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Vážení sportovní přátelé, 

otvíráte poprvé čtvrtletník Magazín TK PLUS, který vám bude 
pravidelně nabízet informace o naší firmě. Nedávno jsme si
připomenuli 15 let činnosti TK PLUS a velice si vážíme skuteč-
nosti, že nás mnozí řadí mezi špičku marketingových firem 
v České republice. 

Jak to začalo? Určitě i tím, že jsem na začátku dvaade-
vadesátého roku přemlouval mého přítele a pozdější-
ho společníka Mirka Černoška, aby se práci v tenisovém 
klubu věnoval na plný úvazek. Vím, nebylo to pro něj 
jednoduché rozhodnutí, ale dobře, že to udělal. Podaři-
lo se nám vybudovat klub, který se dostal na evropskou 
tenisovou mapu a díky spolupráci s ITF i na tu světovou.  
A bylo vizionářsky prospěšné, že jsme se vydali za tenisové  
lajny a vstoupili do jiných sportů, do kultury a nabídli  
našim obchodním  
partnerům další zají-
mavé projekty. 

Nechci opakovat ko-
likrát jsem vyhráli te-
nisovou extraligu, ale 
rád bych připomenul 
pár jmen – Hingisová, 
Jágr, Hašek a další 
hvězdy NHL, Železný, 
Bubka, Lendl, McEn-
roe, Kodeš, Novotná, 
Mandlíková, Korda, 
Kuerten, Ferrero, Nováček, Novák, Berdych, Mečíř, hvězdy Zla-
té tretry Jonesová, Bekele, El Guerrouj a další, na naše akce 
přijeli představitelé bankovního světa, akademičtí hodnostáři 
a samozřejmě i nejvyšší představitelé Poslanecké sněmovny  
a vlády ČR, ministři a jejich náměstci, generální ředitelé  
špičkových firem, šéf světového tenisu Ricci Bitti, byli 
na nich Gott a další hvězdy kultury a to jsem určitě ještě na  
mnohé osobnosti zapomněl. A akce? Tenisový Czech Open,  
atletická Zlatá tretra, spolupráce s JÁGR Teamem, teniso-
vé mistrovství světa družstev juniorů, výstavy od Muchy přes  
kubismus po Ladu, prestižní anketa Sportovní osobnost  
století, charitativní akce Sportovní hvězdy dětem, mistrov-
ství světa v nohejbalu, Beachvolejbal Open, světový pohár  
v orientačním běhu, evropský šampionát v parašutismu, 
razantní vstup do basketbalové Mattoni NBL, dokonalá  
činnost Národního tenisového centra Morava a klubu 
TK AGROFERT, výborná spolupráce s městem Prostějov  
a Olomouckým krajem. Samozřejmě, za vším je třeba vi-
dět stoprocentní nasazení managementu a dokonalý tým  
pracovníků naší firmy.

A jednu záležitost bych obzvláště rád připomenul – podílíme  
se také na oslavách 100. výročí prostějovského Národního 
domu a akce kolem tohoto skvostu secese jsou opravdu  
vznešené. Konečně, jako secese sama.

„Vždycky nám šlo o to, aby naše akce měly nejvyšší kvalitu, 
aby se na nich představovaly největší sportovní hvězdy. Před  
časem jsme se vydali na cestu větší náročnosti, protože jen tak  
se dá dojít k úspěchům. A tuhle cestu nabízíme všem, kteří  
s námi spolupracují.“ Tuhle větu si připomínáme, když hovoříme  
s Mirkem Černoškem o plánech naší firmy. Věřte, jinak se 
k úspěchu ani dojít nedá.

                          
                                                                  Ing. Milan Matzenauer,
                                                                  jednatel TK PLUS

 

Miroslav Černošek
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MIROSLAV
ČERNOŠEK

Miroslav Černošek vstoupil do prostějovského klubu jako desetiletý kluk. 

S Ivanem Jonášem vyhrál krajský přebor starších žáků ve čtyřhře. Jako mladší 

dorostenec házel diskem a byl členem týmu, který skončil druhý v Českoslo-

vensku. Hrál hokej, více než deset let chytal dorosteneckou ligu a mezi jeho 

spoluhráči byl i vícenásobný mistr světa Oldřich Machač. Kvůli hokeji odešel 

studovat techniku do Brna, ale nakonec skončil na Filosofické fakultě univer-

zity Palackého v Olomouci, obor pedagogika, literatura, divadlo a film. Před 

dlouhým časem se vydal na dráhu tenisového funkcionáře. Zpočátku byl 

šéfem prostějovského tenisového béčka, v té době i dva roky deblovým 

partnerem mladého Karla Nováčka, pak předsedou klubu. Ani se nechce 

věřit, že ve dvaadevadesátém sedával s Milanem Matzenauerem ve staré 

klubovně na bednách od piva, snili nejen o nejlepším českém tenisovém klu-

bu, ale i o tom, jak by bylo krásné – jednou sedět v čestné wimbledonské lóži. 

Tehdy se považovali za snílky, ale všechno se jim splnilo. Dnes patří 

Dr. Miroslav Černošek, jednatel TK PLUS a šéf a. s. Česká sportovní k absolutní 

špičce českého sportovního marketinku. 

NAŠE CESTA 
BYLA A JE 
SPRÁVNÁ
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„Věřím, že se nám plány 

naší společnosti podaří 

splnit. Kdyby tomu tak 

nebylo, styděl bych se 

vzít za kliku našeho  

areálu,“ říkal Miroslav  

Černošek před patnácti 

lety. Vizionářství mu 

zůstalo, jen horizonty, 

kam až dohlédne, jsou 

vzdálenější. 

„Začínal jsem na starých tenisových dvor-
cích ve Sportovní ulici v roce 1990 s panem 
Jiřím Zemanem st. a dnes již nežijícím Frantou 
Mackem. V tenise jsme hráli krajský přebor  
a pak II. ligu, to bylo vše. Jezdil jsem po  
Prostějově na kole a učil se, jak klepat na  

dveře „úspěšných a mocných“.  A dnes TK PLUS 
a další společnosti propojené s touto firmou 
zajišťuje práci pro téměř 100 zaměstnanců. 
To je to, co mě vždy napadne jako první, a to  
z čeho mám upřímně největší radost. Kde jsou 
kořeny? Mnohokrát jsem říkal, že mým základ-
ním přístupem ke sportovnímu marketingu, tak 
se dnes trochu učeně říká mojí pracovní náplní 
i celé společnosti TK PLUS, je tzv. jemný  
personální byznys, založený na budování  
dlouholetých mezilidských vztahů, přátelství  
a samozřejmě oboustranně výhodných obcho-
dů. Jeden americký spisovatel tomu říká „banka 
laskavosti“, a tahle „banka laskavosti“ je tou nej-
mocnější bankou na světě.“

Pochyboval jste někdy o této cestě? 

„Studoval jsem filozofickou fakultu Univerzity 
Palackého v Olomouci a z mnoha a mnoha  
hodin některých filozofických předmětů a dis-
ciplin mi nejvíce uvízlo v hlavě latinské „eráre 

humánum est“- tedy „chybovati 
je lidské“. Ano, všichni děláme 
chyby a čím je cesta delší, tím 
je to i pravděpodobnější. Ale 
když se podívám za sebe, na 
patnáctileté působení firmy 
TK PLUS, tak si vnitřně potvrzuji, že 
naše společná cesta má nejen 
dobrý směr, ale i logiku, ty nejvý-
znamnější firmy, na kterých stojí
nové projekty jsou s námi skoro 
celé patnáctileté období. Podí-
vejte se na plakáty a programy  
prvních ročníků Czech (Cen-
trotex či Živnobanka) OPEN  
a vidíte loga Agrofert, Živnos-
tenská banka, Třinecké žele-
zárny, Česká pojišťovna, NIKE,  

Dopravní stavby (dnes SKANSKA). Z prvních  
deseti nejúspěšnějších firem České republiky 
za rok 2006 je v našem portfoliu osm, z toho  
z prvních pěti čtyři! Ano, jsem na to hrdý!“

Kdy jste začal vnímat sport jako  
obchod?

„Když k nám do tenisového klubu poprvé  
v roce 1991 přijela Melanie Molitorová,  
matka Martiny Hingisové. Ještě je nikdo moc 
neznal. Jako pozornost jsem dal tehdy Martině 
horské kolo. Vždycky mi šlo spíše o přátelství,  
o dokonalé vztahy, peníze byly až někde  
vzadu. Už tehdy byl však o Martinu velký zájem,  
ale neměli jsme v té době peníze, které byly  
potřeba. Jen zprostředkovatel příští smlouvy 

časem vydělal téměř tři miliony dolarů. Kdyby 
dneska přišla zase malá Hingisová, sehnal bych 
pro ni těch potřebných 500 tisíc dolarů, kdybych 
měl jít na kraj světa. Už nikdy bych tu chybu  
neudělal! Poznání se dostavilo zakrátko. Byl jsem 
pak v Paříži na Roland Garros svědkem, jak  

Martina - coby nejmladší v historii - vyhrála  
juniorku, a viděl, co se odehrálo vzápětí. Když  
někdo nabídne třináctileté holce smlouvu  
v hodnotě pěti milionů dolarů ročně za 
to, že bude pinkat raketou určité znač-
ky, máte pocit, že se to nemůže rentovat. 
Až později jsem to pochopil na příkladu  
Andre Agassiho – nastoupil v černých teniskách  
a černých ponožkách v Monte Carlu, Nike  
s ním podepsala kontrakt na tři roky a během  
jediného roku ztrojnásobila obrat v Ame-
rice. Jakmile máte někoho, jehož rozměr  
překračuje hranice Moravy, Česka a dokon-
ce Evropy, pochopíte, že budete-li se spojovat  
s těmi, kdo ukazují směr vývoje, budete schopni 
vytvářet hodnoty, které jste předtím nevnímali.“

Je to intuice nebo zkušenost?

„Jsou základní pravidla, které v této bran-
ži musíte respektovat. Pokusím se je seřadit.  
Zaprvé musíte mít produkt, to znamená někoho, 
koho lze prodávat. Za druhé, získat média, aby  
o vašem produktu informovala. Za třetí  
osobu a média zasadit do rámce vhodné akce.  
Musel jsem tedy pro Martinu Hingisovou vymys-
let nový model extraligy a taky turnaj Nokia, 
abych ji představil. A k těmto třem  aspektům  
Wdosadit čtvrtý, to jest kdo to zaplatí. Pokud  
ovšem nemáte hvězdu a nejste ji schopen  
představit, je to jen halířová komedie.“

Jakou cestou vznikají nové kontakty?

„I to je o štěstí a shodě náhod. Náš obchodní 
partner Nokia nás – už je to hodně dávno –  
pozval na tenisový turnaj do Monte Carla. Tam 
jsem seděl s tenistou Karlem Nováčkem, přišel  
šéf firmy Nike a pozval mě do lóže, kde seděl 
princ Albert a Sergej Bubka. Když princ Albert  
odešel, zeptal jsem se Bubky, jestli nebude  
vadit, když s ním zkusím hovořit rusky, a on rus-
ky odpověděl, že má rád slovanskou vzájem-
nost. Teprve doma jsem pečlivě zvažoval, jak  
s takovým kontaktem pracovat. A protože mi  
říkal, že má šikovné dítě na tenis, napsal jsem 
dopis, kde jsem na oplátku nabídl, že Martina  
Hingisová a Petr Korda se na pár dní budou  
věnovat jeho děcku. Tak se navazuje kon-
takt. Jiný případ bylo angažmá atletické 
superhvězdy Michaela Johnsona pro akti-
vity v České republice. Na mistrovství světa  
v Lisabonu jsem se potkal s nejvyšším šéfem 
firmy Nike, kterého jsem zase znal z pikniku 
u Sergeje Bubky. Říkám, že bychom potřebovali 
nějakou hvězdu na ostravský mítink Zlatá tretra 
a on řekl – Michael Johnson mi dluží pět startů.  
Nechcete Michaela Johnsona? Chtěli jsme  
a jak dobře víte, přiletěl do České republiky.“

Ano, všichni děláme chyby a čím je cesta delší, tím je 
to i pravděpodobnější. 
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Největší sportovní  

zážitky? „Určitě to byl  

první titul mistra České  

republiky v tenise tehdy 

mé dvanáctileté dcery  

Romany. Bylo to v Písku, 

a byly u toho i slzy. Velmi 

emotivní byl první titul  

mistra ČR v extralize  

v roce 1995 na  

domácích dvorcích 

a určitě olympijské 

zlato Honzy Železného 

v Sydney, když jsem byl 

přímo u toho jako jeho 

manažer. No a lóže ve 

Wimbledonu  

s Melanií, při finále 

Martiny s Janou  

Novotnou.....!“

Všechno jsem tehdy postavil na filozofii dokonalých
kontaktů, slušnosti, dobrých vztazích a tahle cesta se 
ukázala jako nejsprávnější.

Několikrát jste řekl, že každý by 
měl v životě vědět, kam až může 
dosáhnout a otevřeně si přiznat 
porážku. Řídil jste se tím i ve svých  
manažerských začátcích?

„Vždycky jsem se o to snažil a nebylo to  
jednoduché. Naopak někdy je to až kruté, ale 
když to uděláte, většinou na tom neproděláte.  
V devadesátém roce jsem byl zvolen  
předsedou prostějovského klubu, vystřídal 
jsem našeho dlouholetého předsedu Aloise  
Flašara, který byl v čele klubu třiatřicet let  
a udělal spousty práce. Začas mi byla  
nabídnuta funkce ředitele klubu a od dubna  
dvaadevadesátého roku jsem v tom na plný 
úvazek. Všechno jsem tehdy postavil na filozofii
dokonalých kontaktů, slušnosti, dobrých vzta-
zích a tahle cesta se ukázala jako nejsprávnější.  
Vycházel jsem z toho, že jsem přišel do let, kdy  
se řada mých spolužáků z vysoké školy či  
gymnázia vypracovala mezi vynikající  
podnikatele a navíc jsem se snažil využít 
lidí, kteří měli vztah k tenisu. Začínali jsme 
se sponzory z regionu, pak jsme rozšířili pů-
sobnost na celou Českou republiku a poté 
jsme získali i velmi dobré kontakty i v zahra-
ničí. Ale všechno se odvíjelo od tehdejšího 
ředitele Dopravních staveb Prostějov Ing.  
Milana Matzenauera, který díky svémubratrovi  
Alešovi měl vztah k tenisu, oba pro něj hodně 
udělali, Aleš navíc patřil ve své době k výbor-
ným hráčům. Milan byl pak naším prvním velkým  
sponzorem a jestliže jsme dříve sháněli sponzory 
na úrovni pěti, deseti tisíc, tak on přišel v roce  
1992 s částkou dvacetinásobnou. V té době to 
byl pro nás rozhodující krok.“ 

V jednadevadesátém jste vrátil 
osmého hráče světového žebříč-
ku, prostějovského rodáka Karla  
Nováčka prostějovskému tenisu a ve 
stejném roce se začal utvářet i vztah  
Melanie Molitorovové a tím i její dcery  
Martiny Hingisové k vašemu klu-
bu. Nebylo jí dvanáct a hrála  
za TK Prostějov první ligu, měsíc  
poté vyhrála Martina jako nejmladší  
v tenisové historii pařížskou juniorku.

„Nesmírně si vážím přátelství s Melankou. I díky 
ní jsem poznal nejen já, ale i prostějovský klub, 
že usilovná práce je jedinou cestou k úspěchu. 
Martina se svou maminkou často přijížděla do 
Prostějova, pravidelně u nás trénovaly, Martina 
pak i startovala na NOKIA Open a dá se říct, 
že právě u nás udělala první kroky do velkého 
tenisu. Určitě pomohla k věhlasu našeho klu-
bu. Beru to však i jako úspěch naší sportovní  
diplomacie, protože ve světě tenisu, kde  

stoprocentně rozhoduje hra čísel a velkých  
peněz, najednou zjistíte, že existuje i něco jiné-
ho, co je mimo šeky s mnoha nulami. Náš vztah 
s Hingisovými je opravdu založen na upřímném 
přátelství. Věřte, žádné peníze by to neuplatily... 
Co bylo však důležité, poznal jsem - jak roste  
velká tenisová hvězda a tyhle zkušenosti mi  
v příštích letech mockrát pomohly. Pro  
budoucnost prostějovského tenisu se také  
ukázaly velice prospěšné i přestupy dvou  
velkých nadějí ze Zlína, v roce 1991 tehdy  
desetiletého Michala Tabary z Napaje-
del a o rok později sedmnáctiletého Jiřího  
Nováka. Oba odehráli za TK Prostějov množství  
úspěšných zápasů, získali pro klub desítky  
titulů mistrů ČSFR, ČSR, mistrů Evropy a světa.  
Jsou vynikajícími týmovými hráči, Jiří  
Novák byl českou tenisovou jedničkou a ne-
ocenitelným vůdcem daviscupového týmu. 
Vážím si také toho, že jsem přivedl ve své 
době do extraligového týmu i světové dvoj-
ky žebříčků ATP a WTA - Janu Novotnou  
a Petra Kordu. Velice důležitý byl i příchod  
Tomáše Berdycha, stejně jako Lucky Šafářové.  
A pak – vždycky jsme se snažili přivést do klubu 
ty nejlepší a také nejpracovitější trenéry.“

Kdo neprokáže, že může být hvěz-
dou doma a časem se neprosadí  
i na scéně velkého tenisu, ztrácí pro 
náš klub význam. Tahle slova jste řekl 
v roce 1994 tehdy v českém tenise 
zněla až moc tvrdě, ale čas ukázal, 
že to byla jedině správná cesta. 

„Je to tvrdé, náročné, ale jiné to prostě být  
nemůže. Snít mohou jen odvážní. Lítost dopředu 
cestu neotvírá, kdo bere ohledy, ten se prostě 

zastaví. Investovat musíte jen do talentova-
ných, jinak to jsou vyhozené peníze. Pořád se  
skloňuje pojem tržní ekonomika, ta ale také  
není milosrdná. Když máte výsledky, můžete  
sehnat peníze, sponzory, když je nemá-
te, těžko můžete natahovat ruku. Malí lidé, 
malé cíle, malé peníze - to je  
jednoduchá definice.“

Co vás vedlo k rozšiřová-
ní sportovních aktivit – 
od tenisu k JÁGR Teamu,  
pak k atletice a basket-
balu? 

„Není to tak nelogické, jak se  
může zdát. Přemýšleli jsme, 
co bude s tenisem, až skončí 
Hingisová, Korda nebo Nová-
ček. A naše volba padla na 
JÁGR Team. Především proto, 
že osobnost Jardy Jágra je  
u nás fenoménem, a také proto, 



8

že z pětimiliardového balíku reklamních peněz 
končí v hokeji každý rok celé dva. Ke Zlaté tretře 
jsme se dostali jiným způsobem. Usoudili jsme,  
že Ostravsko je zajímavý region se silným zá-
zemím a pokusili jsme se oživit tradiční podnik,  
který se dva roky nepořádal. A dnes je to špič-
ková akce, kterou sice proteče téměř čtyřicet 
milionů za tři hodiny, ale vysílá se ve 150 zemích 
a patří k nejprestižnějším na světě! Také náš 
vstup do basketbalu nebyl náhodný. V regionu 
nám bylo vyčítáno, proč nejdeme do kolektivní-
ho sportu typu hokeje nebo fotbalu. Po určitém 
zvažování jsme zvolili basketbal, který je přede-
vším ve světě fenomén srovnatelný s fotbalem. 
Intenzivně přemýšlíme o volejbale žen.“

Navíc jste přišli s pravidelnými kul-
turními akcemi.

„Snažíme se k nám dostat nejen špičkové  
sportovní podniky, ale i prestižní akce, kte-
ré mají významný duchovní rozměr. Kulturní  
projekty jsou protiváhou, je to jakési oddechnutí  
z hektického světa sportu a jsme rádi, že měly  
a mají většinou velký ohlas i za hranicemi  
našeho regionu. V této oblasti velice úzce  
spolupracujeme s vedením Muzea Prostějovska, 
za projekty těchto výstav stál na začátku velký  
znalec umění Jan       Kukal.      Začal   o to výstavou         
Koláže Jiřího Koláře v roce 1996, o dva 
roky později Alfons Mucha v Čechách  
a na Moravě za spoluúčasti Ivana Lend-
la, v roce 2000 Alfons Mucha v Paříži, velice 
prestižní byla v roce 2001 výstava obrazů  
a plastik Pocta kubismu. O rok později to byla 
výstava Svět kolem nás, která představila tolik  
ceněnou Skupinu 42 a ty, které se snaží na ní  
navazovat. Nedá se zapomenout na výsta-
vu vpravdě českou, Pocta Josefu Ladovi,  
která patřila zcela jasně k nejnavštěvo-
vanějším v regionu, stejně jako výstava  
Poklady českého výtvarného umění 19. sto-
letí. Všechny tyto výstavy přibližují velké  
kulturní dědictví českého národa, jeho vzděla-
nost, i tady je však třeba zdůraznit, že by se tyto 
akce nikdy neuskutečnily, kdyby za nimi nebyla  
vstřícnost našich obchodních partnerů. Zatím  

se nám daří k těmto výstavám či kulturním pro-
jektům přistupovat trochu jinak než galerie či  
agentury, které se touto činností zabývají, jiná je  
i filozofie slavnostních vernisáží, setkáváme se
na nich s jinými tvářemi než na sportovních  
akcích, jsou tam většinou i jiní sponzoři. Rád 
bych připomenul i nedávné vyhlášení Cen  
Olomouckého kraje za kulturní počin, i tato 
akce byla podle ohlasů velice úspěšná.“

Jak se mohla firma TK PLUS prosa-
dit v konkurenci dalších velkých  
společností? 

„Jak jsme se mohli prosadit? Prací a dů-
sledností. Naše kouzlo tkví v tom, že jsme se  

v začátcích spojili s firmami, které ještě na trhu 
tolik neznamenaly. Nechci být nijak troufalý, ale  
dovolím si tvrdit, že firmy postupně rostly s námi!
Příkladem jsou AGROFERT či Živnostenská  
banka. Když jsme pak dokázali, že svoji práci  
dělat umíme, obklopili se kolem nás další  
partneři, kteří nás sami oslovili a dá se říct, že  
jsme postupně získávali sílu a postavení  
v českém marketingu. Když jsem po-
prvé přišel na Štvanici, kde bylo sídlo  
tehdy Československého tenisového sva-
zu, tak mě nezdravily ani dveře... Dnes je to 
jiné a prezident Ivo Kaderka nám vychází  
maximálně vstříc. Podobné je to i jinde. Budu  
ale upřímný, všechna sláva je pomíjivá, takže  
já takové věci moc neprožívám. Navíc ne  
nadarmo se říká, že v Česku se úspěch  
neodpouští a nemáme jen přátele a kamarády, 
ale máme i nepřátele a lidi, kteří nám nepřejí. 
Začínali jsme jako bezejmenná firma z Prostě-
jova a dnes ve spolupráci s Českou sportovní 
patříme určitě mezi top tři firmy, které se na 
marketingovém trhu v Česku pohybují. Podle 
toho nás také dnes okolí bere.“

Jste předsedou představenstva a. s. 
Česká sportovní, zastřešujete český 
olympijský marketing. 

„Na začátku vám řeknu, že pro osvícené firmy
je pět olympijských kruhů stále velmi prestižní 
spojenectví. Proč? Olympiáda v Česku – na  
rozdíl od jiných zemí – čas od času spojuje národ  
v jeho emocích. Snad proto, že i když je olympis-
mus také spojen s velkými penězi, naší tradiční 
závisti to tak nevadí, jako když se lidé dočtou, 
že tenista vyhrál 250 tisíc dolarů... A konečně, 
chceme-li od partnerů 25 či 35 milionů, jejich 
ochota vložit je do olympijského marketingu je 
právě mnohem vyšší než ochota angažovat se 
v událostech na domácí scéně.  Její sledování 
mě odmalička naplňovalo hlubokým vlastenec-
tvím a sounáležitostí k naší zemi. Vlajka, hymna 
na olympiádě, slzy se vám derou do očí a pak 
máte opravdu pocit, že někam patříte. Že se 
mohu podílet na úspěších našich sportovců je 
i splněním mého dávného snu.“

Jak jste přijal rozhodnutí praž-
ských zastupitelů, že se Praha chce  
ucházet o pořádání letních olympij-
ských her 2016 nebo 2020.

„S velkým nadšením! Proč by se Praha neměla 
pokusit o získání letních olympijských her? Proč 
by se v Česku nemohlo odehrát něco, co zvlád-
li uspořádat Řekové, kterých je jen trochu víc 
než nás? Olympijská kandidatura Prahy přinese 
užitek celé zemi, dojde k ekonomickému ožive-
ní, a to během přípravy her, v jejich průběhu  
i po jejich konci. Celá republika se zapojí do  
organizace. Mnohem zásadnější otázkou 
než „zda ano“ je pro mě osobně otázka „jak“. 

Co bylo v  začátku  

nejdůležitější?  

Jednoduchá 

a zároveň složitá  

záležitost - přesvědčit 

okolí, že se narodilo 

něco, co má  

perspektivu a to na 

úrovni sponzorů, města, 

ale i hráčů. Takového 

Jirku Nováka jsme v jeho 

šestnácti letech doslova 

lámali ze Zlína více jak 

půl roku. Na 

prostějovské radnici 

jsme začínali  

s podporou jedenácti 

tisíc..

Vlajka, hymna na olympiádě, slzy se vám derou do 
očí a pak máte opravdu pocit, že někam patříte. 
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Můj názor je jednoznačný – s profesionálním  
řízením, jaké takový projekt vyžaduje, bez lidové 
tvořivosti a amatérských pokusů. Od úvodního 
rozhodnutí kandidovat se všech nutných kroků  
a procesů musí ujmout týmy zdatných a zku-
šených profesionálů, kteří mají s organizací  
významných sportovních akcí řadu zkušeností,  
jde o byznys jako každý jiný. Pět kruhů, olympijský 
oheň a vše souvisící jsou opravdu nejrespekto-
vanější symboly světa. I proto vše, co je s nimi 
spojeno, budí respekt a zájem. A protože vrcho-
lový sport organizovaný a řízený profesionály  
je z velké části závislý na skvělém marketingu, 
bude již sama kandidatura na uspořádání olym-
pijských her unikátní marketinkovou příležitostí  
na představení Prahy a celé České republiky svě-
tu. A je úplně jedno, že první pokus o uspořádá-
ní her v roce 2016 nemusí být úspěšný. Je férové  
přiznat, že uspět s první kandidaturou, navíc  
čtyři roky po hrách v Londýně, by byl malý  

zázrak. Ale i získávání zkušeností, budování  
kontaktů a nabroušení kandidátských ostruh  
má svou cenu. Naší kandidátskou cenou bude 
to, že v případě neúspěchu v roce 2016 bude  
tým předkládající kandidaturu pro hry v roce  
2020 zkušenější a poučenější, protože i ve 
sportu platí, že z malých proher se rodí  
velká vítězství. Pokud bude Praha deklaro-
vat úmysl pořádat olympijské hry, budou 
všechny následné sportovní a společen-
ské akce posuzovány kandidátskou optikou.  
A po každé zdařilé sportovní akci bude možno 
dodat a takto skvěle jsme připraveni uspořádat 
v budoucnu i olympijské hry. Připomínám, že  
o pořádání olympijských her se zatím ucháze-
jí také Berlín, Baku, Madrid, Pusan, Dillí, Rio de 
Janeiro, Tokio, Los Angeles, nebo Chicago, ale 
znovu opakuji – uspět s první kandidaturou by 
byl malý zázrak.“

Když padne otázka, zda by se firma
přece jen neměla přestěhovat do 
Prahy, jste vždycky velkým prostě-
jovským patriotem.

„Můj rodný Prostějov a tento region byly pro 
mě vždycky na prvním místě. Především tady 
se snažíme být prospěšní, a to za významné  
podpory Rady a Zastupitelstva města Prostějova  
a v posledním období i Olomouckého kraje.  
V Prostějově jsem nejšťastnější, navíc tady mám 
své nejlepší kamarády, především mého spo-
lečníka Milana Matzenauera. Podařilo se nám 
sem přivézt řadu nejen českých, ale i světových 
hvězd.S některými jsme si dokonce vybudovali 
již dlouhodobý vztah. V oblasti sportu to jsou 
Sergej Bubka, Honza Železný, Jirka Novák, Karel 
Nováček, výborná a příjemná je také komuni-
kace s Jardou Jágrem, což vzhledem k jeho 
postavení těší dvojnásob. Vztahy v osobnější 
rovině mám se špičkovými manažery Andrejem 
Babišem, Tomášem Chrenkem, Jirkou Kuvertem, 

Milanem Velkem či Alešem Hilčerem. Jsem rád, 
že TK PLUS je partou pracovitých lidí, kterým  
šéfuje generální manažer Petr Chytil, nesmím 
zapomenout ani na společníka na většině mých 
zahraničních cest Zdenka Dupláka. Říkám –  
kamarádství je dar a jsem rád, že kamarády 
mám. A to nejen v obchodě a v tenise, ale  
třeba i při našich pravidelných tenisových, fot-
balových či basketbalových zápasech, stejně 
jako lahodné režné nebo mariáši. Věřte, jsem 
rád, že jsem ty Ptáčky, Langry, Forsty, Vlkovské, 
Pěničky či Mariňáky potkal.“

Co vašim aktivitám říká rodina?

„Jedno z mých nejšťastnějších a nejdůležitěj-
ších rozhodnutí bylo, že jsem se dobře oženil. 
Je pravdou, že moje dcery vyrostly aniž jsem si 
toho všimnul, většinu času jsem věnoval firmě.
Dnes si to snažím vynahradit na vnoučatech, ty 
jsou v současné době mým největším životním 

koníčkem. Práce mi zabírá hodně času, ale moji 
nejbližší to chápou a za ta léta si už zvykli.“

TK PLUS spolu s ČTS organizuje už od 
roku 1999 juniorské mistrovství světa 
družstev do 14 let a nedávno vedení 
ITF rozhodlo, že se v Prostějově bude 
konat až do roku 2010. To se ještě  
v historii ITF nestalo!

„Organizovat akci s ITF je pro nás prestižní  
záležitostí a určitě není nic nadneseného když 
řeknu, že se Prostějov i díky mistrovství světa 
do 14 let dostal na světovou tenisovou mapu. 
Jsme rádi, že se mistrovství pravidelně zúčast-
ňuje prezident ITF Francesco Ricci Bitti. Jde  
o prezentaci českého tenisu, představuje se na 
ní celý mladý tenisový svět. Šéf ITF už při prvním 
ročníku prohlásil, že si zasloužíme zlatou medai-
li a toto důvěra nás velmi těší. Ano, nikomu se 
to ještě nepodařilo, nikde na světě se neko-
nala akce ITF tak dlouho. Rád bych ale také 
připomenul diplomatickou prozíravost prezi-
denta ČTS Ivo Kaderky na zasedání ETA v Hel-
sinkách v roce 1998, byl to on, kdo tuto velice 
prestižní akci do České republiky přivedl. I tohle  
dokazuje, že svou práci děláme dobře.“

U nás jsou na turnajích 

pomalované plachty 

logy obchodních panerů 

a ve Wimbledonu?  

Tam máte na zelené 

plachtě vlevo dole malý 

Rolex a vpravo stejně  

velký Slazenger.  

Devadesát procent  

rozpočtu všech  

sportovních aktivit u nás 

pochází od reklamních 

partnerů a když  

připomenu naší  

úspěšnou akci, kterou 

jsme dělali s firmou  

Česká sportovní -  

basketbalový Final Four 

a kde bylo devadesát 

procent příjmu ze  

vstupného, tak je to  

z hlediska českých  

podmínek něco  

neuskutečnitelného. Na 

špičkový basketbal tehdy 

přijelo 91% diváků ze 

zahraničí... Toho se u nás 

zatím asi brzy  

nedočkáme.

„Jedno z mých nejšťastnějších a nejdůležitějších  
rozhodnutí bylo, že jsem se dobře oženil. 
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CENA 
KULTURY

TK PLUS a olomoucké ceny za kulturní přínos  
V první polovině dubna se v Moravském  
divadle v Olomouci předávaly Ceny Olomouc-
kého kraje za přínos v oblasti kultury v roce  
2006. „Cílem naší ankety je zejména popula-
rizace zájmu o kulturu, chceme vyzdvihnout  
mimořádné počiny v oblastech profesionální  
i amatérské umělecké činnosti, stejně jako  
celoživotní zásluhy významných osobností. 
Jsem rád, že kandidáty na Ceny Olomouc-
kého kraje v oblasti kultury mohli navrhovat 
nejen nejrůznější profesní organizace, ale  
i občané našeho regionu. Právě veřej-
nost vnímá kulturu a její tradice jako ne-
zbytnou součást každodenního života,“ řekl  
mj. ještě před slavnostním večerem  
hejtman Olomouckého kraje Dr. Ivan Kosatík.  
Rozhodnutí o každoročním udělování cen  
přijalo Zastupitelstvo Olomouckého kraje v po-
lovině září loňského roku a byla tak založena  
tradice, která by měla posílit vědomí občanů  
Olomoucka a jejich ztotožnění se s krajem,  
v němž žijí. Navrhovateli kandidátů na Ceny  
Olomouckého byli zástupci kulturních  
a vzdělávacích institucí, profesních organizací  
a médií i občané Olomouckého kraje. Vítěze  
jednotlivých kategorií vybírala z nominova-

ných odborná komise, radní a zastupitelé kra-
je, slavnostním večerem provázel Marek Eben, 
ceny předávala také Marta Kubišová, Roman 
Vojtek či Arnošt Goldflam. Za organizací stála 
marketingová firma TK PLUS a slavnostní ga-
lavečer plný kultury měl opravdu noblesní  
úroveň. „Zájem o udělování cen byl velký.  
Celkem jsme obdrželi 97 nominací. Nejvíce  
jich bylo v kategorii za celoživotní přínos  
v oblasti kultury, 40 nominací,“ konstatoval  
první náměstek hejtmana Ing. Pavel Horák.  
Olomoucké hejtmanství nakonec vybralo dvě  
umělecké osobnosti a osm prestižních  
kulturních počinů a festivalů, kterým udělil pre-
miérové Ceny Olomouckého kraje v oblas-
ti kultury. Do Dvorany slávy vstoupil zpěvák  
Pavel Novák, který letos oslaví pětačtyřicet let 
koncertování. „Ocenění si zaslouží nejen za svou  
dlouholetou uměleckou činnost a za věrnost  
svému městu Přerovu, ale také za statečnost, se 
kterou překonává životní nesnáze, a za příklad, 
který dává ostatním,“ uvedl náměstek Horák. 
Osobností roku v oblasti kultury se stal fotograf  
Jindřich Štreit, který patří od osmdesátých let  
minulého století mezi přední tvůrce tzv.  
dokumentární fotografie z venkovského pro-
středí a jeho fotografie patří do zlatého fondu  

„Anketu Ceny  

Olomouckého kraje za 

přínos v oblasti kultury 

připravujeme 

s marketingovou  

agenturou TK PLUS, 

máme společnou 

filozofii, chceme právě

těmito akcemi 

zviditelňovat náš  

úspěšný a pracovitý kraj. 

Navíc jsme přesvědčeni, 

že stojíme u základů 

prospěšné tradice.“ 

Hejtman Olomouckého 

kraje Dr. Ivan Kosatík
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Cena osobnost roku 
Olomouckého kraje 
v oblasti kultury
Jindřich Štreit (1946) 
je pravděpodobně 
nejčastěji vystavujícím 
českým fotografem. Od 
počátku 80. let  
pořádal v Sovinci  
výstavy, koncerty  
a divadelní představení. 
Od roku 1991 je peda-
gogem Institutu tvůrčí 
fotografie FPF Slezské
univerzity  
v Opavě. V roce 2000 se 
habilitoval na pražské 
FAMU a stal se docen-
tem oboru fotografie.  
I když v Olomouckém 
kraji nežije, bydlí dva 
kilometry za hranicemi 
kraje, jeho tvorba je  
s Olomouckým krajem 
úzce spjatá. Připomeň-
me jeho fotografie  
z cyklů „Lidé Olomouc-
kého okresu 90 let“ 
a „XX. století očima 
Jindřicha Štreita“. V roce 
2006 obdržel státní 
vyznamenání – 
medaili Za zásluhy o stát 
v oblasti kultury a umění. 
Jindřich Štreit představu-
je charismatickou 
osobnost světového 
formátu, přes 450 
autorských výstav  
a zúčastnil se mnoha 
set skupinových expozic. 
Jeho fotografie jsou ve
sbírkách desítek 
významných muzeí  
a galerií v řadě zemí  
(mj. Praha - Národní 
galerie, Londýn - Victo-
ria and Albert Museum, 
New York - The Museum 
of Modern Art, Washing-
ton - The Art Institute of 
Washington).

světové fotografie. Cenu za výjimečný počin 
roku v oblasti hudby získal mezinárodní festival 
Blues Alive v Šumperku, oblasti výtvarného umě-
ní mezinárodní setkání uměleckých kovářů na  
hradě Helfštýn na Přerovsku Hefaiston, v diva-
delní oblasti mezinárodní festival Divadelní Flo-
ra Olomouc a cenu v kategorii filmu, rozhlasu 
a televize získal mezinárodní filmový festival 
Academia film Olomouc. Kniha autorů 
Miloše Kočky a Aloise Kubíka Vincenz  
Priessnitz - Světový přírodní léčitel obdržela  
cenu v kategorii literatury. V oblasti ne 
profesionálního umění získal ocenění festival  
poezie Wolkerův Prostějov, výjimečný po-
čin v ochraně a popularizaci kulturních 
hodnot bylo otevření Arcidiecézního mu-
zea. Stejná instituce získala i Cenu mé-
dií, o níž rozhodovali novináři.A jak se  
na spojení TK PLUS s kulturou dívá generální  
manažer firmy Mgr. Petr Chytil? „Už v minulých 
letech stála naše agentura za prestižními  
akcemi – v Obecním domě Sportovní osob-
nosti století, i když anketa, tak to byla opravdu 
kulturní událost, stejně jako Sportovní hvěz-
dy dětem s významných počinem v oblasti 
charity, zajímavá byla i akce k pražskému 
zasedání MOV. Patří k naší firemní filozofii, že 
chceme do našeho regionu přivést význam-
né kulturní události a to se nám daří. Naše 
počiny v oblasti výtvarného umění měly dob-
rý ohlas – připomenul bych výstavy Alfonse  
Muchy. Navíc jsme vernisáže vždycky spojo-
vali i s významnými osobnostmi – s Ivanem  
Lendlem, který je velkým sběratelem Muchova 
díla, na výstavu kubismu přijel jeho významný 
znalec Vladimír Železný. Těší nás, že máme  
výbornou spolupráci s Olomouckým kra-
jem, stejně jako s Městem Prostějov, chceme, 
aby naše akce právě v regionu, ve kterém  
žijeme, měly prestižní úroveň,“ přidává Petr  
Chytil. „Anketu Ceny Olomouckého kraje za 
přínos v oblasti kultury připravujeme s marke-
tingovou agenturou TK PLUS, máme společnou 
filozofii, chceme právě těmito akcemi zviditel-
ňovat náš úspěšný a pracovitý kraj. Navíc jsme 
přesvědčeni, že stojíme u základů prospěšné 
tradice,“ konstatoval mj. hejtman Olomoucké-
ho kraje Dr. Ivan Kosatík. „Věřím, že premiéra 
našeho večera plného kultury bude úspěšná 
a stejně tomu tak bude i u příštích repríz,“ věřil 
Dr. Kosatík od začátku. Olomoucký galavečer 
plný kultury měl noblesu, nádherná tradice za-
číná...

Ceny Olomouckého kraje  
za kulturní počin

Cena za celoživotní přínos  
(Dvorana slávy): Pavel Novák 
Cena za výjimečný počin roku  
v oblasti profesionálního umění 
– oblast hudby: XI. ročník Blues Alive 

Cena za výjimečný počin roku  
v oblasti profesionálního umění 
– oblast výtvarného umění: XXV. ročník 
Hefaistonu, mezinárodní setkání uměleckých 
kovářů 

Cena za výjimečný počin roku  
v oblasti profesionálního umění 
– oblast divadla: X. ročník mezinárodního 
festivalu Divadelní Flora 

Cena za výjimečný počin roku  
v oblasti profesionálního umění 
– oblast filmu, rozhlasu a televize: 
Academia film Olomouc 

Cena za výjimečný počin roku  
v oblasti profesionálního umění 
– oblast literatury: Kniha „Vincenz Priess-

nitz – Světový přírodní léčitel“ autorů Miloše 
Kočky  

a Aloise Kubíka 
Cena za výjimečný počin v oblasti 
neprofesionální umělecké činnosti: 
49. ročník festivalu poezie – Wolkrův Prostějov 
Cena za výjimečný počin v oblasti 
ochrany a popularizace kulturních 
hodnot: Otevření Arcidiecézního muzea 
Cena – osobnost roku v oblasti  
kultury: Jindřich Štreit 
Cena médií za přínos v oblasti  
kultury: Muzeum umění Olomouc a Arcibis-
kupství olomoucké za otevření a dosavadní 
činnost Arcidiecézního muzea. 



12

Kam opravdu doletí 

BK PROSTĚJOV
Prostějovští Orli? 
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Kam opravdu doletí Prostějov-
ští Orli? 
Dvě sezóny v Mattoni NBL má 
za sebou BK Prostějov, dvakrát 
skončil na bronzovém stupni, 
loni navíc získal vynikající stří-
bro v Českém poháru. S čím 
šel do období 2006-2007? Po-
stup do finále Mattoni NBL a
Českého poháru, třetím před-

„Dobře vím, že každý velký týmový úspěch je 
podložený trpělivou prací, vedle podmínek 
musí bít basketbalové srdce v nadšeném,  
zapáleném a hlavně společném rytmu.  
V Prostějově to jsou vedle hráčů a celého re-
alizačního týmu i ti, kteří našemu projektu věří  
a snaží se mu pomáhat - vstřícní ob-
chodní partneři a především město Pro-
stějov a Olomoucký kraj. Vážíme si těch-
to vztahů a jsme pevně přesvědčeni, že  
i basketbalisté BK Prostějov pomohou proslavit 
region Haná. Už mockrát se nám to společně  
s radnicí podařilo a určitě tomu tak bude  
i tentokrát,“ říkal prezident BK Prostějov  
Ing. Milan Matzenauer před sezónou. Vede-
ní BK Prostějov se brzy dohodlo s úspěšným  

a zkušeným koučem Michalem Ježdíkem, který 
přivedl Nymburk potřetí v řadě k mistrovskému 
titulu a uzavřelo s ním dvouletý kontrakt. S čím 
zkušený kouč přišel a jaké byly před sezónou 
jeho hlavní cíle? Postup do finále Mattoni NBL,
postup do finále Českého poháru a koneč-
ně postup ze skupiny v Euro Cup Challenge.   
„Hráči si musí zvyknout na jiné role v týmu, 
každý má své místo a své úkoly. Co prosazuji?  
Především špičkovou obranu, ze které všechny 
úspěšné týmy vycházejí. Zápasy se vyhrávají na 
vlastní polovině a z toho nemíním slevit,“ říkal 
hlavní kouč Ježdík před sezónou. S podmínkami 
v Prostějově byl hodně spokojený. „Co jsem měl 
zatím možnost poznat, tak jsem narazil na výbor-
né prostředí. Mám také radost z dosavadních 

Dvě sezóny v Mattoni 

NBL má za sebou  

BK Prostějov, dvakrát  

skončil na bronzovém 

stupni, loni navíc získal  

vynikající stříbro  

v Českém poháru. S čím 

šel do období 

2006-2007? Postup do 

finále Mattoni NBL

a Českého poháru, 

třetím předsezónním 

cílem byl postup ze zá-

kladní skupiny Euro-Cup 

Challenge. Ten třetí se 

Prostějovským Orlům 

splnit podařilo,  

postoupili do čtvrtfinále,

kde však podlehli týmu 

kyperskému týmu  

Keravnos. Přitom jen 

malý krok dělil Orly od 

postupu do semifinále  

a jejich přemožitel  

postoupil pak až do  

finále! A Český pohár?

BK Prostějov skončil  

nakonec třetí, do finále

ho nepustil vynikající 

tým BK Nymburk. A jak  

dopadne splnění  

posledního cíle?  

Postoupí Orli do finále

Mattoni NBL? O všem 

rozhodne až play-off,  

i když je třeba přiznat, že 

v letošní sezóně měli Orli 

už mockrát přistřižená 

křídla... PROSTĚJOV
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zkušeností s lidmi okolo prostějovské-
ho basketbalu, všichni jsou absolutně  
zapálení a ochotní obětovat se pro 
dobro věci. A to je pro klub obrovské 
plus.“

Hala Sportcentrum zářila novotou, po  
palubovce pobíhal nový klubový 
maskot a před každým zápasem  
zněla klubová hymna, byl založen Fan 
Club. Vynikající obsazení měl před  
sezonou i turnaj Prostějov Open.

„Přinesli jsme do Prostějova a široké-
ho regionu pravidelnou sportovní  
zábavu, lidé se naučili na basketbal 
chodit, rozumí mu, máme největší 
návštěvy v Mattoni NBL a naši fa-
noušci provázejí tým po celé repub-
lice. Těší nás, že na basketbal chodí  
hodně mladých lidí, několikanásobně 
se zvětšil zájem dětí a při posledním 
náboru se přihlásil rekordní počet – 75 
nových basketbalových nadšenců,“  
říkal před začátkem letošního roční-
ku Mattoni NBL generální manažer  
TK PLUS a místopředseda Správní rady 
BK Prostějov Mgr. Petr Chytil. „V Pros-
tějově máme basketbalové centrum 
mládeže, po vynikajícím třetím místě 
staršího dorostu na mistrovství ČR se 
nám sice tento úspěch zopakovat 
nepodařilo, ale vše nasvědčuje, že  
i v příští sezóně budeme mít silné  
juniorské týmy. Při ZŠ Dr. Horáka máme 
basketbalovou třídu, všichni však  
dobře víme, že musíme být v oblasti  
výchovy basketbalových talen-
tů trpěliví, že se investice do mlá- 
deže projeví během dvou tří let.  
Prostě, máme radost, že se stále roz-
šiřuje basketbalová základna. V tom 
jsme s představiteli města zajedno 
– naší povinností je nabízet mladým  
dostatek příležitostí ke sportovnímu 
vyžití a je dobře, že se do této činnos-
ti alespoň dílem zapojují i špičkoví  
hráči BK Prostějov,“ dodával Mgr. Petr 
Chytil. 

„Těší nás, že se zmnohonásobil zájem o tento 
sport, náborové akce BK Prostějov jsou velice 
úspěšné, děti se snaží napodobit vzory, které  
mají příležitost vidět v překrásně zrenovované 
hale Sportcentrum. Líbí se nám také aktivity 
kolem nově vytvořeného Fan klubu, který bude  
s managementem BK Prostějov připravovat  
zajímavé akce pro příznivce prostějovského 
basketbalu,“   konstatoval před sezónou staros-
ta města Prostějov Ing. Jan Tesař.

„Rostoucí zájem o basketbal a výborné výsledky 
mládežnických týmů potvrzují, že BK Prostějov 
jde po správné cestě. Ano, chceme nabízet 
mladým dostatek příležitostí ke sportovnímu  
vyžití a je dobře, že se do této činnosti  
zapojují podle svých možností i špičkoví hráči  
BK Prostějov. Při posledním ročníku Mattoni NBL 
jsem měl tu čest předávat týmu BK Prostějov  

bronzové medaile a pevně věřím, že letos  
budou z blýskavějšího kovu,“ konstatoval  
Ing. Ivan Kosatík, hejtman Olomouckého kraje.

Prostějov však nežil jen nejvyšší basketbalo-
vou soutěží. Jeden z nejzkušenějších hráčů  
BK Prostějov Jan Svoboda zahájil turnaj žáků  
prostějovských škol, pořádaný v rámci oslav 
15. let výročí vzniku TK PLUS. Basketbalového 
turnaje se zúčastnilo šest družstev, konal se 
na základní škole Dr. Horáka, kde jsou spor-
tovní basketbalové třídy pod vedením ředitele  
Mgr. Ivana Pospíšila. „Díky našemu áčku  
několikanásobně vzrostl v posledních dvou 
letech zájem o basketbal a je tedy z čeho vy-
bírat. Navíc máme kvalitní trenéry mládeže  
a relativně širokou základnu mladých  
basketbalistů. Díky podpoře města se nám tedy 
daří vytvořit velice kvalitní podmínky pro špičko-
vý basketbal v Prostějově. A výsledky? Ty uvidí-
me za pár let.“ 

Pro Jana Svobodu to byla vůbec první pro-
moakce v jeho kariéře. Jak se s ní vyrovnal? 
„Myslím si, že je hodně důležité motivovat mladé 
lidi ke sportovní aktivitě, speciálně k basketba-
lu a pokud k tomu mohu přispět svým dílem, 
vždy se o to pokusím a budu jen rád. Vím, že 
celý tým má rozdělené promoaktivity a tře-
ba Cameron Crisp a Lamar Butler budou mít  
hodiny angličtiny, Marek Stuchlý bude  
zahajovat obdobný turnaj děvčat a už se  
těšíme na Vánoce, kdy navštívíme dětské 
oddělení v prostějovské nemocnici.“ A jak 
skončil basketbalový turnaj? 1. ZŠ Dr. Horáka,  
2. ZŠ Melantrichova, 3. ZŠ Majakovského. 

Prostějovští Orli se zcela zákonitě přidali k již 
zavedené filosofii marketingové společnosti 
TK PLUS, která jako první a hlavně ve velkém roz-
sahu vstoupila na pole české sportovní charity.  
Připomeňme dnes již legendární akci SPOR-
TOVNÍ HVĚZDY DĚTEM, na které se v pražském 
Slovanském domě rozdělila zatím největší  
charitativní částka u nás a to tři milióny  
korun. „Jsem velice rád, že v české Mattoni NBL  
přicházíme jako jedni z prvních a dlouho-
době se přidáváme k filosofii, která je zave-
dena v předních evropských týmech,“ říkal  
hlavní kouč BK Prostějov Michal Ježdík. „A co  
je důležité – nebudou to jednorázové akce,  
chceme, aby se pevně objevovaly v našich  
mimozápasových aktivitách.“ Američané  
Lamar Butler a Cameron Crisp pak pomáhali 
při hodinách angličtiny žáků druhého stupně 
sportovních tříd na ZŠ Dr. Horáka. „Nevěděl 
jsem, co nás čeká a jestli vůbec se bude někdo 
na něco ptát. Vždyť hrajeme jen basket.“ říkal 
Cameron Crisp. V mnoha žácích poznávali 
oba hráči své fanoušky, kteří chodí pravidelně 
povzbuzovat domácí tým. A jak se na tuto akci 
díval ředitel ZŠ Dr. Horáka Mgr. Ivan Pospíšil?  
„To vše svědčí o tom, že projekt basketbal je  
v Prostějově právem a je zde již doma. Děláme  
s managementem vše proto, aby se basketbal  
v Prostějově - chci zdůraznit, že nejen na vr-
cholové úrovni, dostal do podvědomí všem 
a nabídnout tak kvalitní alternativu pro  
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všechny mladé. Jsem přesvědčen, že  
seriál těchto promoakcí, které se daří spolu  
s BK Prostějov organizovat, nám tu cestu k cíli  
výrazně ulehčí.“ O vánočních svátcích  
předali hráči dětem dárky v prostějovské  
nemocnici, Orly přivítala MUDr. Hana  
Řehulková, šéfka dětského oddělení, spolu  
s ředitelem celého nemocničního komple-
xu panem Ing. Ivo Vlachem. Basketbalisté se 
ihned rozprchli na jednotlivé pokoje a věnovali 
se překvapeným dětem. Předali dárky a chvíli  
si s nimi povídali, hráli, smáli, „Je to opravdu  
skvělé, že můžeme i touto formou pomoci  
dětem ve chvíli, kdy to potřebují. Nevěřil bych,  
že naše tváře a naše basketbalové umění  
mohou rozesmát tváře dětí, kterým není zrovna  
nejlépe. Přeji dětem hlavně brzký návrat domů 
a dětskému oddělení, aby mělo co „nejméně 
práce“, uvedl Marek Stuchlý. „Jsem moc rád, 
že nám bylo umožněno navštívit děti, předat jim  
dárky,“ dodával manažer BK Prostějov  
Mgr. Tomáš Rak. 

Dalším charitativním počinem byla finanč-
ní podpora Občanského sdružení LIPKA –  
provozovatele Centra denních služeb, den-
ního stacionáře pro děti, mládež a dospělé 
osoby se zdravotním postižením, dále pak 
Střední, základní a mateřské školy JISTOTA z Te-
tína. Pro obě instituce hráli Prostějovští Orli celý 
prosinec basketbal! Jakým způsobem vznikla  
částka, která byla následně rozdělena do  
těchto zařízení? „Rozhodovala klasická basket-
balová matematika. V prosinci hráli Orli pět zá-
pasů, za každý koš bylo připsáno na symbolický 
účet 50,- Kč, výsledná částka vyhraná hráči pak 
byla zdvojnásobena TK PLUS a také přispěl rea-
lizační tým. Dostali jsme se na částku 40 000 Kč, 
která byla spravedlivě rozdělena již zmíněným  
organizacím,“ přiblížil filozofii této charitativ-
ní akce generální manažer Mgr. Tomáš Rak.  
„Přidanou hodnotou celé této charitativní akce 
bylo osobní setkání hráčů s hendikepovanými 
dětmi, které proběhlo v druhé polovině ledna  
v rámci odpoledního tréninku Prostějovských 
Orlů. Na programu bylo společné soutěžení, 
ukázka basketbalového umění a překvapení 
pro děti.“ TK PLUS věnovala na charitu v roce 
2006 přes milión korun a tým Prostějovských 
Orlů filozofii této marketinkové firmy úspěšně
naplňuje. 

A ještě jeden dodatek. Docela nás potěšilo, 
že se naší prostějovskou charitativní basket-
balovou matematikou inspirovala Asociace  
ligových klubů Mattoni Národní basketbalo-
vé ligy spolu s redakcí sportu České televize  
a připravila akci Pomoc každým košem  
přesně podle našeho receptu. I tady se počítaly  
peníze na charitu podle vstřelených košů,  
přispívají hráči i obchodní partneři. Samozřej-
mě, akce Pomoc každým košem se BK Prostě-
jov zúčastnil, přivítali jsme iniciativu ALK a ČT,  
i když znovu přidáváme – Prostějovští Orli  
vylétli ke stejnému charitativnímu nebi už před  
půlrokem...

Základní část Mattoni NBL se rozhodně nevyví-

jela podle představ majitelů klubu a když tým 
25. února prohrál 70:71 s týmem A Plus OHL ŽS 
Brno BC, došlo k výměně trenéra. „O žádné 
spory trenéra Ježdíka s hráči nešlo. Důvodem 
byla špatná bilance vítězství a porážek,“ řekl  
k odchodu kouče šéf klubu Milan Matze-
nauer. „Jsme totiž přesvědčeni, že mužstvo,  
i přes určitou obměnu, je poskládáno dobře.  
Věnovali jsme tomu velkou pozornost, a to  
i včetně dnes již bývalého kouče Ježdíka, který  
byl spoluautorem družstva. Tým ovšem do této 
doby neodváděl patřičné výkony vzhledem  
k celému materiálnímu zabezpečení, které mu 
poskytujeme. Michal Ježdík je absolutním pro-
fesionálem a mám k němu neskonalou úctu  
z pohledu toho, co o  basketbalu ví a jaký má ke  
svým povinnostem přístup. V tomto problém ne-
byl. Trenéra ale dělá úspěch a každý kouč musí 
počítat s tím, že jej může něco takového potkat. 
Jedná se o standardní věc, běžnou v jakémko-
liv sportu,“ dodával prezident prostějovského  
basketbalu.

Týmu se ujal dosavadní asistent Miroslav Marko, 
i on zažil s týmem překvapivé porážky, ale ví-
tězství nad týmem Nymburka v začátku posled-
ní části Mattoni NBL ukázalo, že by tým přece 
jen mohl splnit předsezónní cíl – postoupit do 
finále. „Chci, aby družstvo vítězilo. Každá pro-
hra mě totiž nesmírně mrzí, stejně jako každého  
příznivce prostějovského basketbalu i samotné 
hráče. Neznám žádného basketbalistu, který 
by chtěl prohrávat. Jsem přesvědčen, že muž-
stvo je složené tak, že to druhé místo v první lize  
prostě musí uhrát,“ dodává Ing. Matzenauer. 
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MLADÍ 
ORLÍCI

Kam 

„Když jsme vstupovali do basketbalového  
projektu a náš tým začal hrát Mattoni NBL,  
věděli jsme, že se musíme intenzivně věnovat  
výchově mladých. Pevně věřím, že jednou  
budou hrát nejvyšší soutěž naši odchovanci,“ 
říkal před časem místopředseda správní rady 
BK Prostějov a generální manažer TK PLUS 
Mgr. Petr Chytil. Zatím největším úspěchem  
prostějovského basketbalového mládí bylo třetí 
místo v extralize staršího dorostu před dvěma 
roky, mladí Prostějovští Orli každoročně hrají 
play-off v dorostenecké extralize. Nedávno se 
starší dorostenci zúčastnili v italském Lissone 
nejlepšího klubového turnaje v Evropě a skon-
čili na jedenáctém místě z 18 účastníků, po  
bojích s takovými soupeři jako je Benetton  
Treviso, Basket Club Sarajevo, argentinská  
Cordoba, Fortitudo Bologna či KK Zadar.  
„Samozřejmě nás čeká ještě hodně práce, ale 
podmínky k výchově mladých jsou v Prostějově 
výborné,“ říká šéftrenér mládeže BK Prostějov 
Peter Bálint, který také vede českou reprezen-
taci do 18 let. Jako trenér A-týmu mužů stál na 

začátku cesty BK Prostějov do absolutní špičky 
českého basketbalu. Po postupu z II. ligy do 
Mattoni NBL sice u mužstva skončil, ale v klubu 
setrval i nadále coby šéftrenér mládežnických 
složek a hlavní kouč starších dorostenců. Práci 
s mladými v našem klubu výrazně pomohlo 
angažování profesionálního kouče Jiřího Bud-
ňáka k žákovským kategoriím, navíc je u týmů 
osm dobrovolných trenérů. „Snažíme pracovat 
tak, aby výchova talentů v klubu měla jednotný 
systém od těch úplně nejmladších až po muže. 
Na mysli mám především správný basketbalový 
růst a postupné rozvíjení herních dovednos-
tí, nikoliv výsledky. Ty začínají být důležité až  
u starších dorostenců,“ přidává Peter Bálint.

BK Prostějov má velice kvalitní spolupráci se 
školami, organizuje pravidelné nábory dětí 
ve věku 8 až 10 let. „Mnohé aktivity mládež-
nických celků se prolínají s promoakcemi  
mužského áčka a to je určitě prospěšné,“  
dodává generální manažer BK Prostějov  
Tomáš Rak.

Starší žáci BK Prostějov, 1993, s trenérem Jiřím Budňákem

doletí
ORLÍCI?
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KAREL
NOVÁČEK

Karel Nováček se v Praze poprvé jako  
zaměstnanec firmy Morgan Stanley obje-
vil na konci srpna roku 2000, druhý den ho 
čekalo důležité jednání v České národní 
bance. „Bylo pro mě příjemné představit se  
v nové roli,“ říkal tehdy. „V průběhu tenisové 
kariéry jsem si nikdy nemyslel, že by se mi tohle 
mohlo podařit.“ Čtyři roky předtím sehrál na  

US Open poslední zápas své kariéry, v deblu  
spolu s Pereirou v boji o čtvrtfinále prohráli ve
třech setech s dvojící Hlasek-Forget. V té době 
už plánoval spolu s rodinou přesun do Ameriky. 
„Chtěli jsme se tam usadit, ale byly s tím starosti 

– zelená karta, školy. Požádal jsem 
tehdy o výjimečný status, přece 
jen jsem ve sportu něco dokázal  
a nakonec se nám to podařilo. Za 
třináct měsíců jsme kartu dostali  
a začali přemýšlet o nové budouc-
nosti. I tohle se odehrávalo na  
konci mé kariéry, byl jsem tedy 
myšlenkami trochu jinde,“ říkal  
Nováček v roce 2000. „Na život 
bez tenisu začnete myslet až tehdy,  
když na to máte čas. V turnajo-
vém shonu to prostě nejde. Ani 
na to nemáte trpělivost, přemýšlíte  
o dalším turnaji, o soupeřích, 
chcete vyhrávat Skončil jsem  
a najenou jsem měl dost času,  
navíc i kapitál – a začal jsem př-
mýšlet – co s ním. A jen užívat pe-
něz? To prostě nešlo. Americká 
společnost takhle nefunguje, tam 
se peníze musí točit. Navíc člověk 
nechce zakrnět a pořád musí na 
sobě dělat, vzdělávat se. Je to pro-
ces, do kterého jste najednou vta-
ženi a nemáte moc šancí – bránit 
se.“ Karel Nováček vždycky patřil  
k velkým sportovním rváčům.  
„Když někdo dohlédne jen  

k Hradčanům a za ně už vidět nechce, pak 
má samozřejmě na svou tenisovou kariéru jiné  
nároky než ten, který vidí daleko za hranice. Já 
se snažil dívat hned za Hradčany, nikdy jsem 
nebyl spokojený s tím, co jsem dokázal. Bylo mi 
jasné, že se při prvním sebeuspokojení zastavím 
nebo už nebudu mít sílu k další tenisové dřině 
Říkal jsem si, mistrovství žáků se hraje ve všech 

zemích, všichni jsou tam mistry a najednou mě 
některé tituly neuspokojovaly. Co nejdříve jsem 
se snažil chovat jako profesionál a dávat tenisu 
všechno, i proto jsem se obklopoval lidmi, kteří 
měli podobnou filozofii jako já.“ 

Jak vypadaly americké začátky  
rodiny Karla Nováčka? 

„Když hrajete tenis, má váš den a život přesný 
režim. Vstanete, rozcvičíte se, trénujete, hrajete 
zápasy, vyhráváte či prohráváte, všechno je do-
předu přesně nalajnované. Najednou skončíte  
a sedíte doma. Samozřejmě, začnete se víc věno-
vat dětem, ale jinak je to najednou prázdné. Skon-
čil jsem, už jsme měli Anynku, pak se nám narodili 
kluci - Samuel (1996) a Yannick (1999). Chtěl jsem 
začít dělat něco nového, najít jinou životní náplň. 
Investoval jsem do benzinové pumpy, vydělal jsem, 
ale nebylo to zajímavé. Zkoušel jsem spolupraco-
vat s firmou Australian na oblečení, ale taky to ne-
bylo ono. Viděl jsem se pořád někde jinde a nebyl 
jsem spokojený sám se sebou. Ale taky jsem měl 
pořád takový vnitřní pocit, že najdu svou novou 
parketu, která mi nahradí tenis. Nejdůležitější však 
bylo, že jsem ji chtěl hledat! Chlapi by prostě měli 
mít práci, nějaký džob, za kterým jdou. Musíte se 
prostě dívat dopředu a o něco se snažit. Amerika 
vás navíc nenechá odpočívat.“ 

A jak začala kariéra Karla Nováčka ve 
firmě Morgan Stanley? 

Předložil projekt a pro jeho filozofii se nadchl
jeden z jeho známých. Vypadá to možná  

„Viděl jsem se pořád někde jinde a nebyl jsem spokoje-
ný sám se sebou. Ale taky jsem měl  takový vnitřní pocit, 
že najdu svou novou parketu, která mi nahradí tenis. 
Nejdůležitější však bylo, že jsem ji chtěl hledat!“

„Na život bez tenisu  

začnete myslet až tehdy, 

když na to máte čas. 

V turnajovém shonu to 

prostě nejde. Ani na to 

nemáte trpělivost,  

přemýšlíte o dalším 

turnaji, o soupeřích, 

chcete vyhrávat. Bylo to 

všechno strašně  

náročné a děkuji Bohu, 

že mi dal možnost a sílu 

touto cestou jít.“
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KAREL NOVÁČEK NÁM NIKDY  
NEDÁ ŠANCI, ABY BYL 
ZAPOMENUT...

KAREL
NOVÁČEK

Karel Nováček seděl v první řadě prostějovského Národ-
ního domu, patřil k čestným hostům vyhlášení ankety 
Sportovec Olomouckého kraje. Bývalý osmý hráč světa, 
v současné době zaměstnanec prestižní firmy Morgan 
Stanley, třetí největší finančně-investiční společností na 
světě.  Druhý den už byl v hledišti ostravské ČEZ Arény 
a sledoval daviscupový duel s Amerikou. „To je jas-
né, fandím nám! Ale když bude hrát Amerika s někým 
jiným, budu fandit jí. Ale pokud jde o tento konkrétní 
zápas, vůbec o mě nepochybujte,“ říkal na tribuně. 
Do České republiky létá pravidelně.
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jednoduše, ale jak se říká - byl ve správný  
okamžik na správném místě. „Hned jsem  
poznal, že musím začít studovat. Pak jsem přišel 
s několika dalšími projekty, na stole mi najednou 
ležely čtyři nabídky a z klienta Karla Nováčka se 
stal zaměstnanec prestižní finanční společnos-
ti. Čím více jsem se dostával do problematiky 
firmy, do které jsem investoval peníze, tím více
jsem si uvědomoval, jak je všechno složité, kolik 
práce je třeba vynaložit, aby byla vůbec šance 
něco dokázat. Pochopil jsem, že pro novou věc 
musíte zahořet, myslet na ni pořád a uvědomit 
si, že prakticky nemáte žádnou pracovní dobu. 
Začal jsem žít úplně jinak. Poznal jsem, že snad 
do konce života nesmím přijít nikam pozdě,  
nesmím dělat chyby, musím o sebe neustále  
pečovat. Prostě najednou nereprezentujete jen 
sám sebe, ale i jednu z nejlepších firem na svě-
tě, která vám dala šanci! V tenisové kariéře jsem  
chtěl dojít co nejdál a stejně úspěšný bych chtěl  
být i  v  mé další činnosti. Samozřejmě, od za-
čátku jsem k nové problematice přistupoval  
s velkou pokorou, uvědomoval si, jak je vše  
složité a náročné. Ale určitě mi i má tenisová  
zarputilost v mnohém pomohla.“

Kde se v něm brala síla, vzít osud  
peněz dalších klientů do svých  
rukou? 

„Naše firma má nejlepší průzkum trhu na 
světě, stojí za ní nejprestižnější osobnosti a vše  
má svůj pevný vnitřní řád. Ale nemyslete si, nikdo  
se nestane bohatým za půl roku, všechno je 
dlouhodobá záležitost. Chránit kapitál, zvyšo-
vat ho - to je filozofie naší firmy. A také je dů-

ležitý individuální přístup. 
Ke každé investici se hledá 
specifická cesta.“ Skončil 
slavnostní večer vyhlášení 
ankety Nejlepší sportovec 
Olomouckého kraje, sedě-
li jsme sami v hledišti Ná-
rodního domu, v okolních 
sálech přijímali ti nejlepší 
blahopřání. „Ano, pořád 
jsem v Morgan Stanley  
a jsem moc spokojený,“ 
řekl tiše. „Tenis mě nau-
čil jít za svým, bojovat,  
nebát se, nevzdávat se  
a co je důležité – zvedat se 
po porážkách a nepropa-
dat beznaději.“

Dají se vaše dosavadní úspěchy 
ve firmě Morgan Stanley srovnávat 
s tenisovými? 

„To v žádném případě. Tenis jsem hrál  
pětadvacet let a tuhle práci dělám zatím šest 
let. To se prostě nedá k ničemu přirovnávat, to 
musí říct klienti naší firmy.“

Byl jste hostem slavnostního vy-
hlášení ankety Nejlepší sportovec 
Olomouckého kraje, jak po čase 
vnímáte úspěchy prostějovského  
tenisu?

„Za mého působení tahle anketa ještě nebyla, 
ale jen připomenu, že jsem vyhrál první ročník 
ankety Zlatý kanár. To ale neříkám proto, že 
bych to chtěl nějak srovnávat, Berdych určitě 
vyhrál anketu zaslouženě, patří mezi nejlepší na 
světě. Hodně se toho tady změnilo a není nová 
jen tato anketa. Co je důležité? Že stále roste 
význam jednotlivých regionů a že jsou lidé hrdi 
na místo, kde žijí.“

A co prostějovský tenis?

„Napřed bych rád řekl, že Prostějov byl  
vždycky sportovním městem, hokej, fotbal  
a taky se tu hraje vynikající tenis. Nedá se za-
pomenout na vynikající partu, která v klubu  
vždycky byla a jak slýchávám od svých rodičů 
–  stále je. Cožpak by Martina Hingisová hrála 
v mančaftu, ve kterém by se jí nelíbilo? Určité  
věci se nedají prostě zaplatit, bu to je uděláte  
nebo ne. Mirek Černošek začal předsedovat 
v klubu a všem nám dal velkou šanci. Každý ji  
mohl využít! V Americe jsem poznal, že tihle lidé 
jsou nejdůležitější. Vždycky, když sem přijedu,  
tak se cítím výborně, dostanu se mezi skvělé lidi 
a hlavně – je tu fantastická pohoda, klid, tohle  
v Americe není. Tam je všechno hektické, na  
každém kroku musíte dokazovat, že jste nejlepší, 
děti nemohou být ani chvilku samy. A když se  
podívám na ten obrovský rozvoj tenisu  
v Prostějově, tak si všichni, kteří za ním stojí, 
zaslouží obrovskou poklonu. A nejde v žád-
ném případě o budování vlastních kariér, ale  
o prospěch všech kolem, o dotažení úspěšných  
projektů do konce. Ten hlavní by si určitě  
zasloužil postavit pomník, ale ty se tady živým 
zatím nestaví...“ 

„Vždycky jsem chtěl všem kolem dokazovat, 
že něco dovedu. Když jsem byl úplně dole  
a lidi si mysleli, že už jsem na kolenou, tak 
jsem se zvedl a začal nanovo. A bylo mi  
jedno, že mi někteří lidi nevěřili, jen mě  
mrzelo, že mě odepsali ti, o kterých jsem si 
myslel, že mi fandí. Ale svět tenisu je tako-
vý. Kdo chce vyhrávat, tak vás prostě musí  
zašlápnout a taky to udělá.. Ne, jen žádný 
sentiment, každý myslí jen a jen na sebe. 
Svět tenisu je prostě takový,“ říkal Karel  
Nováček před odletem na US Open 94.  

Karel Nováček (30. března 1965), vyhrál  
třináct turnajů, osm na antuce, byl v semifi-
nále US Open 94. Navíc byl na turnajích ATP  
sedmkrát ve finále a získal tři tituly ve čtyřhře. 
V roce 1986 vyhrál svůj první turnaj ve  
Washingtonu, o osm let později v Hilversu-
mu poslední. Osmnáctého listopadu 1991 
byl osmý na světě. Vynikající daviscupo-
vý hráč a ve své době jeden z nejlepších  
antukářů na světě. V současné době  
pracuje u americké firmy Morgab Stanley,
jedné z největších finančně-investičních
společností na světě. S ženou Majou mají 
tři děti – Anika (1992) se narodila v Mon-
te Carlu, Samuel (1997) a Yannick (1999)  
v Americe.

Karel Nováček se na 

oslavách svých  

čtyřicátých narozenin 

nechal na Floridě 

v Delray Beach vyfotit se 

svým prvním  

a posledním deblovým 

partnerem.  

S Mirkem Černoškem 

začínal v krajském 

přeboru a s Matsem 

Wilanderem svou  

deblovou kariéru končil 

na okruhu ATP. Na  

oslavě byli nejbližší 

Karlovi příbuzní, přátelé, 

šéfové firmy Morgan

Stanley z New Yorku 

a z Floridy. Z tenistů tam 

byl Karlův velký 

kamarád Carl Uwe  

Steeb, byl tam Becker  

a samozřejmě Mats  

Wilander. 
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NÁRODNÍ 

TENISOVÉCENTRUM

Národní tenisové centrum Morava má dobré výsledky
Už desátý rok patří mezi priority Českého tenisového svazu péče o talentovanou 

mládež, tehdy nově zvolený prezident ČTS se pustil do obnovení systému výcho-

vy českých talentů, od tréninkových středisek mládeže, přes střediska vrcholového  

tenisu až po dvě Sportovní centra mládeže. Jen v Jihomoravském tenisovém  

svazu nedali na rozhodnutí předchozího vedení a nezrušili TSM, sami si ho tehdy řídili  

a financovali. Nový prezident začal zajišťovat prostředky na financování sportov-

ního růstu českých tenisových talentů a také na seriály turnajů s nejmenší finanční 

dotací, na kterých dostaly desítky našich mladých šanci bojovat o své první body  

do světových žebříčků mužů a žen. To vše ve spolupráci s agilními kluby. Mezi  

nejaktivnější patří TK AGROFERT Prostějov a na Hané v současné době vyvíjejí  

činnost tréninkové středisko mládeže, středisko vrcholového tenisu a Národní  

tenisové centrum Morava.
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TK AGROFERT již několik sezón zcela přesvěd-
čivě dokazuje, že to s mládeží umí, mnozí  
členové mládežnické reprezentace jsou  
právě z prostějovského klubu. Konečně, do-
kazují to i tři týmové tituly na mládežnických  
mistrovstvích republiky v sezóně 2007. 
„Máme dobré zázemí, velice kvalitní trenéry,  
rehabilitaci, mladým dáváme možnost 
studovat – a co je důležité – klub má  
v sobě tolik potřebnou atmosféru šampi-
ónů. Rozhodující je však přístup majitelů  
klubu, jde jim o co nejlepší výsledky. Co je ale  
proti jiným klubům rozdílné? Šéfové se nebojí  
do mladého tenisu investovat velké finance. 
Ano, je to prostě obchodní případ a sponzoři  
či obchodní partneři se chtějí spojovat  
s nejschopnějšími a taky s nejúspěšnějšími,“  
dodává Jaroslav Balaš, sportovní ředitel 
ČTS, který dlouhou dobupůsobil na Hané  
a dokonale zná problematiku prostějovského 
klubu. TK AGROFERT se může chlubit úspěchy 
Lucky Šafářové či Tomáše Berdycha, kteří pro-
šli jeho tréninkovým systémem, podpořeným 
kvalitním trenérským zázemím. „Vždycky nám 
záleželo na tom, aby se o naše tenisové nadě-
je starali ti nejlepší trenéři a určitě se nám to 
vyplatilo,“ připomíná šéf prostějovského teni-
su Miroslav Černošek. „Navíc je stále složitější 
zajišťovat dostatečné finanční prostředky na
pokračování dobře rozjetých tenisových kariér. 
Národní tenisová centra dávají jistotu, že bude 
zajištěna péče o tenisty v přechodu mezi juni-
orskou kategorií a dospělými. Je to velice složité 
období a bez dalšího zabezpečení by byly už  
vynaložené prostředky, které jsme investovali 
do talentů, ztraceny,“ přidává jednatel TK PLUS 
Dr. Miroslav Černošek. 

Národní tenisová centra jsou v českém tenise 
mnohdy považována za samozřejmost, zvykli 
jsme si, že v nich dostávají šanci především 
vynikající juniorky a junioři, kteří se prosadili  
v mládežnickém tenise a potřebují jistotu než 
dojdou do kategorie dospělých. „Český tenis 
udělal jejich zřízením určitě velice prospěšný 
krok a uzavřel tak pyramidu péče o talenty,“ 
říká David Kotyza, šéftrenér Národního teniso-
vého centra mládeže Morava. „Působnost ná-
rodních center přesahuje juniorskou kategorii  
o dva roky, tedy až do dvaceti a ti nejnadanější 
nezůstanou v péči o další tenisový růst osamo-
ceni. Myslím, že právě tyto sezony patří teni-
sově k nejdůležitějším a nejsložitějším. Mnohé  
talenty se právě v těcto letech ztratily a přišly 
vniveč i investice, které byly vloženy do jejich 
tenisového růstu.“ 

V Národním tenisovém centru Morava v Pros-
tějově jsou opravdu velice kvalitní podmínky, 
tenisový areál nabízí prakticky všechno, co 
nadějný tenista či tenistka potřebují – trénink 
pod odborným dohledem, kvalitní sparing-
partnery, stravu, rehabilitaci. „Vedle maséra  
v Prostějově nově působí fyzioterapeut Dan 
Kratochvíl, kterého nám doporučil zkušený 
Martin Janoušek, ten se nyní plně věnuje  
Tomáši Berdychovi. Rehabilitace je v tenise  
čím dál důležitější, neměl by se podceňovat  

její význam i z hlediska prevence. Tenis je stále  
náročnější a zranění bohužel může někdy 
ovlivnit i celou kariéru,“ dodává Jaroslav Balaš.  
V Prostějově je celkem 17 dvorců, pět krytých 
dvorců z toho čtyři s povrchem Rebound 
Ace a jeden antukový. Navíc je v Prostějově  
příležitost i k vynikajícímu sparingu, přední  
hráči českého žebříčku jsou z Prostějova  
a na místní antuce či v hale odtrénují spousty  
hodin. 

Každý, kdo se zapojí do prostějovského  
tréninkového systému, má šanci vybrat si  
i způsob školní docházky. „Vše je individuální,  
záleží, jak se hráči domluví s vedením NTC. 
 Někteří studují na školách v Prostějově, jiní  
studují v místě bydliště, kde mají individuální  
studijní plány. Od nového   školního roku 
2007-2008 máme novou dohodu s gym-
nasiem Jiřího Wolkera, kde je ředitelem 
Michal Šmucer, právě tam se podaři-
lo otevřít sportovní třídu a do ní budou  
chodit i někteří tenisté, pokud se rozhodnou 
působit v Prostějově a budou členy NTC. Mají 
také šanci studovat Střední školu podnikání  
a managementu. Některé děti mohou  
chodit i na ZŠ Dr. Horáka, kde řediteluje Ivan  
Pospíšil. Všechno záleží na dohodě s rodiči, 
my se snažíme vytvořit ty nejlepší podmínky,“  
dodává Balaš. Navíc je všeobecně známo, že  
TK AGROFERT a Národní tenisové centrum Morava 
velice úzce spolupracuje s Fakultou tělesné kul-
tury Univerzity Palackého v Olomouci, především  
s profesorem Františkem Vaverkou, děkanem FTK 
Olomouc či Dr. Jiřím Zhánělem, tolik potřebné  
testování mladých tenistů je už tradiční. Je  
využíván metodický kabinet Národního  
tenisového centra, v Prostějově se také pravidelně 
pořádají velice zajímavé a potřebné metodické  
semináře. NTC úzce spolupracuje s fakultou  
tělovýchovného lékařství v Olomouci.

Už je to několik sezón, co v Prostějově změnili  
filozofii investic do tenisových nadějí. „Chce-
me do těch nejperspektivnějších i nadá-
le co nejvíce investovat, ale musíme se také  
zamýšlet nad efektivitou vynaložených pro-
středků,“ znělo z marketingové firmy TK PLUS,
která navíc stojí za agenturou M Sport Servi-
ce. Ta je jedinou, která se na špičkové úrovni  
věnuje potencionálním českým tenisovým hvěz-
dám. Vznikla v roce 1998 s cílem podporovat 
největší talenty, které přišly do Prostějova. „Do-
mníváme se, že růst tenisových nadějí je nejen  
o jejich umění a dokonalém trenérském zázemí,  
ale i o penězích a vytváření nejlepších podmí-
nek. Agentura však má za cíl podporovat hráče  
nejen po finanční stránce, ale také jim 
zajišťovat zajímavé podpůrné smlouvy s fir-
mami, které např. tenisty oblékají či je  
vybavují. I zde vidíme určitý zdroj finančních 
prostředků. Neobyčejně důležité je zajišťování 
volných karet, stejně jako trenérský doprovod na  
turnajích,“ říká představitel M Sport Service  
Dr. Miroslav Černošek.

A jak se na působení M Sport Service  
a investice do mladých nadějí díval před 

„V minulosti se často  

v českém tenise hovořilo 

o zásluhách hráčů, kteří 

se pak zapojili do  

nejrůznějších  

funkcionářských  

a trenérských funkcí, ale 

aby se pokusili získávat 

prostředky a investovali 

je do nadějných hráčů, 

tak to se u nás zatím 

nestalo... V tom jsme jiní. 

Věříme českým nadějím 

a chceme jít českou 

cestou,“ říká Dr. Miroslav 

Černošek, když přibližuje 

působení agentury  

M Sport Service.

„Působnost národních 

center přesahuje  

juniorskou kategorii  

o dva roky, tedy až do 

dvaceti a ti  

nejnadanější 

nezůstanou v péči 

o další tenisový růst  

o samoceni. Myslím, že 

právě tyto sezóny patří 

tenisově k nejdůleži-

tějším a nejsložitějším. 

Mnohé talenty se právě 

v těchto letech ztratily  

a přišly  

vniveč i investice, které 

byly vloženy do jejich  

tenisového růstu.“

David Kotyza, šéf 

Národního tenisového 

centra Morava 
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časem David Kotyza? „Taková investice má 
v sobě jistě nějakou perspektivu, ale za sebe 
mohu říct, že je stoprocentně riziková. Každý  
trenér nebo jen sportovní fanda ví, kolik vlivů  
působí na výchovu nových nadějí, jak je to  
všechno složité a kolik štěstí musíte mít, aby se vše  
podařilo a dospělo ke zdárnému konci. Myšlenka 
 zřídit tuto agenturu je v každém případě velice  
prospěšná, z hlediska nejen prostějovského, ale  
i českého tenisu velice velkorysá. Nyní je třeba  
doufat a věřit, že pokud se některému z podporo-
vaných hráčů či hráček podaří krok do velkého  
tenisu, mohou se investované prostředky vrátit  
nebo v tom lepším případě přinést i zisk. Na druhé  
straně bych ale chtěl říct, že Dr. Černošek, který  
tento projekt rozjel, se na něj od začátku ne-
díval s kalkulačkou v ruce, ale šlo mu přede-
vším o podporu nejtalentovanějších v regi-
onu. Těžko by se asi hledal investor, který by 
chtěl dávat finance do tenisových nadějí 
a byl přesvědčený, že se mu peníze minimálně  
vrátí... A jaký musí být, ten, kdo dává peníze mladým  
tenistům? Především musí mít hodně rád  
tenis a být doslova tenisovým fanatikem,  
protože se svými penězi dává i kus svého  
srdce.“ Tomáš Berdych, Lucie Šafářová, oba jsou  
podporování agenturou M Sport Service, už 
krok do velkého tenisu udělali. „Lucka Šafářová  
přišla do Prostějova v devíti letech a Tomáš Berdych  
v deseti, takže se opravdu jedná o hráče, se  
kterými dlouhodobě pracujeme. Chtěli jsme 
jim pomoci a dělali všechno, co bylo v našich  
silách. Navíc se domnívám, že se v minulosti často  
v českém tenise hovořilo o zásluhách hráčů, kteří 
se pak zapojili do nejrůznějších funkcionářských  
a trenérských funkcí, ale aby se pokusili získávat  
prostředky a investovali je do nadějných hrá-
čů, tak to se u nás zatím nestalo... V tom jsme jiní.  
Věříme českým nadějím a chceme jít českou  
cestou,“ dodává Dr. Černošek. Za prostějov-
ským mládežnickým tenisem stojí prestižní firmy 
AGROFERT Holding, a.s., Třinecké železárny, a.s.  
a další obchodní partneři. „Bez jejich velkorysé  
pomoci by to nešlo,“ zní z TK PLUS.

Národní tenisové cen-

trum Morava: Nikola 

Fraňková, Petra Kvitová, 

Andrea Berková, Dušan 

Lojda, Michal Konečný, 

Radim Urbánek. Vedou-

cí: David Kotyza.  

Středisko vrcholového 

tenisu TK AGROFERT  

Prostějov: Petra Mokrá, 

Soňa Nováková,Tereza 

Bártová, Michal  

Kozelský, Marek Raštica, 

Jiří Veselý, Jan Hradský, 

Václav Pospíšil, Tomáš 

Glotzmann. Šéftrenér: 

Zdeněk Strachoň.                                                                                       

Tréninkové středisko 

mládeže TK AGROFERT 

Prostějov: Marieta  

Vágnerová, Diana  

Šumová, Klára  

Moravcová, Sonja 

Liasovská, Eva Rutarová, 

Gabriela Pantůčková, 

Sandra Hönigová,  

Gabriela Marková,  

Robert Rumler, Adam 

Pavlásek, Daniel Filo, 

Ivan Kocourek, Zdeněk 

Kolář. Šéftrenér:  

Ivo Šilhánek.
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Také poslední dvě ceny pro nejlepší talenty  
uplynulé sezóny mají za jmény Adam Pavlásek  
a Petra Kvitová klub TK AGROFERT Prostějov. Co  
o nich říkal šéf českého tenisu Ivo Kaderka? 
 „Další z líhně talentů, které mají našlápnuto  
nahoru a tohle ocenění je pro něj jen první  
velká radost, ale hlavně připomenutí – jak  
těžkou a náročnou cestu mají oba před sebou. 
Adam na mě působil i na kanářím pódiu velice  
sympaticky, určitě hodně chce a je dobře, že 
nejen on, ale i Petra jsou v klubu, kde se talenty 
neztrácejí a kde je o ně vzorně pečováno.“ 

„Oba čeká hodně práce a oba to vědí,“ říkal 
o nich Jaroslav Balaš, sportovní ředitel ČTS. „Je 
dobře, že mají výborné rodiče, kteří si uvědo-
mují, že pro případné kariéry svých dětí musí 
přinášet i oběti.“ Jednička mladších žáků 2006, 
dvojnásobný mistr ČR Adam Pavlásek byl  
navíc v historii ankety nejmladším tenistou,  
který si šel na jeviště pro trofej, bylo mu  
dvanáct let! A vítězka Pardubické juniorky  
Petra Kvitová? Té bylo šestnáct, vyhrála čtyřhru  
na ME, desetitisícový turnaj žen v Szegedu  
a kanáří trofej si určitě zasloužila. 

První dva body do žebříčku WTA vybojovala 
Kvitová v srpnu na satelitní desítce v polském  
městě Kedzierzyn-Kozle, kde ve čtvrtfinále 
prohrála v té době s nejlepší českou juniorku  
Kateřinou  Vaňkovou. Říjnový satelit na  
antuce v maďarském Szegedu už  Kvitová 
vyhrála, přestože se musela probojovat kvalifi-
kací a připsala si šest světových bodíků. Před 
vánoci vyhrála halový turnaj ITF  dotovaný 25 
tisíci dolary ve Valašském Meziříčí Vyřadila  
nasazenou jedničku Maret Aniovou z Estonska  
i její krajanku Ruutelovou. V lednu se  
radovala z prvenství na halovém satelitu  

s dotací 10 tisíc dolarů v německém Stuttgar-
tu. Dobrá forma vydržela Kvitové i v polovině  
února v Praze – Průhonicících, kde zdolala výše  
postavené hráčky světového pořadí a ve  
finále porazila  slovenskou naději Magdalenu 
Rybárikovou. Daleko zřejmě není doba, kdy 
se Kvitová  prosadí i na více dotovaných  
turnajích. „Petra trénuje se Zdeňkem Stracho-
něm a  čeká ji – hlavně na antuce –  hodně 
práce, “ říká Jaroslav Balaš. Členka Národního 
tenisového centra Morava Petra Kvitová, která 
v březnu oslavila sedmnáctiny, rozhodně patří 
mezi velké naděje našeho tenisu, z nuly se na 
začátku dubna probojovala už na 316. místo 
žebříčku WTA!

A jak se dařilo dalším mladým z TK AGROFERT 
Prostějov? Jiří Veselý byl členem týmu starších 
žáků, který získal zlatou medaili na halovém  
mistrovství Evropy družstev WINTER Cupu,  
Martina Kubičíková byla se svým týmem mlad-
ších dorostenek na výborném bronzovém  
stupni! Robert Rumler vyhrál MR starších žáků  
a také čtyřhru na prestižním turnaji  
čtrnáctiletých v Tarbes. Škoda, že Radim  
Urbánek prodělal zápal plic a zima rozhodně 
nebyla podle jeho představ, doufejme, že se 
z toho dostane. Dušan Lojda, vítěz juniorky na 
US Open 2006 startoval na turnajích Futures,  
pravidelně na nich získával body a na začátku 
dubna byl na 529. místě ATP.

A stále platí prostějovská filozofie – až úspěchy
na zahraničních turnajích nám potvrdí, že jsme 
na správné cestě... „Kvalitní podmínky mohou  
dostávat opravdu jen tenisté a tenistky  
s průkaznou perspektivou, finanční prostředky
musíme investovat co nejlépe a nejefektivněji,“ 
zní z Prostějova.

PROSTĚJOVSKÉ MLÁDÍ JE STÁLE

NAHOŘE
Už počtrnácté byly loni v prosinci v Přerově vyhlášeny výsledky 

ankety ZLATÝ KANÁR, kterou pořádá časopis TENIS ve spolu-

práci s Českým tenisovým svazem a opět byli oceněni nejlepší  

v kategoriích Talent roku. V prvním ročníku ankety si pro tuto  

trofej v roce 1993 přišli na jeviště Národního domu v Prostějově Jiří  

Novák a Eva Martincová z TK Přerov ESTA. „Tato kategorie je pro  

nás jedna z nejdůležitějších, ukazuje, jak se v klubech pracuje  

s mládeží, jak se pečuje o talenty,“ řekl tehdy Miroslav  

Černošek a od té doby bylo předáno dalších šestadvacet  

trofejí. Kolik jich celkem patřilo prostějovskému klubu? Z osma-

dvaceti devatenáct! Více než dvě třetiny všech kanářích trofejí  

pro největší naděje převzalo tenisové mládí z Hané! 

Loni získali mladí  

TK AGROFERT Prostějov 

všechny týmové tituly 

mistrů ČR! Na snímku 

mladší žáci  

s šéftrenérem Ing. Ivo  

Šilhánkem (vlevo  

nahoře) a trenérem  

Jaroslavem Soukupem.
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PROSTĚJOVSKÉ MLÁDÍ JE STÁLE

NAHOŘE
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SPORTOVEC 

Anketa Sportovec města 
Prostějova 2006

Dospělí – jednotlivci:  
Tomáš Berdych (tenis). 
Dospělí – týmy: Raftaři 
William&Delvin Prostějov. 
Mládež – jednotlivci:  
Dušan Lojda (tenis). 
Mládež – týmy: Dorostenci 
TK Agrofert Prostějov. 
Nejlepší handicapovaný 
sportovec: Martina 
Fedorová (stolní tenis).
Čtenářskou soutěž  
Prostějovského deníku 
vyhrál zcela přesvědčivě 
Tomáš Berdych. 

Šestý ročníku ankety Sportovec Olomouckého kraje 2006 vyhráli tenisté, hlavní cenu  
obhájil Tomáš Berdych (TK AGROFERT Prostějov), nejlepším juniorem se stal Dušan Lojda  
a cenu pro nejlepšího trenéra dostal Jaroslav Navrátil, kouč prostějovského  
TK AGROFERT, osobní trenér Tomáše Berdycha a nehrající kapitán českého daviscupového  
týmu, nejlepším týmem Olomouckého kraje se stali basketbalisté BK Prostějov, kteří patří  
ke špičce Mattoni NBL. Nejlepší sportovce a týmy přivítal prostějovský Národní dům,  
který slaví sto let od svého založení. Tomáš Berdych se také stal vítězem ankety Sportovec  
města Prostějova 2006, slavnostní vyhlášení se konalo v druhé polovině února v  hotelu  
Tennis Club. Třetí ročník ankety probíhal pod záštitou prostějovské radnice, opět u toho 
byla agentura TK PLUS. Premiérově pak byly uvedeny významné osobnosti do nově  
vytvořené Síně slávy prostějovského sportu – mj. také jednatl TK PLUS Dr. Miroslav Černošek. 

OLOMOUCKÉHO
KRAJE

a Slavnostní večer opět suverénně moderoval 
osvědčený Petr Salava, doprovodný program 
obstaral mj. zpěvák Miroslav Žbirka. Za akcí 
už tradičně stál manažer TK PLUS Petr Fridrich,  
doprovodné počítačové animace s bravurou 
zvládl další z manažerů TK PLUS Tomáš Rak.  
I když se na konci týdne konal daviscupový 
duel s Amerikou, podařilo se organizátorům při-
vést na jeviště prostějovského divadla držitele 
hlavní ceny Tomáše Berdycha. 

„Když jsme před šesti lety s touto anketou  
začínali, tak jsme si před sebe dali tři hlavní cíle. 
Zaprvé jsme chtěli ocenit úspěšné sportovce  
z našeho regionu, zadruhé zvýšit pocit souná-
ležitosti s tehdy nově vzniklým Olomouckým  
krajem a zatřetí nabídnout nové vzory pro  
mladé lidi, které v sobě skloubí jednak pracovi-

tost, úspěch a píli. Jsem rád, že se nám tyto cíle 
daří naplňovat,“ říkal hejtman Olomouckého 
kraje Ivan Kosatík před tím, než spolu s jedna-
telem TK PLUS Miroslavem Černoškem předali 
hlavní cenu Tomáši Berdychovi. „Obhájit je  
pokaždé těžší, než vyhrát poprvé,“ říkal  
v Prostějově Berdych, který přijel z Ostravy, kde 
se o víkendu hrál daviscupový duel s Amerikou. 
„Samozřejmě to bylo časově trochu hektické, 
ale přijel jsem rád, pro ceny se jezdí dobře.“ Pak 
ho organizátoři galavečera odvezli do Ostravy, 
kde jej čekala oficiální večeře s daviscupovým
týmem ČR. Pro cenu Nejlepší trenér si právě  
z tohoto důvodu nemohl přijet Jaroslav Navrátil  
a tak ji za něj z rukou děkana fakulty UP  
Palackého v Olomouci Dušana Tomajka  
převzal bývalý osmý hráč světa a prostějov-
ský rodák Karel Nováček. Pro cenu v kategorii  

Tomáš Berdych
kraloval anketám
na Hané
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6. ročník ankety Sporto-

vec Olomouckého kraje 

2006

Nejlepší senior: Tomáš 

Berdych (tenis, Prostě-

jov). 

Nejlepší seniorské  

družstvo: Basketbalisté 

BK Prostějov. 

Nejlepší junior: 1. Dušan 

Lojda (tenis, Prostějov). 

Nejlepší juniorské  

družstvo: Fotbalisté SK 

Sigma Olomouc - starší 

žáci. 

Nejlepší trenér: Jaroslav 

Navrátil (tenis, Prostějov). 

Nejlepší handicapovaní 

sportovci: Marcel Pipek 

(cyklistika) a Eva  

Kacanu (atletika). 

Čestná cena: Otokar 

Hořínek (sportovní  

střelba). 

Cena Olomouckého 

kraje: Robert Změlík 

(atletika). 

Cena Deníku: Tomáš 

Berdych (tenis), Marek  

a Václav  

Rozehnalovi,  

Sidecarcross team 

Rozehnal (motorismus). 

Cena rádia Hity: Tomáš 

Berdych.

Nejlepší seniorský tým si přišli předseda 
Správní rady BK Prostějov Milan Matzenauer  
a pivotman prvoligových Prostějovských Orlů  
Jan Svoboda. „Jsem rád, že jsme  v  této-
prestižní anketě uspěli a chtěl bych všem 
poděkovat za hlasy. Jsme teprve třetím  
rokem v Mattoni NBL, o to víc nás naše úspě-
chy těší. Teď jsou všechny naše touhy upřeny na  
finále. Tam se chceme dostat,“ řekl Milan  
Matzenauer na jevišti prostějovského divadla. 
Prestižní Čestnou cenu Olomouckého kraje  
získal medailista z OH v Melbourne, sportovní  
střelec Otokar Hořínek, Cenu Olomouckého  
kraje olympijský vítěz z Barcelony 1992,  
desetibojař Robert Změlík. Ceny nejlepším 
handicapovaným sportovcům patřily atletce 
Evě Kacanu a handbikerovi Marcelu Pipkovi, 
plakety z rukou generálního manažera TK PLUS 
Petra Chytila pro oba oceněné převzala Eva  
Kacanu. Oba také získali od organizátorů dostali 
 šek v hodnotě pět tisíc korun. Deset tisíc si pak  
v rámci charitativní pomoci odnesli zástupci  
Základní školy a dětského domova v Prostějově.

Olomoucký kraj byl jedním z prvních, který  
začal oceňovat nejlepší sportovce. „Rád bych  
poděkoval autorům myšlenky, kteří jako první 
v České republice poněkud předběhli dobu 
a ukázali cestu, po níž se později začali ubírat 
i kraje jiné. Jsou to lidé z vedení společnosti 
TK PLUS, je to současný hejtman Olomoucké-
ho kraje Dr. Ivan Kosatík a další z vedení kraje, 
které všechny spojuje vztah ke sportu,“ řekl mj. 
náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel 
Sekanina.

Vyhlášení ankety Sportovec města Prostějova 
organizuje Komise pro mládež a tělovýchovu, 
kterou zřizuje Rada města Prostějova, kona-
lo se už potřetí. Pro nového předsedu komise  
Michala  Müllera to byla premiéra. „Jsem rád, 
 že se v našem městě stále více organizují akce,  
které zvyšují prestiž regionu, upevňují vztah  
k městu Prostějov, ve kterém žijeme. V postupující  
evropské globalizaci je naší povinností pečovat  
o pocit regionální hrdosti, vyzdvihovat osobnos-
ti, které proslavily naše město nejen v České  
republice, ale i daleko za hranicemi,“ konsta-
toval před slavnostním vyhlášením předseda  
komise Michal Műller.

Tomáš Berdych zákonitě vyhrál hlavní katego-
rii Sportovec roku, stal se i Sportovní hvězdou  
Prostějovského deníku. V době slavnostního  
vyhlášení startoval na turnaji v Dubaji a tak 
ceny za něj přebíral jeho dřívější trenér Dan  
Trčka. „Každého takového ocenění si moc  
vážím, navíc mě těší, že jsem se stal nejlepším  
sportovcem města, ve kterém žiji. Je to ale také  
ocenění podmínek, které nám tenistům  
vytváří místní klub a ne náhodou se mezi  
nejlepšími umístili i další členové TK AGRO-
FERT,“ říkal Tomáš Berdych před odjezdem na  
zahraniční turnaje. 

Vítězství v kategorii Tým roku obhájili těsně 
před basketbalisty BK Prostějov raftaři William& 
Delvin Prostějov, mezi mládežnickými druž-

stvy dostali nejvíc hlasů dorostenci TK Agrofert  
Prostějov. Hlasy ale také mohly dostat i další dva  
mládežnické týmy TK AGROFERT Prostějov, 
oba totiž vyhrály mistrovství České republiky!  
Handicapovaným sportovcem roku se stala 
stolní tenistka Martina Fedorová, té pogratulo-
vala senátorka Božena Sekaninová, hlavní cenu 
pro nejlepšího sportovce Prostějova předával  
poslanec Radim Fiala, další ceny vrcholní  
představitelé města Prostějova místostarostové 
Pišťák, Drmola a Uchytil.

Na závěr slavnostního večera pak byly do 
nově založené Síně slávy prostějovského sportu  
uvedeny čtyři výrazné osobnosti: legendární  
hokejista Oldřich Machač, střelec Otokar  
Hořínek, atlet Jan Mrázek a jednatel TK PLUS  
a šéf a.s. Česká sportovní Dr. Miroslav  
Černošek. Co říkal svému ocenění? „Je to pro  
mě velká pocta a to ze dvou důvodů. Za prvé  
je to naprosto excelentní sestava, se kterou  
jsem do Síně slávy vešel. Pánové Hořínek  
a Mrázek byli vynikající sportovci, s bývalým  
hokejovým reprezentantem Oldou Machačem 
jsem pak dokonce jako brankář hrál v jednom 
mužstvu v  žácích a dorostu. Za druhé, jak už  
jsem mnohokrát říkal – jako rodilému  
Prostějovákovi mi na rozvoji sportu v našem 
městě a celém regionu hodně záleží. Především  
z těchto důvodů si tohoto ocenění velmi  
vážím.“ 

Prostějov je opravdu městem sportu,  
radnice sport podporuje, věnuje na něj nemalé  
prostředky, ku prospěchu je i dokonalá  
spolupráce města s agenturou TK PLUS. „Spor-
tovec města Prostějova 2006 je první akcí  
Komise pro mládež a tělovýchovu v jejím novém 
složení. Jsem rád, že se ve spolupráci s TK PLUS  
zhostila svého úkolu velmi dobře,“ konstatoval  
mj. starosta města Jan Tesař. „Vážím si spor-
tovních výkonů a jsem rád, že se jim dostává  
odpovídajícího ocenění. Moje poděkování  
patří samozřejmě také divákům, kteří ve  
sportovním duchu vytvářejí při soutěžích a utká-
ních onu nezaměnitelnou atmosféru. Zejména 
ale díky za to, že se zúčastnili ankety a pomohli 
nám určit nejen nejlepšího sportovce města  
Prostějova roku 2006, ale také juniorský talent, 
tým roku a mládežnický tým roku. Doufáme, že 
se nám podařilo založit novou tradici, na kterou  
naváží další pokračovatelé,“ dodával prostějov-
ský starosta.



TOMÁŠBERDYCH
Austrálie objevila tenisový pár...
Že Lucka chodí s Tomášem, to si cvrlikají  
všichni tenisoví vrabci na všech českých teni-
sových střechách. Oba vkročili do tenisového 
roku výborně, Šafářová na Australian Open 
postoupila do čtvrfinále, Berdych prohrál 
o kolo dřív a kdyby porazil Davyděnka, byl by  
určitě spokojenější. Lucka navíc svůj postup 
mezi osm nejlepších na prvním grandslamovém  
turnaji sezóny potvrdila postupem do finále 
turnaje v Paříži, kde mj. postupně porazila Vaidi-
šovou, Kuzněcovou a v semifinále Heninovou, tři
hráčky z první světové desítky!

A co české tenisové zákulisí vědělo několik let, 
vykřičeli novináři z Melbourne do celého světa. 
Šafářová porazila Mauresmovou,  před kameru 
australské televizní stanice Channel 7 řekla, že 
jde fandit svému příteli a reportérka ji řekla, že už 
nikam chodit nemusí... 

„Jak dlouho jste spolu?“ ptali se novináři.

„Čtyři roky.“ Nikdo tomu nevěřil... 

Asi v té chvíli by nikdo neměl trpělivost po-
slouchat, jak se oba před více než deseti lety  
objevili v Prostějově, tenisový šéf Černošek je  
ubytoval v pověstném domečku na kurtech  
v prvním patře, tehdy desetiletý kluk z Valaš-
ského Meziříčí a devítiletou holka z Brna chodili  
každodenně kolem sebe a všichni věřili, že to 
jednou v tenise dotáhnou hrozně daleko. V roce 
1999 získal Tomáš poprvé titul Talent roku a o dva 
roky později už stáli na kanářím pódiu oba –  
získali trofeje pro největší naděje českého teni-
su. „Druhý den po vyhlášení mi od Tomáše přišla  
vůbec první textovka. Ptal se, jak se má Talent 
roku,“ vzpomíná Lucka.

„Tomáš má obrovskou výhodu, že má velice  
rozumné rodiče a je opravdu hodně pracovitý. 
Rodiče se mu vždycky snažili vytvořit dokonalé 
zázemí, ale nikdy se nepletli do věcí, které chce 
většina rodičů ovlivňovat. Nikdy nemluvili do stylu 
hry, nevyjadřovali se k trenérům, prostě důvěřovali 
těm, kteří se o Tomáše starali a starají,“ říkal před 
časem Miroslav Černošek. Stejně vstřícné teniso-
vé rodinné zázemí má i Lucka.
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LucieŠafářová

O vztahu si s Tomášem před časem povídal  
i jeho kouč Jaroslav Navrátil a stanovili si přesná  
pravidla. „S rodiči i trenéry jsme měli pocit, 
že to má přirozený průběh, oba byli a jsou  
zapáleni do tenisu a bylo by špatné jim to  
zakazovat,“ vzpomínal na jejich začátky  
Miroslav Černošek. „A navíc chtějí v tenise hodně  
dokázat...“

Co říkal Tomáš Berdych před dvěma roky o tom, 
že celá česká tenisová veřejnost si už zvykla na 
jeho vztah s Luckou Šafářovou? „Vzájemně si  
fandíme, Lucka vyrostla v tenisovém prostředí  
a přestože ten vztah nemohu s žádným jiným  
srovnávat, jsem přesvědčen, že je to výho-
da. Vzájemně se respektujeme, nikdy mi nic  
nevyčítá, dobře ví, co tenis potřebuje a co je 
mu třeba obětovat. Ten vztah přirozeně vyplynul  
z našeho tenisového života, nikdy jsem Lucce  
nemusel vysvětlovat, že třeba jedu na turnaj  
o dva dny dřív.“

Vztah má přesná pravidla, oba dobře vědí, na 
kterých turnajích se potkají, kdy se musí spokojit  
s mejly a mobilními telefony. A určitě oba  
chtějí dojít co nejdál. „Jeden chce být lepší než 
ten druhý, což není na škodu. Táhnou se nahoru  
a postupně se zlepšují,“ přidává kouč Navrátil. 
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Olomoucký kraj

Krajský úřad
Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

www.kr-olomoucky.cz

Olomouc – Informační, kulturní a turistické středisko města Olomouce,
Horní náměstí, 771 27, tel. +420 585 13 85, www.olomouc-tourism.cz
Prostějov – Informační a turistická kancelář, nám. T.G. Masaryka 12-14,
797 42, tel. +420 582 329 722 - 723, www.mestopv.cz
Přerov – Městské informační centrum, Kratochvílova 14, 750 00, tel.
+420 581 217 187, www.prerov.cz
Šumperk – Regionální a městské informační centrum, Hlavní třída 22,
787 01, tel. +420 583 214 000, www.infosumperk.cz
Jeseník – Městské informační centrum, Masarykovo nám.1/167, 790 27,
tel. +420 584 498 155, www.jesenik.org

Olomoucký kraj je regionem, který svou rozmanitostí dokáže uspokojit
i toho nejnáročnějšího návštěvníka. Je vhodným místem pro milovníky
hor, cykloturistiky a historických i přírodních památek. Nejvýznamnější
z hlediska národopisného je oblast Hané, z hlediska aktivního odpočinku
pak pohoří Jeseníků. Přirozeným centrem regionu je město Olomouc
s významnou památkou - sloupem Nejsvětější Trojice, jež je zapsán 
na seznamu UNESCO. Pro milovníky historie jsou otevřeny brány hradů,
zámků, zřícenin a muzeí, sportovcům se nabízí bohatá sí cyklotras 
či množství sjezdovek. Odpočinout si můžete v několika vyhlášených 
lázeňských centrech.

Více než očekáváte!

1 2
3 4

1. Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci • 2. Hanačka - Čechy p. Kosířem

3. Javoříčské jeskyně • 4. Hrad Bouzov

inzerat_olk_card  23.5.2006 11:06  Stránka 1
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VEČER 
MISTRŮ

Prostějovský klub patří zcela jasně mezi  
nejlepší u nás, tradiční Večer mistrů je  
velkým prostějovským tenisovým svátkem  
a konal se už posedmé. Slavnostního Večera  
mistrů 2006 se zúčastnili premiér vlády ČR  
Mirek Topolánek, náměstek ministryně školství,  
kultury a tělovýchovy, prezident ČTS Ivo  
Kaderka, hejtman Olomouckého kraje Ivan  
Kosatík a starosta města Prostějov Jan Tesař.  
Společně s nimi i reprezentanti a sou-
časně hráči prostějovského klubu Tomáš 
Berdych, Jiří Novák, Jan Hájek a Lucie 
Šafářová. Nejúspěšnější mladí hráči TK AG-
ROFERT Prostějov pak přejímali ocenění  
z rukou premiéra Mirka Topolánka. Sezóna  
2006 byla pro týmy TK AGROFERT obzvláště 
úspěšná – mladší, starší žáci a tým dorostu se 
stali mistry České republiky! 

Premiér Mirek Topolánek spolu s Tomášem  
Berdychem ocenili šestici hráčů a hráček, 
kteří dosáhli v sezóně nejpronikavějších úspě-
chů. Na pódium přišli vítěz juniorského US 
Open Dušan Lojda, semifinalista juniorského 
Wimbledonu Michal Konečný, nejlepší český 
hráč v kategorii do 12 let a Talent roku v anketě  
časopisu TENIS Adam Pavlásek, mistr ČR do  
14 let a bronzový z ME Jan Hradský, Talent  
roku v anketě časopisu TENIS a vítězka  
Pardubické juniorky Petra Kvitová a Andrea 
Berková, reprezentantka ČR do 16ti let. 

Premiér poblahopřál všem oceněným,  
popřál jim, aby šli cestou svých velkých vzorů  
a pak mu Tomáš Berdych předal svůj drez.  
Nejen premiér Topolánek, ale i hejtman  
Kosatík, stejně jako starosta Tesař dostali teni-
sové tričko a odpovídali na otázku – jak se jim  
daří na tenisovém dvorci. Hejtman  

Olomouckého kraje Ivan Kosatík spolu  
s Jirkou Novákem pak předali poháry zlaté-
mu týmu mladších žáků, starosta Prostějo-
va Jan Tesař s vítězem Czech Open Janem 
Hájkem ocenili tým starších žáků a ministr 
sportu Ivo Kaderka s Luckou Šafářovou vy-
znamenali mistry ČR dorostu. „Kde hledat  
kořeny úspěchů prostějovského tenisu?  
Nádherný areál, Národní tenisové centrum, 
kvalitní zázemí, vynikající vzory, dokonalý klubo-
vý management v čele s dr. Černoškem. Pokud 
se český tenis bude i nadále opírat o prostě-
jovské talenty, bude vždycky úspěšný. Jsou to  
prostě spojené nádoby,“ říkal šéf českého  
tenisu oceněným.

„Takové galaobsazení se nemohlo sejít  
v žádném jiném sportovním svazu a v žád-
ném jiném klubu než v Prostějově,“ dodával 
po skončení tenisové slavnosti prezident ČTS 
Ivo Kaderka. „Navíc je to nádherná tradice –  
poděkovat všem mladým, kteří si to zaslouží  
a šíří slávu tohoto úspěšného klubu. Jsou při tom 
rodiče, prarodiče, prostě nejbližší, je to oceně-
ní všech, bez kterých se výchova tenisových  
talentů neobejde. Těžko se někdo může vydat 
na úspěšnou tenisovou cestu, když za sebou 
nemá kvalitní klub s výbornými podmínkami  
a naprostou oddaností rodičů. Mladí si z toho-
to Večera mistrů odnesou nové velké motivy  
a povzbuzení – vedle představitelů státní  
správy jim gratulují i hvězdy klubu Tomáš  
Berdych, Jirka Novák, Honza Hájek či Lucka  
Šafářová. Není to však jen síla prostějovského 
tenisu, ale hlavně hluboké pochopení toho, že 
se velké věci nedají dělat ze sklepa, že musí mít  
svou úroveň, noblesu, ano, do těchto záležitostí  
se taky musí investovat! Od začátku tady dělají  

„Kde hledat kořeny 

úspěchů prostějovské-

ho tenisu? Nádherný 

areál, Národní tenisové 

centrum, kvalitní zázemí, 

vynikající vzory,  

dokonalý klubový  

management v čele  

s dr. Černoškem. Pokud 

se český tenis bude  

i nadále opírat  

o prostějovské talenty, 

bude vždycky úspěšný. 

Jsou to prostě spojené 

nádoby.“         

Prezident ČTS Ivo  

Kaderka na Večeru  

mistrů 2006 v Prostějově:
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ným profesionálem a třeba jednou velkým  
tenistou můžete být.“

Tomáš Berdych byl mezi předávajícími už  
podruhé, loni měl premiéru. „Je to  
velice příjemný pocit blahopřát nadějím  
prostějovského tenisu. Moc dobře si pama-
tuji, jak jsem se vždycky na ten večer těšil, byl 
to pro nás velký svátek. Pro mě to byl tako-
vý malý Kanárek – protože na toho velkého 
Kanára jsem nemyslel, i když jsem v duchu 
doufal, že bych taky jednou mohl být mezi 
oceněnými. Všichni byli spokojení, z očí jim 
koukalo obrovské nadšení a taková ta dětská  
pýcha, že jsou mezi nejlepšími. Teď ale záleží jen  
na nich, jak dokáží využít vynikající podmínky,  
které v našem klubu máme. U nás je opravdu  
konkurence, tohle ocenění je pro většinu z nich 
začátek a všichni na sobě musí hodně pracovat. 
Důležité je, že jsou na ten večer pozváni rodiče, 
někdy dědečci či babičky, kteří se musí pro  
své děti hodně obětovat a bez nich by to pro-
stě nešlo. Byl to nádherný večer, byl tu premiér,  
tenisový prezident, hejtman i starosta, byl to pří-
jemný tenisový svátek a všem oceněným bych 
přál, aby se ho zúčastnili i v příštím roce.“ 

A jak se na význam Večera mistrů díval jeden 
z jeho hlavních organizátorů Jaroslav Balaš? 
„Účast na slavnostním večeru byla nejen pro 
děti, ale i pro rodiče přirozeným důkazem, že 
klub jde po správné cestě a že v TK AGROFERT 
jsou pro výchovu nových talentů velice kvalitní 
podmínky. Tomáš je také nejlepším důkazem  
i pro obchodní partnery, že pokud vsadili na  
filozofii prostějovského klubu – rozhodli se 
správně. Všichni, kteří v sále prostějovského  
hotelu Tennis Club seděli, od těch nejmladších 
až po dorostence, to však mají k velkému tenisu 
ještě hodně daleko a je to jenom o tvrdé práci, 
štěstí a také dokonalém zdraví. Rád bych opět 
připomenul, že bylo hodně mladých hráčů, kteří 
měli velké ambice, málem se už viděli ve světo-
vé stovce a třeba ještě výš, ale pak přišel pád  
a úplné zapomnění. Opravdu hodně záleží,  
jak hráči zvládnou přechody do vyšších  
kategorií a jak se vyrovnají s tím nejdůleži-
tějším krokem – mezi dospělé. I při úspěších 
v mládežnickém tenise by se však všichni 
měli zamyslet nad tím, jak se postavit ke své 
kariéře a to se netýká jen hráčů TK AGRO-
FERT, ale všech, protože těch „zmarněných“ 
talentů je strašně mnoho a víc jich upadne  
v zapomnění, než jich dojde na pomyslný  
tenisový Olymp. Důvody, že to nedotáhli tam, 
kde to jejich okolí očekávalo, jsou nejrůznější. Od  
zdravotních problémů až po vlastní lenost,  
prostě tenisu nedávali tolik, co vyžaduje.“

Jak už tradiční Večer mistrů působí na mladé? 
„Každý tyhle záležitosti vnímá jinak, ale určitě je 
to velké povzbuzení do dalšího tréninku,“ říká 
šéftrenér mládežnických kategorií TK AGRO-
FERT Prostějov Ivo Šilhánek. „A dobře vím, že kdo  
jednou na takové akci byl, chce přijít i příští rok. 
Navíc se zde mladí setkávají se současnými 
velkými hráči českého tenisu, kteří vyšli z naše-
ho klubu, gratulují jim a to musí být pro všechny  
velký zážitek. Vidí tam také velké osobnosti  

politiky, byznysu a hlavně – je to velké upevnění  
prostějovské party,“ dodává Šilhánek.

Ivo Kaderka byl poprvé v Prostějově i jako  
náměstek mistryně školství, mládeže a tělový 
chovy. „Pro mě to bylo symbolické, že jsem  
dostával symbolickou cenu od Lucky Šafářové, 
která před časem jako talentovaná mladší žá-
kyně vstupovala do našeho systému výchovy 
tenisových talentů, který jsme zavedli v osm-
adevadesátém roce. Tuto filozofii mi tehdy 
pomáhal prosazovat právě prostějovský  
dr. Černošek. Ano, vnímal jsem, že jsem na 
tomhle příjemném setkání byl v jiné roli, ale  
to, co jsem se snažil a snažím dělat pro tenis-
ty, je v tuto chvíli mým posláním dělat i pro jiné 
sporty.“ 

Ocenění na Večeru mistrů 2006  
TK AGROFERT Prostějov

Dušan Lojda, Michal Konečný, Adam  
Pavlásek, Jan Hradský, Petra Kvitová a Andrea 

Berková. 

Mladší žáci: Adam Pavlásek, Daniel Filo, 
Ivan Kocourek, Patrik Homola, Marek Jalovec, 
Diana Šumová, Eva Rutarová, Elina Svatolina, 
Karolina Moravcová, Lucie Langerová, Martin 

Raštica. 

Kapitán a trenéři týmu: Ivo Šilhánek, 
Jaroslav Soukup, Jiří Schejbal. 

Starší žáci: Jan Hradský, Robert  
Gašparec, Robert Rumler, Tomáš Glotzmann, 
Jiří Veselý, Tereza Bártová, Dominika  
Schlehoferová, Marieta Vagnerová, Gabriela 

Marková. 

Kapitán a trenéři týmu: Zdeněk  
Strachoň, Jan Fedurco.

Dorostenci: Dušan Lojda, Martin Kližan,  
Miloslav Navrátil, Michal Konečný, Radim  
Urbánek, Emanuel Řehola, Jakub Lustig, Jan 
Perutka, Nikola Fraňková, Soňa Nováková,  

Andrea Berková. 

Kapitán a trenéři týmu: Igor Brukner, 
Patrik Navara, Jan Müller.

Hvězdám Večera mis-
trů 2006  
gratuloval premiér

„Slavnostní Večer  
mistrů, reprezentantů 
TK AGROFERT Prostě-
jov, se stal už nádher-
nou tradicí a jsme rádi, 
že je stále více těch, 
kteří si ocenění zaslou-
ží. V našem klubu 
úspěšně pracuje  
Národní tenisové  
centrum Morava, 
navíc většina české 
tenisové reprezentace 
nosí tričko  
TK AGROFERT a jsme 
rádi, že ti, kteří šířili 
slávu českého tenisu, 
jsou od nás,“ říká šéf 
prostějovského tenisu 
dr. Černošek.  
„Tento večer je pro 
nás příjemnou tradicí, 
je to ocenění nejen 
nejúspěšnějších hráčů  
a mládežnických 
týmů, ale i těch, kteří 
stojí za vítěznými tituly. 
Samozřejmě bez 
vstřícnosti obchodních 
partnerů bychom 
nemohli  
zajišťovat kvalitní  
podmínky pro  
výchovu talentů, ale 
od začátku je  
rozhodující přístup 
rodičů. Těm také patří 
naše poděkování. Bez 
jejich obětavosti  
a spolupráce  
bychom nikdy nebyli 
tak úspěšní,“ řekl mj. 
na úvod jednatel 
společnosti TK PLUS 
Miroslav Černošek. 
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NÁRODNÍ 

„Vážíme si skutečnosti, že jsme se stali agen  
turou, která zajišťuje oslavy 100 let Národního 
domu a jsme rádi, že se v průběhu celého roku  
můžeme spolupodílet na organizaci zajíma-
vých kulturních akcí, které se konají v tomhle  
architektonickém skvostu secese. Jsme hrdi 
na to, že to můžeme dělat,“ říká generální  
manažer TK PLUS Mgr. Petr Chytil. Prostějov žije 
oslavami 100. výročí otevření Národního domu  
a marketingová agentura TK PLUS je u toho!  
Vedle města Prostějova a Olomouckého kraje 
se na nich podílí i OP Profashion Prostějov. „Ná-
rodní dům je jednou z dominant našeho měs-
ta už 100 let. Naším přáním je, aby si zachoval  
svoji původní podobu a sloužil i dalším ge-
neracím,“ konstatoval starosta města Jan 
Tesař. Oslavy 100. výročí otevření Národního 
domu začaly koncertem Lucie Bílé a soubo-
ru Boni pueri loni na začátku prosince, oslavy  
vyvrcholí letos 1. prosince 2007 koncertem 
Evy Urbanové, kterou doprovodí Moravská 
filharmonie Olomouc. „Toto datum  jsme pro 
vrcholné akce oslav nezvolili náhodně. Právě  
1. prosince 1907 naši předkové Národní 
dům s velkou slávou otvírali. Je to datum pro  
tento dům osudové a magické,“ říká ředitelka  
Městského divadla v Prostějově Alena Spurná.

Pořadatelé oslav chystají na výroční rok  
celou řadu nejrůznějších akcí. „Jedním z našich  
záměrů je představit jedinečné architektonic-

ké dílo Jana Kotěry jako celek. Zatímco velké  
koncerty se uskuteční v divadelním sále, 
další pořady přilákají návštěvníky do ostat-
ních reprezentativních prostor,“ uvedl šéf 
TK PLUS Miroslav Černošek. Do ročního ka-
lendáře oslav zařadili pořadatelé výtvarné 
výstavy, komorní hudební a literárně dra-
matické pořady, prezentaci místní kultury  
i programy věnované významným rodákům.  
S účastí slavných rodáků počítá i velký  
komponovaný pořad, který se 30. listopadu 
letošního roku stane jedním z vrcholů oslav 
stovky Národního domu. „V programu se objeví 
to nejlepší, co nabízejí prostějovští divadelníci 
a muzikanti,“ prohlásila Spurná. Přidejme, že  
součástí oslav bude i křest reprezentativní  
publikace o Národním domě, kterou vydává 
město Prostějov.

Kde jsou kořeny Národního domu? V roce 1892 
vyhrálo české měšťanstvo volby a Prostějov 
se stal největším městem na Moravě s českou  
samosprávou. Společenský a spolkový  
život však neměl své přirozené centrum, na  
stavbu divadla nebyly peníze. Ty první 20 000  
zlatých pak odkázal ve své závěti starosta  
Karel Vojáček... Na konci roku 1904 navá-
zalo město kontakty s architektem Janem  
Kotěrou, 11. února 1905 bylo založeno Družstvo  
městského spolkového a divadelního 
domu, jehož úkolem bylo připravit vše ne-
zbytné pro stavbu společenského střediska.  
V březnu roku 1905 zemřela Karla  
Vojáčková, která věnovala na stavbu divadla 
dalších 130 000 zlatých a zahájení stavby už  
nic nebránilo. Druhého prosince odevzdal  
Kotěra definitivní plány, 12. prosince 1905 byly 
odsouhlaseny a 15. prosince vydal obecní  
výbor povolení ke stavbě.

Při příležitosti oslav 60. narozenin Svatopluka  
Čecha, 24. května 1906, byl položen základní  
kámen. Na začátku všeho byla politická  
i finanční aktivita starosty Karla Vojáčka, jeho
manželky a místních průmyslníků. Slavnost za-
puštění rýče ke stavbě Národního domu se  
konala na místě bývalého dětského hřiště na  
konci Jungmannových (dnes Smetanových 
sadů). Byla to nejen mohutná oslava, ale  
i národní manifestace. Pozváni byli také  
zástupci spolku Máj a dvaz nich –  Jaroslav 
Vrchlický a Adolf Heyduk – pronesli společně  

DŮM

Na tiskové konferenci 

ke 100. výročí otevření 

Národního domu se sešli 

šéf společnosti  

TK PLUS Miroslav  

Černošek, starosta Prostě-

jova Jan Tesař, ředitelka  

městského divadla  

Alena Spurná  

a generální ředitel  

OP Prostějov Profashion  

František Tuhý. 
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s předsedou družstva Františkem Kovaříkem,  
starostou města dr. Josefem Horákem  
a Václavem Štechem slavnostní projevy. 
Stavba začala téměř okamžitě; byla zadaná  
přednostně prostějovským firmám a jejím říze-
ním byl pověřen O. Pokorný. 

Slavnostní otevření proběhlo ve dvou fázích,  
9. listopadu 1907 byly zpřístupněny dříve  
dokončené spolkové prostory a 1. prosince 
1907 divadelní část. V hledišti seděli Jaroslav  
Vrchlický, Adolf Heyduk, Jakub Arbes, bratři  
Mrštíkové, Dušan Jurkovič a mnoho dalších. 
Při otevření vystoupil ženský pěvecký sbor  
Vlastimila a mužský soubor Orlice, ochotnické 
sdružení Tyl, část Spolku divadelních ochotníků 
sehrála komedii K životu právě od Jaroslava 
Vrchlického.

Jan Kotěra vytvořil ve své době jedinečný  
secesní divadelní prostor, který v českých  
zemích zůstal nepřekonán po třicet let. Jedná-
ní o stavbě Národního domu však byla dlouhá 
- trvala minimálně od 90. let devatenáctého  
století. Kotěra měl tehdy třiatřicet let, zadání  
projektu právě jemu bylo tehdy docela  
odvážné. Ne každý secesi fandil, vytvořila módu 
a životní styl  konce 19. a začátku 20. století, její 
těžiště bylo především v dekoraci a užitém 
umění. Na výtvarném výrazu Národního domu 
se také podíleli významní čeští umělci, které si 
Kotěra přizval ke spolupráci – malíři Jan Preisler 
a František Kysela a sochaři Stanislav Sucharda, 
Bohumil Kafka a Karel Petr.

Karel Gott v Národním domě

Také několikanásobný Zlatý a Český slavík  
Karel Gott zavítal na Hanou v rámci oslav  
100 let založení Národního domu a za jeho 
představením stála marketingová společnost  
TK PLUS. „Myslíme si, že právě osobnost Karla Gotta  
výrazně přispěla k duchu těchto oslav. Pro 
město Prostějov je to pocta, že při této příleži-
tosti tady byl jako náš host právě Karel Gott.  
Pro nás pro všechny to bylo setkání s hvězdou  
první velikosti a dokonalým profesioná-
lem,“prohlásil po koncertě šéf TK PLUS Miroslav  
Černošek. Koncert doprovázela také vernisáž 
obrazů Karla Gotta, proběhla ještě večer po  
slavnostním koncertu, následná výstava pro veřej-
nost se konala v neděli dopoledne. „Celkově pano-
vala výjimečná atmosféra,“ dodal Černošek, který 
prestižní koncert zajistil. 

A mnohonásobný Zlatý a Český slavík Karel 
Gott? „Začínám tady už jedenáctou sezónu.  
Úplně poprvé jsem se tady objevil v roce 1996, 
bylo to shodou okolností také v rámci spolu-
práce se společností TK PLUS. Pak jsem zpíval  
opakovaně jak na zimním stadionu, tak na  
tenisovém kurtu, i v tomto krásném divadle.“ A jak se 
Karlu Gottovi líbil opravený Národní dům? „Je nád-
herný. Musím přiznat, že secesi mám rád, velice ji obdi-
vuji. Proto se mi i tato památka strašně moc líbí. Chtěl 
bych říct, že smekám před panem architektem Kotě-
rou. Je přece úžasné stát na pódiu, na kterém před  
sto lety stály takové veličiny jako Vrchlický či bratři 
Mrštíkové.“

Arch. Jan Kotěra 

(1871-1923) zakladatel české moder-

ní archtektury; profesor na Umělecko  

průmyslové škole a rektor Akade-

mie výtvarných umění v Praze, člen  

Spolku výtvarných umělců Mánes. 

Nejprve vystudoval plzeňskou Vyš-

ší průmyslovou školu, poté čtyři roky 

pracoval na stavbách a teprve 

pak si troufl na vídeňskou Akademii. 

Studoval u profesora Otty Wagnera 

teoretika a představitele středoev-

ropské secesní architektury. Kotěra 

byl ovlivňován na jedné straně wag 

nerovským modernismem, na druhé 

straně italsky orientovaným klasicis-

mem, který ve vídeňské Akademii  

ještě dozníval. Roku 1897 získal  

prestižní Římskou cenu a s ní stipen-

dium v Pallazo Venezia v Římě. Ten-

to pobyt spojený s cestami po celé  

Itálii, od února do června 1898, završil 

Kotěrova léta poznávání. Zabýval se 

také problematikou českého rodinné-

ho domu, návrhy nábytku, bytových  

doplňků, skla a výstavních interiérů 

(mezinárodní výstava v USA, 1904). 

Významné stavby arch. Jana Kotěry 

(1871-1923)

Přestavba Červeného Hrádku  

u Sedlčan (1895), Peterkůvdům na 

Václavském náměstí v Praze (1899-

1900), Pavilon SVU Mánes v Praze, Ná-

rodní dům v Prostějově (1905-1907), 

Vodárenská věž v Praze-Michli (1906-

1907), Muzeum v Hradci Králové 

(1906-1912), Laichterův dům (1909),  

Banka Slavia v Sarajevu (1911-1912),  

Lembergr-Gombrichův palác ve 

Vídni (1913-1914), Kotěrova vila v Prze 

na Vinohradech.
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„Přeji z celého srdce, 

aby tato drahá a po-

svátná země moravská 

hrdě nesla a dochovala 

věkům budoucím dům, 

který sloužiti má umění 

národnímu, zpevnění 

citu vlasteneckého  

a ku sdružení bratrské-

mu všech vrstev obyva-

telstva prostějovského.“

Jaroslav Vrchlický při 

položení základního ka-

mene Národního domu, 

24. května 1906



V roce 1994 postupuje TK Prostějov poprvé 
v novodobých klubových dějinách do nejvyšší 
tenisové soutěže - extraligy, ale podívejme se 
o necelých čtyřicet let zpátky – do roku 1956. 
Druhého září se hrálo v Bratislavě poslední kolo 
druhé ligy, Prostějov nastupoval v rozhodujícím 
zápase proti Slavii. Do té doby si Tatran Pros-
tějov poradil s Jiskrou Gottwaldov, Dynamem 
Olomouc, Slovanem Bratislava B a Slovanem 
Košice. „Tehdy v Bratislavě o všem rozhodova-
ly až smíšené čtyřhry, hrály se odpoledne po 
obědě. Dodnes si pamatuji, jak mi ten řízek 
nechutnal, protože jsem opravdu nerada 
prohrávala. Pak jsme ale bez problémů získali 
oba mixy  a postoupili do první ligy,“ vzpomínala 
Slávka Toulová, jedna z nejúspěšnějších čs. 
tenistek 40. a 50. let, která slavně psala historii 
tenisu na Hané. Právě ona byla velkou oporou 
tehdejšího prostějovského ligového týmu. 

O Jaroslavě Bašné - Toulové se dá říct, že 
hrála tenis snad od narození. Bydlela hned 
vedle kurtů. „Oba rodiče tenis nejen hráli, ale 
navíc ho i hodně milovali a snažili se pro něj 
udělat, co bylo v jejich silách. Od dětství jsem 
na dvorcích prožila každou volnou chvilku. 
Hrálo se tehdy na dvorcích za Kollárovou 
ulicí, napřed na dvou a pak se pro velký zájem 
začaly stavět další dva kurty.“ 

Alois Bašný, tatínek Slávky Toulové, byl vesvé 
době nejen v borným fotbalistou, ale i činov-
níkem S.K. Prostějov.Když s fotbalem skočil, 
stal se z něj nadšený tenisový funkcionář. 
„Především to byl úžasný člověk a snažil se 
všem pomáhat. A byl podle mého názoru ve 
své době i pilířem prostějovského tenisu. Nějaký 
čas dělal i předsedu odboru. Když skončil s ak-
tivním fotbalem, vrhl se na tenis. Navíc se mu 
nelíbilo, že se fotbal začal profesionalizovat, 
že se kolem něj točily peníze. Tatínek byl pros-
tě ryzí amatér a takový byl tehdy i tenis. I proto 
v něm našel takové zalíbení. Maminka taky 
hrála. Jako děti jsme sbíraly a když to jen trochu 
šlo, udělaly jsme si na písku provizorní kurt a už 
jsme zkoušely údery.“ 

Miroslava, Jaroslava a Anna Bašných - tři 
sestry a všechny hrály tenis. „Byly jsme tři holky 
a rodiče nás vedli ke sportu. Tatínek samo-
zřejmě toužil po klukovi, protože z něj chtěl 
vychovat fotbalistu, ale myslím si, že jsme mu 
to tenisovými úspěchy všechno vynahradily 

Závodně jsem 
začala hrát velmi 
brzy, v roce 1930 
- to mi bylo devět 
- jsem se zúčastnila 
turnaje a starší sest-
ra Mir slava už byla 
druhá v župním pře-
boru.Pak ale začala 
chodit s chlapcem, ten 
tenis nehrál a skončila 
i ona.“ 

V roce 1936 vyhrála 
Jaroslava Bašná první tur-
naj. V Poháru Prostějova byla  
úspěšná s dr. Řehulkou ve 
smíšené čtyřhře, v roce 1938 
získala titul na  župním junior-
ském mistrovství, o rok později 
titul obhájila. Do semifinále se 
tehdy dostaly všechny tři sestry 
Bašné - Miroslava, Jaroslava i Anna! 
V roce 1938 se Jaroslava poprvé 
vydává na Pardubickou junior-
ku. „Hned napoprvé jsme vyhrály 
čtyřhru se Zdeňkou Parmovou, to byla 
sestra našeho slavného daviscupového 
reprezentanta. Pardubice byly pro 
nás ve své době něco posvátného, 
jezdili tam nejlepší junioři z celé republiky 
a pamatuji si, jak jsem byla po tom zápase 
hrozně šťastná. Konečně, kdo to mohl čekat, 
že tam hned při svém prvním startu získám 
titul ve čtyřhře?“ Do Pardubic pak jela 
Jaroslava Bašná ještě třikrát a v jednačty-
řicátém se probojovala do finále dvouhry! 
A v něm právě se Zdeňkou Parmovou na tři 
sety prohrála. Za druhé místo získala Pohár 
Pardubic. Se svým budoucím manželem byla 
v roce 1939 třetí ve smíšené čtyřhře, v boji 
o postup do finále podlehli páru 
Zábrodský-Křepelková. „Za války se moc ne-
hrálo. Nebyly míče, struny, dokonce jsme 
opravovali staré míče. Strhla se plsť, dofukova-
lo se to nějakým plynem a pak znovu přelepi-
lo. Nic jiného nám nezbývalo. Během války se 
hrála  tenisová liga jednotlivců, startovali v ní 
nejlepší hráči z celé republiky, vybraní junioři 
a protože jsem byla ve finále Pardubické 
juniorky, tak jsem ji hrála taky. V ní jsem 
v roce 1941 porazila v Brně tehdejší mistryni 

JAROSLAVA
TOULOVÁ
„Slávka patřila 

k nejpilnějším 

a nejobětavějším 

organizátorům 

klubového života, nic jí 

nebylo zatěžko, 

pomáhala, kde bylo 

potřeba. Zúčastňovala 

se všech našich akcí, její 

optimismus 

a laskavý pohled na 

život nám všem chybí,“ 

vzpomíná na Slávku 

Toulovou MUDr. Jiří 

Běhal, který je 

dlouholetým předsedou 

rekreačního tenisu při 

TK AGROFERT Prostějov. 
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republiky Zorku Bloudkovou, později Ram-
pasovou. V téhle soutěži tehdy startovaly mj.  
Helena Straubeová, Zorka Bloudková, vynikající 
paní Sobotková z Ostravy.“ 

Jaroslava Bašná se 
poprvé objevuje na 
celostátním žebříčku  
v roce 1940. Večerní 
České slovo v pro-
sinci 1940 oznamuje, 
že – „se sešla zvláštní  
komise ČLTA, aby pro-
vedla sestavení žeb-
říčku našich nejlepších 
tenistů a tenistek. Žeb-
říček vypadá takto: 
Dámy: 1. Straubeová,  
2. Kyselová, 3. Pittnero-
vá, 4. Nádvorníková, 
5. Bertlová, 6. Jílková,  
7. Merhautová-Píšová, 
8. Bloudková, 9. – 10.  
J. Bašná, Parmová.“ 

Obrovský úspěch devatenáctileté prostějovské 
tenistky! Jaroslava Bašná se také stala přebor-
nicí Středomoravské župy v kategorii juniorek  
a dospělých.

V roce 1942 se Jaroslava Bašná vdala, ve  
čtyřiačtyřicátém se jí narodil syn Jan. „Jak 
jen to bylo možné, začala jsem trénovat. Ko-
čárek stál u kurtu, kdo šel kolem – povozil ho, 

vždycky jsem říkala, že to bylo 
dítě celého klubu. A v roce  
1946 jsem se stala v Ostravě 
mistryní Moravy a s Vovkou  
Zábrodským jsme vyhráli smíše-
nou čtyřhru na velkém turnaji  
v Brně,“ říkala Slávka Toulová.

V květnu 1957 měla v Prostě-
jově premiéru první liga, na  
dvorcích Slovanu se hrá-
lo otvírací kolo přeboru ČR 
družstev za účasti nejlepších 
týmů, na Hanou přijel Spar-
tak Praha Motorlet, Dyna-
mo Praha, Tatran Ostrava,  
v roli hostitelů byl domácí Slo-
van. Los určil Prostějovu jako 
prvního soupeře Spartak Praha 
Motorlet s Javorským, Krajčíkem, 
Bendou, Širokým, Pužejovou  
a Gazdíkovou. Jaká byla  
první ligová sestava Prostějova?  
Šášek, Škrach, Zeman, Horník, 
Toulová a Šmardová. Pražá-
ci byli tehdy velkými favority  
a vyhráli 11:0. Ve druhém kole 
nastoupil Slovan Prostějov proti 

Dynamu Praha, prohrál 3:8.

„První ligu v sedmapadesátém roce jsme ale  
hráli v nejhorší sestavě, kterou jsme kdy měli. 
Tonda Doseděl odešel na vojnu, Milan Fridrich, 
velice talentovaný hráč, onemocněl. Hráčem 
číslo jedna byl Franta Šášek, kamarád, 

charakterní člověk, vynikající hráč, neobyčejně 
pilný v tréninku, s ing. Stojanem byli několikrát 
mistry republiky, později byl František velice  
kvalitním trenérem. Milan Fridrich měl velký  
tenisový talent, pak ale onemocněl a ke 
špičkovému tenisu se už nikdy nevrátil.  
Zdeněk Horník byl sice snaživý, ale na ligu 
tehdy neměl. Později to byl velice úspěš-
ný trenér, který  hrával s Leonou Lysou  
i s Karlem Nováčkem. Byl pak taky velice  
obětavým funkcionářem. Miloš Škrach dostal  
příležitost jen proto, že jsme neměli lepšího  
hráče. I on se snažil, ale na úroveň 
tehdejší první ligy nestačil. Můj man-
žel Vladimír hrával především debla  
s Oldřichem Vondrou, i spolu jsme odehráli  
hodně mixů. A pak tam také hrávala moje  
sestra Anna Šmardová. Oldřich Vondra, který 
 také patřil k velkým prostějovským talentům,  
pak nějaký čas hrál ve Zlíně, poté přešel do 
Brna za prací a s tenisem skončil,“ vzpomínala  
Slávka Toulová na sezónu, kdy hrál Prostějov 
první ligu. V dalších čtyřech letech vyhrá-
val Prostějov druhou ligu, ale ani jednou už  
z kvalifikace do nejvyšší soutěže nepostoupil...

V roce 1955 poráží Jaroslava Toulová na  
turnaji v Táboře mistryni republiky Jiřinu  
Elgrovou a v roce 1958 se v Ostravě  
probojovala na mistrovství republiky do čtvrt-
finále, když porazila Gazdíkovou, což bylo 
tehdy velké překvapení. O dva roky později se 
dostala s Evou Pilařovou v semifinále čtyřhry, 
když prohrály s Pužejovou a Karmazínovou.  
„Pak už jsem na mistrovství republiky nejezdila,  
ale vyhrála jsem ještě v roce 1963 mistrovství  
Jihomoravského krje ve dvouhře a ve smíšené 
čtyřhře s Tondou Dosedělem. Předtím jsem se  
mockrát stala přebornicí Středomoravského 
kraje, ale vyhrát v Brně bylo hodně těžké.“

Po skončení aktivní kariéry začala Slávka  
Toulová pracovat v komisi rekreačního tenisu  
prostějovského klubu a patřila více než čtyřicet 
 let k nejaktivnějším. Zemřela v létě 2004. Byla  
jednou z nejúspěšnějších čs. tenistek 40. a 50. 
let, slavně psala historii tenisu na Hané. 

Jaroslava Toulová  

s Olgou Lendlovou

Prostějovský tým, který 

hrál I. ligu, 1957, zleva: 

Bašná, Toulová, Toul, 

Škrach, Horník, Fridrich  

a Šášek
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Město Prostějov je součástí Olomouckého kraje. Leží v severní 
části Hornomoravského úvalu, na úpatí Prostějovské pahorkati-
ny, ve východní části České republiky. Ze západní strany se zvedá 
Drahanská vrchovina. Město leží v nížině s malými výškovými roz-
díly. Nejnižší a nejvyšší body jsou v nadmořské výšce 212 a 262 
metrů.

Do dějin vstupuje v roce 1141 jako nevelká osada Prostějovice. Svůj 
název odvozuje od historicky doloženého velmože Prostěje. První 
zmínky o Prostějovu, který bývá někdy nazýván Hanáckým Jeru-
zalémem, jsou z první poloviny 12. století. Dnešní historické jádro 
města je vyhlášenou památkovou zónou. 

Jednou z nejstarších dochovaných památek v Prostějově je kostel 
Povýšení sv. Kříže, který byl postaven koncem 14. století na místě 
původního augustiniánského kláštera. K dalším pamětihodnos-
tem patří prostějovský zámek na Pernštýnském náměstí dokonče-
ný v první polovině 16. století  v renesančním stylu a přestavovaný 
počátkem 20. století. Upoutá bohatě zdobeným portálem od 
vlašského stavitele Kašpara Cunea. Sgrafitová výzdoba kolem 
zámku byla vytvořena grafikem Jano Kohlerem. Na vstupním prů-
čelí se nachází i známá věta: „Hanák tade bode do skonání svě-
ta....“ Renesanční architekturu vlašských stavitelů z 20. a 30. let 
16. století připomíná budova staré radnice. Stavba byla ukončena 
vsazením pozoruhodného portálu s městským znakem roku 1538. 
Nyní slouží jako Muzeum Prostějovska. Hlavním kulturním a spo-
lečenským centrem a současně  jednou z architektonických do-
minant Prostějova je Národní dům, významná kulturní památka 
České republiky. Byl postaven v letech 1905 - 1907 podle návrhu 
architekta Jana Kotěry, profesora UMPRUM v Praze a předního 
představitele české secese. Na výzdobě Národního domu se ved-
le Jana Kotěry podíleli malíř František Kysela a sochaři Stanislav 
Sucharda a Karel Petr. Středu města dominuje budova nové rad-
nice postavená v letech 1911 - 1914 podle návrhu prof. K. H. Kepky 
na místě bývalých vojenských kasáren. Budova je postavena ve 
slohu zvaném historismus s prvky secese v interiéru. Celé prů-
čelí má sochařsko - uměleckou výzdobu zhotovenou Vl. Pleským. 
Na pravé straně je umístěn reliéf stavitele Matěje Rejska vytvo-
řený Janem Třískou, na levé potom reliéf akademického sochaře 
Bohumila Teplého věnovaný filozofovi Edmundu Husserlovi. Z dal-
ších architektonických památek nelze opomenout Morový sloup 
se sochou P. Marie, který pochází z roku 1714 a je dílem neznámé-
ho autora, barokní kostel sv. Jana Nepomuckého, farní kostel sv. 
Petra a Pavla a kostel sv. Cyrila a Metoděje. 

Město však nežije jen historií. V první polovině května se do 
Prostějova sjíždějí milovníci tance na Diskodrom, v červnu se 
již tradičně koná Wolkrův Prostějov – celostátní festival poezie, 
každou první srpnovou sobotu je v zahradní restauraci Národní-
ho domu zahájeno Mezinárodní sochařské sympozium a v září 
ožívá střed města Prostějovskými hanáckými slavnostmi. Jedná se 
o jednu z největších republikových přehlídek dětských a dospělých 
hanáckých národopisných souborů spojenou s lidovým řemeslnic-
kým jarmarkem. 

Město a jeho okolí je ideálním místem pro cykloturistiku. Prostě-
jovem navíc prochází i mezinárodní cyklotrasa „Jantarová stez-
ka“. K aktivními odpočinku i relaxaci slouží Kolářovy sady v centru 
města, lesopark Hloučela, víceúčelová sportovní hala, celá řada 
tenisových areálů, bowlingová herna, hala pro squash, městské 
lázně, horolezecká stěna a sportovní areály u škol, které jsou vol-
ně přístupné široké veřejnosti. 

Kontakty: www.mestopv.cz, e-mail: informace@mestopv.cz, 
telefon: 582 329 722, 582 329 723, fax: 582 342 338. 

radnice orloj prostějovské radnice

prostějovské náměstí v roce 1914

schodiště radnice obřadní síň

Národní dům
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co připravujeme?
V červnu se konají dvě z vrcholných akcí za kterými stojí TK PLUS 

– tenisový UniCredit Czech Open a v Ostravě se uskuteční 46. roč-

ník Zlaté tretry, atletický mítink IAAF World Athletics Tour. Samozřej-

mě, tenisté už mají plnou antukovou sezónu, zahajuje také prestižní  

seriál NIKE Junior Tour, hraje se u nás od roku 1998 a od začátku 

za ním organizačně stojí TK AGROFERT Prostějov, který má navíc  

dlouhodobou spolupráci s firmou NIKE. Na tomto seriálu dostaly 

první atraktivní turnajové příležitosti naše současné tenisové hvězdy –  

Berdych a Šafářová! V druhé čtvrtině roku vrcholí basketbalová  

Mattoni NBL a Prostějovští Orli určitě budou chtít postoupit do finále.

Vítkovická Zlatá tretra bude po-
prvé bez Jana Železného, trojná-
sobný olympijský vítěz,  světový 
rekordman a mistr světa byl dlou-
hé sezóny ambasadorem mítinku. 
„Tretra pro mě znamenala hodně. 
Vždycky jsem říkal, že mám pořa-
dí olympiáda, světové a evrop-
ské šampionáty a hned potom  
Zlatá tretra. Hlavně kvůli skvělému  
ostravskému publiku. Letos se těším 
jako divák, ale zároveň se netěším, 
protože budu už jen tím divákem.  
A navždy,“ konstatoval nedávno 
oštěpařský šampión. Pořadate-
lé navíc připravili zajímavou akci 
pro školy „Hurá na Tretru“, jejím  
patronem je právě Jan Železný.  
Disciplíny (skoky, běhy a hody) 
jsou vybírány tak, aby byly  
jednoduché a především zábavné 
pro děti. Hlavní manažer mítinku  
Alfons Juck už má na Zlatou tretru 
potvrzenou celou řadu vynikajících 
atletů a atletek. A hlavní hvězda? 
Po několikaletém snažení potvrdila 
účast na Zlaté tretře nejpopulár-
nější světová atletka současnosti, 

tyčkařka Jelena Isinbajevová! Čtyřiadvaceti-
letá Ruska během své kariéry získala všechny 
oficiální atletické tituly. Je úřadující olympijskou
vítězkou, mistryní světa, mistryní Evropy, na  
svém kontě má zatím dvacet oficiálních svě-
tových rekordů. Devět v hale a jedenáct na  
stadionu. „Věřím, že předvedu výjimečný výkon,  
na který budou fanoušci dlouho vzpomínat,“ 
říkala Isinbajevová poté, co potvrdila start  
v Ostravě. Na prestižní mítink IAAF World Athle-
tics Tour přijede mj. i olympijský vítěz ve skoku 
vysokém 

Stefan Holm ze Švédska nebo světová 
koulařská jednička Američan Christian 
Cantwell. Zlatá tretra rozhodně patří mezi  
největší akce sportovního kalendáře letošního 
roku v České republice.
Nejtradičnější český turnaj prostějovský Czech 
Open se bude hrát pod názvem UniCredit 
Czech Open v termínu 3. – 9. června, má  
dotaci 150 000 USD+H a na Hané se letos  
představí jen muži. Titul obhajuje domácí 
Jan Hájek, pro kterého bylo loňské vítězství  
v Prostějově obrovským impulsem, výrazně se  
posunul na žebříčku ATP a v anketě Zlatý kanár  
dokonce vyhrál kategorii Nejkvalitnější postup. 
V druhé polovině sezóny ho však více než  
soupeři trápily zdravotní problémy. Připomeň-
me si, že loni prostějovský Hájek ve finále 
Czech Open po výborném výkonu porazil za  
dvě hodiny a šestnáct minut druhého nasa-
zeného Slováka Dominika Hrbatého 6:3 5:7 6:2  
a všichni mu přejeme, aby se ve svém domov-
ském klubu představil v nejlepší formě...
Proč nový název? Ano, je v něm prestižní  
italská banka, ale podstata zůstává stejná –  
v symbolickém zákulisí je opět Živnostenská 
banka. Na základě dohody podepsané v roce 
2002 a po obdržení všech nezbytných souhlasů  
dokončila banka UniCredito Italiano S.p.A.  
akvizici Živnostenské banky, a.s., od Bankge-
sellschaft Berlin AG a tím vstoupila na český 
bankovní trh. Kontakty Živnostenské banky  
a TK PLUS však mají stále přátelský základ, 
Živnostenská banka, a.s. se poprvé v českém 
sportu prezentovala jako sponzor v roce 1995, 
o tři roky se tento prestižní bankovní dům stal 
titulárním partnerem turnaje a letos slaví  
desáté výroční svého působení na tenisové 
scéně v České republice!
„Živnostenské bance je blízká filozofie pořa-
datele turnaje, marketingové firmy TK PLUS - 
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orientovat se na českou špičku, na talentované 
a nadějné mladé tenisty ze zahraničí a klást si 
ekonomicky reálné cíle,“ konstatoval několikrát 
šéf tohoto bankovního ústavu Ing. Jiří Kunert  
v minulých letech. „Živnostenská banka měla 
od začátku k turnaji velkorysý a trpělivý vztah,  
nepodlehli jsme žádným megalomanským  
přáním a šli jsme společně za turnajovou filozo-
fií, která se dívala především do budoucnosti,“
dodává jednatel TK PLUS dr. Miroslav Černošek. 
„Pevně věříme, že dokonalá spolupráce bude 
pokračovat, žádný mužský turnaj u nás nemá 
tak velkou tradici.“ 
Ředitelka všech prestižních tenisových akcí  
v Prostějově Petra Píchalová-Langrová je  
přesvědčena, že i letos bude Czech Open  
nejlepším turnajem u nás a je třeba připome-
nout, že o definitivním obsazení bude jako 
každoročně rozhodovat první týden  
grandslamové Paříže. Ti, kteří klopýtnou na  
antuce v areálu Rollanda Garrose, mají šanci 
hledat nové hráčské sebevědomí v úspěchu 
na Hané. UniCredit Czech Open bude mít ve 
svém programu celou řadu velice kvalitních 
doprovodných akcí, ale to už je v Prostějově 
tradiční.

co připravujeme?

I`m next.

18.–22. 4. 2007 TK Agrofert Prostějov

starší žactvo (žáci i žákyně)
1.–5. 8. 2007 TK Slavia PU Plzeň

8.–12. 8.  2007 TK DEZA Valašské Meziříčí

mladší žactvo (žáci i žákyně)
24.–28. 8  2007 TK Sparta Praha

1.–2. 10. mladší žáci a žákyně

MASTERS: 1.-4. 10. 2007 TK Agrofert Prostějov3.–4. 10. starší žáci a žákyně

Počet startujících:hlavní soutěž – 48 
kvalifikace – 32
 

Disciplíny:
dvouhra a čtyřhra

Ceny:
Vítěz Masters v každé kategorii obdrží kompletní 

vybavení Nike a zúčastní se světového finále.

www.nikejuniortour.com
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