Zpráva prezidenta o činnosti klubu v roce 2015*
Václav Klaus

Vážení členové klubu, vážení tenisoví přátelé,
dovolte, abych Vás pozdravil a přivítal na naší letošní Valné hromadě, která je ve
tříletém funkčním období současného výboru klubu druhou nevolební. Proto zdůrazňuji totéž
co vloni – při našem letošním setkání je více času na diskusi o současném stavu, plánech a
budoucnosti štvanického areálu, rekreačního i závodního tenisu i o našich dalších sportovních
a společenských aktivitách.
Výbor klubu od loňské VH pracuje v nezměněném složení a schází se nikoliv v
pravidelných termínech, ale tak jak vyžaduje aktuální situace a potřeby klubu. I touto cestou
bych chtěl jednotlivým členům za jejich dobrovolnou a málo doceňovanou činnost poděkovat.
Po odchodu Petra Kouly z managementu klubu ke 31. 3. loňského roku vznikla otázka,
zda okamžitě hledat náhradu, nebo si ponechat čas na detailnější výběrové řízení, popřípadě
vzniklou situaci řešit z řad vlastních zaměstnanců. Dočasně byl rozšířen pracovní úvazek a
okruh prací Janu Pechovi, který pracuje v pozici asistenta hlavního manažera. Kromě toho byl
nově vytvořen post koordinátora rekreačního tenisu, kterým se stal zkušený Jan Kurz. Jeho
úkolem byla nejen organizace turnajů pro nezávodní hráče, ale i péče o nové členy, hledání
vhodných partnerů na tenis, či doporučování vhodného privátního trenéra. Během několika
následujících týdnů a měsíců se ukázalo, že v této sestavě je management schopen pracovat ve
prospěch kvalitního chodu klubu a jeho závodních i nezávodních členů.
V této souvislosti je vhodné zmínit, že se v průběhu uplynulého roku kromě dvou
tradičních klubových dnů uskutečnilo 8 odpoledních nebo podvečerních turnajů deblů a mixů.
V průměru se jich zúčastňovalo kolem 10 párů, tedy číslo, které bychom letos rádi navýšili.
Kapacita kurtů to umožňuje, i pro klubovou restauraci by to bylo přínosem.
Z důvodu lepší a aktuálnější informovanosti našich členů přistoupil management k
vydávání měsíčního periodika Newsletter, a to jak v češtině, tak v angličtině. Obsahem je
stručné shrnutí významnějších událostí a tenisových výsledků za uplynulý měsíc a upozornění
na akce konané v blízké budoucnosti. V tomto měsíci vychází již dvanácté číslo a ohlasy
členů klubu jsou vesměs pozitivní.
Tenisový areál Štvanice zaznamenal v průběhu roku 2015 dvě významné změny.
Jednak byla v závěru března dokončena rekonstrukce klubové restaurace. O tom jsem sice
hovořil již ve své loňské zprávě, ale patří to do shrnutí roku 2015. Ještě jednou zdůrazňuji, že
rekonstrukce byla financována z vlastních zdrojů, které byly právě pro takové případy
uspořeny v předešlých letech. Druhou investicí, tentokrát však hrazenou z grantu Magistrátu
hl. m. Prahy, byla rekonstrukce pěti antukových kurtů 2 – 6, která proběhla v závěru letní
sezóny a ke které byla vybrána firma „Sibera systém“ se svojí technologií patentní vrstvy.
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Výsledek jsme zatím mohli posoudit pouze na kurtech 5 a 6, které přes zimu zůstaly
antukovými pod přetlakovou halou a ohlasy byly příznivé.
Je nutné zmínit důležité rozhodnutí výboru klubu o plánované realizaci nástavby na
ochozu malého centru. Vzhledem k tomu, že některé prostory, konkrétně regenerace a
fitnesscentrum fungují v provizorních podmínkách (dříve dílna, respektive šatna) a některé
prostory v klubu úplně chybí (například klubovna), byla schválena investice, nutná pro
přípravu k nástavbě v rozsahu zhruba 800 m². Jednalo se o studii, projektovou dokumentaci a
inženýrskou činnost, to vše realizováno firmou AL PROJEKT pod vedením architekta
Vladimíra Laciny, bývalého tenisty. K představení studie a následné diskusi, která proběhla v
klubové restauraci, byli pozváni všichni členové klubu, dostavilo se jich ale jen nepatrné
množství. Ti, kteří by měli chuť seznámit se s projektem, mohou kdykoliv kontaktovat
manažera klubu. Zde je na místě ještě zdůraznit, že tato velká investice v řádu desítek milionů
by mohla být realizována pouze v případě přidělení investiční dotace ze strany Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, popřípadě za přispění grantu pražského magistrátu. Velmi
intenzivně o tom vyjednáváme.
O rekreačním tenisu alespoň pár slov. Máme řadu stálých singlových i deblových
sestav hráčů, kteří preferují tenis se svými obvyklými partnery nebo, chcete-li, stálými
soupeři. Myšlenka celosezónního soutěžení o celkové umístění je příliš neoslovuje. Po pauze
v roce 2014 jsme i za pomoci koordinátora rekreačního tenisu Honzy Kurze zkusili oživit
dlouhodobý turnaj „Non Profi Cup“. Zpočátku nás překvapilo velké množství přihlášených,
na konci sezóny ale bohužel jen velmi malé množství odehraných zápasů. Naopak pozitivním
zjištěním je vzrůstající obliba krátkodobých odpoledních a podvečerních turnajů čtyřher.
Chceme se ubírat touto cestou, chceme našim členům takové akce organizovat častěji
a věřím, že zájem o časově nenáročnou a společenštější formu soutěžení bude i nadále růst.
V prosinci se v nové restauraci opět uskutečnila mikulášská nadílka v pěkné režii
našeho dlouholetého člena klubu Tomáše Vydry a jeho rodiny. Dětí a rodičů přišlo opravdu
hodně a za nekonečnou trpělivost bychom chtěli Tomášovi poděkovat. Zakrátko následovala
tradiční vánoční party v Letenském zámečku, která začala menší slavností: gratulací a
předáním upomínkové trofeje našemu zasloužilému členu Pavlu Kordovi, který právě v tom
dni oslavil své osmdesáté narozeniny.
I v loňském roce jsem při této příležitosti měl tradiční příjemnou povinnost: odměnit
trofejemi nejlepší hráče I. ČLTK ve všech věkových kategoriích. Stali se jimi Lucie Hradecká,
Jan Šátral, Markéta Vondroušová, Lukáš Vejvara, Denisa Hindová a Jonáš Forejtek. Novinkou
pak bylo udělení trofeje za nejkvalitnější postup na žebříčku ATP. Zasloužil si ji úctyhodným
skokem o 500 míst Robin Staněk.
Centenary Tennis Clubs
Jako každoročně se náš klub aktivně zapojil do akcí v rámci asociace stoletých klubů.
Potřetí v historii jsme hostili jednu ze skupin CTC Senior Competition, kterou náš tým po
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finalovém vítězství na irským Fitzwilliam LTC vyhrál a tím se kvalifikoval do finalové
skupiny, která se letos uskuteční v Ženevě. Mladší žáci se tradičně zúčastnili turnaje
pořádaného irským Carrickmines CLTC, kde v konkurenci sedmi klubů již poosmé zvítězili.
Starší žáci přivezli vítězství z turnaje pořádaném Real Club de Tenis Barcelona-1899. Na
Štvanici se pak začátkem října uskutečnil již osmý ročník turnaje starších žáků za účasti pěti
klubů – členů CTC.
Advantage Cars Prague Open 2015
Po prvním roce samostatného pořadatelství mužského ATP Challengeru v roce 2014
jsme se dohodli o spolupořádání ročníku 2015 s firmou Tennis Arena Tomáše Petery, a to ve
formě dvojturnaje mužů a žen. V jednom týdnu se tak na Štvanici konala mužská ATP
„padesátka“ (povýšená bodově o hospitality) a ženská ITF „pětasedmdesátka“. Finančně
náročný rozpočet jsme zvládli i díky význačné podpoře titulárního partnera Advantage Cars
Milana Vopičky, dále již zmíněné společnosti Tennis Arena, Magistrátu hlavního města Praha
i Českého tenisového svazu. Těm i několika dalším drobnějším partnerům patří dík za
spolupráci, která umožnila uspořádat opravdu atraktivní akci, jež byla navzdory obrovským
vedrům nadprůměrně navštěvovaná a měla ze strany ATP a ITF velmi dobré hodnocení.
Závodní tenis v loňském roce zaznamenal úspěch v podobě druhého místa v nejvyšší
domácí soutěži – extralize. Suverénní postup našeho týmu ze semifinálové skupiny jsme
mohli na vlastní oči vidět v domácím prostředí na Štvanici, kde jsme hostili extraligu po delší
době. Ve finále jsme na téměř kompletní daviscupový a fedcupový tým Prostějova, posílený o
hráče světové dvacítky Thiema, navíc v jejich domácím prostředí, nestačili, ale „stříbro“ nám
zaručuje výhodné nasazení do letošního roku.
V soutěžích mládežnických týmů jsme skončili třikrát třetí, což sice nelze považovat
za velký neúspěch, ale ani za výsledek, ze kterého bychom se mohli radovat.
V individuálních výsledcích bylo důvodů k radosti více. Markéta Vondroušová se v
průběhu roku dostala na první místo světového žebříčku juniorek, Miriam Kolodzijeová v
témže žebříčku do první desítky. Vloni dvacetiletý Robin Staněk byl kandidátem na „Zlatého
kanára“ v kategorii „nejkvalitnější postup na žebříčku“, neboť se zlepšil o 500 míst, jen
sestava respondentů této ankety, převážně „prostějovských přátel“, jej o tuto trofej připravila.
Také Jan Šátral výrazně postoupil na žebříčku ATP a tím se stal prvním štvanickým mužem,
což potvrdil vynikajícími výkony v extralize. Významné posuny v žebříčcích zaznamenaly i
Tereza Martincová a Jesika Malečková, které se už letos objeví v kvalifikacích
grandslamových turnajů.
V konečných tabulkách roku 2015 se na prvním místě v České republice ze
štvanických mladých hráčů objevili Denisa Hindová a Darja Vidmanová, na druhých místech
Ondřej Štyler, Jonáš Forejtek, Miriam Kolodzijeová, Vanesa Nikolovová a Agáta Černá. To je
bezpochyby dobrý a velmi nadějný výsledek.
V Národním tenisovém centru jsme měli 6 reprezentantů, do Střediska vrcholového
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tenisu, kde je kritériem umístění do 5. místa v ročníku, bylo zařazeno 9 našich
hráčů, do Tréninkového centra mládeže pak maximální počet 12 hráčů. Celkový počet našich
závodních družstev pro loňský rok byl 10.
Tenisová škola a baby tenis I. ČLTK čítá stabilně kolem stovky dětí ve věku do 10 let,
o které se starají čtyři trenéři. Nejlepší děti z kategorie baby tenisu přešly pro rok 2015 do
týmů mladších žáků. V prázdninových měsících bylo uspořádáno celkem 5 dětských
týdenních kempů, které získávají stále větší oblibu. Je potěšitelné, že kromě rostoucí obliby
jsou obě tyto naše činnosti také finančně prosperující. V průběhu roku se na Štvanici konalo
10 turnajů kategorie babytenisu pod názvem I. ČLTK Praha Cup by Tecnifibre. Naši
nejmladší hráči se v této kategorii opět zúčastnili Mistrovství ČR družstev.
Pro jedince, kteří překročili věková kritéria pro trénink v tenisové škole a babytenisu a
bohužel nesplňují ani výkonnostní kritéria pro zařazení do závodních týmů, nabízíme
pokračování výuky a dalšího hraní v Tenisové akademii, jejíž počet hráčů je variabilní. V roce
2015 se pohyboval kolem čísla 12. Slabinou této instituce bylo, z hlediska nedostatečné
kapacity, nutné stěhování mezi zimním hraním v pronajatých prostorech na Čechii a letními
tréninky v našem areálu za Negrelliho viaduktem. I to je jedním z témat, která budeme v
letošním roce řešit, hlavně ve prospěch zlepšení herních podmínek a následně navýšení počtu
hráčů.
Závěrem bych chtěl zdůraznit, jak také vyplyne ze zprávy našeho ekonoma Petra
Šimůnka, že nejen z pohledu modernizace areálu, kvality kurtů i zázemí, ale i z
ekonomického hlediska byl rok 2015 úspěšný, a to včetně pozitivní bilance turnaje Advantage
Cars Prague Open.
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