#oval jedni#ce I. !LTK Janu 
Hernychovi.

Rozdíl ve skóre ud&lala p$edev)ím 
dv& utkání. V tom prvním Michaella
Krajicek nesta#ila na Kv&tu 
Peschkeovou a podlehla 3:6, 4:6.

Po'adí tenisové extraligy 2006
1. místo TK Neridé (300 000 K#) 
2. místo TK Precolor P$erov (200 000 K#) 
3.-4. místo I. ,LTK Praha (100 000 K!) a TK !eská Sportovní (100 000 K#)
5.-6. místo Moravskoslezsk% TK (50 000 K#) a PSK Olymp Tovek (50 000 K#)

V#sledky I. ,LTK v extralize 2006
I. ,LTK Praha - TK Purum Mariánské Lázn" 8:1 (Hernych - Dilaj 6:1, 6:1, I. Miná$ - P$íhoda 
6:2, 6:3, Krajicek - Hradecká 6:3, 6:2, Böhmová - Blahotová 6:3, 7:6, J. Miná$ - Dra"n% 
6:3, 6:0, Marek - Holenda 6:2, 6:0, Hernych, I. Miná$ - Dilaj, Holenda 6:2, 6:4, Marek, 
Kameník - P$íhoda, Vymetálek 0:6, 5:7, Krajicek, Pa)tiková - Dudláková, Hradecká 6:2, 6:2)
I. ,LTK  - Moravskoslezsk# tenisov# 7:2 (Kameník - Pla#ek 4:6, 6:3, 6:4, Mertl - Schulhauser 
6:4, 6:4, Krajicek - Fislová 6:0, 6:2, Hernych - Panfil 6:3, 6:7, 6:0, I. Miná$ - Vencl 6:1, 6:3, 
Pa)tiková - Holu)ová 3:6, 6:0, 6:0, Pa)tiková, Böhmová - Holu)ová, Fislová 2:6, 6:4, 0:1 
skre# domácí, Marek, Kameník - Pla#ek, Michnev 6:3, 4:6, 0:1 
skre# domácí, Hernych, Mertl - Vencl, Krko)ka 2:6, 6:1, 1:0 skre# hosté)
I. ,LTK  - TK Neridé 1:5 (Hernych - Dlouh% skre# hosté, I. Miná$ - Kubot 5:7, 4:6, 
Krajicek - Peschkeová 3:6, 4:6, Böhmová - Radwanská 4:6, 3:6, Mertl - Zíb 1:6, 3:6, 
J. Miná$ - Chramosta 3:6, 4:6)

„V&$ili jsme, "e je Mí)a favoritkou, 
ale Kv&ta hrála v%born& takticky 
a potvrdila, "e v extralize podává 
)pi#kové v%kony,” $íká *avrda, jeho"
je)t& více mrzela porá"ka Iva Miná$e
s Polákem Kubotem. „M&l to b%t bod
pro nás, nebo+ Kubot je v%razn& lep)í
na rychl%ch povr)ích. Bohu"el v%kon 
Iva byl velmi netaktick% a chaotick%,”
mrzí *avrdu. Mlad)í z bratr( 
Miná$ov%ch podlehl polské akvizici 
TK Neridé 5:7, 4:6. 

*anci m&l mít i Jan Miná$
proti Chramostovi, ale také zklamal 
a prohrál 3:6, 4:6. Po lo'ském hostování
v P$erov&, kde #asto bodoval, dostal
)anci ve )tvanickém t%mu, ale zhostil 
se jí ve v)ech ohledech )patn&.

Bohu"el ani bojovn% Mertl proti 
zku)enému Zíbovi a Böhmová 

proti polské juniorce Radwanské 
neuhráli lep)í v%sledek - v t&chto 
zápasech v(bec nesvitla jisk$i#ka 
nad&je na zvrat.

Pozitivní te#kou za nepoda$en%m 
ro#níkem byla alespo' snaha 
po$adatel( o renovaci pon&kud 
»zatuchlé« sout&"e. 
Záznamy utkání p$iná)el ka"dá 
den kanál !T4, po n&kolika letech
odmlky se hrálo o prémie. 
Celková dotace extraligy byla 
800 tisíc korun, I. !LTK bral 
za t$etí místo 100 tisíc.

„Tím, "e se hrálo o prémie, 
dostala extraliga alespo' nádech 
profesionality. A aspo' #áste#n& 
se nám vrátily náklady,” $íká *avrda.
A v&$í, "e letos se I. !LTK uká"e 
v extralize v lep)ím sv&tle.

Extraligov# t#m I. ,LTK v sezon" 2006: v p'ední 'ad" zleva kapitán Ji'í Fencl, Katka Böhmová, Michaella Krajicek, Mí%a Pa%tiková 
a Martin Kameník, naho'e zleva kapitán Ji'í H'ebec, Jan Marek, Jan Miná', Ivo Miná', Jan Mertl a Jan Hernych

P&ed branami finále
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[interview]

hrál snad skoro s ka"d%m v#etn& 
Ivana Lendla. Jemu bylo osmnáct, 
u" tehdy #ty$hru moc nehrál, ale 
jednou jsme spolu nastoupili v Nice 
a hodn& jsme potrápili wimbledonské
vít&ze McNamaru s McNameem.”

Byl jste ale také hodn" dobr# 
singlista.
„Moje nejlep)í umíst&ní bylo 81. místo
na sv&t&. Mo"ná jsem byl tak vysoko
jen m&síc, ale byl. To, "e jsem byl 
v první stovce ATP pova"uju za spln&ní
svého tenisového snu.”

Kdy$ se podíváte na singlovou 
kariéru, m"l jste na víc?
„To je t&"ké vzpomínání. U" ve dvaceti
jsem pat$il mezi evropskou )pi#ku, 
ale sv(j první mezinárodní turnaj jsem
si zahrál a" v )estadvaceti. To mluví 
za v)echno. Tenkrát m&li licenci 
a smlouvu s Pragosportem 
na profesionální turnaje jen #ty$i 
nejlep)í !echoslováci. Oby#ejn& )lo 
o Honzu Kode)e, Jirku H$ebce, Frantu
Pálu a Vlá,u Zedníka. Kdo licenci
nem&l, vyjel jednou za rok na n&jak%
pou+ák a dost. Dostat se mezi #ty$ku,
to byla tehdy obrovská motivace, ale
také obrovsk% tlak. Ka"d% zápas pro m&
byl tém&$ existen#ní, já kv(li tomu hrál
víc p$i zdi, mí' riskoval a spoléhal na
to, co umím. Prost& jsem se nevyvíjel.”

Kdy jste licenci získal?
„V )estadvaceti. Hned na prvním 
turnaji ATP v Mnichov& jsem se dostal
mezi nejlep)ích osm.”

Pro! vám licenci tak dlouho upírali?
„Tenis byl tenkrát jedin% sport, 
ve kterém se lidi dostali k pen&z(m 
a nemuseli emigrovat. Ale v(le roz)í$it
po#et hrá#(, kte$í mohli na turnaje
vyjí"d&t a vyd&lávat, nebyla velká
dokonce ani u tenisového svazu. Oni 
se báli, trochu nám závid&li, a p$esto"e
jsem v%konnost m&l, byl jsem v na)em
"eb$í#ku a" pát% )est% a jezdit mohli
prost& jen první #ty$i. Byla to politická
hra. Kdyby komunisti cht&li, mohl 
jsem dostat d$ív )anci i já.”

Jak# byl vá% nejv"t%í zápas?
„Rozhodn& s Italem Panattou 
v prvním kole French Open 1976. 
Bylo mi dvacet sedm, na okruhu jsem
byl druh% rok, ale na Roland Garros
jsem nastoupil poprvé. Rok p$edtím mi
krátce p$ed Pa$í"í p$i)el na turnaj 
do Düsseldorfu telegram, "e jsem se
neve)el do kvóty !STV a na French
Open nesmím... Tentokrát jsem v Pa$í"i
t%den trénoval, zvykl si na mí#e Tretorn,
co málo skákaly. Zato Panatta vyhrál
turnaj v /ím& a p$ijel prakticky 
bez p$ípravy.”

A vy jste na n"j m"l me!bol. 
Na hrá!e, jen$ o pár dní pozd"ji
Roland Garros vyhrál...
„Byl to nezapomenuteln% zápas. 
Vid&l ho státní trenér Pavel Korda 
a #ást i Jirka H$ebec. Prohrával jsem 
1:2 na sety a )lo se tehdy je)t& 
na patnáct minut do sprchy. Ud&lal
jsem si tam taktiku a #tvrt% set vyhrál
6:0. Ten set bych cht&l je)t& jednou
vid&t, bohu"el jsem si ne$ekl o video. 
V pátém setu jsem m&l v%hodu na 5:3
a pak je)t& me#bol za stavu 10:9. 
Na me#bol mi Panatta zahrál prase, 
já mí#ek dob&hl a cht&l ho p$elobovat.
On balónek jen tak tak vrátil, já zahrál
tém&$ jasn& vít&zn% prohoz, jen"e on
ú"asnou rybi#kou me#bol odvrátil. 
Lidi $vali a tleskali a já si jen povzdechl,
"e se to musí stát zrovna mn&. 
Prohrál jsem 10:12.”

Nakonec jste ale díky tomu byl slavn#,
ne?
„Ano, v uvozovkách $e#eno jsem 
byl mo"ná slavn&j)í, ne" kdybych ten
zápas vyhrál. Kdo z hrá#( ten fift%n
vid&l, v"dycky $íká, "e na n&j nem("e 
zapomenout. Pozd&ji jsem jednou 
trénoval s Panattou v Monte Carlu.
Zahráli jsme podobn% mí#, zase jsem
ho prohodil po lajn& a on mi povídá:
Takhle jsi to m&l tenkrát zahrát. 
A smál se mi do o#í...”

Tenkrát asi ve sv"t" muselo vyvolat
hodn" otázek, kde se celou dobu
skr#val tak dobr# hrá!, ne?
„Kdy" jsem p$i)el po zápase do )atny,
vrhli se na m& noviná$i a ptali se, jak 
je to mo"né, kde jsem celou dobu byl.

Ale já byl stra)n& unaven%, 
tak p$i)el Jirka H$ebec, usadil m& 
na lavi#ku a v)echno jim $ekl za m&.
Za#al jim povídat, jak m& komunisti
necht&li pustit a tak dále. Vedoucí na)í
v%pravy rad)i rychle utekl na záchod. 
Nicmén& druh% den u nás stejn& vy)lo 
v novinách, "e jsem dal p$ednost 
studiu p$ed tenisem a dal)í 
podobné kecy.”

Pat'il jste k nep'íjemn#m soupe'(m 
i proto, $e podáváte a sme!ujete
levou rukou, ale jinak hrajete pravou.
Jak jste se to nau!il?
„Od p$írody jsem levák, ale tenkrát 
byli leváci p$ed&láváni ve )kole 
na praváky. Pravou jsem hrál tenis líp,
ale v leva#ce jsem m&l nesrovnateln&
v&t)í )vih. Zkou)el jsem servírovat 
pravou, ale prost& jsem na to nem&l, 
a tak jsem z(stal u p$ehazování 
rakety z jedné ruky do druhé.”

Na )tvanici jste p(sobil i jako trenér,
ale pouze t'i roky. Pro!?
„Trénovat jsem tu za#al od roku 
1986, kdy" jsem se vrátil z N&mecka. 
Byli jsme tady v trenérském t%mu 
s Vlá,ou *avrdou a Honzou *estákem.
Hrozn& nás to bavilo, m&li jsme také
moc dobr% materiál. Hráli tady Rikl,
Damm, Vízner, Kode) junior i v%borné
holky. S t%mem Damm, Kode), Hovorka
jsem jako kapitán vyhrál v Austrálii
presti"ní Youth Cup, mistrovství sv&ta
t%m( do )estnácti let, v)ichni to byli
moji sv&$enci. Nicmén& v roce 1987
jsem dostal nabídku zastupovat firmu 
Pro Kennex, za#al jsem se rozdvojovat 
v trenéra a podnikatele a nakonec se
rozhodl, "e p(jdu cestou podnikatele.
P(l roku m& bolela hlava z t&"k%ch
za#átk(, ale postupem #asu jsem se 
ujistil, "e jsem se rozhodl správn&.”

Od roku 1986 jste také ve v#boru 
I. ,LTK. Na co jste na )tvanici nejvíc
hrd#?
„Na to, "e se za klub nemusíme 
styd&t, a+ u" p$ijede kdokoli z Evropy
nebo ze sv&ta. M("eme nabídnout 
velice p&kné prost$edí jak na kurtech
tak kolem bazénu. Máme skv&lou 
restauraci, dostali jsme se prost& 
na evropskou úrove' a to bylo 
v"dycky na)ím cílem.”

Co byste naopak je%t" vylep%il?
„Sna"íme se klub roz)í$it do míst za
viaduktem. To je ná) dlouhodob% cíl.”

Vypadá to, $e práce v klubu vás
hodn" baví. Je to i tím, $e se zde
se%la parta lidí, kte'í spolu dob'e
vycházejí?
„Ur#it&. Jezdíme spolu na dovolené 
a na hory, d&láme tady ve#írky. Jádro
lidí nám m("e závid&t ka"d% klub 
v republice.”

S Václavem Klausem p'i jednom z jarních turnaj( na )tvanici



Jaroslav Jandus: P(chou jsou star"í $áci
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*éftrenéra I. !LTK Jaroslava Janduse
(43) pot&)ily v uplynulém roce 
v mláde"nick%ch kategoriích asi nejvíc
v%kony star)ích "ák(, i kdy" ani mlad)í
"áci a dorostenci v #ele s Jebav%m 
v t%mov%ch sout&"ích zdaleka 
nezklamali. Tak stru#n& ale rok 
2006 zhodnotit nesta#í.

„*tvanickou p%chou jsou star)í "áci,
kluci, kter%m bude teprve letos #trnáct,
tak"e v této kategorii pokra#ují -
Vr'ák, Pitra, Eisner a Zedník, v)ichni
ro#ník 1993,” $íká Jandus. „Zahráli
v%born& na domácím mistrovství 
dru"stev, kde byl pát%m v t%mu je)t& 
o rok mlad)í Jakimi#. Posilou byla také
Kop$ivová, která vyhrála v)echny svoje
zápasy v singlu i v deblu. Sestrám 
Plí)kov%m mistrovství bohu"el nevy)lo,
Prost&jov jsme jinak v semifinále mohli
porazit,” $íká Jandus a opakuje: 
„Star)í "áci jsou prost& to nejsiln&j)í, 
co v klubu máme, a rádi bychom, 
aby se letos aspo' t$i z nich dostali 
do st$ediska vrcholového tenisu, 
co" znamená b%t do pátého místa 
na domácím "eb$í#ku.”

Stojí za zmínku, "e Karolína Plí)ková 
si loni zahrála semifinále ME 14 
v Ostrav& a s Kop$ivovou, domácí 
mistryní ve dvouh$e, vyhrály debla.

Tradi#n& silnou kategorií jsou 
v I. !LTK i mlad)í "áci. Loni 
prohrál t%m ze *tvanice na domácím 
mistrovství a" ve finále s Prost&jovem. 
„S postupem do finále jsme velmi 
spokojeni. Lídrem byla Rohanová, 
která je)t& mezi mlad)ími "ákyn&mi
z(stává, dob$e zahrály i Becková 
a Pavelková. Ukázali se i kluci, Routa 
a Stan&k byli navíc o rok mlad)í 
a letos v této kategorii z(stávají, 
dal)ími dv&ma v t%mu byli Budík 
a Jakimi#,” $íká Jandus a vyzdvihuje
Routu a Rohanovou: „Marek 
je ze sportovní rodiny, má ohromn%
fyzick% potenciál, v%born% servis 
a tvrdé údery. Petra Rohanová, 
která u nás hostuje z Karlov%ch 
Var(, je sice drobn&j)í postavy, 
její nejv&t)í zbraní je ale agresivní 
hra od základní #áry. Hraje velmi 
dlouze a p$esn& a v%born& 
se pohybuje.”

Solidní rok za sebou má i Becková,
letos u" star)í "ákyn&, která hostuje 
z Kadan& a trénuje na *tvanici jednou
#i dvakrát v t%dnu. Je t$etí hrá#kou 
v ro#níku a na mistrovství republiky
hrála semifinále. Herní zlep)ení loni
ukázala i Pavelková.

V kategorii dorostu se v sezon& 
2006 zaskv&l Jebav% i celé dru"stvo,
které hrálo finále.„Oporou t%mu byli
kluci v #ele s Jebav%m, v%born& zahráli 

i Ko)ler, vít&z Pardubické juniorky, 
lo'sk% vít&z z Pardubic Kameník 
a také Zeman a Blecha,” komentuje
úsp&ch Jandus. „Mezi d&v#aty jsme 
ale p$i zran&ní Kramperové m&li 
problém, v)e le"elo na Pigové 
a Krist%n& Plí)kové. Druhé místo
je vzhledem ke zran&ní Kramperové
úsp&chem, kluci p$edvedli znamenité
v%kony. Jebav% neprohrál ani zápas 
a ve finále proti Prost&jovu porazil 
i Slováka Kli"ana, vít&ze juniorky
French Open.”

V sout&"ích jednotlivc( pat$í 
k nejv&t)ím úsp&ch(m dorostenc(
vít&zství Ko)lera v Pardubicích a postup
Jebavého do Top 10 "eb$í#ku ITF. 
„Letos poprvé objede v)echny 
juniorské grandslamy a bude hrát 
Gale(v pohár, na konci roku by se 
rád ve)el do první p&tky,” $íká Jandus.
„Krom toho by m&l ud&lat první 
kroky mezi dosp&l%mi. Toté" Ko)ler. 
I on má díky v%bornému trenérskému 
a sponzorskému zázemí )anci 
se prosadit.”

Letos #ekají v I. !LTK od "ák( 
a dorostenc( dal)í tituly. Mezi 
jednotlivci p$edev)ím od Rohanové,
Routy nebo Vr'áka, mo"ná i dal)í
vít&zství na Pardubické juniorce. 
A t%my? „Za dva tituly v sout&"ích
dru"stev byl bych rád,” dopl'uje 
Jaroslav Jandus.

Star%í $áci - finalisté mistrovství ,R 2006: zleva Krist#na Plí%ková, Karolína Plí%ková,
Klára Kop'ivová, Robin Jakimi!, Luká% Vr+ák, Jan Zedník, Tomá% Pitra a Jakub Eisner

Dorost I. ,LTK prohrál na domácím mistrovství a$ ve finále 
s Prost"jovem. Stojící (zleva) kapitán Dan Van"k, Jan Blecha, 
Martin Kameník, Filip Zeman, Antonín Adam!ík a Tomá% Toman,
sedící (zleva) Ji'í Ko%ler, Eva Pigová, Kate'ina Kramperová 
a Roman Jebav#
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/áci a dorost

Roman Jebav# vít&z ITF 2 v Praze (Neridé), vít&z #ty$hry na Orange Bowlu 
Ji'í Ko%ler vít&z M !R do 18 let v Pardubicích v singlu i deblu 
Jan Blecha finalista dvouhry ITF 4 v Belgii a finalista #ty$hry tamté" (Tarkett Junior Open)
Jan )átral vít&z »A« do 18 let v /í#anech
Kate'ina Kramperová finalistka ITF 2 v Halle, semifinalistka ITF 1 v Essenu, semifinalistka #ty$hry 

juniorek na US Open a ME 18 (s Va'kovou)
Tereza Budilová vít&zka Masters !eská spo$itelna do 18 let
Martina Borecká finalistka Masters !eská spo$itelna do 18 let
Karolína Plí%ková semifinalistka dvouhry ITF 4 v Belgii a finalistka #ty$hry tamté" (Tarkett Junior Open)
Krist#na Plí%ková finalistka #ty$hry ITF 4 v Belgii (Tarkett Junior Open)
Klára Kop'ivová vít&zka Masters !eská spo$itelna do 14 let a vít&zka Nike Masters 

do 14 let, semifinalistka dvouhry Nike Masters World do 14 let, mistryn& !R 14
Zarina Diyas vít&zka »A« do 14 let na Spart& ve dvouh$e i v deblu
Jaroslav Beránek vít&z Masters !eská spo$itelna do 14 let
Tomá% Pitra vít&z TE 2 do 14 let v Ostrav& ve dvouh$e i v deblu
Petra Rohanová vít&zka »A« do 12 let v Rakovníku, vít&zka Nike Masters do 12 let a finalistka 

»A« do 12 let na Spart&, #tvrtfinalistka dvouhry Nike Masters World do 12 let
Marek Routa vít&z »A« do 12 let ve Zlín& ve dvouh$e i v deblu, #len vít&zného t%mu 

juniorského Davis Cupu
Robin Stan"k finalista »A« do 12 let ve Zlín& a finalista v deblu tamté", 

#len vít&zného t%mu juniorského Davis Cupu
Ond'ej Budík finalista »A« do 12 let na Spart& a v Rakovníku a Nike Masters do 12 let na Spart&
Nathálie Becková finalistka Masters !eská spo$itelna do 12 let a Nike Masters do 12 let
Mat"j Mare% vít&z »A« do 12 let na Bohemians
Mat"j ,abela vít&z Masters !eská spo$itelna do 12 let

Mu$i

Martin Damm ve #ty$h$e vít&z US Open (s Paesem) a finalista mixu (s Peschkeovou), 
semifinalista Turnaje mistr( v *anghaji, turnaje ATP Tour v Cincinnati 
(2 450 000 USD) a v Torontu (2 450 000 USD, v)e s Paesem)

Jan Hernych #tvrtfinalista turnaje ATP Tour v Petrohradu (1 000 000 USD)
Ivo Miná' 2. kolo ATP Challengeru ve *t&tín& (125 000 USD)
Jan Vacek 2. kolo ATP Challengeru v Nottinghamu (25 000 USD), semifinalista 

#ty$hry na ATP Challengeru v Grazu (25 000 USD, s Mertlem)
Franti%ek ,ermák finalista #ty$hry na turnajích ATP Tour v Lyonu (775 000 USD), 

Moskv& (1 000 000 USD), semifinalista v New Havenu 
(650 000 USD, v)e s Levinsk%m), 2. kolo ve dvouh$e na turnaji 
ATP Tour v Palermu (355 000 USD)

Petr Pála vít&z #ty$hry na turnaji ATP Tour ve Vídni (665 000 USD, s Víznerem), 
semifinalista v Tokiu (665 000 USD, s Novákem), #tvrtfinalista v Bangkoku 
(525 000 USD, s Novákem), Bukure)ti (355 000 USD, s Merti'ákem)

Jan Mertl semifinalista ATP Challengeru ve Freudenstadtu (25 000 USD) 
a v Don&cku (25 000 USD), #tvrtfinalista v Grazu (25 000 USD)

Jan Miná' vít&z turnaje Futures v Polsku
Du%an Karol  semifinalista turnaj( Futures v Chorvatsku a Itálii, trojnásobn% 

#tvrtfinalista turnaj( Futures

Nejv!t"í úsp!chy hrá%) I. *LTK v druhé polovin! roku 2006

[závodní tenis]

/eny

Michaella Krajicek semifinalistka turnaje WTA Tour v Hasseltu (175 000 USD), 
#tvrtfinalistka ve Stuttgartu (650 000 USD), #tvrtfinalistka #t$hry 
v New Heavenu (600 000 USD, s Morariu), v Luxembourgu 
(600 000, s Dement&vovou) a ve Stuttgartu 
(650 000 USD, s Jankovi#ovou)

Iveta Bene%ová 2. kolo turnaj( WTA Tour ve Stuttgartu (650 000 USD) a v Moskv& 
(1 340 000 USD), finalistka #ty$hry na turnaji WTA Tour v Moskv& 
(1 340 000 USD, s Voskobojevovou)

Michaela Pa%tiková 2. kolo turnaje ITF v Denain (75 000 USD), ve #ty$h$e finalistka turnaj( 
ITF v Bronxu (50 000 USD), Bielle (50 000 USD) a Bratislav& 
(75 000 USD, v)e s Hradeckou)

Kate'ina Böhmová 2. kolo turnaje ITF v Barcelon& (75 000 USD)
Lucie Hradecká semifinalistka turnaje ITF v P$erov& (25 000 USD), 

ve #ty$h$e finalistka turnaje WTA Tour v Portoro"i 
(145 000 USD, s Vorá#ovou), semifinalistka ve Stuttgartu 
(650 000 USD, s G. Navrátilovou)
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Mí%a na )tvanici s rodi!i

Usm&vavá blond%nka je profesionálkou
sice u" od roku 2003, ale teprve druh%
rok má program vyskládan% v%hradn& 
z turnaj( WTA. U" si ale zvykla 
pohybovat se v )atn& mezi nejv&t)ími
esy a ani soupe$ky u" na ni nehledí
skrz prsty jako na juniorku, je" jim
krade z dolarového kolá#e prize money.

„U" jsme se vzájemn& poznaly, 
je to docela pohoda,” vypráví Mí)a. 
Od velk%ch hrá#ek pr% odkoukává
n&které návyky. „Hodn& si v)ímám, co
d&lají na kurtu i mimo n&j. A taky se
zran&ními u" jsem se pou#ila. Budu
trp&liv&j)í, dám si v"dycky del)í pauzu,
ne" abych se n&kam st$emhlav hnala,”
popisuje sle#na, jí" v minulosti kosily
zdravotní lapálie pom&rn& #asto.

Devátého ledna oslavila Michaella 
osmnácté narozeniny. Ne doma ve
Vyso#anech, kde bydlí, ale na druhém
konci sv&ta v australském Hobartu. 
A t&)í se, jak v téhle sezon& odhodí
okovy, kter%mi spoutala mladé 
hrá#ky WTA.

„Je)t& loni jsem m&la limit, mohla 
jsem hrát maximáln& dvacet turnaj( 
do roka a cítila jsem, "e bych jich
zvládla o pár víc. Místo toho jsem
musela hrát t$eba ligu v Holandsku 
#i N&mecku. Na)t&stí letos u" "ádn%
limit nemám,” raduje se z #erstv&
nabyté dosp&losti.

Mentorem Michaelly, která má 
v k$estním jménu dv& l, aby ji Nizozemci
ne#etli Mi)ela, je její star)í nevlastní
brá)ka Richard, wimbledonsk% vít&z 
z roku 1996. „Kdy" jsem v Holandsku,
trénujeme spolu alespo' jeden nebo
dva dny. Rí)a m& chce v"dycky 
zkontrolovat a vid&t, jak na tom jsem,”
$íká o p&tat$icetiletém bratrovi, jeho"
kariéru p$ervalo p$ed #ty$mi roky 
zran&ní lokte.

Za pár m&síc( mohou b%t ze sourozenc(
dokonce i spoluhrá#i. Je velk%m p$áním
jejich táty Petra, aby si dcera se synem
zahráli smí)enou #ty$hru ve Wimbledonu.
P$edloni u" m&li od p$ísn%ch anglick%ch
po$adatel( v kapse divokou kartu, 
ale Michaella si krátce p$ed turnajem
zranila koleno a p$i)la o #ty$i m&síce.
Loni zase zhatilo atraktivní plán zran&ní
Richarda. „Poranil si ky#el, kdy" hrál 
na antuce n&jaké veteránské zápasy 
a nepovedl se mu dokluz k mí#i. 
Na)t&stí nemusel na operaci,” vypráví 
o sedmnáct let mlad)í Mí)a, je" doufá,
"e do t$etice u" v)e v roce 2007 vyjde.
„Ale stejn& je )koda, "e u" to nevy)lo
p$i posledním Wimbledonu, proto"e to
bylo deset let od Richardova vít&zství.”

Bratrovo jubileum oslavila Michaella 
po svém, kdy" za$ídila, "e jméno 

Krajicek op&t zazá$ilo na travnat%ch
kurtech. Bylo to p$i generálce 
na Wimbledon v domácím prost$edí
turnaje v nizozemském Hertogenboschi,
kde si p$ipsala t$etí turnajov% titul 
kariéry. „Rí)a se p$ijel samoz$ejm&
podívat a snad ze m& m&l radost. 
V"dy+ tráva není zrovna m%m 
nejsiln&j)ím povrchem,” vypráví 
Michaella, je" zpravidla zá$í 
na betonech. V"dy+ je také vít&zkou
juniorského US Open 2004.

V%hru v Hertogenboschi pokládá 
za vrchol lo'ského roku. „Bylo to 
krásn%. Vyhrát turnaj v Holandsku,
navíc tak siln& obsazen%,” 
popisuje hrá#ka, jí" se v !esku p$íli)
pozornosti nedostává, ale v Nizozemsku
pat$í k nejv&t)ím sportovním celebritám.
„Bu,te si jisti, "e druh% den ka"d%
v&d&l, "e jsem ten turnaj vyhrála,”
popisovala humbuk, kter% vyvolala.

Ostatn& - turnaj v Hertogenboschi 
byl loni mal%m mistrovstvím I. !LTK. 
Do finále soub&"n& probíhající mu"ské
dvouhry se dostal Jan Hernych, jen" 
se state#n&, le# neúsp&)n& bil 
s chorvatsk%m bomberem An#i#em.

Michaella sní o tom, "e jednou bude
pat$it do Top 10, ale pro sou#asnou
sezonu si dala o n&co snaz)í cíl. 
„Kdy" mluvím na ve$ejnosti, chci b%t
skromná a $íkám, "e chci do první
p&tadvacítky. Sama ale myslím je)t& 
o kousek v%),” culí se.
Top 20? „Asi tak,” usm&je se 
hrá#ka, je" bude pot$ebovat i v&t)í 
p$íze' osudu. Losy prvního kola 
na grandslamech, kde se d&lá nejvíc
bod( a buduje "eb$í#kové postavení, 
ji toti" v uplynul%ch dvanácti 
m&sících stíhaly jako #erná ruka. 
Roland Garros - Schnyderová, 
Wimbledon - Stosurová, 
US Open - *arapovová... „Musím ale
také máknout sama. Kdy" budu mezi
nasazen%mi, v)e p(jde jednodu)eji,” 
ví Michaella, je" je s p$ib%vajícím 
v&kem i cílev&dom&j)í. V zim& 
u" nereptala, kdy" polykala tvrdé 
dávky fyzického tréninku. „B&hání, 
posilování. Klasick% tréninky - sprinty,
v%dr", schody, kliky, d$epy. Minul% 
rok jsem je)t& $íkala, "e tohle 
nemusím. Te, u" ale vím, "e to je 
nutnost,” p$iznává  tenistka 
a studentka angli#tiny a )pan&l)tiny 
na jazykové )kole.

Za pár t%dn( se m("e také za$adit 
mezi #erstvé majitele $idi#ského 
pr(kazu. Auto)kolu si za#ala d&lat 
je)t& p$ed osmnáct%mi narozeninami. 
„Ohro"uju dopravu v Praze,” 
sm&je se s tím, "e po konci úvodní 
australské #ásti sezony hodlá 
auto)kolu dod&lat.
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[co nového u...]

Na sv&tovém "eb$í#ku je z hrá#( I. !LTK nejv%). Michaella Krajicek uchvátila 
v roce 2006 dva turnajové tituly a zakon#ila sezonu na 35. p$í#ce. Spokojenost? 
„Jsem hodn& spokojená, i kdy" jsem doufala, "e si splním sv(j cíl a budu v první 
t$icítce,” $íká #erstv& osmnáctiletá reprezentantka Nizozemska, 
která se u" sedm let p$ipravuje na *tvanici.

Michaella Krajicek: T!"í se na &idi%ák
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Chci se zlep"it v deblu, 
&íká Franti"ek Kop&iva
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A va%e $ena...
„... má tenis jako hlavního koní#ka,
dokonce hraje seniorské turnaje a je
sedmá na domácím "eb$í#ku. Trochu se
bojím, aby m& je)t& necht&la za#ít 
trénovat.” (s úsm!vem)

Tenis hrají i oba va%i synové,
skoro celá rodina. Od kdy jste 
doma v I. ,LTK?
„Ve t$iadevadesátém jsme p$ivedli 
na *tvanici mlad)ího syna Petra. Bylo
mu p&t a za#ínal ve )koli#ce u paní
Vopi#kové. Tenis ho bavil, za#al hrát
závodn& a - tak jsme si na *tvanici 
ud&lali rodinné #lenství. Osmdesát 
procent hádek je u nás od té doby
kv(li tenisu.”

Jak# jste hrá!?
„Spí) podpr(m&rn% rekreant, nikdy
jsem toho moc nevyhrál. Za to, co
umím, vd&#ím hlavn& panu Michlovi, 
se kter%m na *tvanici jednou t%dn& 
trénuju. A t&"ce zkou)ím jeho 
trp&livost...”

Taky hrajete golf.
„Asi t$i roky. Za#al jsem s ním 
na nátlak koleg( v práci. Dlouho jsem
odmítal s tím, "e se p&tadvacet let
vztekám p$i tenise a te, p$ijde toté" 
p$i golfu, ale podlehl jsem. 
Kdy" #lov&k najde #as a v klidu 

m("e obejít h$i)t&, je to nádhera.
Ob#as vyrazíme se syny, man"elka 
nám »kedí«.”

Nehraje?
„Zatím m& spí) podezírav& pozoruje,
asi má strach, "e by m& a kluky golf
mohl odvést od tenisu.” (sm!je se) 

Ke golfu vás p'ivedli kolegové, 
vy jste zase p'ivedl HSBC Bank, 
kterou u$ deset let 'ídíte, k tenisu 
a na )tvanici.
„To je pravda, HSBC je partnerem 
I. !LTK u" deset let. Je to pro nás 
spojení s presti"ním sportem a klubem.
A je p$íjemné, "e kolegové, kte$í holdují
tenisu, mohou chodit hrát na *tvanici,
kam to máme blízko. Klub navíc 
za posledních deset let ud&lal velk%
pokrok a funguje opravdu velmi
dob$e.”

Prozradíte sv(j tenisov# a pracovní 
cíl pro rok 2007?
„Chci se zase o n&co zlep)it a nau#it 
se hrát #ty$hru, aby se mn&, singlistovi,
nestávalo, "e je pro m& ka"dá druhá
v%m&na v deblu )okem. (sm!je se)
A pokud jde o banku: v leto)ním roce
se chystáme v%razn& rozvíjet #innost 
v !esku i v celém regionu a já v&$ím,
"e oslovíme co nejvíc klient( mezi 
podnikateli i ve$ejností.”

Tenis pr% k rodin& Kop$ivov%ch pat$í.
„Tatínek hrával velmi dob$e, ale m&l
jeden problém: maminka ho na kurty
necht&la pou)t&t. Proto mi v mládí
kladl na srdce, aby moje nastávající
hrála tenis, abych si mohl ob#as
zahrát,” usmívá se FRANTI*EK KOP/IVA
(55), $editel HSBC Bank, a dodává:
„Myslím, "e otec by byl spokojen, 
man"elka Hana hraje moc ráda. 
Jen nevím, jestli se mi to nevymklo. 
On toti" $íkával: Ob#as...”

Zatím nemá jasno, jestli bude jednou
na olympiád& hrát hokej, nebo se bude
rad)i prát o titul ve Wimbledonu.
PETRA ROHANOVÁ (11) je toti" domácí
jedni#kou mezi dvanáctilet%mi tenistkami,
ale sou#asn& i druhou nejproduktivn&j)í
hrá#kou hokejového klubu HC Baník
Sokolov v "ákovské lize! „V posledních
#ty$ech zápasech jsem dala asi osm
gól(,” culí se drobná )es+a#ka z Rotavy,
m&ste#ka p&tat$icet kilometr( 
od Karlov%ch Var(.

Rodi#e nem&li na v%b&r. „V Rotav& je
oddíl vzpírání a hraje se fotbal a tenis.
Tak"e bylo jasno,” $íká Pet$in tatínek
Petr, pro# za#ala dcera ve #ty$ech
letech s tenisem. A kde se vzal hokej?
„Máme dva star)í kluky, Tomá)e 
a Martina, a oba - i kdy" taky zkou)eli
tenis - hrají ve Varech hokej. Tak asi
proto. Hokej je ideální dopl'ek tenisu,
hlavn& kv(li fyzi#ce.”

Petra ale zdaleka jasno nemá. 
„Tenis i hokej m& baví stejn&,” 
usmívá se a maminka Lenka p$ilévá 
olej do ohn&, kdy" dodá: „Tak $ekni, 
"e chce) hrát hokej na olympiád&...”
Reprezenta#ní trenér bé#ka hokejistek
toti" nedávno Petru na led& vid&l 
a hned p$i)el s návrhem, "e ji za rok 
za dva za$adí do t%mu! Tatínek má 
ale jasno - vyhraje tenis.

Petra má nabit% program: dvakrát
t%dn& trénuje doma v Rotav& s Pavlem
Trojákem, dvakrát t%dn& ve Varech 
v TC Gejzírpark, kde je #lenkou, 
pod dohledem Ji$ího Nového, a jednou
t%dn& na *tvanici. K tomu dva #asné
hokejové tréninky v Sokolov&... 
„Vstávám hrozn& nerada a kv(li hokeji
musím u" v p&t,” $íká. Jenom"e 
hokej miluje a hrozn& ráda dává góly.
A tak vstává bez problém(. 
A jak to má se sprchováním 

po zápasech? „V Sokolov& mám 
vlastní sprchu a venku to trenér 
ohlídá,” culí se.

Na *tvanici dojí"dí Petra trénovat díky
benevolenci )koly, pot$ebuje uvolnit 
na cel% den. V I. !LTK zatím hostuje 
a trenérsky se jí v&nuje Lubo) *tych.
Pokud pr% v budoucnu p$estoupí, pak
na *tvanici, $íkají rodi#e. A u" tu)í, 
"e kdy" bude dcera dál vyhrávat, #eká
je st&hování - by+ do#asné - do Prahy.
„Jinou mo"nost nevidím,” smi$uje se
tatínek Petr. Dcera mu d&lá radost: 
v roce 2006 vyhrála mj. Masters série
Nike Junior Tour dvanáctilet%ch a taky
neoficiální ME »12« ve Francii. 

„Petra je velká bojovnice a má 
v%bornou kondici, obojí ur#it& díky
hokeji. Jen by je)t& pot$ebovala 
o pár centimetr( povyr(st...” 
$íká Lubo) *tych.

Petra Rohanová: Tenisová hv!zdi%ka, která st&ílí góly
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Vzpomenete si je%t", kdy jste p'i%la
úpln" poprvé na )tvanici?
„Velice dob$e. Byla jsem ve )kole 
a dostala od maminky vzkaz, abych 
si po vyu#ování vzala raketu a jela se
ukázat na *tvanici. N&kde m& pr% vid&li
na turnaji a cht&li se na m& podívat.
Vzpomínám si, "e jsem tenkrát m&la
velkou trému, ale zvládla jsem to 
z$ejm& na jedni#ku, proto"e mi $ekli, 
"e sem m("u chodit i v sobotu 
a v ned&li a dostanu osobního trenéra.
Tenkrát mi bylo jedenáct.”

Kde jste hrála do té doby?
„Na n&kdej)ím Kohinooru ve Vr)ovicích.
Ale s tenisem jsem se sblí"ila na statku
sestry v Du)níkách u Veltrus. Ona se 
tam provdala a s man"elem hráli tenis
závodn&, tak"e si postavili pískov% kurt.

Ten jsme si museli poka"dé p$ipravit,
uválcovat, vytrhávala jsem tam 
travi#ku... Chodil k nim hrát taky Ká,a
a spousta dal)ích osobností. Já tam
nejd$ív sbírala mí#ky. A" pozd&ji jsem
se dostala na Kohinoorku do )koli#ky 
k Antonínu Ko"eluhovi, kter% mi $ekl,
"e by bylo dob$e, kdybych se tenisu
v&novala.” 

To asi cht"li i va%i rodi!e, ne?
„Ur#it&, podporovali m&, i kdy" sami
tenis nehráli.  Tatínek m&l Na P$íkopech
obchod se sportovním zbo"ím, 
Tenis Sport Svoboda, a já díky tomu
dostávala od firmy Slazenger rakety. 
U tatínka v obchod& se tehdy 
d&laly tzv. originál anglické v%plety. 
Chodili k nám Burian, Síba... 
prost& v)ichni tenisté.”

Ale vá% tatínek Jaroslav Svoboda 
byl p'ece houslov# virtuos!?
„Tatínek byl vystudovan% strojní 
in"en%r, ale taky nadan% houslista, 
a tak se po konzervato$i v&noval hudb&.
Byl *ev#ík(v "ák a jako koncertní mistr
p(sobil dlouho v N&mecku. Po první
sv&tové válce, ze které si p$inesl 
zran&ní, je)t& krátce hrál a pak m&l
houslovou )kolu. Pozd&ji m&l obchod 
a vynalezl regeneraci tenisák(! Bohu"el
to byl proces, kter% )kodil zdraví, 
tatínek zem$el na rakovinu plic...”

Kdy$ jste p'i%la poprvé jako malá 
hol!i!ka na )tvanici - kdo s vámi hrál?
„Bíba Brodská-K$epelková, se kterou
jsem pozd&ji hrávala #ty$hru. A v)ichni
v#etn& Rodericha Menzela m& 
okukovali.”
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Renata Wikartová:    
Na #tvanici jsem pro$ila báje%né chvíle
Na *tvanici p$i)la prvn& ve sv%ch jedenácti. A na tenisov% ostrov chodí od té doby po$ád, 
u" #ty$iasedmdesát let! Paní RENATA WIKARTOVÁ (85), dlouholetá #lenka I. !LTK, je p$itom tak
energická a vitální dáma, "e byste jí její v&k nehádali. Tenis u" nehraje, ale $íká: „Od tenisu, ly"ování
a krasobruslení mám zni#ená záda, ale moc ráda bych si je)t& pinkla. Asi to je)t& zkusím...”

Tatínek paní Wikartové Jaroslav Svoboda 
byl houslov# virtuoz

Reklamní pouta! p'ed obchodem Tenis Sport 
Svoboda Na P'íkopech

Jako devatenáctiletá tenistka I. ,LTK v roce
1940 na )tvanici

[rozhovor]

Paní Renata Wikartová chodí i dnes na )tvanici ráda
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Renata Wikartová získala diplom 
za úsp!"nou reprezentaci I. #LTK, 
$adu ocen!ní za vedení tenisové "koli%ky
v r&zn'ch klubech, v roce 1998 dostala
medaili Karla Ko(eluha za zásluhy 
o rozvoj %s. tenisu a v roce 2003, 
kdy I. #LTK slavil 110. v'ro%í zalo(ení,
obdr(ela titul Zaslou(il' %len klubu.

A kdy jste hrála na )tvanici tenis
naposled?
„V sedmadevadesátém, kdy" jsem 
za Vlastu Vopi#kovou vedla $koli#ku.
Byla tehdy na horách.”

Vy jste ale nehrála jen tenis, (e?
„D%lala jsem taky krasobruslení, 
s tím jsem za#ínala u" jako $estiletá
holka na Slovend%, to je na Francouzsk&
ulici. Bylo tam h'i$t% Sokola. 
Taky jsem s klukama mydlila hokej, 
byla jsem branká'ka. Hrála jsem 
i ping-pong a díky Vá(ovi a )lárovi
jsem vyhrála i p%knou cenu ve smí$ené
#ty'h'e, to bylo v roce 1940. 
Jenom"e ping-pong ne$el dohromady 
s tenisem, tak"e mi to pan trenér 
brzo zakázal. Za války jsem taky 
za#ala ly"ovat, tehdy jsem byla poprvé 
v Alpách. A kdy" mi bylo $edesát, 
tak jsem díky dce'i, která byla 
mistryní republiky v drezú'e, sedla 
na kon%...”

Taky jste pr' krásn! zpívala.
„Zp%v, to byla moje velká láska 
u" od d%tství. Chodila jsem na n%j 
ráda, dokonce jsem d%lala zkou$ku 
do Národního divadla, p'ipravovala 
m% sólistka opery paní Zdena 
Hrn#í'ová. Já se tehdy zp%vu moc 
v%novala, ale po zkou$ce mi bylo 
'e#eno, "e se p'ijímat nebude. 
)éf opery mi sice 'ekl, a* ve studiu
pokra#uju, ala dal$í rok jsem zkou$ku
vzdala. Pozd%ji jsem m%la je$t% 
nabídku zpívat v Kühnov% sboru, 
ale to u" jsem m%la dceru, Renatku, 
a maminka mi 'ekla, "e mi ji hlídat
nem+"e. V té dob% u" jsme m%li
obchod. Po tatínkov% smrti jsem 
pak prodala piano a p'estala zpívat...”

Pokud jde o tenis - na co nejvíc 
vzpomínáte?
„Na Pardubickou juniorku. Jenom 
m% mrzí, "e kdy" jsem kone#n% v%'ila,
"e bude moje, "e bych mohla vyhrát,
tak mi tam ukradli kabelku a já si to
finále ani nezahrála. O v$echno jsem
tenkrát p'i$la, o peníze, taky 
o potravinov& lístky, úpln% jsem se 
rozsypala a místo finále $la na policii.
To bylo ve #ty'icátém, moje jediné 
finále v singlu, do kterého jsem
v Pardubicích postoupila, a takhle 
mi uteklo.”

A pro% na Pardubice tak vzpomínáte?
„Juniorku jsem hrávala moc ráda 
a mám z Pardubic spoustu zá"itk+ 
a cen ze #ty'hry a z mixu. Debly m%
moc bavily, $lo mi to u sít%. A taky
vzpomínám na to, jak jsme si 
s hrab%tem Kinsk&m v"dycky p'áli, 
aby pr$elo a my mohli jít do cukrárny.
(sm!je se) Mimochodem - st&káme se
dodnes, i kdy" do roku 1990 jsme se
dlouho nevid%li.”

Jak' je vá" nejv!t"í tenisov' úsp!ch
krom! juniorky?
„Se )irokou jsem vyhrála #ty'hru 
na mezinárodním mistrovství republiky,
porazila jsem tehdej$í akademickou
mistryni republiky Urbánkovou, taky
paní Kode$ovou, maminku Jana 
Kode$e. Ale jak 'íkám, byla jsem 
hlavn% deblistka.”

Kdy( jste ukon%ila kariéru, pracovala
jste dlouho jako trenérka a - pr' jste
také trénovala Karla Gotta?
(usmívá se) „Máme v Jevanech domek,
ve kterém jsme v lét% trávili spoustu
#asu, a na dvorci pana Gotta, 
Karlova tatínka, se hrála spousta 
turnaj+. N%kolik jsem jich ve #ty'h'e
vyhrála, pozd%ji také s Karlem, 
kterého jsem skute#n% ob#as trénovala. 
Bohu"el m%l na tenis hrozn% 
málo #asu.”

Tenis je va"í velkou láskou, ale co va"e
zam!stnání? Co v"echno jste d!lala?
„Studovala jsem na Victoria College,
ale za války ji N%mci zru$ili, a tak jsem
musela do zam%stnání, do poji$*ovny
Star. A proto"e její 'editel fandil tenisu,
mohla jsem po'ád hrát mistráky 
i turnaje. Pak jsem pracovala 
na ministerstvu financí a studovala, 
v roce 1946 jsem se vdala a pak byla
na mate'ské s dcerou. Pozd%ji jsem 
pracovala v Obecním dom% a d%lala
sekretá'ku I. !LTK a pracovala na !STV.
S paní Kozákovou jsme vybavovali 
Martinu Navrátilovou na cestu 
do Ameriky, odkud se u" nevrátila...”

Která doba byla podle vás 
nejradostn!j"í pro "tvanick' tenis?
„Já vzpomínám nejrad$i na chvíle, 
kdy tu hrávali Jarda Drobn& nebo 
doktor Bohuslav Hyb$, m+j kamarád.
Tehdy jsem tu trávila v$echny volné
chvíle i víkendy, scházeli jsme se tady
pravideln% a v+bec nebylo pot'eba nic
domlouvat nebo plánovat. Bylo to 
prost% báje#né.”

A kdy to naopak bylo nejhor"í?
„Pro mne za doby komunismu, kdy"
pat'il klub pod Dopravní podnik.”

A jak se vám na )tvanici líbí dnes? 
Jak %asto sem chodíte?
„)tvanice je hezká, ale proti d'ív%j$ku
je p'ece jen spole#ensky tro$i#ku 
studená, i kdy" vím, "e se v&bor sna"í.
Zm%nila to doba. My se tu d'ív hrozn%
rádi scházeli, d%lali si tady ve#írky - bylo
to úpln% jiné. Te, je tu hodn% lidí, kte'í
se ani moc neznají. Je mi to líto, 
proto"e v tomto sm%ru znám )tvanici
úpln% jinou. Snad jen p'ed Vánoci se
scházíme v hojném po#tu, je to v"dycky
moc milé a prima a cht%la bych za to
Franti$ku Stejskalovi a Vlá,ovi )avrdovi,
kte'í klub vedou, pod%kovat.”
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dvakrát v Monaku a t$ikrát 
v Cincinnati - s Paesem. Dopoledne
jsme v"dycky odehráli debla a odpoledne
obe)li devítku, je tam nádherné h$i)t&.”

Klubov% turnaj na Karl)tejn& Martin
kvitoval. „Pro #leny je to dal)í krásn%
den, kter% m("ou strávit spole#n&, 
a golf hraje #ím dál víc lidí. Je dob$e,
"e Vlá,a *avrda tradici klubového 
mistrovství zalo"il.”

Ne v)ichni ale odjí"d&li z Karl)tejna 
s t$ia#ty$iceti body.„Shrnu to: Hrál jsem
na ...,” ulevil si Martin Zenkl, ale smál
se. „Ale byl to krásnej den a t&ch 
p&knejch v%hled(...”

„M& pot&)ilo nejen po#así, ale i v%kon.
Tolik par( jako dneska jsem snad je)t&
nezahrál,” liboval si Miroslav Horák 

Ryze dámsk# flight ve skv"lé nálad": zleva Alice Riklová, Jana Hlavá!ková s dcerou
Janou a Iva )im(nková, která hrála sv(j premiérov# turnaj v $ivot"

Zleva Ranko Peci!, Zden"k Krampera,
budoucí mistr klubu Old'ich Uher 
a obhájce titulu Franti%ek Münster

Vladislav )avrda a Karel Bárta 
odcházejí z greenu jamky !. 1. To je%t"
Vlá*a netu%il, $e ten den mu golfoví
bohové p'íli% naklon"ni nebudou...
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P$i mistrovství klubu v golfu, tradi#n&
na karl)tejnsk%ch greenech, se o tom
poslední zá$ijov% pátek nep$esv&d#il
zdaleka jen obhájce vít&zství Franti)ek
Münster (i kdy" p$inesl v%te#n%ch 
85 ran!). V poli pora"en%ch skon#il 
i Vladislav *avrda, jen" turnaj 
komentoval lapidárn&: „Kdyby v tom
dneska byla po$ádná sázka, musel 
bych tady z$ejm& nechat auto...”

*koda, "e na Karl)tejn& chyb&li 
Stejskalovi, vychutnávající si houpání
mo$sk%ch vln na jacht& a tu"ící kondici
na kolech, neustále za#ínající Pavel
Hu+ka (v televizních záb&rech 
p$i slavnostním otev$ení resortu 
na Zbraslavi m&l p$itom skv&l% )vih!) 
a n&kte$í dal)í. Po#así bylo toti" skoro
letní, h$i)t& ve skv&lé kondici 
a atmosféra báje#ná.

Dorazil i Martin Damm novope#en%
deblov% )ampión z US Open, kter% 
strávil t%den po v%h$e v Davisov& 
poháru v Praze. „Hrál jsem snad 
t$ikrát, tak uvidíme,” oznámil ráno 
na drivingu. Ve v%sledkové lístin& pak
ve své kategorii tr(nil suverénn& nejv%) 
s fantastick%mi 43 body! „Hraju u"
docela dlouho, tak"e i kdy" mám 
p(lro#ní pauzu, není to moc znát.
Kolem stovky v&t)inou p$inesu a mí#e
moc neztrácím,” usmíval se v klubovn&.
V Americe pr% #as ani chu+ na trénink
nemá, v Praze je zatím po$ád z$ídka.
„S klukama máme docela honi#ku, 
na golf není #as a up$ímn& $e#eno 
ani nálada. Ale kdy" se naskytne den,
kdy mi nevadí strávit sedm hodin 
golfem, pro# ne? Baví m& to, moc, 
i kdy" abs+ák nepoci+uju, pacient 
ze m& zatím není. Letos jsem hrál 

[mistrovství klubu]

Golf 
na Karl"tejn!: 
Není ka$d( den
posvícení...
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z Ferony, jednoho z nejd(le"it&j)ích
partner( klubu. Ve v%sledcích kategorie
HCP 18,1-36 se díky tomu na)el 
na druhé p$í#ce hned za Martinem
Dammem, p$inesl shodn% po#et 
43 bod(. Skv&le hrál i Ranko Peci#.
„První devítku jsem )el plus jedna, 
do patnáctky plus dva, ale patnáctku
jsem pokazil a rozhodilo m& to... Ale
byl to krásnej den, m&l jsem skv&lou
spole#nost a je)t& jsem hrál dob$e.”

To Franti)ek Münster p$emítal, 
pro# m&l k obhajob& daleko. „Hrál
jsem blb&... Ne)lo mi to, n&jak jsem
nebyl koncentrovanej. A Ranko za#al
tak skv&le - berdíkem a eaglem, 
"e m& to n&jak rozhodilo,” 
usmál se.

Mistrem klubu pro rok 2006 se stal
Old$ich Uher, kter% zahrál 80 ran, 
i kdy" p$emo"itele na)el - Jan Hlavá#ek
p$inesl 78, jen"e hrál jako host. Nejvíce
stablefordov%ch bod( nasbírali David
Hlavá#ek (46) a Lenka Pavlíková (38) 
a vít&zi jednotliv%ch kategorií se stali
Ond$ej Krampera (0-18; 43 b.), 
Martin Damm (18,1-36; 43) 
a Mirek Kucha$ (37-54; 46).
Tak zase za rok...

Ji'í H'ebec a jeho drive 
- t'i sta metr( to sice nebylo, 
ale ta p'esnost! Kdy$ to 
holt máte v ruce...

Iva )im(nková z'ejm" zva$uje, zda hrát
rad"ji na jistotu, anebo jít do rizika
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Mikulá"ská besídka:
Upírské zuby i sladké dárky
Po ro#ní pauze nav)tívily 
)tvanické kurty pohádkové bytosti. 
D&ti v restauraci Kogo ani nedutaly,
kdy" do improvizovaného sálu vstoupil 
stra)ideln% #ert. P$i pohledu na jeho
upírské tesáky vyhrkly t&m men)ím 
i slzi#ky do o#í. V)echny ale nakonec 
z Mikulá)ské besídky I. !LTK odcházely
5. prosince spokojené a odná)ely 
si sladké dárky.

Do hledi)t& usedli adepti a adeptky
)tvanické )koli#ky i ratolesti #len( 
I. !LTK. Nechyb&l trenér Ji$í H$ebec 
s dcerkou Barunkou ani vít&z 
Wimbledonu Jan Kode) se svojí 
Ani#kou. V restauraci Kogo se objevil
také litvínovsk% hokejista Jan Benda. 
Ten doprovodil na besídku )estiletou
dceru Sandru, je" také proniká do taj(
tenisu. „Na takové akce sem chodíme 
pravideln&,” lí#il Benda, syn #esk%ch
rodi#( s n&meck%m pasem, jen" má
zku)enosti z NHL i mnoho start( 
za n&meck% národní t%m.

„V)ichni se tu navzájem známe. 
D&ti i rodi#e. Chodíme sem rádi, jsou
tu fajn lidi,” vyznával se Benda, 
jen" se pr% p$íli) nerozpakoval, kter%
sport pro dceru zvolit. „Líbí se mi golf
a tenis. Ale #eská tenisová )kola je
hodn& známá, navíc pro holku 

je to hezk% sport,” vypo#ítával, 
zatímco malá Sandra sed&la mezi 
)tvanick%m pot&rem.

Benda není jedin%m slavn%m 
hokejistou, jen" b%vá na *tvanici 
k vid&ní. Tenisové abeced& se v klubu
u#í rovn&" Allison, dcera kanon%ra 
Sparty Jana Hlavá#e. 

Ú#ast d&tí, které si p$edváno#ní #as
zp$íjemnily u" o dva dny d$ív tradi#ním
turnajem v nafukova#ce, byla hojná.
„P$i)lo dvaa)edesát d&ti#ek,” t&)ilo
hlavní organizátorku akce Janu 
Pikorovou, vedoucí )koli#ky a dobrou
du)i )tvanické práce s  nejmen)ími.
Spolu s man"elem Ji$ím nakoupili 
sladkosti pro v)echny d&ti. A vzhledem
k tomu, "e restaurace Kogo praskala 
ve )vech, mnoho dáre#k( opravdu
nezbylo. „D&ti dostaly #okoládové
Mikulá)e, #okolády, jablí#ko 
#i pomeran#e,” usmívala se paní
Pikorová.

Kdy" se po osmé hodin& celá 
se)lost rozcházela, z(stával v mnoh%ch 
p$íjemn% pocit. Dobr% tenisov% klub
ned&lá jen setkávání dosp&l%ch, 
ale také spole#enské akce, po kter%ch
z(stane radost v o#ích t&ch 
nejmen)ích.

Dan Van"k se synkem Matyá%em

Olivera Gromana z'ejm" !ertík v restauraci Kogo p'ece jen mali!ko vyd"sil. To d"ti kolem n"j - vpravo Jana Kopecká, vlevo Hana Matou%ková, za ní Lucka
)rejberová, vedle ní Tomá% B"lohradsk# ml., Laetitia Pilchartová a Veronika Barto+ová - u$ si z !erta a Mikulá%e zjevn" moc ned"lají.

Jan Kode% a Barunka H'ebcová 
s maminkou Janou

[stalo se]

Králem bowlingu 
Mirek Tomka

Milan )íma si do hotelu Duo p'inesl jako zku%en# bowlingov#
matador vlastní kouli

Nejlep%í v kategorii mu$(: zleva druh# Pavel Zahradník, mistr
klubu Mirek Tomka, t'etí Milan )íma a »empire« Vladislav )avrda

T'i nejlep%í dámy: zleva druhá Iva )im(nková, vít"zka Lucie 
Kurzová a t'etí Zorka Kollárová
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Bylo to úsm&vné. Milan *rejber, 
b%val% daviscupov% reprezentant, 
dal ohromn%m zápalem p$i bowlingu
vzpomenout na svoje velké chvíle 
na kurt&. Po ka"dém hodu toti" 
gestikuloval, vy#ítal si chyby 
a chybi#ky, domlouval si a )ermoval 
p$i tom neopakovateln& rukama. 
Nakonec - klubové mistrovství 
v bowlingu, tradi#n& na )esti )pi#kov%ch
drahách hotelu Duo na Proseku, 
má poka"dé )+ávu a je dramatické 
do poslední chvíle. Druh% listopadov%
pátek, kdy se p$i turnaji se)lo 
jedenat$icet #len( klubu, tomu nebylo
jinak. D(kaz? Práv& Milan p$i)el 
poka"en%m posledním hodem o t$etí
p$í#ku mezi mu"i, na bronzov% stupínek
místo n&j vystoupil Milan *íma.

Organizátorem, glosátorem i rozhod#ím
byl Vladislav *avrda, jeho" trable se
zády p$ipravily nejen o milovan% golf,
ale i o mistrovství klubu v bowlingu.
„Fakt se nem("u hnout, u" ani prá)ky
nezabírají, v(bec nespím,” post&"oval
si Vlá,a, jen" za pár dn( skon#il kv(li
borelióze dokonce v nemocnici 
Na Homolce. V hotelu Duo ov)em se
zaujetím sledoval v%kony v)ech hrá#( 
a pe#liv& zapisoval v%sledky v)ech t$í
sout&"ních kol, p$i#em" se ka"dému
hrá#i po#ítaly dva nejlep)í.

V dráze #íslo 1 $ádila mláde" I. !LTK 
v #ele s nep$ehlédnuteln%m dlouhánem
Kubou Eisnerem, na dvojce dámy 
v#etn& Ivy *im(nkové, Hanky a Lucky
Kurzov%ch, na dráze #. 3 ukazovala
talent Mí)a Pa)tiková, je" zvládala i roli
fotoreportérky, a trené$i Jirka Fencl 
s Danem Va'kem. „Mí)o, zatím to
vypadá na t$etí místo, to je hodina 
v hale zadarmo - tak"e p(jde) ráno
servírovat,” zlobil Jirka Mí)u po dvou
odehran%ch kolech.

V sousední dráze na sebe upozor'oval
nevídanou elegancí prezident klubu
Franti)ek Stejskal, na milimetr 
rozmy)len%mi hody Petr *im(nek,
razancí obhájce titulu mistra klubu
Tomá) B&lohradsk% a pr(povídkami
Milan *rejber. „Rozhodne to psychika 

v záv&ru,” p$edpovídal, jako kdyby
tu)il, "e se mu p$ed posledním hodem
rozt$esou kolena a p$ijde tak o t$etí
p$í#ku. „Franto, ty hraje) jako 
Paganini,” glosoval famózní hod 
Franti)ka Stejskala Petr *im(nek.
Odpov&,? „Ta poslední spadla jenom
ze slu)nosti...” V dráze #íslo 5 
p$edvád&l koncert Mirek Tomka, hned
vedle bojovali man"elé Bervidovi.

Favoritem turnaje mu"( byl obhájce
vít&zství Tomá) B&lohradsk%, jenom"e -
ten den se mu forma toulala kdesi
daleko... Solidn& za#al Milan *íma,
mo"ná i díky tomu, "e z ta)ky vytáhl
vlastní kouli, vzpomínku na chvíle, kdy
hrával bowling velmi #asto. „Má díry
na prsty p$esn& na míru. Asi p$ed
sedmi lety jsme s partou chodívali hrát
pravideln&, m&lo to smysl. Te, u" je to
bohu"el mnohem slab)í,” vysv&tloval
Milan. A n&kdej)í hrá#ské zku)enosti 
se hodily, nakonec skon#il t$etí.

U" po prvním kole bylo jasné, "e 
favoritem na vít&zství je Mirek Tomka.
A po kole druhém to byla tém&$ 
definitiva. Ten ve#er nenena)el 
konkurenta, Tomá) B&lohradsk% 
se hledal jen velmi zvolna, a tak mu byl
nejv&t)ím konkurentem Pavel 
Zahradník, celkov& druh%. 

„Loni jsem byl hrát snad jen p&tkrát,
letos jenom jednou,” du)oval se Mirek
Tomka chvíli poté, co p$evzal trofej 
pro vít&ze a dodal. „Tak"e je to vlastn&
náhoda...”

„To my chodíme hrát pravideln&,” 
tvrdili naopak man"elé *im(nkovi.
„Jednou za rok, na tenhle klubov% 
turnaj,” smáli se.

Sout&" "en vyhrála t&sn%m rozdílem
Lucka Kurzová práv& p$ed Ivou 
*im(nkovou, Mí)e Pa)tikové nakonec
bronzová p$í#ka - a s ní i hodina 
servírování v hale - utekla. Generálem
»hv&zdné p&choty« byl vyhlá)en 
Vladimír Hor#i#ka, jen" by se ziskem
217 bod( ze t$í kol neumístil 
ani mezi "enami...

Mistrovství I. ,LTK Praha 2006 v bowlingu  (10. listopadu, hotel Duo)
Mu$i: 1. Mirek Tomka 364 b., 2. Pavel Zahradník 350, 3. Milan *íma 338, 

4. Tomá) B&lohradsk% 334, 5. Milan *rejber 328.
/eny: 1. Lucie Kurzová 275, 2. Iva *im(nková 273, 3. Zorka Kollárová 266, 

4. Michaela Pa)tiková 256, 5. Lenka *tychová 240.
Junio'i: 1. -e'a Nazorov 220, 2. Jakub Eisner 219, 3. Miroslav Mal% 208.



Získali st$íbrn% pohár )ampion(, 
poprvé na vlastní k("i si vyzkou)eli
gentlemanské obleky i reprezentaci
klubu v cizí zemi. Krom& de)t&, 
jen" bi#oval Dublin po celou dobu
pobytu, a v&trné bou$e, která odlo"ila
odlet v%pravy z ned&le a" na pond&lí,
byla náv)t&va )tvanick%ch junior( 
v irské metropoli ideální. Snad je)t&
trené$i Jaroslav Jandus s Ji$ím Fenclem 
trochu zaostali. Piva zna#ky Guiness, 
je" jim dobrosrde#ní hostitelé 
nabízeli, p$íli) nepopili...

Fitzwilliam Cup 2006, to byl druh% 
ro#ník p$átelského #ty$utkání junior(
stolet%ch klub( z Prahy, Stockholmu,
Barcelony a po$ádajícího Dublinu. 
T%my tvo$ené dv&ma chlapci a dv&ma
dívkami - v)ichni do v&ku sedmnácti 
let - se utkaly na za#átku prosince 
o st$íbrn% pohár.

A v%prava I. !LTK, a# v&kov& pat$ila 
k nejmlad)ím, slavila v zemi 

Svatého Patrika úsp&ch. Eva Pigová, 
Martina Borecká, Richard Hampel 
a Jaroslav Beránek nena)li p$emo"itele. 
V semifinále nejprve zdolali )pan&lsk%
RCT Barcelona 4:2 a ve finále dokonce
vyrvali trofej pro vít&ze z rukou 
obhájc(, domácích tenist( Fitzwilliam
LTC. P$i patovém stavu 
finále 3:3 po #ty$ech dvouhrách 
a dvou deblech rozhodoval vy))í 
po#et získan%ch gam(. A ten mluvil
pro *tvanici v pom&ru 58:54.

„Je to vynikající úsp&ch,” 
chválil v%pravu )éftrenér I. !LTK 
Jaroslav Jandus, jen" se p$edev)ím
mohl spolehnout na dív#í #ást 
v%pravy Pigová - Borecká. 
D&v#ata vyhrála v)ech )est sv%ch 
utkání, do nich" nastoupila. 
„Holky jsme m&li rozhodn& nejlep)í. 
V juniorech postavili soupe$i v&t)inou 
sedmnáctileté hrá#e, co" bylo proti
na)im mladík(m znát,” 
vysv&tluje Jandus.

Fitzwilliam Cup 2006
Semifinále: I. !LTK - RCT Barcelona 
4:2 (Hampel - Granollers 4:6, 4:6,
Beránek - Banos 3:6, 5:7, 
Pigová - Rodriguezová 6:4, 6:4, 
Borecká - Ballusová 6:1, 6:1, Hampel,
Beránek - Granollers, Banos 7:6, 6:3,
Pigová, Borecká - Rodriguezová, 
Ballusová 7:6 6:1)
Finále: I. !LTK - Fitzwilliam LTC 3:3,
58:54 na gamy (Hampel - Fitzgerald
5:7, 1:6, Beránek - Bowtell 4:6, 4:6,
Pigová - Levová 6:1, 6:2, 
Borecká - Coveneyová 6:3, 6:4, 
Hampel, Beránek - Fitzgerald, Bowtell
4:6, 3:6, Pigová, Borecká - Levová,
Claffeyová 7:5, 6:2)
.

Dublinsk( triumf 
aneb V!trná bou&e 
a (skoro) $ádné pivo
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P$átelské utkání hostil na své p(d&
dublinsk% Fitzwilliam LTC. A v)e bylo
p$esn& podle zvyk( ostrovní zem&.
Venku stálo )est travnat%ch dvorc(. 
V hale, kde se hrálo, byl zase 
superrychl% povrch, hotové m%dlo.
„T$eba *pan&lé na tak rychlém povrchu
hráli ur#it& poprvé,” popisuje Jandus.
Podle wimbledonsk%ch tradic museli
b%t mladí tenisté od&ni b&hem zápas(
jen do bílé barvy. A také 
samoz$ejm& pr)elo. „Celé #ty$i 
dny náv)t&vy...” 

Jinak byla pé#e hostitel( komfortní.
Hotel p&t minut od kurt(, spole#né
ob&dy a ve#e$e. Nebyla to jen sportovní,
ale i spole#enská akce. Mladí tenisté
byli úmysln& b&hem jídla rozsazováni
vedle hrá#( z druh%ch klub(. 
„V)ichni se zdatn& bavili a p$ekvapilo
m&, jak dob$e um&li na)i anglicky,”
vysekl pochvalu Jandus, jen" ocenil 
i fakt, "e si oba chlapci koupili 
pro spole#enské akce své první 
obleky. „Cht&l bych pochválit cel% 
t%m. Zájezd nebrali jako povinnost, 
naopak se stra)n& t&)ili, odehráli 
naplno ka"d% zápas a neud&lali ostudu.
Ani se nehádali,” usmívá se.

To #e)tí trené$i v reprezentaci !eska,
které je mekkou piva, trochu vyho$eli.
Domácími Iry nabízen% Guiness p$íli)
neochutnali. „My dva jsme prost&
sucha$i. Já jsem vypil dv& t$etinky piva
za cel% zájezd, Jirka (Fencl) je)t& mí',”
sm&je se Jandus.

Nejv&t)í drama pro"ila )tvanická 
v%prava a" na sam% záv&r. A nebylo 
to na kurtu. V ned&li pr)elo a foukalo
tak vydatn&, "e v)ichni rad&ji o"eleli 
prohlídku Dublinu a z(stali na pokojích
a" do odletu. Jen"e vítr zesílil natolik,
"e letecká doprava nad Irskem naprosto
zkolabovala a mladí tenisté museli vzít
zavd&k noclehem na leti)tním hotelu 
a a" pond&lním návratem. Ani to v)ak
zú#astn&n%m nemohlo vzít dobr% 
pocit z náv)t&vy Irska.

Reprezentanti I. ,LTK v Dublinu: zleva kapitán dru$stva Jaroslav Jandus, Martina 
Borecká, Jaroslav Beránek, Eva Pigová, trenér Ji'í Fencl a Richard Hampel
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Jeden z nejlep)ích sv&tov%ch deblist( Franti)ek !ermák
s p$ítelkyní Katkou a )tvanická jedni#ka Honza Hernych
s Mí)ou si m&li o #em povídat cel% ve#er

Iveta Bene)ová si 
pochvalovala bohat% 
rautov% st(l, kterému 
vévodil skvostn% losos. Zda
si dop$ála i sladkou te#ku 
v podob& vynikajících 
minidezert(, se nám 
nepoda$ilo zjistit...

Nejúsp&)n&j)í »amaté$i« I. !LTK: vlevo Milan *íma, 
t$etí nejlep)í hrá# *tvanického satelitu ve dvouh$e, 
uprost$ed polovina nejlep)ího deblového páru Van&k 
- Tomka Daniel Van&k, vpravo druh% singlista satelitu 
Lubo) Zahradník, jen" p$evzal cenu i za nep$ítomného 
vít&ze, svého bratra Pavla, kter% slavil #ty$icátiny.

Tomá) Plach%, )éf
spole#ností Safina 
a Chemoprojekt
(vlevo), v debat& se
svou pravou rukou 
a sou#asn& tenisov%m
par+ákem Markem
Moravcem a Járou
Be#kou

Mana"er I. !LTK Vladislav *avrda vítá na party 
v Letenském záme#ku man"elku Miroslava Horáka
ze spole#nosti Ferona 

Co asi probírají Iveta Bene)ová a Sandra Kleinová? 
-e by pe#ení váno#ního cukroví? Vzadu zleva Jan Mertl, 
Franti)ek !ermák, Honza Hernych s p$ítelkyní a Martin Jirák.
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Prezident I. !LTK Franti)ek 
Stejskal dorazil do Letenského
záme#ku mezi prvními, ochutnal
p$ipraven% pun# a s úsm&vem
vítal hosty klubové
váno#ní party

Ji$í H$ebec p$ijel s p$ítelkyní Janou (vlevo) a také s berlemi, 
proto"e byl krátce po operaci ky#le. Vpravo nestárnoucí Jára Be#ka
s partnerkou.
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Party v Letenském záme%ku:
Noblesní a pohodová

Byl to jeden z nejp$íjemn&j)ích váno#ních ve#írk( I. !LTK. Noblesní atmosféra Letenského 
záme#ku u" je tradicí, v sobotu 16. listopadu byla ale p$i klubové party, u" 114. v historii, 
cítit mimo$ádná pohoda. „Moc m& pot&)ilo, "e krom& nejstar)ích #len( a zdravého jádra p$i)la
spousta mlad%ch, od junior( a" po Honzu Hernycha s Frantou !ermákem. Tak n&jak si p$edstavuju
váno#ní ve#írek klubu,” liboval si chvíli p$ed p(lnocí prezident I. !LTK Franti)ek Stejskal, kter% 
nikterak netají, "e lpí na tradicích klubového "ivota, které má v krvi po tatínkovi i d&de#kovi.
Kdo tentokrát nep$i)el, neochutnal pun# na uvítanou ani skv&lé chilské víno, nechal si ujít chutné
p$edkrmy i ú"asného lososa, ud&lal chybu. I kdy" - ani ne tak kv(li v)em t&m lah(dkám, jako 
spí) kv(li pohod& a milé p$edváno#ní atmosfé$e. Ostatn&, sta#í se podívat na fotografie...

[ze spole%nosti]
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[hrají na #tvanici]

Pavel Kuchynka: 
P&eborník mezi léka&i

Takhle bych cht&l v jeho v&ku vypadat
také, napadne snad ka"dého, kdo se 
s ním setká. Dev&tapadesátilet% 
Prof. MUDr. PAVEL KUCHYNKA, CSc.
je p$ednostou O#ní kliniky Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady, 
$editelem O#ního centra Praha 
a také piln%m studentem bílého sportu. 
Na *tvanici m("ete kapacitu v oboru
o#ního léka$ství potkat opravdu velmi
#asto. Nejpy)n&j)í je pr% pan profesor
na sv(j nov% bekhend.

Kolikrát t#dn" trénujete?
„V lét& chodím #ty$ikrát t%dn&, 
v zim& dvakrát a" t$ikrát. Není to "ádn% 
fanatismus, ale prost& mám tenis rád.
Musím chodit trénovat tak dvakrát
t%dn&, abych nehrál h($.”

Tak$e pro vás tenis není jen 
p'íjemnou mo$ností jak se udr$ovat 
v kondici?
„Aktivní odpo#inek u mne hraje velkou
roli. Ale hlavn& m& motivuje jiná 
v&c - prost& bych se cht&l tenis nau#it
lépe, ne" ho umím. Sice hraji 
od dvanácti let, ale nep$estalo m&
bavit se dále zlep)ovat.”

Kde jste s tenisem za!ínal?
„V Jarom&$i, kde jsem vyrostl.
Jako kluk z venkova jsem se v&noval
více sport(m. Ve stolním tenise 
a basketbale jsem to dotáhl a" do
druhé ligy. Tenis jsem hrál závodn& asi
do p&ta#ty$iceti. M%m maximem byl 
ale krajsk% p$ebor, v%) jsem se nikdy
nedostal.” (smích)

Mezi tenisty-léka'i ale musíte pat'it 
k p'eborník(m, ne?
„Mezi nimi jsem mo"ná obávan% 
soupe$, jinak ur#it& ne. Jezdím ka"d%
rok jako p$edná)ející na kurzy pro
americké o#ní léka$e do Portorika.
Hlavními spole#ensk%mi událostmi tam
jsou turnaje v golfu a tenisu. 
A tenisov% turnaj jsem n&kolikrát
vyhrál.”

Pomáhá takové vít"zství k lep%í 
reputaci?
„Ur#it&. Seznámíte se s dal)ími lidmi.
Spole#ensky vám to pom("e.”

Martina Navrátilová tvrdila, $e se 
i v padesáti nau!í v tenise n"co 
nového a zahraje údery, které se jí 
za cel# $ivot nepovedly. Kdy jste m"l
takov# pocit naposledy vy?
„Nedávno. M&l jsem mo"nost zahrát 
si s prvním hrá#em !LTK a na)ím 
daviscupov%m reprezentantem Janem

Hernychem, co" je velmi sympatick%
kluk. Hráli jsme asi padesát minut 
a i kdy" jsem byl trochu nervozní,
ohromn& jsem si to u"il. Honza 
v)echno vrací na stejné místo, navíc 
je radost se dívat na n&koho, kdo umí
tenis. M&l jsem opravdu hezk% pocit.”

,ím vás tenis nejvíc oslovuje?
„Tenis pat$í mezi nejnáro#n&j)í sporty.
Obsahuje jak obrovskou fyzickou, 
tak i psychickou zát&". M& fascinuje
p$edev)ím technika - sna"ím se 
zlep)ovat údery tak, abych je hrál více
uvoln&n&. S trenérem Vítkem Ulmannem
na tom pracujeme a mám radost, kdy"
se n&co nového nau#ím.”

Jak jste se vlastn" na )tvanici dostal?
„Jsem zde pom&rn& nov% a tímto 
bych cht&l pod&kovat vedení klubu 
a zvlá)+ panu Stejskalovi, "e m& sem
p$ed t$emi lety vzali. D$ív jsem hrával
na Pragovce, ale díky doporu#ení Vítka
Ulmanna jsem se dostal sem.”

Co se vám na )tvanici nejvíc líbí?
„Hezky m& tu p$ijali a je tady 
v%borné zázemí. Krásná restaurace, 
fitness, mo"nosti masá"í, bazén  
a hlavn& - stále je s k%m hrát, kdykoliv
se máte s k%m dohodnout. Navíc jsou
tu b%valí vynikající hrá#i a nabízejí
pomoc. To je pro #lov&ka velká 
inspirace. Sice poka"dé prohraji, ale
ka"d% takov% zá"itek m& t&)í.”

Co vám naopak vadí?
„Nechci se pou)t&t do kritiky, na to
jsem zde p$íli) krátce. Zpo#átku mi
snad trochu vadil hluk z magistrály, ale
u" jsem si zvykl.”

Máte v rodin" dal%í tenisové 
nad%ence?
„Man"elka i syn jsou také #leny !LTK 
a tenis hrají. Syn hrával závodn&, ale
od té doby, co studuje ve Francii, toho
skoro nechal. Je to )koda, hrál by ur#it&
lépe ne" já. Man"elka s tenisem teprve
za#íná. U" asi desát%m rokem...”
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P&tasedmdesát% neza#al pro H$ebce
v(bec dob$e. Na ja$e havaroval v aut&
a jeho kariéra se ocitla v troskách.
„Le"el jsem m&síc v nemocnici a málem
p$i)el o pravé oko. Nebylo v(bec jisté,
jestli ten rok je)t& budu v(bec hrát,”
vzpomíná daviscupová legenda, dnes
klubov% trenér I. !LTK.

Nakonec nasko#il zp&t, absolvoval ale
mén& zápas(, ne" byl zvykl%. Mo"ná 
i proto australsk% kapitán Neale Fraser
p$ed pátkem 26. zá$í, prvním hracím
dnem zápasu, prohlásil: „Máme dobré
)ance. Alexander m("e Kode)e 
p$ekvapit, Roche H$ebce porazí ur#it&.”
Je)t& dneska tahle poznámka Ji$ího
H$ebce nadzvedne. „Nevím, kde bral 
tu jistotu. Oni byli v%borní na tráv& 
a rychl%ch povr)ích, ale antuka...”
kroutí hlavou.

Jedním dechem v)ak na obranu 
Australan( dodá, "e rozhodn& nepat$ili
mezi namy)lené primadony. „Pova"uju
je za stra)n% frajery. Ale v tom dobrém
slova smyslu. Hodn& tady makali, 
ale taky kdy" odjí"d&li, se$adili vypité
lahve od piva kolem celé )atny. 
Byli mi hrozn& sympatick%,” 
sm&je se H$ebec.

Zápas s Australany byl nejv&t)ím, kter%
do té doby !eskoslovensko vid&lo.
Poprvé v historii se hrálo o postup 
do finále Davis Cupu, navíc p$ijel tak
zvu#n% soupe$. Vojáci nastavili tribuny
na sta$i#kém centrkurtu a nav%)ili
kapacitu na víc ne" )est tisíc. 
Vyprodáno bylo okam"it&.

H$ebec byl postrachem australsk%ch
tenist(. Dva roky p$edtím dokázal 
na tráv& v Melbourne porazit p$i 
daviscupové $e"i Newcomba a sehrál
p&tisetové drama s Laverem. Te, si
cht&l vy)lápnout na Tonyho Roche...

P$esn& t%den p$ed sv%m "ivotním 
zápasem oslavil H$ebec p&tadvacátiny.
Sezval cel% t%m k sob& dom( na oslavu.
„Já m&l prost& Davis Cup rád. 
Tu atmosféru, tréninky. Ohromn& m& to
bavilo. Na turnajích jsem se p$i utkání
takhle vy"dímat nedokázal.”

Na kurt vstupoval proti o p&t let 
star)ímu soupe$i za p$íznivého stavu.
Kode) v prvním utkání porazil 
3:1 na sety Johna Alexandera 
a !eskoslovensko vedlo 1:0. Brzy to ale
vypadalo, "e úvodní den skon#í smírem
a p$i jasné p$evaze Australan( v deblu
to znamenalo vzdálení finálového snu.
Roche, levoruk% úto#ník, jen" se 
v dobách nejv&t)í slávy vy)plhal a" 
na druhé místo "eb$í#ku ATP, toti"
vyhrál první dva sety 6:3, 6:4.

„Byl jsem stra)n& nervózní a podle
toho m(j v%kon taky vypadal,” loví 
v pam&ti H$ebec, jemu" d&lala 
ze zápasu peklo i v&trná bou$e, která
se prohán&la nad Prahou. Poryvy v&tru
mu hnaly do oka zran&ného 
z autohavárie prach, nemohl 
se koncentrovat.

„Jen"e pak si Roche za#al myslet, 
"e u" to má v kapsi#ce. Ud&lal pár chyb
a já za#al otá#et zápas. Jako dneska 
si pamatuju, jak lidi za#ali )ílet.” 
Australana párkrát úsp&)n& prohodil,
Rocheovy v%lety na sí+ za#aly b%t 
#ím dál vzácn&j)í, jakoby ztrácel 
p(du pod nohama.

„Najednou z(stával vzadu, a to nem&l.
V%m&ny zezadu nevyhrával v(bec,” 
lí#í H$ebec, jeho" krom& publika hnal 
i Jan Kode). Wimbledonsk% )ampion
tou"il po salátové míse a v&d&l, "e má 
kone#n& par+áka, se kter%m m("e sv(j
sen naplnit. „Honza na m& k$i#el, 
co mám proti Rocheovi hrát. Bral jsem
ho samoz$ejm& daleko víc ne" kapitána
Bolardta,” tvrdí H$ebec, jen" si 
ve frenetické atmosfé$e do)el pro t$etí
a #tvrt% set v pom&ru 6:1, 6:3.
„Hrál jsem jako v transu. Nevnímal
jsem nic, jen jsem po kurtu lítal jako
zb&sil%. Úpln& jsem ho válcoval.”

Jen"e p$i)la zápletka. V zá$í se u" brzy
stmívalo a místo toho, aby H$ebec 
v pátém setu soka dod&lal, byla
dohrávka zápasu odlo"ena na sobotu.
„Úpln& si pamatuju, jak jsem zabil 
mí# na síti, vedl v pát%m setu 1:0 
a rozhod#í to odlo"il. Byl jsem p&kn&
na)tvanej,” $íká tenista, jen" si pro"il

noc plnou nerv(. „V"dy+ s takov%m
hrá#em je zápas o pár balonech. 
Jednou mi mohl vzít servis a dostat 
se zase na kon&...”

Na)t&stí i druh% den ráno byl tím, kdo
sed&l na koni, Ji$í H$ebec. Rozhodující
set vyhrál 6:3, !eskoslovensko vedlo
2:0, a kdy" pak v ned&li porazil Roche 
i Kode), mohla se p$episovat historie.
!echoslováci mí$ili do finále Davis
Cupu (to u" ov)em byla ve Stockholmu
smutn&j)í písni#ka - 2:3). Je)t& p$edtím
v)ak p$ijala cel% t%m komunistická
vláda. H$ebec dostal odm&nu 60 000
korun. „Byla to cena nového auta,”
$íká a s úsm&vem vzpomíná na historku,
kdy ho *trougal nutil pít alkohol 
a uji)+oval ho, "e ho policisté nechají
b%t, kdy" $ekne, "e jede vozem od n&j.

Vzpomínky na velk% zápas se Ji$ímu
H$ebcovi vracejí dodnes. T$eba kdy" 
na velk%ch turnajích, kam dnes 
doprovází jako kou# Jana Hernycha,
potká Tonyho Roche, trenéra Rogera
Federera. „Ob#as se jen tak mineme 
v )atn&. Já se k n&mu ale ani moc
nehlásím, t$eba si m& u" ani 
nepamatuje...” Mo"ná by ani Roche
necht&l sly)et, jak si ho H$ebec 
v roce 1975 slavn& »vykou$il«...

V zá$í roku 1975 m&l b%t mu"em na odst$el. Alespo' si to mysleli Australané, 
"elezní mu"i vycepovaní tvrd%m drilem Harryho Hopmana, kdy" p$ijí"d&li na pra"skou
*tvanici k semifinále Davis Cupu. To, "e let&li sedmnáct tisíc kilometr( zpátky dom(
jako pora"ení, byla velk%m dílem práce JI/ÍHO H/EBCE (56). Tehdy p&tadvacetilet%
chlapík p$edvedl nezapomenuteln% obrat v duelu s jedni#kou protino"c( Tony Rochem 
a poslal !eskoslovensko poprvé v historii do finále nejslavn&j)í tenisové sout&"e.

H&ebcova vzpoura

Roche v bitv" s H'ebcem na )tvanici

1975

Ji'í H'ebec bezprost'edn" po svém slavném vít"zství

["tvanické bitvy]
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ZDEN"K KRAMPERA (46) je #lenem 
I. !LTK díky d$tem Ondrovi a Kate%in$.
Oba chodili do tenisové p%ípravky 
v Bohemians, ale bylo jasné, &e jestli
cht$jí n$co dokázat, musejí do jiného
klubu. Na 'tvanici...

Kdo vás nasm!roval do I. "LTK?
„Pavel Hu(ka. Doporu#il mi Magdu
Zemanovou. Za%ídil jsem se podle 
jeho rady a - hned jsme si tady ud$lali
rodinné #lenství a já se za#al taky
pokou)et o tenis. Asi za #ty%i roky 
mi pak Vlá*a 'avrda nabídl místo 
ve v+boru.”

Jste úsp!#n$ advokát, tak%e je jasné,
co je va#í parketou...
„Sna&ím se p%isp$t v otázkách 
právn$-ekonomick+ch. Staral jsem se 
o smlouvy p%i p%evodu areálu a jeho
rozd$lení mezi svaz a klub, odpovídám
za smlouvy s nájemci. Cel+ &ivot 
d$lám obchodní a firemní právo.”

Pokud vím, p&sobíte te' v nové 
advokátní kancelá(i?
„Od roku 1990 do roku 2004 jsem 
pracoval v kancelá%i Ra#ok & Krampera,
loni jsme zalo&ili novou kancelá%
Rychetsk+, Hlavá#ek, Krampera, Novák. 
Zam$stnáváme asi p$tadvacet 
advokát,, s ekonomick+m úsekem
padesát lidí.”

Také jste byl )lenem p(edstavenstva
Ferony a p(ivedl do klubu silného
partnera.
„Pro Feronu jsem pracoval skoro 
deset let, do roku 2004, a cítil jsem
povinnost p%isp$t n$jak do rozpo#tu
klubu. Poda%ilo se mi domluvit 
spolupráci, a p%esto&e se management
ve Feron$ zm$nil, funguje to dodnes 
a kluci sem chodí velice rádi.”

Jak )asto si p(ijdete sám zahrát?
„Dostanu se na kurt tak jednou 
za t+den. V$t)inou s Madlou 
Zemanovou nebo s Martinem 
Zenklem. Sna&í se mi v)típit základy,
které obvykle dávají p$tilet+m 
d$tem.” (sm!je se)

Tak%e golfista jste lep#í?
„Golf je n$co jiného ne& tenis, je to
hlavn$ skv$l+ relax, p%i kterém #lov$k
vypne mobil i hlavu. Tenis je mnohem
ak#n$j)í, dynami#t$j)í, i kdy& - v mém
p%ípad$ u& o té dynamice nelze moc
mluvit...”

Zden"k Krampera: 
Na #tvanici jako ve Varech

Golf hrajete )ast!ji ne% tenis?
„Jednou dvakrát t+dn$. Nejvíc s partou
ze 'tvanice, s Vlá*ou 'avrdou, Jirkou
H%ebcem, Milanem 'rejbrem, Martinem
Zenklem. A díky sázkám, bez kter+ch
se to nikdy neobejde, nechybí 
ani adrenalin... Jsem rád, &e i golf se
u& stal sou#ástí klubového &ivota, hraje
ho #ím dál víc #len, a podzimní turnaj
na Karl)tejn$ za#íná mít tradici.”

Kde hrajete nejrad!ji?
„Ve Varech. Jsem tam #lenem 
a líbí se mi, jaká je tam klubová 

atmosféra a co se tam d$lá pro #leny.
P%irovnal bych to k tomu, o co 
se sna&íme na 'tvanici. Jsem rád, 
&e I. !LTK si dr&í vysokou sportovní 
i spole#enskou úrove-, co& spousta 
siln+ch klub, v nov+ch podmínkách
nedokázala. T$)í m$, &e dlouhodob$
hospoda%íme s vyrovnan+m 
rozpo#tem, &e se nám da%í zajistit klub
ekonomicky a &e jsme dobudovali areál
a vylep)ili slu&by. Je to samoz%ejm$ 
i díky siln+m a stabilním partner,m,
kter+m bych cht$l touto cestou 
pod$kovat.”


