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Michaela Kuchafiová a Veronika Lebi‰ová (vpravo).

Veronika bydlí v Letovicích, v její rodinû hrají tenis
táta, star‰í sestra Maru‰ka i mlad‰í bratr Pepíãek.
Sestra i otec se navíc vûnují tenisu jako trenéfii.
Veroniku jsem poÏádal o rozhovor:

Veroniko, fiekni prosím nûco o sobû – o sv˘ch teni-
sov˘ch zaãátcích, i o souãasnosti.

Tenis jsem zaãala hrát od sv˘ch 5 let. MÛj první úspûch
byl v dobû, kdy jsem hrála za mlad‰í Ïákynû v Litomy‰li,
kde jsem získala první místo v singlu a deblu. Tento ús-
pûch mû motivoval k tomu, Ïe jsem na sobû zaãala více
pracovat a trénovat ãastûji. Doma mám od té doby docela
slu‰nou sbírku pohárÛ, medailí a diplomÛ. Jsem vítûzkou
nûkolika turnajÛ a krajsk˘ch pfieborÛ. Ov‰em leto‰ní ví-
tûzství z mistrovství republiky je jistû nejcennûj‰í. 

Mezi mé trenéry patfiil Roman Chatrn˘, Jana
Mar‰álková a Jirka Hlaváãek. V souãasné dobû mû trénu-
je Petr Novotn˘ dvakrát t˘dnû a dal‰í trénink absolvuji se
svou sestrou a nezávodními hráãi.

Od zaãátku kvûtna do konce ãervna jsem jezdila hrát
druÏstva za Start Brno v kategorii star‰ích ÏákyÀ a dorostu.

Studuji na gymnáziu v Boskovicích a kromû tenisu ta-
ké hraji na klavír; letos jsem byla úspû‰ná v okresním ko-
le soutûÏe klavíristÛ v Blansku, kde jsem získala 2. místo.

Titul Mistrynû âR jsi ve Fr˘dlantu získala v deblu
spoleãnû s Michaelou Kuchafiovou z Pfierova, jak jste
se dali dohromady?

Ani jedna jsme pÛvodnû do Fr˘dlantu nemûly jet,

byly jsme jako náhradnice. Tûsnû pfied konáním závo-
du volali z tenisového svazu a obû jsme dostaly volnou
kartu. TakÏe nás dohromady dala náhoda – no a dopad-
lo to nad oãekávání dobfie, pfiesto, Ïe jsme nemûly 
moÏnost se sehrát. 

Jaké dal‰í soutûÏe Tû letos je‰tû ãekají?
V záfií to budou poslední mé turnaje star‰ích ÏákyÀ

v Pelhfiimovû a v Brnû, singl i debl. Dále bych se ráda
zúãastnila memoriálu Josefa Novotného v Letovicích.
A protoÏe sezóna konãí v záfií, ráda bych je‰tû stihla jet
alespoÀ na dva turnaje v dorostu. 

Tento rok konãím kategorii star‰ích ÏákÛ a pfiejdu do
dorostu. Oãekávám, Ïe zaãátek v této kategorii, kde je
daleko vût‰í a silnûj‰í konkurence, nebude tolik úspû‰n˘,
ale ráda bych se ãasem zase dostala na pfiední místa.

Urãitû je pro Tebe velká v˘hoda, Ïe má‰ „teniso-
vou” rodinu; podporují Tû také kamarádky a spoluÏáci?

Ano, podporují, a nejen ti, ktefií tenis hrají. Ráda
bych za tu podporu podûkovala rodiãÛm, sestfie, která
mû také trénuje, v‰em dosavadním trenérÛm i tenistÛm
z na‰eho oddílu a vÛbec v‰em, ktefií mi fandí. Nemohu
zapomenout na pana Milo‰e Hlaváãka star‰ího, kter˘
peãuje o mé rakety.

Veroniko, dûkuji za rozhovor a pfieji Ti mnoho dal-
‰ích úspûchÛ.

Petr Hanáãek
Foto: archiv rodiny Lebi‰Û

Veronika Lebi‰ová mistryní âR
âtrnáctiletá Veronika Lebi‰ová z tenisového oddílu TJ Sokol Letovice získala první místo ve ãtyfihfie v katego-

rii star‰ích ÏákyÀ na Mistrovství âR, které se konalo od 27. ãervence do 1. srpna 2015 ve Fr˘dlantu nad Ostravicí.

vyuÏijte této pfiíleÏitosti a vraÈte se 
alespoÀ na chvíli do ‰kolních let i lavic

sobota 31. 10. 2015
Program: 9.00 – 14.00 prohlídky ‰koly

10.30 – vystoupení ZU· Jedovnice v tûlocviãnû
14.00 – slavnostní shromáÏdûní 

v KD Jedovnice
14.30 – koncert absolventÛ Z· v KD Jedovnice

Akce se koná pod zá‰titou hejtmana JMK JUDr. Michala Ha‰ka
a poslance PâR Ing. Lubomíra Toufara.

Srdeãnû zve kolektiv zamûstnancÛ Z· Jedovnice

65. v˘roãí otevfiení nové 
‰kolní budovy Z· Jedovnice PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC

• Renovace parket
• Pokládka parket, kazet, bordur

• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ
• Pokládka plovoucích podlah

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

Ladislav Kunc
+420 607 507 157 podlahy-kunc@seznam.cz


