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DOC. PAVEL KOLÁŘ NA PRAŽSKÉM HRADĚ

První titul Kvitové,
čtvrtý Radka Štěpánka

V první polovině ledna získala Petra Kvitová v Tasmánii v Hobartu premiérový titul na okruhu WTA, ve finále
porazila Ivetu Benešovou 7:5, 6:1. Mladá fedcupová reprezentantka z TK AGROFERT Prostějov dosáhla největšího
úspěchu v kariéře, na turnajích profesionálního okruhu dosud došla nejdál dvakrát do čtvrtfinále. Jaká byla
cesta Petry k prvnímu titulu? V prvním kole porazila Australanku Peersovou 6:0, 6:0, ve druhém Ukrajinku
A. Bondarenkovou 6:2, 6:1, ve čtvrtfinále Rusku Pavljušenkovou 1:6, 7:5, 6:3, v semifinále Francouzku Razzanovou
6:4, 6:2 a ve finále krajanku Ivetu Benešovou. Tento titul je spojen i s úspěchem našeho trenéra Davida Kotyzy,
který trénuje jak Petru Kvitovou, tak Ivetu Benešovou. Za premiérový triumf získala Petra 280 bodů do žebříčku
a 37 000 dolarů. Rodačka z Bílovce postoupila na 40. místo WTA, což je zatím její nejlepší umístění v kariéře.
Úspěšný vstup do sezóny měl i Radek Štěpánek. Na začátku ledna vyhrál turnaj v Brisbane, ve finále přehrál
Španěla Verdasca 3:6, 6:3, 6:4. V polovině února pak získal svůj čtvrtý titul v kariéře. Ve finále turnaje v americkém San Jose porazil domácího Mardyho Fishe ve třech setech 3:6, 6:4 a 6:2 a připsal si po lednovém vítězství
v Brisbane druhý letošní triumf ve dvouhře, navíc se o pár hodin později radoval z titulu po boku Němce
Tommyho Haase i ve finále čtyřhry. Musíme připomenout i vynikající výkon Štěpánka hned na dalším turnaji
v Memphisu, kde podlehl až ve finále Roddickovi 5:7, 5:7. Právě toho porazil na předcházejícím turnaji v semifinále! Vedle letošních dvou titulů Štěpánek vyhrál na okruhu ATP také v roce 2006 v Rotterdamu a v roce 2007
v Los Angeles.
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KVITOVÁ, ŠTĚPÁNEK

Jak vypadá úspěch? Musí být velký, aby nám udělal radost nebo stačí
menší, aby nás vnitřně uspokojil? Co všechno je potřeba pro něj obětovat,
jak se dá k němu dojít? I když – stejně jsou ty kroky relativní, jen si vezměte
památnou větu velitele Apolla 11 Neila Armstronga, když bez pár měsíců
před čtyřiceti lety je udělal na Měsíci. „Je to malý krůček pro člověka, ale
velký skok pro lidstvo,“ řekl 20. července 1969.
Každý chce uspět, všichni hledají i svou malou cestu ke slávě, ale většina z nás si naštěstí dobře uvědomuje, že úspěch nám nepoběží naproti,
nepřijde za námi, sami musíme chtít. V naší firmě to stoprocentně víme,
TK PLUS stojí za prestižními akcemi českého sportovního marketingu
a o Mirkovi Černoškovi jsem si nedávno v nejčtenějším deníku přečetl, že
je – nejmocnějším sportovním manažerem u nás. Jak se říká na Moravě –
my to víme už dávno, jen v Praze to nějaký čas nebylo slyšet…
Nedávný atletický Mítink světových rekordmanů v pražské O2 Aréně,
dokonale připravené fed a daviscupové duely v Brně a Ostravě, za
kterými stojí společnost Česká sportovní a TK PLUS, opravdu nabídly
dokonalou sportovní podívanou.
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Před více než rokem jsem na tomto místě poznamenal – že prostějovské
volejbalistky vstoupily do extraligy, že mám ten projekt ve firmě na starost
a přál jsem si, abych měl starostí co nejméně… V minulé sezoně však volejbalistky nedotáhly dobře rozjetou sezonu do úspěšného konce a mrzelo mě to o to víc, že jsem předsedou Správní rady VK Prostějov a tázavé
pohledy při neúspěších končily zákonitě na mě. Holky vyhrály základní
skupinu, v nádherné atmosféře Český pohár,
ale play-off bylo pro nás
jako zakleté. Proč to připomínám? Protože jsme
pak dostali velkou šanci,
loni v červnu schválila
Správní rada Evropské volejbalové federace (CEV)
v Kodani naši žádost
o přidělení divoké karty
ke startu v Lize mistryň
a třetí červenec byl historickým dnem prostějovského volejbalu – ve Vídni se konalo losování
Ligy mistrů a Ligy mistryň
a v osudí bylo i jméno
VK Prostějov! Nedá se
zapomenout na slavnostní večer na vídeňské
radnici, v noblese se tam
sešla volejbalová Evropa
a u jednoho ze stolů jsme seděli i my. Nebyli jsme tam v té chvíli jen za
VK Prostějov, ale za celý český volejbal, ano, byli jsme historicky první, kteří do Champions League vstoupili. A dnes už můžeme s hrdě zvednutou
hlavou říct, že jsme český volejbal dobře reprezentovali, bilance tří výher
a tří porážek v nejprestižnější klubové soutěži celého světa je na nováčka
výborná. A pak nám zavřela dveře do dalších kol postupová matematika,
v tabulce týmů ze třetích míst nám chyběl jeden jediný set! Věřte, nedá
se zapomenout na až frenetickou atmosféru v Hale mladosti v Rijece, tam
se hrál rozhodující zápas a škoda dvou našich neproměněných setbolů
ve třetím setu za stavu 1:1. Hlavně po prvním vyhraném setu měly naše
holky velkou psychickou převahu… Tehdy jsem poprvé cítil, že prostějovský
volejbal nakoukl do Evropy a hlavně – dostal k tomu šanci. Věřím, že to jako
představitel prostějovského volejbalu ještě zažiji a naše firma TK PLUS určitě
pro to udělá, co bude potřeba. A jistě je dobře, že jsme ziskem mistrovského titulu dokázali, že jsme nejlepší na české ženské volejbalové scéně.
Nemám rád slovo – kdyby. Co by bylo, kdyby se věci jinak staly. Volejbalový Pán Bůh v Champions League prostě letos neměl ve své šatně prostějovský dres, ale rád bych všem poděkoval za šanci, kterou jsme dostali…
Ano, malý krůček pro člověka, ale velký skok pro lidstvo, tak to řekl před
čtyřiceti lety slavný americký astronaut. Ale byl to jiný – měsíční svět.
V tom našem světě dělejme malé kroky a s velkou pokorou zkusme myslet
na ty velké. Snažíme se o to v TK PLUS už více než patnáct let a věříme,
že vám tím děláme radost.

Mgr. Petr Chytil
jednatel TK PLUS
PS. Jsem rád, že v tomto čísle představujeme také charismatického fyzioterapeuta Doc. Pavla Koláře. Váží si ho celý svět a my si vážíme toho, že s ním
můžeme na našich akcích spolupracovat.
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Pavel

Kolář

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Doc. PaedDr. Pavlovi Kolářovi, vyznamenání
Za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy. Docent Pavel Kolář je v České republice
i v zahraničí uznávaný odborník v oboru fyzioterapie. Originálním způsobem rozvinul
problematiku motorického pohybového vývoje v aplikaci na diagnostiku a léčení poruch
hybného systému. Vynikl rovněž ve fyzioterapii v oblasti vrcholového sportu. Pedagogicky
působí na českých i zahraničních univerzitách.
Zaznělo ve Vladislavském sále Pražského hradu při předávání státních vyznamenání, 28. 10. 2007

Pro mě je hlavní – jak léčím a ne koho léčím
Doc. PaedDr. Pavel Kolář, přednosta Kliniky rehabilitace 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze Motole je dnes naším nejuznávanějším odborníkem v oboru fyzioterapie. Říká se o něm, že
má zázračné ruce a když přichází bolest, mnozí vyslovují jeho jméno. Je zbytečné donekonečna
opakovat jména slavných, kterým pomohl, už jsme si zvykli vídávat ho při tiskových konferencích,
na kterých se hovoří o zdravotních problémech prezidenta Václava Havla. „Jsem známý přes
sportovce a taky, že jsem členem lékařského konzilia prezidenta Václava Havla, ale já se především zaměřuji na pohybovou patologii dětí. A sportovci, to je spíš něco navíc, co mi shodou okolností
pomáhá v práci,“ říká. Sám je bývalým vrcholovým gymnastou, mistrem republiky, reprezentantem
a tak ví, o čem je řeč. Nad vším však převládá jeho zájem především o dětské pacienty, na jejichž
pohybových stereotypech vybudoval svou úspěšnou léčebnou metodu. Ve své profesní kariéře
dostal nespočet nabídek, aby začal působit v privátní sféře, ale zůstává věrný své motolské nemocnici,
kde vede kliniku rehabilitace při II. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Zázračný, skvělý, skromný, geniální,
říkají o něm ti, které léčil nebo se s ním setkali. „Pro mě je hlavní – jak léčím, a ne koho léčím,“ říká tiše
a o to více přesvědčivě Pavel Kolář.
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Ať děláte cokoliv, je
nutné to dělat opravdově. Ne proto, abyste byl na výsluní nebo
abyste z toho měl
peníze. Jestliže se stanou prvním motivem
peníze nebo něco
jiného mimo vlastní
smysl, tak to nefunguje. A když, tak krátkodobě. Moje práce je
určitou službou, a tak
se k ní musím chovat.
Pavel Kolář, 2004

V jednom rozhovoru jste prohlásil, že se
o vašich léčebných metodách nedá hovořit jako o nějakém zázraku, že jste spíše
našel jakousi skulinu či prostor v medicíně a právě touto cestou jste se vydal.
„Medicína trochu opomíjí význam funkce hybného systému a to především z pohledu projevů mozkové činnosti. Přesto, že pohyb je v životě
člověka tak významný, že například jen svalstvo
představuje 40% tělesné váhy, jsou naše znalosti o hybném systému přes veliké pokroky,
učiněné v posledních desetiletích, stále velmi
kusé. Platí to zvláště pro kliniku hybného systému, a to jak v oblasti diagnostické, tak terapeutické i preventivní. Hybný systém člověka jako
celek je pravděpodobně jediným systémem,
kde neznáme normy. Nedovedeme přesně
určit hranice mezi normální a už patologickou
hybností, často se neshodneme ani v hodnocení stupně patologie určitého příznaku. Problém
také je, že funkce hybného systému jako celku uniká možnosti experimentálního vyšetření
na zvířeti a také, že nemůžeme lidskou hybnost
modelovat. Tyto důvody jsou příčinou, proč stojí
tato problematika na okraji medicíny. Klinickou
neurofyziologií hybného systému jsem se začal
zabývat již v době, kdy jsem studoval a stále
více jsem si uvědomoval její význam pro medicínu. Jde napříč všemi klinickými obory. Je tady
také opravdu velký prostor k tomu – jak člověku
pomoci. Tím, že náš oboru prostupuje ortopedii,
neurologii, onkologii, gynekologii, internu atd,
je náš obor hodně široký a jistě i proto neexistuje
o něm dosud žádná učebnice. Udělat učebnici, která by pokryla tuto šíři je těžké. V současné době jsem se o to pokusil, ale třeba jen

arbitra, který by rozhodl, jaký postup se měl
zvolit. Medicína je prostě pro laickou veřejnost
hůř interpretovatelná.“

Máte pocit, že i tím, že léčíte známé osobnosti, prezidenta, vzrostlo i respektování
vašich léčebných postupů?
„Vždycky jsem se snažil, aby to nebylo jenom
proto, že někteří mí pacienti jsou přece jen více
známí. Pro mě je podstatné, že postupy, které
používáme, mají určitý ohlas v zahraničí, kde
tento aspekt zdaleka nerozhoduje. Dnes máme
v zahraničí vytvořený systém výuky metod,
které vzešly z naší školy. Pořádáme mezinárodní kurzy pro lékaře a fyzioterapeuty. Na některých univerzitách se nám podařilo, že tyto
metody jsou zařazeny do pregraduální výuky.
Vloni jsme dělali dvacet kurzů. Již máme své
školitele v Austrálii, na Novém Zélandu, v Americe,
v Dánsku, Švédsku a v dalších zemích. Nepřednáším všude, mám kolegy, kteří mi výborně
pomáhají nejen s přednášením, ale i s organizací. To je oblast, která mi v současné době zabírá
hodně času, na druhé straně je důležitější, než
léčit denně o deset pacientů víc.“

Věnoval jste se vrcholově gymnastice,
byl jste v ní reprezentantem. Nakonec jste
se závodní gymnastikou skončil. Co vám
dala?
„Pro mou práci byl a je sport hodně důležitý,
díky jemu mám pohybovou představu. V našem
oboru je otázka kinesteze, to je určitá představa o těle a pohybu, nenahraditelná. Musíte si
uvědomit jednotlivé souvislosti, které jsou hodně vázané na řízení pohybu, koordinaci, určité

Nemám rád takové ty zjednodušující pohledy,
které jsou navíc často černobílé.
strukturovat náš obor, správně ho zařadit, jak
to mají jiné obory, je velmi náročné.“

V roce 1990 na vašem stole zazvonil telefon z prezidentské kanceláře a posléze
jste se členem lékařského týmu prezidenta Václava Havla. Léčíte vynikající sportovce, olympijské šampióny i hvězdy NHL,
celebrity showbyznysu, nemáte pocit,
že všechny tyhle mediální ohlasy vám
berou klid, abyste se mohl v klidu věnovat své medicíně, svým výzkumům?
„Moc si tyto věci nepřipouštím. Snažím se nebýt
moc viditelný, i když musím respektovat, že o některé lidi mají média prostě větší zájem. A zákonitě se to přenáší i na ty, kteří se snaží pomáhat a já to také tak beru. Jediné, co je někdy
nepříjemné, že média o problému informují mnohdy hodně laicky, což pak může vyznít
směrem k odborné veřejnosti dost směšně.
Nemám rád takové ty zjednodušující pohledy,
které jsou navíc často černobílé. Medicína žije
v hodně relativním prostředí a mnohdy nemá
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svalové souhry a v tom vám sport moc
pomáhá. Když lékař, který léčí pohybový systém
nemá tuhle představu, tak jeho pojetí je čistě
mechanistické. Poznání sportu, metodiky tréninku je hodně důležité pro stanovení příčiny poranění nebo onemocnění. Většina zranění není
náhodných, ale vzniká z důvodu přetížení. Má
to význam pro nastavení strategie léčby. Moje
sportovní kariéra, spousty tréninkových hodin
a nakonec i zranění, která jsem měl, to všechno mělo osudový a zásadní vliv na mou profesi.
Díky gymnastice jsem se totiž daleko lépe naučil
odezírat a vnímat pohyb. Dá se toho využít již
u novorozence, který je ohrožen patologickým
vývojem nebo u dospělého pacienta s potížemi pohybového aparátu. Motorika a její klinické hodnocení je často jediným diagnostickým
prostředkem jak poznat v kojeneckém období postižení mozku. Již v tomto období se také
zakládá řada poruch, které se projeví až v dospělosti. Tady nám žádný přístroj nemůže dát
přesnější informace.“

Ve dvaceti jste po jedenácti letech tréninku skončil s aktivní gymnastikou? Už jste
cítil, že se nemůžete více prosadit nebo
vás zastavila nemoc?
„Těch důvodů bylo víc. Dostal jsem se na vysokou školu, v té době byla gymnastická centra
jinde a pokud jsem dál chtěl dělat gymnastiku
na vrcholové úrovni, tak to muselo být jinde než
v Praze. Tehdy bylo nejbližší gymnastické středisko v Děčíně. Rozhodl jsem se, že se budu plně
věnovat vysoké škole a myslím si, že jsem udělal
dobře. Navíc mé onemocnění se projevovalo
stále častěji, byl jsem i více zraněný, měl jsem
obtíže a dnes už vím, že byly vázány na mou
nemoc. Začaly se objevovat kolem mých sedmnáctin a všechny tohle bylo hlavním důvodem
– proč jsem s gymnastikou skončil. Věnoval jsem
se výhradně škole. A když se navíc podívám
zpátky na mou sportovní kariéru, tak jsem určitě nebyl tolik nadaný, abych se nějak výrazně
prosadil. Gymnastika je hodně o všestrannosti,
a na některých nářadích jsem měl určité hranice. Výkony například na koni našíř jsou hodně
určovány postavením loktů a i kvůli své anatomii
jsem nikdy na tomto nářadí nemohl předvádět
špičkové výkony. Na jiných jsem měl zase lepší předpoklady, ale vcelku bych určitě nikdy
nedělal gymnastiku na nejvyšší úrovni. To jsem
samozřejmě včas poznal. Ano, byl jsem schopný konkurovat špičce u nás, ale abych pronikl
někam dál, to prostě nešlo.“

Nemáte titul MUDr., přesto jste se stal
uznávanou osobností české medicíny.
Jaké to bylo prosadit se jako absolvent
studijního oboru – rehabilitace a tělesná
výchova?
„Tato skutečnost mi určitě hodně ztěžovala situaci a když jsem měl nějaký názor, který se
i trochu lišil, tak to většinou končilo konstatováním, že nejsem lékař… Postupně se však tento
problém vytrácel. Dnešní situace je mnohem
lepší než dřív, v každém případě je ale ve světě
mezi různými profesními skupinami velké napětí.
Myslím, že jsem trochu přispěl k tomu, že u nás
tahle řevnivost je opravdu malá. Dnešní medicína není o jednom člověku, ale je to především

ego, tak se vždycky s věhlasným profesorem či
s někým starším domluvil. Je pravdou, zpočátku
jsem měl v nemocnici s některými lékaři napjaté vztahy, ale to se už časem změnilo. Tykám
si s nimi, s mnohými jsme přátelé, ale začátky
nebyly jednoduché.“

Jak se prosazují názory v medicíně, když
někteří považovali váš obor za okrajový?
„Nejdůležitější jsou výsledky a vědecké důkazy.
Dnes se neprosadíte bez objektivních důkazů
medicínských postupů. Bez důkazů nejste nerespektován. Je to jeden z důvodů, proč zůstávám
pracovat ve velké nemocnici. Je tu technické
a personální zázemí, které mi umožňuje výzkum.
Problém je, že metodické postupy, které umožňují objektivizaci funkce jsou daleko složitější než
je tomu u oborů, které jsou zaměřené na strukturu. Založil jsem také vysokou školu na lékařské
fakultě a i to pomohlo v prosazování a respektování našeho oboru. Snažím se, aby naši studenti
měli v určitých oblastech medicíny daleko větší
znalosti než lékaři.“

Není to na úkor dokonalosti a specializace v jednotlivých oborech?
„Medicína dnes žije jedním zásadním problémem, hodně se atomizuje. Jde do velice úzkých
specializací, včetně vědy. Převažuje analytický
směr poznávání nad syntetickým, tj. kumulování
detailních poznatků nad jejich organizováním
do přehledných celků. Prakticky platí „čím větší detail, tím větší vědec“. Z podceňovaných
a nedostatečně rozvíjených syntetických přístupů v současné vědě plyne i menší kredit
systémových koncepcí. Tento trend „atomizace vědeckých poznatků“ je patrný od druhé
světové války. Například odpověď na otázku:
„působí stres pokles imunity?“ - zkoumáním vlivu
silného zvuku na změnu bílých krvinek potkana
bude jednodušší, než zkoumání vlivu městského
prostředí na imunitní systém obyvatel. První odpověď porovnáním skupiny vystavené hluku se
skupinou z tichého prostředí, bude exaktní, ale
k aplikaci tohoto poznatku do systému je daleko. Druhá odpověď díky nutnosti porovnání
velkého množství dat složitou statistikou může

Pro mou práci byl a je sport hodně důležitý, díky
jemu mám pohybovou představu.
týmová práce, kde má každý své místo. Kdo
tuhle skutečnost není schopen respektovat,
nemůže dobře léčit. Medicína je o systému
a o týmu. Jinak to nemůže být.“

Vždycky tomu ale tak nebylo, jednotlivé
obory medicíny si držely svá privilegia.
„Když to porovnám v našem oboru, tak došlo
k určitému posunu, náš obor má větší respekt
a spolupráce s ostatními je vcelku dobrá. Mockrát se mi potvrdilo, že když to člověk myslel
dobře, šlo mu o věc, o pacienta a ne o vlastní

odpovídat systémové povaze přístupu, ale
bude zatížena statistickou chybou, která stoupá s četností dat. S komplexností zkoumaných
procesů bohužel klesá jejich reálná poznatelnost a to je náš problém. Tento problém také
přitahuje do medicíny různé léčitele bez
potřebného vzdělání, kritičnosti, a technické vybavenosti, často s latentní nebo zjevnou
psychopatologií. Zároveň analytický přístup
mnohem více slouží úzce specializovanému odborníkovi až na jediný malý problém. Nepoměrem mezi analytickým procesem nárůstu dílčích
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I když jsem veřejností vnímán zejména
přes péči o sportovce, podotýkám, že
se především zaměřuji na pohybovou
patologii dětí. Proto
jsem poslední dobou
omezil cesty se sportovci, odmítl finančně lukrativní nabídky,
abych s některým
dlouhodobě pobýval ve světě, a stejně
tak odmítl i založení
privátní praxe. Pro mě
je velmi důležité pracovat v nemocnici; to
mi dává zkušenosti, které bych jinde
nezískal.

informací a mezi jejich nedostačující syntézou
bohužel „kopíruje“ i výuka. Budoucí lékař se dozví více o detailech, nežli například o působení
chronické bolesti na tělesné, psychické a sociální procesy. Problém je také v tom, že medicína
jde hodně do techniky a ta klinická se vytrácí.
Vždycky, když přednáším, zdůrazňuji, že lékař
by měl na základě vyšetření poznat, aniž by mu
někdo řekl, kde ho co bolí, kde má pacient obtíže, a to na základě fyzikálního vyšetření, dále
podle toho, jak se pacient pohybuje, jak reaguje na určité podněty. Vyžaduje to určitou zkušenost, která přichází postupně a mělo by se to
učit. Chce to získat určité základy, které vás pak
vnitřně donutí – uvědomovat si význam téhle
medicíny. Klinická medicína je opravdu hodně
na okraji.“

Vaše nemoc vám prakticky nedovolí žít
bez bolesti, ta se stala součástí vašeho
života.
„Člověk si musí uvědomit, že bolest patří k životu. Dnes opravdu žijeme v dost nepřirozených
podmínkách, dříve i smrt patřila k životu, byla
jeho zákonitým vyústěním. Přitom na smrt se
dnes díváme jako na něco nepřirozeného. I pohled na bolest je dnes hodně chybný. I malá
bolest je velmi často vnímaná a pojímaná se
strachem. Celá řada novin a časopisů přináší
přílohy o zdraví a na základě toho mají mnozí
lidé z nemoci velké obavy. A ty pak velmi často
vyústí až k řadě somatických onemocnění. Tohle
je třeba si uvědomit, měli bychom respektovat

val, mám své zkušenosti s vrcholovým sportem
a přiznám se, že jsem nikdy moc nechtěl, aby
se mu mé děti nějak intenzivněji věnovaly.
Na druhé straně ale vím, že je nemohu od
sportu a jejich zájmů nějak odrazovat. Syna
jsme dali na hokej i proto, že byl hodně živý,
aktivní a hokej je sportem, kde se může „vybít“,
aby pak lépe zvládal své emoce, takovou tu
vnitřní hyperaktivitu. To byl hlavní důvod. Je
třeba říct, že asi půl roku nehrál, ale pak se zase
k hokeji vrátil. Hodně ho to baví a v žádném
případě mu v tom nechci bránit. Bude záležet
na něm, jak se mu bude dařit. Přiznám se, vnitřně mi vadí, že není moc šancí v příštích letech
– spojit hokej se studiem. Chce jít na gymnasium a skloubit tyhle dvě věci dohromady bude
pro něj velký stres. Navíc v Praze nejsou žádné
specializované hokejové třídy, kam by mladí
mohli po skončení deváté třídy chodit. Dcera
Kamila je spíše studijní typ, nějaký čas hrála
tenis a Jakub je ještě malý.“

Co pro vás znamená pobyt na daviscupovém zápase, už jste dlouhé sezóny
členem realizačního týmu.
„Určitě je to změna v jistém stereotypu a také
potřebné zkušenosti. Mám také tady větší šanci
sednout si k laptopu a psát některý z materiálů
nebo knihu. V Praze se v nemocnici prakticky
nezastavím a tady – když udělám, co je pro
tým potřeba – tak si přece jen snadněji najdu
chvíli ke své publikační činnosti. V šatně mám
neustále puštěný počítač…“

Dnešní medicína není o jednom člověku, je to
především týmová práce. Kdo tuhle skutečnost
není schopen respektovat, nemůže dobře léčit.
biologické funkce našeho organismu a vědět,
že se organismus do určité míry dokáže sám
opravit nebo poruchu kompenzovat. Ne vše
musí řešit medicína. Často se však člověk bolesti
až příliš obává a to může být příčinou dalších
a někdy složitějších obtíží a onemocnění. “

Medicína vás pohlcuje, studujete, přednášíte, vedete vysokou školu, máte
nespočet pacientů. Kde vlastně hledáte
své sny?
„Snažím se stále něco nového budovat. V této
souvislosti uvažuji z dlouhodobého hlediska
a snažím se, aby ta práce byla koncepční. Je
to pro mě důležité, abych byl v životě vnitřně
spokojený. Nemám moc rád takové to, že teď
si vydělám peníze a pak si budu užívat.“

Takže se čas neustále staví proti vám?
„Snažím se ho využívat co nejprospěšněji, ale
na druhé straně určitě umím odpočívat, vím, že
to někdy potřebuji. To, že občas jedu se sportovci je sice práce, ale i určitý způsob odpočinku.“

Syn hraje hokej, jak jste s ním spokojený?
„Když začínal, tak jsem to samozřejmě zvažo-
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Když se podíváme na sestavy daviscupového a fedcupového týmu, tak většina
z nich je z Prostějova.
„Hodně uznávám, co se v Prostějově udělalo, jak velké akce tam pořádají, ale hlavně –
kolik vynikajících tenistů se to tam naučilo.
Dělají to tam dobře a je mi jasné, kolik je za
tím úsilí, jak velká je to práce. Nestačí jen mít
peníze. Na začátku to prostě musíte vybudovat, ta práce musí být koncepční, musíte dát
všemu základy a pak to důsledně vést.
A Mirek Černošek? V tom, co dělá, je velice
schopný, je dokonalým profesionálem. Velmi
ho respektuji, své práci hodně rozumí, dělá
ji s citem a dobře. Má navíc jednu důležitou
vlastnost, která je zásadní, plní slovo a nikdy se
nestalo, že když se s někým na něčem domluví,
že by to neplatilo. Je poctivý.“

Chybí tihle lidé v naší společnosti?
„Určitě a hodně.“

Já nechci říct, že peníze pro mne nemají žádný význam, ale vím, že jestli budu vydělávat
sto milionů, nebo tři sta milionů, nebo miliardu, tak je to pro mne úplně stejné, jako
když budu vydělávat nějakou sumu, která mi prostě zajistí jednu věc, a to je, že mi umožní
volný čas, abych nemusel prostě, když se mi porouchá auto, tak abych nemusel si pod
něj lehnout a sám si ho opravit a abych prostě si mohl zajistit eventuelně nějakou
službu, kterou potřebuji k tomu, aby se mi uvolnil čas k tomu, abych si třeba mohl studovat
a mohl se věnovat těm pacientům. Stejně vím, že budu nosit jenom jedny kalhoty a jednu košili, že budu mít tedy jedno auto, ale nepotřebuji mít doma zlaté kliky. Jde mi o to,
abych měl určitý klid a mohl si tam dělat tu svoji práci. Ale jinak k životu zase tolik
nepotřebuji.
Chtěl jsem být sportu co nejblíž. Dnes v nemocnici se na to dívám z jiného úhlu. Některé
problémy, které sportovci prožívají se mi zdají banální. Protože když projdeme spinální
jednotku, tak tam uvidíte pacienty, kteří jsou pět dní, deset dní, měsíc po úrazu míchy. Nehýbají ani rukama, ani nohama, ani skoro nedýchají. Když půjdeme na druhé patro, tam mám lůžka, kde leží pacienti s jinými formami onemocnění. Když
půjdeme na dětské, tam jsou děti, které se ani neotočí ze zad na bříško. Člověk začne na život nahlížet jinak. Problémy sportovců řeším, protože jsem sám sport dělal a vím co zranění pro sportovce znamená, ale nepovažuji za tragédii, když
sportovec musí s aktivní činností skončit. Když má člověk před mistrovstvím světa,
mistrovstvím Evropy, jsou tenze, nervy, katastrofické scénáře, deprese po prohraném
zápase. Já se na to takhle nedívám. Je to pro mě něco, co tolik neprožívám. Samozřejmě mě atmosféra vtáhne, ale vidím ji s určitým nadhledem. Neštěstí nebo spíš zklamání
vidím z jiného úhlu.
Pavel Kolář, 2007
Historie kliniky rehabilitace zasahuje až do roku 1962, kdy bylo zřízeno oddělení
tělovýchovného lékařství (při katedře pediatrie Fakulty dětského lékařství), v jehož
rámci se vyvíjela i rehabilitace, která v té době jako samostatný obor neexistovala. Na oddělení v té době docházel i prof. V. Vojta, který rozvíjel rehabilitaci dětí s dětskou mozkovou obrnou. Samostatné centrální rehabilitační oddělení bylo zřízeno
teprve po přesunu dětské kliniky do Motola v roce 1969. Toto rehabilitační oddělení pak vedl téměř 20 let prof. MUDr. M. Máček, který na klinice zavedl zejména fyzioterapii respiračních chorob, se kterou se seznámil při studijním pobytu ve Francii.
Klinika rehabilitace byla oficiálně založena 1. 6. 1988 a přednostou byl jmenován
doc. MUDr. J. Javůrek, DrSc, který již před tím vedl rehabilitační oddělení. Od 1992
do roku 1999 řídil kliniku prof. MUDr. M. Kučera a v roce 1999 byl přednostou jmenován
Doc. PaedDr. Pavel Kolář.

„Chodili jsme na stejnou fakultu, navíc v době, kdy vysokoškolský obor fyzioterapie
a rehabilitace patřil především ženám. Pavel Kolář byl o tři ročníky výš, pamatuji si, že
v mém studijním kroužku jsme byli jen dva kluci. Pavel se tehdy ještě aktivně věnoval
gymnastice, ale od začátku patřil k výrazným a úspěšným studentům. Brzy začal dělat
doc. Javůrkovi v Motole asistenta a také nám pak přednášel. Byl přece jen jiný než my
ostatní, bral studium hodně vážně a stoprocentně se mu oddal. V české medicíně povýšil
tento obor naroveň ostatním, dodal mu obrovskou prestiž a on sám je dnes legendou
české fyzioterapie.“
Petr Chytil o Pavlu Kolářovi
S Pavlem se známe více jak deset let, tehdy jsem se chystal na spolupráci s Honzou
Železným, všichni tři jsme se dohodli a k bližšímu poznání pak došlo na olympijských
hrách v Sydney. Rozjela se spolupráce s Honzou a on tomu hodně pomáhal. Pavel je stoprocentním profesionálem, nesmírně rozumí svému oboru a je v něm světovou špičkou.
Je úžasně kamarádský, má neuvěřitelné charisma a obrovskou snahu pomáhat. Jeho
lehký anglický suchý humor má příjemnou noblesu. Mnohokrát jsem s ním poseděl, ať
to bylo při Roland Garros na Champs Elysee či na olympijských hrách v Pekingu. Poznal
svět, dokonale rozumí lidskému tělu, jeho duši, dosáhl světové prosnulosti a každé setkání
s ním je pro mě neobyčejně inspirující.
Miroslav Černošek o Pavlu Kolářovi

Doc. Paedr. Pavel Kolář (46)
*v roce 1987 absolvoval
FTVS UK, obor TV – rehabilitace, *od roku 1987 - Klinika
rehabilitace FDL UK, nyní
2. LF UK; v roce 1999 jmenován přednostou, *od roku
1991 - člen týmu odborníkůkonzultantů, který zajišťuje
zdravotní péči o prezidenta
republiky; od roku 1998 stálý člen lékařského koncilia
prezidenta republiky, *1997
- habilitace prací v oblasti kinantropologie; stal se uznávaným odborníkem především
na vývojovou kineziologii a její
aplikaci v manuální terapii;
je řešitelem a spoluřešitelem
grantů a projektů s touto tematikou, *od roku 1999 - člen
akademického senátu 2.
LF UK, *zakladatel pětiletého
studijního oboru rehabilitace
na 2. LF UK, *přednáší na domácích i zahraničních vysokých školách a v postgraduálních a odborných kurzech,
*v mládí se věnoval sportovní
gymnastice, dnes dlouhodobě spolupracuje s vrcholovými sportovci, pravidelně
se účastní olympijských her
a hokejových šampionátů,
spolupracuje i s fotbalovou
reprezentací, *člen zdravotního týmu na OH v Atlantě,
Sydney, Salt Lake City, Aténách, Turíně a Pekingu, *člen
Společnosti pro myoskeletální
medicínu, České společnosti tělovýchovného lékařství,
UNIFY, *člen správní rady
Nadace Dětský mozek,
*ženatý; manželka Michaela, děti Kamila (16), Jan (12)
a Jakub (5).
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VK Prostějov
přepsal dějiny města
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Volejbalistky VK Prostějov vyhrály extraligový titul a přepsaly sportovní
dějiny hanáckého města. Ještě nikdy v historii totiž žádný prostějovský tým
nevyhrál nejvyšší ligovou soutěž ČR v kolektivním sportu! Co se zatím prostějovským týmům podařilo? Fotbalisté SK byli v profesionální fotbalové lize
v roce 1937 na 3. místě, statistiky ještě připomínají titul na amatérském mistrovství Československa v roce 1928 a o dvacet let později slavil klub vítězství
dorostenců v přeboru Čech a Moravy! „Tenhle primát nás samozřejmě těší
a je to potvrzení, že jsme v naší firmě TK PLUS tento projekt uchopili správně. Dali jsme důvěru dokonalým profesionálům a realizační tým kolem Mirka
Čady odvedl stoprocentní práci,“ říká šéf Správní rady VK Prostějov Mgr. Petr
Chytil. „Obklopili jsme se i vstřícnými obchodními partnery, kteří vnímali naši
snahu prosadit se v českém a o co se snažíme – i v evropském volejbale.
Za to jim patří naše poděkování. A co se mi líbilo? Když jsme si připili na
extraligový titul, hodně se už hovořilo o příští sezoně. Doma jsme vyhráli
všechno – titul, Český pohár, důstojně jsme reprezentovali český volejbal
v Champions League. Laťka je hodně vysoko, je co obhajovat,“ dodával
šéf prostějovského volejbalu Petr Chytil.
Už si ani nikdo nechtěl připomínat loňské extraligové klopýtnutí, i když Chytil se snaží myslet
na všechno... „V kolektivním sportu existuje tolik různých vlivů a okolností, že ambiciózní cíle
nemusí vždy dojít skutečného naplnění,“ říkal.
„V přípravě však všichni udělali maximum pro
to, abychom mohli dosáhnout na vysněný vrchol. A také rozpočet klubu je vyšší, než byl loni,
s čímž souvisí naše ambice i očekávání. Naším
jednoznačným a jasným cílem je opravdu jen
a jen titul,“ přidal Chytil před závěrečnými boji.
„Tým má podstatně jiné složení, takže není žádný důvod zatěžovat se minulostí a něčím, co se
v ní nepovedlo. Teď hrajeme opravdu výborný
volejbal a pokud jej udržíme, bude všechno
dobré. S holkama máme velkou motivaci, maximální soustředění, skvělou partu i herní pohodu.
A hlavně hrajeme kolektivně, což je rozhodující.
Zbývá jediné: abychom zůstaly zdravé," říkala
kapitánka Solange Soaresová před play off.
Jak dopadlo? VK Prostějov jasně přehrál tým
PVK Precheza Přerov 3:0 na zápasy, PVK Olymp
Praha vyřadil TJ Mittal Ostrava 3:1, VK Královo
Pole Brno SK Slavia Praha 3:0 a UP Olomouc VK
TU Liberec 3:0. V semifinále jsme nedali šanci
pražskému Olympu, obhájci mistrovského titulu. „Prohráli jsme sérii v poměru 0:3, Mirkovi
i jeho svěřenkám blahopřeji k postupu do finále. Převezme-li takový tým od nás žezlo mistra
republiky, tak budou důstojným pokračovatelem v držení extraligového titulu,“ říkal po třetím
zápase kouč Olympu Stanislav Mitáč. Ve druhém semifinále porazily brněnské volejbalisty
loňské překvapivé finalistky z Olomouce 3:0.
Co říkal před finále play off kouč VK Prostějov
Miroslav Čada? „Brno bude ve finále hrát naprosto uvolněně a bez nervů. Své už splnilo
a proti nám může pouze překvapit. Kromě silných stránek však mají hráčky KP také své slabiny a těch se budeme snažit využít. Klíčové ale
podle mě bude hlavně to, abychom odvedli

svůj herní standard. Pokud se to povede, měli
bychom roli favorita zvládnout.“
Kouč KP Brno Ondřej Marek byl už určitě spokojený s postupem svého týmu do finále.
„Prostějov je favoritem finále, my nemáme
co ztratit. Chceme být VK důstojným soupeřem a pokusit se celou sérii vyhrát, přestože má prostějovský tým velkou sílu. My jsme
už svůj cíl splnili, budeme hrát uvolněně
a s touhou překvapit.“ Šest zápasů v play off
prostějovské volejbalistky vyhrály, k mistrovské
radosti jim chyběly tři finálové…
„Play off je vždycky jiná soutěž, mažou se výsledky
základní části a začíná se od začátku. Symbolicky
řečeno – všechno je zapomenuto a v několika
zápasech musíte dokázat, že jste opravdu nejlepší,“ říkal před finálovou sérií předseda Správní rady VK Prostějov Petr Chytil. „Vyhráli jsme
přesvědčivě extraligovou soutěž, ale až play off
potvrdí, zda jsme v České republice opravdu
nejlepší.“
V domácím prostředí jsme se ujali vedení 1:0.
„Hrajeme finále extraligy a v něm už rozhodují
maličkosti. Jsme sice favoritem, ale soupeř má
své kvality, dostal se do finále a tím má splněno,
takže se mu hraje lehčeji,“ konstatoval Čada
po prvním zápase v Prostějově. A kouč KP Brno
Ondřej Marek? „Jsem velice rád, že jsme dokázali domácí potrápit, neměli to jednoduché.
A věřím, že doma budeme hrát ještě lépe.“
Slova brněnského kouče se potvrdila, hráčky
KP Brno vyhrály v domácím prostředí 3:2 a vyrovnaly tak stav série. Kouč Miroslav Čada přiznal, že „od konce čtvrtého setu a v tie-breaku
excelovaly brněnské hráčky zejména při podání. Ve čtvrtém setu jsme nevyužili vedení 9:4
a 13:8.“ Ano, ve čtvrtém setu brněnského zápasu vše nasvědčovalo, že si hráčky VK Prostějov
zkušeným výkonem dojdou pro vítězství – vedly
9:3, 12:6, 12:8 a ještě 14:12, navíc za stavu 28:27
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Konečné pořadí
extraligy 2008/09:
1. VK Prostějov,
2. VK Královo Pole Brno,
3. SK UP Olomouc,
4. PVK Olymp Praha,
5. TJ Mittal Ostrava,
6. VK TU Liberec,
7. SK Slavia Praha,
8. PVK Přerov Precheza,
9. TJ Sokol Frýdek-Místek,
10. TJ Tatran Střešovice (sestup).

dostal se do finále a tím má splněno, takže se mu
hraje lehčeji,“ konstatoval Čada po prvním zápase v Prostějově. A kouč KP Brno Ondřej Marek?
„Jsem velice rád, že jsme dokázali domácí potrápit,
neměli to jednoduché. A věřím, že doma budeme
hrát ještě lépe.“
Slova brněnského kouče se potvrdila, hráčky KP
Brno vyhrály v domácím prostředí 3:2 a vyrovnaly
tak stav série. Kouč Miroslav Čada přiznal, že „od
konce čtvrtého setu a v tie-breaku excelovaly brněnské hráčky zejména při podání. Ve čtvrtém setu
jsme nevyužili vedení 9:4 a 13:8.“ Ano, ve čtvrtém
setu brněnského zápasu vše nasvědčovalo, že si
hráčky VK Prostějov zkušeným výkonem dojdou pro
vítězství – vedly 9:3, 12:6, 12:8 a ještě 14:12, navíc za
stavu 28:27 měly mečbol! A pokračování finálové
série? „Na české poměry máme dost zkušený tým,
který by v těchto vypjatých situacích měl obstát.“
V Brně byl k vidění vynikající volejbal, čtvrtý set
s infarktovou koncovkou určitě patřil k nejlepším,
který se letos v České republice v extralize hrál.
Velké volejbalové finále pokračovalo třetím dějstvím, VK Prostějov však šel důsledně za titulem
a na domácí palubovce vyhrál 3:1. „Po porážce
v Brně v minulém zápase byly hráčky nervózní.
Věděly, že právě třetí utkání by je mohlo přiblížit
k titulu. To ovlivnilo začátek střetnutí, to se vždycky hraje hůř,“ říkal kouč Čada. „Pevně věřím, že
to v Brně skončíme, jsme psychicky nad nimi a to
je v ženském sportu hodně důležité.“ A brněnský
trenér Marek? „Od druhého setu byl Prostějov lepší. V útoku, na rozehrávce i na servisu. Nedokázali
jsme se bránit.“
Čtvrtý zápas v Brně už mohl rozhodnout o historickém prostějovském titulu. Co říkal Čada den před
zápasem? „Vyhrajeme hladce 3:0, není to žádné
vychloubání, ale my jsme už psychicky někde jinde
a také náš tým má jinou kvalitu. Brno už nedokáže
zopakovat vynikající výkon z druhého zápasu.“
Čada měl pravdu, ve volejbale ji má skoro vždycky. Brněnský kouč Marek se sice nechal slyšet,

že by ještě rád jel s týmem do Prostějova k pátému
zápasu, ale po prvním setu čtvrtého duelu na to
určitě zapomněl. S týmem přijely do Brna stovky
fanoušků a to je jen potvrzení, že si prostějovský
region ženský volejbal zamiloval.
Přesně za hodinu bylo hotovo, rozhodující utkání
skončilo hladce 3:0, 25:17, 25:17, 25:18, celá série
pak 3:1! „Byli jsme prostě lepší, přehráli jsme je
zcela jednoznačně jak v útoku, tak i v obraně.
Škoda jen, že se mistrovská radost nemohla
odehrát v Prostějově, jsou tam vynikající fanoušci
a dokonalá atmosféra." Pro Čadu to byl šestý český titul, předcházejících pět vybojoval právě na
lavičce Brna. Jak se cítil? „Beru to jako profesionál a navíc – v Prostějově jsou zapálení lidé, kteří
jsou schopni zajistit kvalitní podmínky. Neberu nyní
jen volejbal… Není u nás druhá taková agentura
jako ta z Prostějova. Jen se podívejte, za jakými
dokonalými akcemi stojí, tohle nikdo jiný u nás
nedovede. Je to ale všechno o lidech. Petr Chytil uchopil volejbalový projekt opravdu důsledně,
všechno jsme spolu operativně řešili, říkal jsem si, už
kvůli němu to musíme vyhrát…“ VK Prostějov získal
titul naprosto zaslouženě, za celou sezonu prohrál
pouze dva zápasy. „Prostějov byl lepší ve všech
herních činnostech. Hrál jak v začátku sezony, kdy
nám nedal vůbec šanci. Zápas byl zcela jednoznačný,“ říkal po zápase brněnský kouč Ondřej
Marek.
Brněnskou palubovku skrápělo mistrovské šampaňské, první oslavy proběhly hned večer v prostějovském tenisovém areálu. „Tak co, začínáme
mistrovskou sérii?“ říkal po prvních blahopřáních
Petru Chytilovi kouč Čada. „Musíme, nic jiného
nám nezbývá,“ odpovídal šéf prostějovského
volejbalu.
Radost měl i šéf TK PLUS Miroslav Černošek. „Že
jsme při cestě za titulem v play off jednou klopýtli,
na to se brzy zapomene. Ale už nikdo nevymaže,
že jsme získali první týmový titul v prostějovské
historii.“

Vzájemné zápasy VK Prostějov a KP Brno, 2008/2009
3. kolo extraligy, 6. 10. 2008: KP Brno – VK Prostějov 2:3 (-23, 21, -18, 22, -10)
Semifinále Českého poháru, první utkání, 7. 1. 2009: VK Prostějov – KP Brno 3:0
(23, 13, 19)
odveta, 28. 1. 2009: KP Brno – VK Prostějov 0:3 (-20, -20, -24)
19. kolo extraligy, 7. 2. 2009: VK Prostějov – KP Brno 3:0 (14, 20, 19)
Play off extraligy, finále:
Prostějov, 11. 4. 2009: VK Prostějov – KP Brno 3:1 (18, -22, 21, 23)
Brno, 15. 4. 2009: KP Brno - VK Prostějov 3:2 (20, -20, -19, 32, 9)
Prostějov, 18. 4. 2009: VK Prostějov – KP Brno 3:1 (-23, 17, 20, 19)
Brno, 22. 4. 2008: KP Brno – VK Prostějov 0:3 (-17, -17, -18)
Konečný stav série: 3:1
Fakta z rozhodujícího zápasu: KP Brno: Onderková, Mikysková, Noseková, Svobodníková, Kubínová, Útlá, libero Jášová – Melichárková, Hanusová, Bradáčová
Trenér: Ondřej Marek
VK Prostějov: Pušněnkovová, Tomašeková, Soaresová, Bramborová, Spalová,
Jelínková, libero Tomanová
Trenér: Miroslav Čada
Rozhodčí: Pavelek a Antušák
Čas: 60 minut
Diváků: 1200

14

člen

 Nejvýznamnější český dodavatel potrubních systémů pro energetiku
 Jediný český dodavatel potrubí primárních okruhů jaderných elektráren
 Dodávky kompletních potrubních systémů zahrnujících projekt, výrobu, montáž a uvedení
díla do provozu
 Výroba kusových potrubních dílů
 Dodávky dle ISO, ČSN, EN, DIN, ASME, GOST, API
 55 let zkušeností s dodávkami do energetiky – dodáno spojovací potrubí pro více než 300
elektrárenských bloků do více než 20 zemí celého světa

Albánie: Fieri, Alžírsko:
Skikda,
Argentina:
Lujan
de Cuyo, Güemes, Bangladéš:
Chittagong, Khulna, Brazílie: Igarapé,
Jorge Lacerda, Bosna a Herzegovina:
Kakanj, Bulharsko: Belene, Marica, Česká
republika: JE Dukovany, JE Temelín,
Dětmarovice, Hodonín, Kralupy nad Vltavou,
Ledvice, Litvínov, Mělník, Opatovice, Otrokovice,
Počerady, Poříčí, Prunéřov, Tisová, Třinec, Tušimice,
Vřesová, Čína: Jiangsu Ťjaňvan, Shen Tou, Egypt: Ayoun
Moussa, Talkha, Finsko: Hanasaari, Chorvatsko: Plomin,
Indie: Ennore, Irán: Iranshar, Mashad, Itálie: Acerra,
Kuba: Felton, Neuevitas, O’Bourke, Regia, Lotyšsko: Riga,
Maďarsko: Dunamenti, Kolonfeld, Malajsie: Manjung,
Polsko: Adamow, Halenba, Jaworzno, Komin, Plock,
Skavina, Turow, Rakousko: Linz Voest Alpine, Rumunsko:
Bucuresti South, Bucuresti West, Govora, Tulcea, Rovinari,
Slovensko: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky,
Vojany, Srbsko: Drmno, Kolubara, Obrenovac, Španělsko:
Cerceda, Turecko: Afsin Elbistan, Soma, Ukrajina: Rovno,
Uzbekistán: Nišan

Modřanská potrubní, a.s.
Komořanská 326/63, 143 14 Praha 4 – Modřany
telefon: +420 296 781 111, fax: +420 244 403 118
e-mail: obchod@modrany.cz, web: www.modrany.cz

Mítink
světových
Skvělé atletické představení
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Mítink světových rekordmanů, který se konal na konci února v pražské O2 Aréně,
byl prvním pořadatelským krokem k velkému atletickému podniku. „Pokud se chceme ucházet o halové mistrovství Evropy nebo světa, musíme jít právě touto cestou,“
říkal v Praze ředitel této prestižní akce Jan Železný. Světový rekordman a trojnásobný
olympijský vítěz je právě tou osobností, která by mohla otevřít této atletické galaakci dveře do světa, kde se rozhoduje o pořadatelství. A navíc Železný má za sebou
manažera Alfonze Jucka, který dokonale zná atletické zákulisí a na startovních
listinách ostravské Zlaté tretry už mnohokrát dokázal, že umí přivést nejen současné, ale i budoucí atletické hvězdy. „Světová halová atletika v Praze chyběla, pevně
věříme, že se nám podaří založit novou tradici,“ konstatoval na konci minulého roku
majitel společnosti Česká sportovní Miroslav Černošek. Právě společnost Česká
sportovní stála za Mítinkem světových rekordmanů.
Černošek navíc dokonale vtáhl do hry i svého
přítele, světovou tyčkařskou legendu Sergeje
Bubku, ten byl ambasadorem mítinku. A jaké
pořadatelské šance má Praha? ,,Pro mistrovství
světa je volný termín v roce 2014, o rok později
pro mistrovství Evropy. Mítink světových rekordmanů je ale tou nejlepší cestou, jak jednou
šampionát uspořádat,“ říkal na konci února
tehdy šéf Českého atletického svazu Karel
Pilný. Na začátku mítinku byli také představeni všichni naši současní světoví rekordmani –
Jarmila Kratochvílova, Helena Fibingerová,
Roman Šebrle, Jan Železný a Bára Špotáková.
Mítink světových rekordmanů měl navíc dokonalou režii, ta vedle výborných atletických výkonů nabízela i sportovní show s využitím hudby,
světel, vše vrcholilo snahami o světové rekordy.
Právě etiopská běžkyně Meseret Defarová
ozdobila halový mítink světovým rekordem
na trati 2 míle, časem 9:06,26 minuty vylepšila o více než čtyři vteřiny svůj nejlepší výkon.
„Na tak skvělé dráze není těžké běhat výborné
časy,“ říkala po světovém výkonu spokojená
Daferová. „Mohlo to být ještě lepší… Nesmím
zapomenout na diváky, byli vynikající, doslova
mě hnali dopředu.“ V O2 Aréně padly také
dva nejrychlejší světové časy sezony, v závodě
na 800 metrů se o něj časem 1:44,75 postaral

začátku jsem se nějak nemohla trefit do odrazu,“ litovala po závodě šestadvacetiletá ruská
hvězda. Jen o pár minut dříve přitom na 490
centimetrech ukázala obrovskou suverenitu
a nad laťkou měla rezervu, že by možná zdolala i pětimetrovou hranici. „Výšku 490 centimetrů
jsem skočila vážně ideálně.“ Neúspěšný pokus
o sedmadvacátý světový rekord v kariéře vzápětí oplakala, uklidnila se až na rameni svého
trenéra. „Říkal mi, ať toho nechám, že nemám
proč plakat. Vyhrála jsem a jsem pořád nejlepší. Ráda bych se do Prahy za rok znovu vrátila a publiku těch pět metrů předvedla. Bylo
skvělé, hlučné a přitom dokázalo trefit rytmus,“
pochválila více než osm tisíc fanoušků v O2
Areně. Cenné na jejím startu bylo i to, že
dala přednost Praze před účastí na halovém
mistrovství Evropy Turíně…

„Moc jsem rekord
chtěla překonat,
hlavně kvůli pořadatelům. Byli výborní,
dobří, přátelští. Dělali pro mě všechno
možné, věnovali mi
tu nejvyšší možnou
pozornost. Věřím, že
se mi to podaří příští
rok, protože se sem
jistě vrátím.“
Jelena Isinbajevová

A co v pražské O2 Aréně říkal Sergej Bubka?
„Jelena byla velmi blízko a navíc 490 centimetrů
je skvělý výkon. Vždyť nikdo jiný takovou výšku
neskáče,“ řekl Bubka, který světový rekord překonal pětatřicetkrát! „Chybělo jen trochu sportovního štěstí, Jelena podala skvělý výkon, ale
sport je sport. Rekordy se nepřekonávají každý
den. Bylo vidět, že je z toho smutná.“ Mítink se
jednomu z nejváženějších sportovních funkcionářů současnosti hodně líbil. „Je těžké vstoupit

Mítink světových rekordmanů měl dokonalou režii,
ta vedle výborných atletických výkonů nabízela
i sportovní show s využitím hudby, světel, vše vrcholilo
snahami o světové rekordy.
Ismail Ahmed Ismail ze Súdánu, na 5000 metrů Abreham Cherkos z Etiopie, časem 13:07,83.
Dálku vyhrál v osobním halovém rekordu
805 cm český reprezentant Roman Novotný.
Útok na světový rekord naopak nevyšel ruské
tyčkařce Jeleně Isinbajevové, laťku ve výšce
501 centimetrů třikrát shodila, vyhrála výkonem
490 cm. „Při druhém pokusu jsem si vzala moc
měkkou tyč. A i když jsem ji na ten poslední
vyměnila, bylo to pořád hodně měkké. Od

na pořadatelskou scénu, když si navíc všichni myslí, že termínová listina je plná a na další
výborné závody prostě není místo. Praha to
ale zvládla dokonale a je to dobrý vstup
do příštích sezón.“
Miroslav Černošek také chce, aby se v příštím
roce objevilo v hledišti více mladých. „Především žáci atletických tříd by se měli přijít podívat
na své vzory, to je přece ta nejlepší motivace
k dalšímu tréninku.“
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Atletická dráha pro Mítink světových rekordmanů je přesnou skládačkou,
při její přípravě rozhodují milimetry. Cena se blíží k 30 milionům korun, jeden
metr čtvereční váží asi 200 kilogramů, dráha je 200 metrů dlouhá, má 884
dílů a do O2 Arény ji přivezlo šestnáct kamionů. Může být použita desetkrát,
pak se musí provést její revize. Běhá se na povrchu Conipur SW. Jak vzniká
atletický ovál? Nejprve se podle projektu sestaví základní konstrukce z hliníku a vodovzdorných dřevotřískových desek, na ty se položí centimetr tlustá
černá guma. Navrch se na oranžové lepidlo nasypou tři milimetry gumového
granulátu. Dráha je nad zemí, v nejvyšším místě skoro 130 centimetrů. Ovál,
na kterém se běžel Mítink světových šampionů, splňuje přísné parametry
IAAF a je prvním krokem pro pořádání halového mistrovství Evropy či světa.
Na povrchu Conipur SW byl rovněž připraven dálkařský, tyčkařský a koulařský
sektor. Atletickou dráhu sestavila firma EKKL.
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Sportovec
Prostějov

Parašutista a boxeři
20

V polovině února proběhlo v Hotelu Tennis Club slavnostní vyhlášení
výsledků 5. ročníku ankety Sportovec města Prostějov. Za organizací
stála Komise pro mládež a tělovýchovu při Radě města Prostějova
a už tradičně naše marketingová
agentura TK PLUS. „Jako nejlepší
novinku považuji, že se do předávání cen podařilo zapojit význačné
sportovní osobnosti. Pro mladé je
určitě hodně motivující, když jim
cenu může předat například Oldřich
Machač nebo Otokar Hořínek držitel střelecké medaile z OH,“ říkal
Michal Müller, předseda Komise pro
mládež a tělovýchovu při Radě
města Prostějova.
Sportovcem města Prostějova za rok 2008 se
stal parašutista místní Dukly Libor Jiroušek, který
se v srpnu stal absolutním mistrem světa v parašutismu, druhé místo obsadila bikerka Jana
Horáková, čtvrtá na mistrovství světa a semifinalistka olympiády ve stejné disciplíně. Třetí
skončil tenista Tomáš Berdych.
Nejlepším týmem se stali úřadující mistři ČR,
boxeři BC DTJ Prostějov. „Musím přiznat, že je
to pro nás obrovské překvapení. Vůbec jsme
s tím nepočítali, že bychom mohli získat první
místo. Asi rozhodla ta obrovská popularita našeho sportu ve městě. Hodně určitě dělá i to,
že kluci jsou s Prostějovem spjatí a berou to
město za své. Mají zde spoustu známých a přátel
a lidé je dobře znají. Další věcí je tradice boxu,
která je s Prostějovem jasně spjatá,“ komentoval
velký úspěch trenér BC DTJ Radek Křížek.
I letos byly do síně slávy prostějovského sportu
uvedeny tři výrazné osobnosti. Za celoživotní
přínos boxu Karol Menyház, v ledním hokeji
Stanislav Bábek a v parašutismu Josef Palata.
Sportovní činem roku bylo přivedení volejbalové Champions League do Prostějova. Cenu
si převzal manažer VK Prostějov Peter Goga
společně s kapitánkou týmu Solange Soaresovou.
Co říkal ocenění Sportovní čin roku Peter Goga?
„Moc si tohoto ocenění všichni vážíme, Champions League měla v ženském volejbale v České republice premiéru, navíc jsme do soutěže
vstupovali jako nováček. Přesto jsme se mezi
evropskou elitou neztratili a myslím si, že význam
tohoto letošního výsledku plně doceníme až
tak za dva za tři roky.“
Slavnostního večera se zúčastnili nejvyšší městští představitelé v čele se starostou Janem Tesařem, líbilo se vystoupení pěveckého sboru při
GJW Lery‘s Cherries a také autentické videosekvence ze sportovního života všech oceněných.

Výsledky ankety Sportovec
Prostějova 2008
Sportovec roku:
1. Libor Jiroušek, Dukla Prostějov, parašutismus
2. Jana Horáková, SKC Prostějov, cyklistika
3. Tomáš Berdych, TK AGROFERT Prostějov,
tenis

Tým roku:
1. Boxeři BC DTJ Prostějov
2. Raftaři William & Delvin Prostějov
3. Parašutisté Dukla Prostějov

Talent roku:
1. Jakub Klaudy, TJ Sokol I Prostějov,
nohejbal
2. Petra Kvitová, TK AGROFERT Prostějov
3. Jan Lipový, BK BCM Prostějov, basketbal

Mládežnický tým roku:
1. Basketbalisté BK BCM Prostějov
2. Cyklisté SKC Prostějov
3. Tenisté TK AGROFERT Prostějov

Sportovní čin roku:
Ing. Dušan Vystavěl, podíl na organizaci
MS v orientačním běhu, VK Prostějov,
volejbalová Champions League žen.

Cena Komise pro mládež a tělovýchovu:
SK RG Prostějov, korfbalový klub, za organizaci Final four české extraligy v korfbalu,
FC Relax Prostějov, za vítězství a organizaci
MČR ve futsalu.

Síň slávy prostějovského sportu:
Karol Menyház, za celoživotní přínos boxu
Stanislav Bábek, za celoživotní přínos
lednímu hokeji
Josef Pavlata, za celoživotní přínos
parašutismu

Sportovní hvězda prostějovských médií:
1. Jana Horáková
2. Tomáš Berdych
3. Libor Jiroušek
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FED

Postup do semifinále Fed Cupu
Prostějovské tři body
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Česká republika porazila v prvním kole Světové skupiny Fed Cupu
Španělsko 4:1 a statistiky říkají, že o senzační výhru nad pětinásobným
vítězem soutěže z devadesátých let minulého století se již po dvouhrách postaraly levou rukou hrající tenistky TK AGROFERT Prostějov. Petra
Kvitová bodovala v singlu dvakrát, vítězný bod na 3:1 pak vybojovala Lucie Šafářová. Konečnou podobu vysokému vítězství nad loňským
finalistou soutěže dal pár Iveta Benešová – Květa Peschkeová. „Samozřejmě, tahle čísla jsou příjemná, mám velkou radost, že se o výhru zasloužily hráčky našeho klubu, že svým dílem i přispěl trenér
David Kotyza, ale tento výsledek je důležitý především pro český tenis. Hrát semifinále nejprestižnější týmové soutěže na světě je určitě vynikající,“ konstatoval v Brně šéf prostějovského tenisu Miroslav
Černošek. Jeho společnost Česká sportovní navíc měla organizaci
zápasu na starost a i tohle skončilo na výbornou.
Češky měly svým soupeřkám co vracet, prohrály s nimi oba vzájemné zápasy. Poprvé před
devíti lety v Las Vegas i před dvěma roky na
pobřeží Costa Brava, tam Vaidišová také nebyla, trápila se tehdy se začínající mononukleózou. „Co je naše výhoda? Určitě máme
vyrovnanější tým, holky mohou nastoupit jedna
za druhou. Dají se rozložit síly,“ říkal nehrající
kapitán Petr Pála v brněnském hotelu Holiday Inn. S čím byl nejvíce spokojený? „Velkým

vyřadila i Venus Williamsovou, určitě mu chyběla jedenadvacátá hráčka Anabel Medinaová-Garriguesová. „Máme před českým týmem
respekt. Jednak hraje v domácím prostředí
a neřekl bych, že by nám rychlý povrch nějak
zvlášť vyhovoval. Ano, nejsme tu s nejsilnějším
týmem, ale určitě máme v sobě stále dost
vítězného sebevědomí. Vždyť jsme v loňské sezóně byli ve finále Fed Cupu,“ říkal španělský
kapitán před losováním.

ČR – Španělsko 4:1,
Brno, 7. – 8. 2.,
I. kolo Světové skupiny
I. Kvitová – Suarezová-Navarrová 6:4, 6:4,
Benešová – Llagosteraová-Vivesová 6:1,
1:6, 4:6, Šafářová – Suarezová-Navarrová
6:4, 6:3, Kvitová – Lalgosteraová-Vivesová
6:4, 7:5, Benešová,
Peschkeová – Martinezová-Sanchezová,
Dominguezová-Linová 6:4, 6:2.

Pála pozval do Brna stejné hráčky, které loni v Izraeli
slavně vybojovaly postup do Světové skupiny. Bylo
vidět, že je jim společně dobře, že chtějí uspět.
úspěchem byl zejména postup Benešové
a Kvitové do finále turnaje v Hobartu. Benešová
vyhrála dvě kola v Austrálii. Kvitová měla těžší
vylosování, kdy měla za soupeřky hráčky světové extratřídy v Brisbane i v Austrálii. Ale vynahradila si to vítězstvím v Hobartu. Šafářová mě
mile překvapila hrou i výsledky v Melbourne.“
Šafářová postoupila na Australian Open do třetího kola, určitě chtěla v domovském Brně
nastoupit, loni proti Slovensku jí to zranění nedovolilo. Petra Kvitová už byla v plné kondici,
zatímco loni v Izraeli působila jako překvapivé
zjevení a svým vítězstvím nad Peerovou otevřela dveře do Světové skupiny, v Brně byla jako
česká dvojka a hlavně s prvním titulem na okruhu WTA. Právě ona dokazuje, že český tenis má
stále sílu přicházet s novými osobnostmi, v jejím
případě je vše ještě podpořené dokonalými
podmínkami a zázemím Národního tenisového
centra Morava v Prostějově.
Španělský kapitán Miguel Margets se na rychlém supremu brněnské haly BVV spoléhal
zejména na čerstvou čtvrtfinalistku Australian Open Carlu Suarezovou, ta v Melbourne

Česká jednička Iveta Benešová byla před
zápasem v pohodě, o propadající se Nicole
Vaidišové se nemluvilo, při její formě by
na ní místo v týmu stejně nezbylo. Pála pozval do Brna stejné hráčky, které loni v Izraeli
slavně vybojovaly postup do Světové skupiny.
Bylo vidět, že je jim společně dobře, že chtějí uspět. Zdá se, že každá z hráček si dobře
uvědomuje svou roli v týmu…
Brněnský primátor Roman Onderka vytáhl
z osudí papír se jménem Petry Kvitové, čímž
určil pořadí zápasů. „Začínám a je mi to opravdu jedno, dostala jsem důvěru a věřím, že mi
pomůže domácí prostředí,“ říkala Petra po losu,
pro kterou to byla domácí fedcupová premiéra. A že její soupeřka vyhrála v Austrálii s Venus
Williamsovou? „Ano, určitě to byl pro ní velký
úspěch, ale jsme v Brně a ne v Melbourne.“
Kvitová začala na domácím dvorci suverénně, čtvrtfinálová účast Suarezové v Melbourne
byla po prvních gemech zapomenuta. „Byla
jsem nervózní, to musím přiznat,“ říkala Petra
Kvitová poté, co proměnila pátý mečbol.
Iveta Benešová měla ideální příležitost už
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V Brně se fedcupovému týmu, jeho nejbližšímu okolí a samozřejmě i společnosti
Česká sportovní, která má marketingová práva na týmové
soutěže, viditelně líbí.
„Vždycky je tu výborná atmosféra, stejný
povrch, všechno je
blízko, nic nás nemůže překvapit.“
Petr Pála,
nehrající kapitán fedcupového týmu ČR

v sobotu prakticky rozhodnout zápas. Llagosteraová brzy prohrála první set 1:6, i ve druhém
měla navrch, ale pak Benešová třikrát ztratila
své podání a prohrála stejně 1:6. Vyrovnaný
třetí set nakonec zlomila ve svůj prospěch
Španělka, vyhrála 6:4. „Rozhodl druhý set, hrála jsem pasivně, ona toho využila a zatlačila
mě,“ říkala po zápase smutná Benešová.

ji na turnajích v Austrálii a věděla jsem, co
mě čeká. Sice jsem mnoho nechybovala, ale
na rychlém povrchu jsem moc šancí neměla.“
Květa Peschkeová pak spolu s Benešovou daly
výsledku snad jen kosmetickou podobu – porazily dvojici Dominguezová-Martinezová jasně
ve dvou setech a upravily stav duelu Česko Španělsko na 4:1.

V druhém setu uhrála jediný game a vše se rozhodovalo ve třetí sadě. „Tam už to bylo o pár
míčích, ona měla, bohužel, v závěru více štěstí. Dala jsem jí šanci a ona toho využila. Bylo to
všechno tím, že jsem ji nechala hrát.“ Benešová
byla hodně zklamaná, fedcupové úspěchy
hodně potřebuje, pro tým je v současné době
nenahraditelná. Škoda, že právě takovéto
nepodařené zápasy zbytečně srážejí její
sebevědomí.

„České hráčky vyhrály zaslouženě, povrch
nám v Brně nesvědčil,“ říkal španělský kapitán
Miguel Margets. Český tým vyhnal loňské finalistky do baráže o udržení ve Světové skupině
a otevřel si cestu k semifinálovému zápasu proti
týmu USA.

„České hráčky vyhrály zaslouženě, povrch nám v Brně
nesvědčil,“ říkal španělský kapitán Miguel Margets.
Benešová v té chvíli dobře věděla, že se v neděli ve dvouhře na palubovce neobjeví, český
kapitán zákonitě ukázal na Šafářovou. Je ale
pravděpodobné, že už měl Pála tuhle variantu připravenou dopředu – druhý den Šafářová
místo Benešové, ta by pak měla dost času a sil
na případnou rozhodující čtyřhru.
Dvaadvacetiletá Brňanka suverénně zvládla
fedcupový záskok za Ivetu Benešovou, bez
zakolísání si poradila se španělskou jedničkou
Carlou Suarezovou. Že bude hrát jí Pála řekl při
sobotní večeři. Neměla to jednoduché, poprvé hrála ve Fed Cupu v brněnském domácím
prostředí, nejbližší okolí je navíc na ní někdy až
moc náročné… Lucka to však zvládla dokonale.
„Viděla jsem utkání Suárezové s Petrou, věděla
jsem, že na ni platí nátlaková hra, se kterou má
na rychlém povrchu značné problémy. Ráno
jsem ještě taktiku probrala s kapitánem Pálou,“
říkala spokojená Šafářová po zápase. „Bylo
vidět, že Suarezové tento povrch nesedí.
V Austrálii se hrálo na přece jen pomalejším
dvorci. Rychlejší míče jí dělaly problémy.“
Vedli jsme 2:1, na dvorec vstoupila osmnáctiletá Petra Kvitová a druhým vítězstvím ve dvouhře rozhodla o našem postupu do semifinále
Fed Cupu. Nuria Llagosteraová bojovala o šanci vyrovnat na 2:2, ale rodačka z Bílovce byla
proti. „Na dnešní zápas jsem se dokonale soustředila. Důležité bylo, že se mi podařilo dobře
vstoupit do zápasu,“ říkala spokojená Kvitová.
Určitě nečekala, že to bude ona, kdo se bude
podílet dvěma body na vítězství českého týmu.
„Hrdinkou nejsem, Fed Cup je týmovou soutěží,“
dodávala skromně na tiskové konferenci. „Tato
soutěž je záležitostí celého týmu a každý má
na úspěchu svůj podíl.“ Llagosteraová uznala
kvality Kvitové. „Nepřekvapila mě, viděla jsem
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Co jste říkal přesvědčivému výkonu Petry
Kvitové, která získala dva body ve dvouhrách, šéf českého tenisu Ivo Kaderka?
„Je to výsledek skvělé práce systému
výchovy talentované mládeže a především těch, kteří to dotáhli do současného
stavu. S narůstajícími možnostmi, které
mají mladí lidé v současné době, je hledání talentů hodně složité. Jedna věc
je ale talentovaného mladého tenistu
či tenistku najít a druhá – dát mu další
možnosti zdokonalovat se. Petra je určitě v prostějovském Národním tenisovém
centru má a ostatní už záleží jen a jen
na ní. Ano, je to dokonalá práce jejího
nejbližšího okolí, stejně jako rozumného přístupu rodičů Petry, kteří ji umožnili
přechod z Fulneku do Prostějova a dali
ji volnost k dalšímu tenisovému růstu.
Nyní bych ji přál, aby k titulu v Habartu
přidala i další úspěchy. Nemusím jistě
připomínat, že je na začátku a čeká
ji hodně práce. Ale ještě k jejím dvou
bodům. Ty by k vítězství nestačily a znovu opakuji, své si odvedly i ostatní členky
týmu – Lucka Šafářová, Iveta Benešová
a nezapomínejme jak říkám – na naši
dobrou a zkušenou Květu Peschkeovou.
Stejně jako si přiznejme, že bez vynikajícího výkonu Ivety Benešové bychom v Brně
proti Španělsku nehráli. Byl to týmový
výkon a věřím, že se jim stejně bude dařit
i v semifinále proti Americe.“

Rychlost a bezpečí
jsou pro mě rozhodující.
Nezáleží na tom, jak silný je soupeř,
ale jak silný je ten, kdo stojí při vás.
Česká pojišťovna – partner českého hokeje.

DAVIS

Berdych se Štěpánkem táhli Davisův pohár
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Radek Štěpánek a Tomáš Berdych odvedli v prvním kole Světové skupiny Davisova poháru v Ostravě proti Francii fantastický výkon a svými vynikajícími výkony zařídili postup do druhého kola!
Přidejme, že v týmu je i další člen TK AGROFERT Prostějov, vynikající deblista Lukáš Dlouhý, nehrajícím kapitánem Jaroslav Navrátil.
Napřed Berdych v pátek porazil osmého hráče
světa Gillese Simona, spolu s Radkem vyhráli
čtyřhru nad Richardem Gasquetem a Michaelem Llodrou, vedli jsme 2:1 a pak Radek přidal
rozhodující třetí bod, když v nedělním prvním
utkání porazil také Simona. Berdych se Štěpánkem společně v Davisově poháru odehráli
tři čtyřhry a všechny vítězně! „Předvedli jsme
s Tomášem nejlepšího debla, co jsme spolu
dosud sehráli,“ řekl Radek Štěpánek po zápase. Co konstatoval spokojený nehrající kapitán
Jaroslav Navrátil? „V přípravě se kluci výborně
bavili, v týmu panovala pohoda. Ale jakmile se
šlo do práce, ukázali, že jsou profesionálové.
Dokázali, že Davis Cup hrát umějí a chtějí. Že
pro tuhle zemi udělají maximum. Pro mě jako
kapitána to bylo nejdůležitější utkání.“
Jen jednou hrál český daviscupový tým proti silnějšímu soupeři, na začátku dubna 2000
v Americe jsme prohráli 2:3 a nastupovali proti nám Agassi, Sampras a nejlepší pár světa
Palmer, O´Brien. Agassi končil sezónu 1999 jako
světová jednička, Sampras byl třetí! Francie
přijela s hráči, kteří měli na začátku daviscupového týdne následující zastoupení na ATP:
8. Simon, 9. Monfils, 11. Tsonga, 24. Gasquet
a na 92. místě byl deblista Llodra. A Češi? 18.
Štěpánek, 22. Berdych, 61. Hernych a Dlouhý byl
na 10. místě v individuálním deblovém žebříčku. „Nejraději bych se na ten žebříček nedíval,

podání. Už teď je mi jasné, že to bude jediný
hráč zápasu, který si bude skoro pokaždé umět
pomoci servisem. Simonovi ten povrch moc nevyhovuje, nebyl jsem na všech francouzských
trénincích, ale určitě bude v sestavě. Hraje více
zezadu, je přesný, ale je k poražení. Tsonga?
Ten je tu nejlepší. Našim klukům povrch vyhovuje, v tréninku byli výborní, líbil se mi Tomáš,
který v poslední době neměl výsledky, jaké by
si on sám představoval, ale v Ostravě hraje
výborně. Navíc se na Davis Cup dovede vždy
připravit, má zápasové zkušenosti a to mu
určitě v klíčových okamžicích pomůže.“
Co říkal Štěpánek Francouzům? „Mají odlišné
styly, s oběma jsem měl možnost hrát a budu
se snažit co nejlíp připravit.“ Se Simonem to
měl na zápasy 1:1, s Tsongou jednou prohrál.
„Tsonga je agresivní, rychle ukončuje výměny,
má výborný první servis a tvrdý forhend. Simon
je opak. Je to typ chytrého hráče, který umí číst
hru, skvěle prohazuje a spíše brání.“ A Berdych?
„Věřím, že se mi bude dařit v Davisově poháru
stejně, jako v minulých zápasech.“ A jeho bilance? Se Simonem 1:2, s Tsongou na okruhu ATP
nehrál, ale porazil ho v roce 2004 ve francouzském Besanconu v prvním kole challengeru.

ČR – Francie 3:2,
Ostrava, 6. – 8. 3.,
I. kolo Světové skupiny I.
Berdych – Simon
7:6 (3), 4:6, 7:6(2), 6:3,
Štěpánek – Tsonga
5:7, 2:6, 6:7(1),
Berdych, Štěpánek –
Llodra, Gasquet
6:3, 1:6, 6:4, 6:2,
Štěpánek – Simon
7:6(2), 6:3, 7:6(0),
Hernych – Tsonga
2:6, 7:6(5), 6:7(0).

Francouzům se v Ostravě líbilo, šéf výběru Guy
Forget na tiskové konferenci připomínal, že jsme
favority, ale určitě si v duchu myslel něco jiného. „Na papíře podle postavení v žebříčku jsme

„Předvedli jsme s Tomášem nejlepšího debla, co
jsme spolu dosud sehráli,“ řekl Radek Štěpánek
po zápase.
Francouzi jsou v současnosti jasně nejsilnější
světovou tenisovou velmocí, co do postavení
svých hráčů na ATP. Ale kluci je porazí. Jako
kapitán samozřejmě nemohu říkat nic jiného,“
říkal před zápasem český nehrající kapitán
Jaroslav Navrátil. „Uspět v Davisově poháru bez
zkušeností nejde a to je naše největší výhoda.“
Později se potvrdilo jak velká to byla pravda…

trochu lepší, ale Češi budou mít výhodu domácího publika. Žebříček není rozhodující. Dneska
hrajete dobře, ale zítra už třeba ne. Očekávám
těsné a vyrovnané zápasy,“ konstatoval Forget,
který na otázku, zda se nebojí, že při výběru
sáhne vedle, řekl: „Někdy to není dobré, když
máte příliš možností…“ A povrch v hale? „Taraflex je francouzský povrch, dobře ho známe…“

Jaroslav Navrátil nemusel na rozdíl od francouzského kapitána Forgeta řešit žádné otazníky v sestavě, dlouhé měsíce věděl, že nemůže
hrát nikdo jiný než Berdych se Štěpánkem. Jaké
měl pocity po čtyřdenním tréninku v ostravské
ČEZ Aréně? „Bude to hodně těžké, Tsonga tu
všechny převyšuje, povrch mu vyloženě sedí
a zatím si nedovedu představit, jak by museli
Tomáš s Radkem returnovat, aby brejkli jeho

Co říkali před zápasem Simon s Tsongou? Oba
nás pasovali do role favoritů, ale i oni byli spíše zdvořilí. „Berdych i Štěpánek toho mají v této
soutěži mnohem více za sebou, já tak zkušený
nejsem. Proto si myslím, že my favorité určitě
nejsme,“ říkal Tsonga. A Simon? „Ještě jsem
Davisův pohár nehrál. Jestli mě trenér postaví, bude to poprvé. Jsem zvědavý, jaká je
atmosféra a tlak v Davis Cupu.“ Forget jakoby
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tyhle obavy moc nesdílel. „Vždycky to je hráč proti hráči a vyhraje ten lepší. Atmosféru a tlak kolem Davis Cupu
vytvářejí spíše novináři. My z něj nemáme tolik zkušeností,
ale máme je z těžkých zápasů na turnajích.“ Nedělní odpoledne a vůbec celý daviscupový víkend však potvrdil, jak
se mýlil. Naopak Simon před zápasem přece jen naznačil, že jsou Češi nebezpeční. „Štěpánek má po posledních
výborných výkonech a výsledcích určitě více sebevědomí,
ale i Berdych je velice nebezpečný hráč. Oba týmy mají
vyrovnané šance na úspěch.“
Los na ostravské radnici měl pro Francouze nádech až
zbytečné formality, Navrátil si přál, aby začínal Berdych.
„Přece jen nerad čeká,“ komentoval své přání český kapitán. „Je jedno, kdo začne. Bude to těžký zápas. Mí hráči
jsou v dobré formě, ale Češi taky,“ řekl na tiskové konferenci
Guy Forget, který nakonec vyřadil ze sestavy hráče světové
desítky Gaela Monfilse a podle očekávání zařadil do týmu
deblového specialistu Michaela Llodru. Toho nahlásil
do čtyřhry společně s Richardem Gasquetem.
Simon atmosféře Davisova poháru opravdu podlehl,
sugestivně fandící ostravská ČEZ Aréna mu nedala šanci
– psychicky si odpočinout. Berdych se od začátku snažil
o útočný tenis, proti minulým sezónám chodí více k síti,
byl důraznější a přesnější i ve dvou zkrácených hrách.
Francouz se zpočátku snažil ukolébat Berdycha
monotónní hrou od základní čáry, ale na tuhle taktiku náš
hráč nepřistoupil. „Snažil jsem se ho tlačit a hrát agresivně. Nedat mu prostor, aby se rozehrál a dělal si, co chce.
Důležité bylo, že se mi tuhle taktiku podařilo celý zápas
udržet. Kdybych to jenom přehazoval, možná bychom tam
byli ještě teď a konec by pak možná nebyl ani tak šťastný,“ prohlásil Berdych po zápase. „Tie-break? To je loterie,
ale myslím si, že jsem byl pořád před ním,“ uvedl Berdych.
Simon jakoby brzy zapomněl, že je osmým hráčem ATP,
zkušenosti z týmových soutěží mu určitě chyběly. „Simon
dělal poměrně dost chyb, v prvním setu jsem toho využil.
Ale pak se zlepšil a byl jsem rád, že jsem zápas dotáhl do
vítězného konce. Porazit hráče z první desítky je vždycky
výborný výsledek,“ dodal spokojený Berdych.
Radek Štěpánek chtěl jít v druhém zápase za druhým bodem, ale neměl šanci. Jedenáctý hráč světa Jo-Wilfried
Tsonga českou jedničku ve třech setech doslova vyhnal
z kurtu a vyrovnal stav po prvním hracím dnu na 1:1. Štěpánek si za celý zápas nevynutil ani jeden brejkbol. „Dneska
byl Tsonga opravdu moc dobrý. Do poslední chvíle jsem
bojoval a čekal na svou šanci, ale soupeř mi ji prostě
nedal,“ říkal smutný Štěpánek. „Doufejme, že se mu forma
cestou na hotel někam ztratí.“ Tsonga jakoby bral svůj první bod za jasnou samozřejmost, Forget se také tvářil, že se
nic neděje a stav 1:1 po prvním dnu ho určitě dovede k vítězství francouzské trikolory. „Radek odehrál slušný zápas,
ale mě se utkání vydařilo lépe,“ říkal Tsonga a na otázku,
zda je připraven nastoupit i v sobotní – pro zápas rozhodující – čtyřhře, souhlasně kýval. „Cítím se výborně, klidně
nastoupím,“ dodal.
Navrátil byl s nerozhodným stavem spokojený. „Nečekal
jsem ale, že Tsonga bude v druhém zápase tak suverénní, že Radka tak jasně přehraje. Radek hodně chtěl, cítil
jsem, jak je přemotivovaný. Hrál sedmdesát procent toho,
co předváděl v tréninku. Tomášovi jsem věřil, Simona porazil především daviscupovými zkušenostmi, v rozhodujících
chvílích ho podržel servis.“ Co čtyřhra? „Jestli Forget nepostaví do debla Tsongu, tak je blázen. Ten to odservíruje,
zezadu podrží forhendem, je vysoký, těžko se prohazuje,“ říkal český kapitán v pátek krátce po půlnoci. „Určitě
ho postaví i proto, že si Radek bude v deblu podvědomě
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připomínat tu jeho smršť z podání. Když nebude
hrát Tsonga, Radek s Tomášem vyhrají.“ Forget
nakonec žádnou změnu neudělal…
Berdych se Štěpánkem vyhráli třetí daviscupovou čtyřhru za sebou, porazili dvojici Richard
Gasquet a Michael Llodra. Gasquet hrál
v Davisově poháru čtyřhru poprvé a v úvodním setu byl jednoznačně nejslabším hráčem
na kurtu. Naši působili mnohem sehranějším
dojmem než Francouzii.
V neděli získal Radek Štěpánek třetí postupový bod! „Pocity jsou neuvěřitelné. Jsem rád, že
parťák už nemusí jít na páté utkání. Těžko se
mi teď mluví, jsem plný emocí, mám obrovskou
radost,“ říkal nadšený Štěpánek. „V pátek mě
Tsonga vystřelil z kurtu, ale včera mě fantastický
debl dodal hodně sil a sebevědomí. Dnes jsem
výborně servíroval, mohl jsem hrát svůj celodvorcový tenis, chodit na síť a zpomalovat hru
čopovanými bekhendy. To mi vyhovovalo. Vím,
jak Simonovi bylo. Čím víc chtěl, tím dělal více
chyb…“
Za rozhodnutého stavu přišli na dvorec Hernych
s Tsongou, toho zápas bavil jen napolovic, když

potřeboval zabrat, tak to udělal. Hernych bojoval, dotáhl zápas do tie-breaku třetího setu, pak
ale Francouz potvrdil svou převahu. „Tsonga
začal skvěle, neměl jsem vůbec šanci,“ hodnotil
utkání Hernych.
„Dokázali, že mohou vyhrát s každým,“ říkal kapitán Navrátil po zápase. „Tenhle francouzský
tým má budoucnost a my jsme v Ostravě porazili
možného vítěze celé soutěže. Přivezli tři hráče
kolem desítky ve světovém žebříčku a výborného deblistu Llodru. Naši kluci jsou žebříčkově
horší, ale zkušenostmi z Davis Cupu je přehráli.“ Větší zkušenosti z těžkých daviscupových
bitev a nenasazení výborného Tsongy do
sobotní čtyřhry, to byly podle kapitána Navrátila největší příčiny našeho postupu do čtvrtfinále Davisova poháru. Navrátil znovu vsadil
na osvědčenou dvojici Štěpánek, Berdych
a ti ho nezklamali. „Ukázali, že mohou porazit
kohokoliv,“ řekl.
„Francouzské družstvo dostalo velkou ránu
do hlavy a sny o jeho velikosti narazily do zdi
skutečnosti,“ napsal sportovní deník L‘Equipe
po našem vítězství v Ostravě.

Nyní nás česká Argentina, tým by se měl ve čtvrtfinále Světové skupiny Davisova poháru s Českou republikou představit v plné síle. Do Ostravy (10. do 12.
července) přijede jak pátý hráč světa Juan Martín del Potro, tak patnáctý
David Nalbandian. Alespoň to zatím tvrdí nehrající kapitán Argentiny Modest
Vasquez.

Sparingpartnerem daviscupového týmu byl po celý týden prostějovský
Radim Urbánek. „Radim je talentovaný hráč, který jde nahoru a protože byl ve francouzském týmu Llodra, potřebovali jsme k tréninku hráče, který hraje levou rukou. Pro něho to byla určitě vynikající zkušenost, být týden
s Berdychem a Štěpánkem, to se mu každý den nepoštěstí a sparingy, které
v Ostravě odehrál, mu určitě pomohou,“ říkal kapitán Navrátil.

NEPORAŽENÝ TOMÁŠ BERDYCH. Už na šest zápasů prodloužil Berdych svou
neporazitelnost v DC. V půltuctu vystoupení se radoval z vítězství. Po premiérové výhře s Jiřím Novákem v Thajsku nad párem Srichaphan – Udomchoke
6:3, 7:6 (2), 6:4, zdolali s Lukášem Dlouhým v Maroku pár Ouahabi – Ziadi
6:3, 6:2, 6:3, následně s Martinem Dammem přehráli v koncovkové bitvě Nizozemce Wassena s Wesselsem 7:6 (4), 7:5, 6:7 (2), 7:6 (4). Další tři vítězství vybojoval Tomáš Berdych po boku Radka Štěpánka. Začalo to památnou bitvou
s reprezentanty Helvétského kříže Allegrem a Federerem 3:6, 5:7, 7:6 (7), 6:4, 6:4.
Ve svém druhém společném vystoupení porazili belgický pár O. Rochus –
Vliegen 6:7 (2), 7:6 (6), 7:5, 5:7, 6:4. Půltucet svých deblových úspěchů završil
Tomáš v den svých jmenin v Ostravě s Francií.

S jakými pocity jel
do Ostravy šéf českého tenisu Ivo Kaderka? „Bude to strašně složitý zápas, ale
nemohu říct nic jiného, než co tvrdím už
dvanáctý rok – věřím,
že vyhrajeme. Je to
však až prognosticky
neuchopitelné, protože to může být 0:5,
stejně jako 4:1. Jedno
ale vím určitě, takový
zápas naše daviscupová reprezentace
ještě nehrála.“
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Sportovec
Olomouckého
Berdycha vystřídala veslařka Žižková
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Už poosmé se konalo slavnostní vyhlášení ankety Sportovec Olomouckého kraje, hlasy zástupců sportovních svazů, novinářů, starostů a zástupců kraje daly přednost veslařce Pavlíně Žižkové před Tomášem Berdychem (TK AGROFERT Prostějov), který skončil druhý, třetí příčka patří
autokrosaři Ladislavu Hanákovi. Nejlepším juniorským týmem je mládí
TK AGROFERT Prostějov, které loni vyhrálo na mistrovství České republiky
všechny týmové tituly! Házenkářky DHK Olomouc obhájily loňské prvenství jako nejlepší tým. Nejúspěšnější trenérkou byla vyhlášena Renáta
Vrbová, která vychovává svěřenkyně moderní a estetické gymnastiky
ve Velkém Týnci. Nejlepším juniorem se stal kanoista Michal Kučera,
objevem roku je triatlonista Roman Kaniščev. Cenu Olomouckého kraje
získal fotbalista Rostislav Václavíček a Čestnou cenu olomoucká veslařská legenda trenér Zdeněk Vičík. Už osmý rok stojí za anketou marketingová agentura TK PLUS, potřetí se vyhlášení konalo v prostějovském Národním domě a bylo premiérové pro nové vedení Olomouckého kraje.
„Tato anketa je velice úspěšná, má již tradici
a nepochybně si za osm let svého konání získala své jméno. Vážíme si skutečnosti, že nové
vedení Olomouckého kraje vzalo projekt za
svůj, podporuje ho, je to svátek sportu v našem
kraji. Oceňování nejlepších upevňuje pocit, že
se zde rodí dobří sportovci, dělá se tady kvalitní
sport, vytvářejí se pro něj dobré podmínky. Byli
jsme vůbec prvním krajem v zemi, který začal
oceňovat sportovní osobnosti, trenéry, mládežnické týmy, šli jsme příkladem a následně se
tahle myšlenka přenesla i do dalších koutů naší
republiky,“ konstatoval před vyhlášením anke-

z Atletického klubu Olomouc, držitelka stříbrné medaile ve vrhu koulí z paralympiády
v Aténách a mistryně Evropy z Helsinek, na letní paralympiádě 2008 v Pekingu vybojovala
ve vrhu koulí zlatou medaili a světový rekord.
Ze stejného klubu je i Rostislav Pohlmann, na
letní paralympiádě 2008 v Pekingu vybojoval dvě bronzové medaile, v hodu oštěpem
a v hodu diskem. Tradičně tyto ceny předává děkan Fakulty tělesné kultury Olomouc
doc. dr. Dušan Tomajko, CSc. Cenu nejlepšímu
trenérovi předávali náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavel Horák a předseda

Oceňování nejlepších upevňuje pocit, že se zde
rodí dobří sportovci, dělá se tady kvalitní sport,
vytvářejí se pro něj dobré podmínky.
ty jednatel TK PLUS Mgr. Petr Chytil. „Chceme
touto anketou především apelovat na pocity
regionální hrdosti, vyzdvihnout ty, kteří na
sportovním poli proslavili Olomoucký kraj. Žijeme v tomto regionu, našimi akcemi se snažíme
náš pracovitý a úspěšný kraj zviditelňovat.“
Stalo se také příjemným pravidlem, že slavnostní vyhlášení ankety tradičně moderuje Petr
Salava, i poosmé se tohoto úkolu zhostil dokonale, líbila se vystoupení Petra Spáleného
a jeho Apollo Bandu, stejně jako Petra Kotvalda. „Hlavním kritériem pro účast sportovce v anketě byl výkon dosažený v uplynulém roce a příslušnost ke klubu registrovaném v Olomouckém
kraji,“ konstatoval manažer TK PLUS Ing. Petr
Fridrich, který stojí už tradičně v čele pořadatelského týmu.
První vyhlašovanou kategorií byli Nejlepší
handicapovaný sportovec a sportovkyně,
už potřetí se v anketě prosadila Eva Kacanu

ČSTV Ing. Vladimír Srb. Ve výběru byl i Jaroslav
Navrátil, bývalý osobní trenér Tomáše Berdycha,
kterého přivedl na 10. místo světového žebříčku ATP a současný nehrající kapitán DC týmu.
Nakonec si pro ocenění přišla Renáta Vrbová,
trenérka Sokola Velký Týnec, mistryň ČR v estetické skupinové gymnastice, držitelek dalších
předních umístění v mistrovských a pohárových
soutěžích. Za svou práci s mládeží byla oceněná i Českým olympijským výborem. Loni poprvé
byla vyhlášena kategorie Objev roku. Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Jan Kocourek ocenění předal triatlonistovi
TRI KLUBU Loštice Romanu Kaniščevovi.
Čestnou cenu Olomouckého kraje pro rok
2008 získal bývalý vynikající olomoucký veslař
Zdeněk Vičík. Závodil především v ATK Praha,
byl v posádce, která vyhrála tradiční Primátorky, byl úspěšným dlouholetým trenérem Lokomotivy Olomouc, později Veslařského klubu
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Olomouc. V současné době trénuje juniory
a muže olomouckém Veslařském klubu. Cenu
převzal z rukou hejtmana Olomouckého kraje
Ing. Martina Tesaříka a předsedy Klubu olympioniků, držitele stříbrné olympijské medaile
z Montrealu 1976, veslařské legendy Oldřicha
Svojanovského. Zdeněk Vičík určitě také hodně znamenal i ve veslařské kariéře hejtmana
Olomouckého kraje. „Moc dobře jsem si uvědomoval, že to dávám svému trenérovi, ale hlavně,
že to dávám zástupci veslařů, kteří měli nejen
v minulosti, ale i v současnosti mají vynikající
výsledky, navíc v kategorii jednotlivců vyhrála
veslařka. Bral jsem to i jako jakési zadostiučinění,
že po letech, kdy se veslaři v nejrůznějších anketách umisťovali těsně pod vrcholem, se letos
prosadili,“ říkal po skončení slavnostního ceremoniálu Ing. Martin Tesařík, který byl v mládí
také úspěšným veslařem.
Nejlepším juniorem se stal kanoista Michal
Kučera z Litovle, cenu pro nejlepší tým předali náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Mgr. Radovan Rašťák a prezident ČTS ing. Ivo
Kaderka. „Nejlepším juniorským kolektivem
se stává celek TK Agrofert Prostějov, mistři ČR
v kategorii mladší žáci, starší žáci a dorost!“
vyhlásil na jevišti Národního domu náměstek
hejtmana Rašťák. Cenu převzali trenér ing. Ivo
Šilhánek a mladší žák Miroslav Chyba. Žádný
jiný tým v nominaci nebyl, jen prostějovské
tenisové mládí!
Hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin
Tesařík spolu s jednatelem TK PLUS dr. Miroslavem Černoškem pak vyhlásili nejlepší jednotlivce. Na trůnu Nejlepšího sportovce Olomouckého kraje vystřídala Tomáše Berdycha Pavlína
Žižková z Veslařského klubu Olomouc. Je trojnásobnou mistryní ČR, vyhrála Český pohár,
v druhé polovině února 2008 získala na 27. MS
v jízdě na veslařském trenažéru v americkém
Bostonu stříbrnou medaili.
Co říkal na jevišti jednatel TK PLUS Dr. Miroslav
Černošek? „Je naší prioritou vyhledávat mladé

talentované sportovce a podporovat je finančně i materiálně tak, aby dobře reprezentovali
region, kraj i celou zemi. Jsme organizátory
největších tenisových turnajů, atletické Zlaté
tretry, jsme spolupořadateli Fed cupu a Davisova poháru. Podporujeme sportovce i z různých
dalších sportovních odvětví a věříme, že pro ně
budeme vytvářet kvalitní zázemí i v budoucnu.“
Cenou Olomouckého kraje, která je udělována
za výjimečné zásluhy o zviditelnění a propagaci Olomouckého kraje, získal bývalý vynikající
fotbalista Rostislav Václavíček.
Vyvrcholením slavnostního večera pak bylo
předání sponzorských šeků v hodnotě 5 tisíc
korun mladým sportovcům Michalu Kučerovi
a Romanu Kaniščevovi, které podporuje Centrum individuálních sportů Olomouckého kraje
(CISKO). Na závěr byly předány humanitární
šeky na podporu handicapovaných sportovců, jako každoročně byl u toho jednatel TK PLUS
Mgr. Petr Chytil. Dva šeky po 5.000 Kč získali
Eva Kacanu a Rostislav Pohmann, šek v hodnotě 10.000 Kč ještě obdržel Dětský domov
Plumlov.
Jak hodnotil anketu hejtman Olomouckého
kraje Ing. Martin Tesařík? „Bezesporu to byla
od mého předchůdce geniální myšlenka – založit tuto tradici. Je vždycky dobré oceňovat
a zviditelnit ty – a nyní se k této příležitosti
hlásím i já – kteří proslavili náš kraj. Vzorů není
nikdy dost a je dobře, že máme v Olomouckém
kraji vynikající jednotlivce a týmy, kteří uspěli
nejen na šampionátech České republiky, ale
i na mezinárodních mistrovstvích. A z pohledu
sportovních vzorů – dáváme hodně finančních prostředků do volno-časových aktivit
dětí, mnohdy také do projektů, které by měly
snižovat kriminalitu, ale opravdu jedny z nejlépe investovaných peněz jsou ty, které se
dávají do sportu. Rád bych připomenul jedno
pořekadlo, které platí pro všechny věkové
kategorie – Kdo si hraje, nezlobí a sport, to je
jedna velká hra.“

Výsledky ankety Sportovec Olomouckého kraje 2008
Nejlepší senior:
1. Pavlína Žižková (Veslařský klub Olomouc)
2. Tomáš Berdych (TK AGROFERT Prostějov)
3. Ladislav Hanák (Přerov, autokros)
Nejlepší seniorské družstvo:
DHK Zora Olomouc (házená, ženy)

Nejlepší trenér:
Renáta Vrbová (TJ Sokol Velký Týnec, moderní a estetická skupinová gymnastika)
Nejlepší junior:
Michal Kučera (kanoistika, Litovel)
Nejlepší juniorské družstvo:
TK AGROFERT Prostějov (tenis)
Objev roku:
Roman Kaniščev (triatlon, Loštice)
Nejlepší handicapovaní sportovci:
Eva Kacanu a Rostislav Pohlmann (Atletický klub Olomouc)
Cena Olomouckého kraje:
Rostislav Václavíček (fotbal).
Čestná cena:
Zdeněk Vičík (bývalý úspěšný veslař a trenér olomouckého veslařského klubu)

32

S hejtmanem Olomouckého
kraje Ing. Martinem Tesaříkem
nejen o anketách
Sportovci umí jinak – žít
Jak vnímáte v postupující globalizaci akce, které zvýrazňují význam regionu a osobností, které v něm žijí? „Olomoucký kraj byl prvním v České republice, který s anketou o nejlepšího sportovce přišel, bylo to krátce po vzniku krajů. Určitě budu i v budoucnu podporovat ankety, mají velký význam při upevňování sounáležitosti s místem ve kterém žijeme. Tyto ankety přinášejí všem,
kterým záleží na dobrém jménu kraje, hodně pozitivního a máme dokonalou příležitost ocenit ty, kteří
odvádějí v prezentaci Olomouckého kraje největší díl.“
Světová ekonomika klopýtá, skloňuje se slovo – krize a stále více si mnozí kladou otázku – zda se najdou
finanční prostředky na sportovní projekty. Co pro vás znamená sport? „V životě to chodí tak, že se o vás
nejdříve postarají rodiče, pak jste v produktivním věku, abyste se pak pozvolna dostal – pokud možno v co
nejzdravějším stavu – do aktivního stáří. Navíc nejen s vědomostmi, ale také s morálními vlastnostmi a pak
je tedy sport při výchově mladého člověka naprosto nezastupitelný. Poznal jsem to sám na sobě, provozoval jsem sport, brzy jsem věděl, že musím nezbytně respektovat určitá pravidla, brát ohled na druhé, protože
jen v partě se dalo vyhrát. Ve sportu prostě nemůže každý táhnout na jinou stranu…“
Myslíte si, že současná generace má pocit, že sport – právě z výchovného hlediska – ke svému
životu potřebuje? „Žádný mladý člověk nebere sport jako cestu k vlastní morální výchově, maximálně skrze
sport naplňuje své zájmy a to, že ho sport formuje – si vlastně uvědomuje až v dospělosti.“
Kdy přichází chvíle, kdy si mladý člověk vůbec připustí, že sport formuje jeho osobnost? Kdy jste si to začal
uvědomovat vy? „Určitě s prvními dobrými výsledky, když jsem se dostal do reprezentace a vyjel do zahraničí. Ano, byla jiná doba, ale i dnes to je o tom, že mladý člověk vykročí z rodinného kruhu do prostředí
svých vrstevníků a jede na závody. Musí se o sebe starat, trénovat, dodržovat pravidla chování, nesmí být
sobec. Když se ohlédnu, tak sport mi dal opravdu hodně a nešlo jen o dobré výsledky. Naučíte se jednat
s lidmi, procházet s větším nadhledem životními situacemi, myslím si, že sportovci umí jinak – žít.“
Myslíte si, že česká vlajka na nejvyšším stožáru jako symbol úspěchu, pro mladé lidi něco znamená? „Co
znamenala pro mě? Slzy v očích. Když plápolala, tak to znamenalo, že už jsme stáli na bedně a to bylo
dovršení dlouhého snažení. Jen se podívejte na olympijské hry, každý je dojatý… Ten pocit, těch pár vteřin

Olomoucký kraj byl prvním v České republice, který s anketou o nejlepšího sportovce přišel, bylo to
krátce po vzniku krajů.
slávy, to všechno je tvrdě vykoupené, jsou za tím vším roky tréninku, dřiny.“
Kdy jste to zažil poprvé? „To bylo někdy v roce 1972, tu hymnu nehráli pro mě, ale pro kamarády a byl to
fantastický pocit.“
Nemáte někdy pocit, že v rostoucí globalizaci, všeobsažném evropanství mají češství a národní hrdost
ještě pro lidi nějakou cenu? „Přemýšlím, jak intenzivně vysvětlit a odpovědět, že říkám opravdu velké – ano.
Vždycky jsem se identifikoval s tímto krajem a regionem, někteří mě znají v hanáckém kroji – je to prostě
příslušnost a sounáležitost k nějakému území. Jste zákonitě nositelem tradice, zkušeností z kraje odkud
pocházíte. Prostě si nedovedu představit, že by svět byl naklonovaný jedním typem člověka bez hranic,
bez vztahu k domovu, to by prostě nešlo.“
Co by měli lidé dělat, aby posilovali češství nejen sami v sobě, ale i ve svému okolí? „Vzpomeňte si
na úspěchy našich hokejistů, na plná náměstí, na pokřiky – kdo neskáče, není Čech. Když vnímám tuhle
euforii, tak to mi dává naději, že to v našich lidech je. Možná je jen málo příležitostí – jak to své češství
dokazovat. Ne, že by nebylo dostatek úspěchů, spíše si myslím, že se jim nevěnuje patřičná pozornost.
Vzpomínám si třeba na velké hokejové zápasy proti Rusku v minulém století. I když mi bylo málo, tak jsem
si uvědomoval – co je to češství, co je národ, co znamenala okupace.“
A kdy jste se poprvé uvědomil tu prestiž, být představitelem regionu? „Když jsem byl ve funkci primátora
města Olomouce a při té příležitosti jsem přijímal hodně kolegů a návštěvy ze zahraničí, bylo to v letech
1998 až 2006. Měl jsem možnost porovnávat partnerská města a život v nich. Věřte, není to nikde lepší, ani
v Americe, žijeme v nádherném kraji s pracovitými, moudrými a obětavými lidmi. Uvědomoval jsem si to
v okamžiku, kdy jsem začal cestovat do Prahy do Poslanecké sněmovny. Jezdím většinou vlakem, dívám
se na krajinu a říkám si, jak je ta země za těch dvě stě šedesát kilometrů různorodá. Na Hané hezky rovná,
kolem Ústí nad Orlicí, Chocně se to už prolíná kopečky, pak přijdou střední Čechy a pořád si říkám, je
u nás opravdu hezky.“

34

Olomoucké
ceny

36

Už potřetí se v Moravském divadle v Olomouci předávaly Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. „Otočíme-li se do krátké
historie našich kulturních ceremoniálů, najdeme v nich opravdu hodně pracovitých lidí, kteří svým působením v oblasti umění a kultury
zářivě zviditelnili nejen náš region, ale i Českou republiku. V rychlé
evropské a světové globalizaci je každý příkladný projev češství obzvláště záslužný a hodný ocenění,“ říkal před slavnostním večerem
Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje. Od začátku stojí
za touto anketou marketingová agentura TK PLUS. „Rád bych poděkoval novému vedení Olomouckého kraje za vstřícnost k této už tradiční
anketě, stejně jako všem obchodním partnerům, kteří nám pomáhají
vytvářet podmínky k dokonalé reprezentaci našeho regionu,“ dodával Dr. Miroslav Černošek, jednatel TK PLUS.
Slavnostním večerem provázel opět Marek
Eben, dal večeru už tradiční noblesu. „Když jsem
před dvěma lety moderoval předávání poprvé,
říkal jsem si, jak dlouho tato tradice asi vydrží.
Po přečtení nominací vím, že olomoucká žeň
je hojná.“ Na základě téměř sedmdesáti
návrhů lidí a kulturních komisí vybrala odborná
komise v uvedených deseti kategoriích nejvýznamnější osobnosti a akce k ocenění. Vybraných deset návrhů bylo předloženo Radě
a Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení. „Výběr nebyl jednoduchý, sešlo se nám
hodně návrhů a jen do Dvorany slávy bylo
navrženo třináct osobností včetně malířů,
spisovatelů, herců a zpěváků,“ uvedl náměs-

obnovou vzácných varhan Michaela Englera
u sv. Mořice, které patří k největším v Evropě.
Je tvůrcem zvonkohry na olomouckém orloji
a na dómu sv. Václava. „Vyzdvihl bych hlavně
jeho funkci ředitele kůru u svatého Mořice, což
je stejná funkce, jako zastával Johann Sebastian Bach u svatého Tomáše,“ říkal Marek Eben
na adresu vynikajícího organologa, kterému
cenu předal hejtman Olomouckého kraje
Ing. Martin Tesařík. Oceněny byly mj. unikátní
výstava Portolánového atlasu představující
originály významné katalánské rodiny Olivesů,
tradice mezinárodního kovářského sympozia
Hefaiston, která pomohla turisticky pozvednout
hrad Helfštýn či úspěchy olomouckého Baletní-

Olomoucký kraj je jediným, který takové ocenění
uděluje.
tek hejtmana Olomouckého kraje Radovan
Rašťák. „Olomoucký kraj je jediným, který
takové ocenění uděluje. Prostřednictvím kultury
propagujeme celý region, musí to být důstojný
večer,“ dodal náměstek hejtmana.
Ceny předávali mj. hejtman Olomouckého
kraje Martin Tesařík a jeho náměstci, Karel Gott,
Arnošt Lustig, Jiří Bartoška, jednatelé TK PLUS
Miroslav Černošek a Milan Matzenauer. Karel
Gott za doprovodu klavíru Pavla Větrovce byl
v dokonalé formě a nabídl své největší hity,
cenu z jeho rukou přebíral pořadatel festivalu Baroko Tomáš Hanzlík. Před plným sálem
Moravského divadla převzalo skleněnou trofej,
navrženou Radkem Váňou, deset osobností.
Do Dvorany slávy byl po zpěváku Pavlu Novákovi a heraldiku Jiřím Loudovi jako třetí v pořadí
uveden zakladatel olomouckého Mezinárodního varhanního festivalu a Moravské filharmonie Antonín Schindler. Hudebník a organolog,
který od roku 1945 žije v Olomouci, stál také za

ho studia, které pravidelně boduje v zahraničí
a jen vloni malé baletky přivezly z mistrovství
světa v americkém Hollywoodu šest cenných
kovů včetně čtyř zlatých medailí...
Z prostějovského regionu se ocenění dočkalo Studio Adnoc Europe Trading za dvoudílný
dokumentární snímek s názvem Prostějovská
architektura. Premiéra dokumentu, jehož autory jsou Miroslav Chytil, Tomáš Vincenec a Jiří
Štajnar, se konala v lednu roku 2009. Diváci
v dokumentárním snímku najdou architektonické skvosty Rejskovy ulice, dále Součkův
dům, nádraží Moravské západní dráhy, Národní dům, vily F. a J. Kovaříkových, Wichterleho
vilu či Novou radnici. Prostějovští filmaři získali
cenu za výjimečný počin roku profesionálního
umění v oblasti filmu, rozhlasu a televize, kterou
převzali z rukou jednatela TK PLUS Miroslava Černoška. Cenu osobnost roku v oblasti
kultury převzal z rukou náměstka hejtmana
Olomouckého kraje Dr. Ivana Kosatíka
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Olomoucký kraj
Více než očekáváte!
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.
1. Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci • 2. Hanačka - Čechy p. Kosířem
3. Javoříčské jeskyně • 4. Hrad Bouzov
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restaurátor historických kočárů, zakladatel
Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem a společnosti Mylord, Václav Obr.
„Važme si toho, že ve svém okolí stále nacházíme
nové osobnosti a činy, které si zaslouží ocenění,
že se i tato anketa stala předmětem veřejného
zájmu. Navrhovateli kandidátů na Ceny Olomouckého kraje byli i letos zástupci kulturních
a vzdělávacích institucí, profesních organizací,
médií, stejně jako občané Olomouckého kraje, kteří s hrdostí hledají ve svém okolí ty, kteří
by mohli získat ocenění v této prestižní

anketě. To jen potvrzuje, že vzali anketu za
svou, že ji podporují a oceňují její laureáty,“ konstatoval náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Mgr. Radovan Rašťák.
A bude i v příštích letech z čeho v kultuře vybírat? „Minimálně deset let určitě. A za tu dobu
přibude mnoho dalších významných děl i akcí
a vyroste celá řada osobností,“ říká vedoucí
odboru kultury Olomouckého kraje Jindřich
Garčic.
Je dobře, že nádherná tradice pokračuje…

Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2008
Cena za celoživotní přínos – Dvorana slávy: Antonín Schindler, hudebník, organolog, ředitel Mezinárodního varhanního festivalu v Olomouci,
Cena osobnost roku v oblasti kultury: Václav Obr, restaurátor historických kočárů,
zakladatel Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem a společnosti Mylord,
Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – hudba: Festival
Baroko,
Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – výtvarné umění:
Oldřich Šembera, retrospektivní výstava,
Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – divadlo:
Losinské kulturní léto,
Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – film, rozhlas
a televize: Prostějovská architektura přelomu století (dokumentární snímek na DVD
s názvem Prostějovská historická architektura),
Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast literatury:
Haná v poezii. Antologie. Editor Bohumír Kolář,
Cena za výjimečný počin roku v oblasti neprofesionální umělecké činnosti:
Baletní studio při Moravském divadle Olomouc,
Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot:
Výstava Portolánový atlas v Olomouci,
Cena médií za přínos v oblasti kultury: Marcela Kleckerová, za její aktivity při správě hradu Helfštýna a organizaci Hefaistonu, mezinárodního setkání uměleckých
kovářů.

Patří k naší firemní filozofii, že do regionu přivádíme významné kulturní projekty i události.
I naše počiny v oblasti výtvarného umění měly dobrý ohlas – připomenul bych výstavy Alfonse Muchy, Pocta kubismu, Koláže Jiřího Koláře, Poklady českého výtvarného
umění 19. století, Svět kolem nás či Pocta Josefu Ladovi. Na konci loňského roku jsme
v Prostějově premiérově uspořádali divadelní festival Aplaus, s výborným hereckým
obsazením. Naše agentura se také podílela na zajištění oslav 100 let prostějovského
secesního Národního domu, ve kterém se pořádalo mnoho zajímavých kulturních
akcí a velice jsme si vážili skutečnosti, že toto naše snažení bylo oceněno v rámci
Cen Olomouckého kraje.
Miroslav Černošek
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Memorandum o vzájemné spolupráci
40

Na začátku března se v pražském hotelu Intercontinental konala tisková
konference vedení Českého olympijského výboru a společností Česká
sportovní, na které představitelé obou
stran podepsali Memorandum o dlouhodobé vzájemné spolupráci. Podle ní bude agentura Česká sportovní
i nadále zajišťovat finance Českému
olympijskému výboru. Pro následující
čtyři roky to bude celkem 155 milionů,
dohoda zahrnuje minimálně olympijské hry ve Vancouveru v příštím roce
a Londýně 2012.

„Spolupráce s Českou sportovní trvá už osm let a myslím, že se ustálila na velmi dobré úrovni,“ řekl předseda
Českého olympijského výboru Milan Jirásek na tiskové
konferenci. „Jsme si vědomi toho, že Česká sportovní
je klíčovou agenturou v českém sportu,“ dodal. Při této
příležitosti předal šéf Českého olympijského výboru
Milan Jirásek Miroslavu Černoškovi Čestný odznak
ČOV.
„Čtyřicet milionů od každého ze dvou generálních
partnerů, kterými jsou společnosti ČEZ a RWE Transgas, pětadvacet milionů potom od každého z hlavních partnerů. Garantuji, že peníze, které máme přinést, přineseme,“ uvedl šéf České sportovní Miroslav
Černošek.
Jak na tom bude podle Miroslava Černoška český
sport v zhoršených podmínkách, které sebou přináší
celosvětová krize? „Naším problémem je, že většina
příjmů jde z reklamních peněz. V západní Evropě je
to trochu jiné. Čtyřicet procent financí mají kluby
z prodeje televizních práv, vstupného a prodeje svých
vlastních výrobků. To u nás není. Čeká se především
na peníze od sponzorů. A těch tolik nebude. Od řady
velkých manažerů slyším, že jejich podniky čeká propouštění. Třeba až patnáct procent. A když se podíváte na stadióny v západní Evropě, jsou plné diváků.
A to klubům přináší velké peníze. Minimálně stejně
zajímavé jako ty, které přicházejí z reklamy. Nebude
to jednoduché, ale akce, za kterými stojí Česká sportovní a TK PLUS, máme zajištěny,“ dodává majitel a. s.
Česká sportovní.

Společnost Česká sportovní je klíčovou agenturou v českém sportu.
Milan Jirásek, předseda Českého olympijského výboru
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VKPROSTĚJOV

V hanácké bitvě kraloval VK Prostějov
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Únor byl ve znamení úspěšných pohárových vystoupení, na začátku měsíce vyhrály
prostějovské volejbalistky Český pohár a v druhé polovině i pohár Česko-slovenský.
Pokaždé byly na druhé straně sítě hráčky UP Olomouc, v obou zápasech byl výsledek
jasný – 3:0! „Před sezonou jsme jasně stanovili dva hlavní cíle: obhájit triumf v národní
pohárové soutěži a útočit na extraligový titul. Jiné mety jsme při sestavení tak kvalitního
týmu ani mít nemohli, jenže v kolektivním sportu existuje tolik různých vlivů a okolností, že ambiciózní cíle nemusí vždy dojít skutečného naplnění – jen si připomeňme
loňské play off extraligy,“ říkal na konci února spokojený šéf VK Prostějov Petr Chytil.
„V letošním Českém poháru naše volejbalistky roli největšího favorita přesvědčivě
potvrdily a za splnění tohoto cíle bych jim chtěl jménem vedení klubu poděkovat.
Do pomyslné vitríny oddílových úspěchů jsme tím přidali druhou cennou trofej
a všichni pevně věříme, že brzy přidáme i třetí.“
Do finále Českého poháru postoupily prostějovské volejbalistky zcela přesvědčivě, vyřadily
VK KP Brno, UP Olomouc vstoupil do závěrečného duelu přes PVK Olymp Praha. VK Prostějov vyhrál 3:0 i v Brně, Olomouci stačila v hale
pražského Olympu jedna vyhraná sada… Připomeňme, že zisk Českého poháru žen v loňské sezoně je zatím největším úspěchem VK
Prostějov v jeho krátké historii. „Obhájit vítězství
v Českém poháru je jedním z cílů, které máme
v této sezoně. Dostali jsme se do finále, navíc
hrajeme doma, takže naše šance na pohárový triumf jsou opravdu velké. Výhody vlastního
hřiště hodláme využít, ačkoliv nastoupíme proti
Olomouci, s níž jsme v obou předchozích vzájemných zápasech měli problémy. Tím větší bude
naše motivace, i když tou největší je pochopitelně samotná touha získat pohárovou trofej.
Před našimi skvělými fanoušky pro to uděláme
maximum,“ řekl po semifinálovém postupu
v Brně trenér Prostějova Miroslav Čada.
Olomouc ve finále Českého poháru nestačila,
hráčky VK Prostějov měly po celé utkání hru
jednoznačně pod kontrolou, soupeřky předčily důrazem na síti a hlavně přesnějšími bloky.
Tak hladký průběh zápasu nečekal ani kouč
Čada. Byl to výkon podle jeho představ?
„Hráli jsme moderní volejbal založený na agresivním servisu a rychlém útoku. Dá se říct, že
takto si naše výkony představujeme. Soupeřky
jsme dostali pod tlak hlavně dobrým podáním.

Takřka po celé utkání byla Olomouc v defenzivě
a nedostala se do vedení.“ Co říkal olomoucký trenér Jiří Teplý? „Byli jsme nejistí na přihrávce a nedostali jsme se vůbec do hry. Nic nám
nevycházelo.“
Před prostějovskými volejbalistkami pak stála
ještě jedna výzva – finálový turnaj Česko-slovenského poháru. Loni jsme v něm prohráli
ve finále, v Hnúšti náš tým podlehl Doprastavu
Bratislava 1:3. Letos se závěrečný turnaj konal
v hale SK UP Olomouc. „Tahle soutěž je pro nás
stejně důležitá, jako Český pohár. Společné
pohárové finále jsme před lety vymysleli spolu
se Slováky proto, abychom měli dvě další kvalitní střetnutí. My olomoucké klání každopádně
nepodceníme a chceme jej vyhrát,“ konstatoval trenér Čada.

Česko-slovenský
pohár, semifinále:
VK Prostějov – Slávia
UK Bratislava 3:0
(12, 6, 22),
SK UP Olomouc –
Doprastav Bratislava
3:0 (23, 25, 14).
O 3. místo: Doprastav
Bratislava – Slávia UK
Bratislava 3:1 (-22, 18,
22, 13).
Finále: VK Prostějov –
UP Olomouc 3:0
(16, 13, 19).

Po přesvědčivém vítězství v národní pohárové
soutěži naše hráčky jasně ovládly také Česko-slovenský pohár žen, v jehož olomouckém
finále nedaly domácím pražádnou šanci.
„Myslím si, že naše hra snesla ty nejpřísnější
parametry volejbalové kvality. Holky podaly
výborný výkon, ovšem ani soupeřky nehrály
špatně a hlavně pořád bojovaly. Nevzdávaly
to, do poslední chvíle se snažily utkání zdramatizovat. My jsme však byli v maximální formě
jako tým a některá děvčata – jmenovitě
Jelínková, Tomanová či Pušněnková – to byla
absolutní špička,“ říkal po zápase nadšený
Čada.

Finále Českého poháru
VK Prostějov – UP Olomouc 3:0 (19, 14, 15)
Rozhodčí: Antušák, Pavelek.
Čas: 60 min.
Diváci: 1000.
VK Prostějov: Thomasová, Pušněnková, Soaresová, Bramborová, Jelínková,
Spalová, libero Tomanová,
trenér: Miroslav Čada.
UP Olomouc: Mátlová, Nachmilnerová, Chalcarzová, Gregorová,
Dedíková, Langová, libero Maléřová - Horká, Honková, Janečková, Minářová,
Piňosová,
trenér: Jiří Teplý.
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Prostějov vstoupil do Evropy
Tři vítězství v Champions League poprvé nestačily

„Prostějovu i českému volejbalu jsme
udělali hned při premiérovém vystoupení
na evropské pohárové scéně dobré
jméno.“
Petr Chytil

VK Prostějov neudělal poslední rozhodující krok v Lize mistryň a po výborných
výkonech v základní skupině nepostoupil ze třetího místa do dalších vyřazovacích bojů. „Rozhodly o tom až zápasy v dalších skupinách, tři vítězství
v Champions League jsou však pro prostějovský volejbal vynikajícím úspěchem. Škoda, že nestačily k postupu,“ říkal po domácím vítězném zápase
s Murcií šéf VK Prostějov Mgr. Petr Chytil. „Rád bych poděkoval všem, kteří
dokonale reprezentovali náš klub, stejně jako obchodním partnerům, kteří
nám umožnili start v této prestižní soutěži. Když jsme se před časem rozhodovali, zda vkročit do volejbalu žen, nikdy mě nenapadlo, že by se náš tým mohl
tak brzy dostat do elitní evropské společnosti. Start v Champions League byl
výzvou nejen pro prostějovský, ale i pro celý český volejbal žen. Hráli jsme ji
jako první český klub a rozhodně jsme nezklamali.“
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Los nám při našem premiérovém startu rozhodně nebyl nakloněn. Dynamo Moskva svou hráčkou silou a samozřejmě i rozpočtem bylo od začátku největším favoritem na postup do dalších
kol, nakonec se vše potvrdilo a moskevský tým
prohrál až ve finále celé soutěže, poslední rozhodující set v tie-breaku. Tři zbývající týmy měly
hrát o druhé postupové místo. Je ale také třeba
přiznat, že naše vítězství v premiérovém zápase ve španělské Murcii 3:2 změnilo filozofii šéfů
tamního klubu, poznali, že nemají postupovou
šanci a tak vyřadili z týmu největší hvězdy. To
zvýhodnilo našeho největšího soupeře Rijeku
a nám pak dva ztracené sety v Murcii chyběly
v konečném účtování, i když VK Prostějov Dynamu Moskva jako jediný vzal set. Od té chvíle vše
hrálo do karet chorvatskému týmu Rijeka KVIG.
Ten jsme doma sice porazili 3:2, ale už v té chvíli
bylo jasné, že se o postupujícím z druhého místa bude rozhodovat v Hale mladosti v chorvatském přístavním městě. A dvakrát škoda dvou
našich neproměněných setbolů ve třetím setu
za stavu 1:1, hlavně po prvním vyhraném setu
měl VK Prostějov velkou šanci...
V posledním domácím zápase VK Prostějov
vyhrál zcela jasně nad Murcií 3:0 a pak už se
o osudu našeho postupu do play off CEV Indesit Champions League rozhodovalo na dalších čtyřech palubovkách. Vedení a hráčky se
přesunuly k laptopům a všichni sledovali online
přenosy. Nejprve zápas Metal Galati – Fakro
Muszyna, VK potřeboval vítězství domácích,
jenže Polky otočily vývoj po úvodním ztraceném setu a finální stav 1:3 zrušil první naději.
Poté Farmutil Pila – Sirio Perugia, Italkám nejvíce věřil kouč Čada, Polky však neprohrály…
Třetí šance vyžadovala vítězství Amstelveenu
nad Odincovem, ale na ukazateli byl nakonec
výsledek 2:3. A poslední možnost? V zápase
Volley Bergamo – Vakifbank Istanbul nesměly
Turkyně uhrát set a víc než 48 míčů… Zahajovací sadu ještě Italky získaly 26:24, ve druhé však
podlehly 21:25 a VK Prostějov definitivně v Lize
mistryň skončil.

pem času jsme si ale vše důkladně vyhodnotili
a můžeme říct, že tým dosáhl úspěchu, který
patří našemu oddílu i celému českému volejbalu. Mít vyrovnanou bilanci tří výher a tří porážek
v nejprestižnější klubové soutěži světa je na nováčka z naší malé země výborné. Navíc jsme
trochu kuriózně vstoupili do historie Champions
League, poprvé v novodobých dějinách Ligy
mistryň nepostoupilo do play off družstvo ze třetího místa s bilancí 3:3. Škoda, ovšem vcelku dle
reakcí ze všech stran začala mezinárodní volejbalová veřejnost Prostějov hodně vnímat. Dá
se říct, že jsme našemu městu i českému volejbalu udělali hned při premiérovém vystoupení
na evropské pohárové scéně dobré jméno.“
A šance VK Prostějov startovat i v příští sezóně
v Champions League? „Česká republika nemá
odpovídající kvóty na to, aby vítěz extraligy
nebo národního poháru automaticky startoval
v evropské Lize mistryň. Svým způsobem jde
o výběrovou záležitost a my jsme pro uplynulý
ročník dostali divokou kartu. O start v příští sezoně Champions League budeme každopádně
usilovat, v současné fázi jsme jasně dali najevo svůj zájem o účast. A myslím si, že vzhledem
k našemu poměrně úspěšnému vystoupení
v tomto ročníku soutěže jsme pro Evropskou
volejbalovou federaci prostřednictvím Českého volejbalového svazu maximálně seriózním
partnerem. Jasno by mělo být někdy v první
polovině května,“ dodává šéf prostějovského
volejbalu Petr Chytil.
A co říká kouč Miroslav Čada? „Prostějov si
zaslouží uspět v této soutěži. Majitelé vytvářejí týmu určitě nejlepší podmínky u nás a jsem
přesvědčen, že se na mezinárodní scéně
prosadíme.“

Co pak řekl kouč Miroslav Čada hráčkám? „Že
odehrály dobré partie. A také že život jde dál.
Takové věci ke sportu patří. Věřím, že další šanci v této soutěži dostaneme i za rok a na druhý
pokus postoupíme. Už proto, že hráčky budou
mít v sobě zkušenosti z letošních zápasů.“ Pro něj
samotného je to největší klubový úspěch. „Je to
zázrak, že jsme tady a máme šanci hrát o postup do dalších bojů Ligy mistryň,“ říkal v Rijece
před zápasem. A když zaklapl laptop po domácím zápase s Murcií a byl definitivní konec?
„Věřím, že se do Ligy mistryň ještě vrátím.“
Jak hodnotil premiérový rok VK Prostějov
v Champions League šéf prostějovského volejbalu Mgr. Petr Chytil? „Po závěrečném utkání
základní skupiny s Murcií, kdy navzdory jasnému vítězství nevyšla ani jedna z postupových
variant, zavládlo momentální zklamání. Šance
probojovat se mezi nejlepších dvanáct týmů
klubové Evropy totiž byly velké a smolné nenaplnění těchto nadějí samozřejmě mrzelo. S odstu-
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BK

Stříbrný Český pohár
a marné naděje do play off?
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Jen ti největší optimisté věřili, že tahle sezóna Prostějovských Orlů bude patřit mezi ty
lepší. Kdo si myslel, že se na začátku Mattoni
NBL představí Orli v sestavě, která se nebude
měnit a jen sehrávat, ten se mýlil. Odchod trenérské dvojice, hledání nových posil, které se
v hale Sportcentra ani moc nerozkoukaly a už
je vezlo firemní auto na letiště, nadšení fanoušci opravdu museli skousnout nejhorší vstup do
sezóny… Navíc skutečnost, že se BK Prostějov
stává jakousi přestupní stanicí, není rozhodně
levná záležitost! Je třeba také připomenout,
že Štěpán Vrubl byl dlouho zraněný, odešli
Luděk Jurečka, kterého nechtěl kouč Mavrenski,
Goran Savanovič, ten měl problémy s disciplínou a ani jeho zdravotní stav nebyl ideální, zranění vyřadilo Richarda Leška, Nouha
Sialite z Mali taky musel pryč, se zraněním se
potýkal i Pavel Staněk. Tým, který měl být nejsilnějším v pětileté prostějovské orlí historii,
stále více klopýtal, hledala se ideální sestava
a v basketbalovém zákulisí se nahlas říká, že
jsme týmem s největším počtem hráčů, kteří
se objeví na soupisce BK, aby se z ní po čase
zase vytratili… Vzpomene si třeba ještě někdo,
že na začátku února přišel na týdenní try-out
Sebastien Bellin, Belgičan narozený v Sao
Paulu? „Nemyslím si, že je dobré pořád měnit
hráče, protože to zabere hodně času na sehrání, taky to rozbourá týmovou strukturu a chemii.

bohužel žádný s adekvátní výkonností a finančními možnostmi našeho klubu není a tak jsme
museli zalovit v zámořských vodách. Navíc
Jason Miller, který přijel na testy, zrovna nečekaně končil v Německu a chtěl se vracet do Států,
takže jsme se museli rozhodovat rychle,“ popsal
dny, které zpečetily osud Amese šéf BK Prostějov Ing. Milan Matzenauer. „Je to velice těžká
situace, ale kvóty pro mimoevropské hráče jsou
jasně dány a my už dva mimoevropské hráče
máme. Nabízelo se nám tak jediné řešení a tím
bylo propuštění právě našeho dosavadního
kapitána,“ dodal šéf klubu. Své si k tomu řekl
i trenér Peter Bálint, který ještě přidal, že – „na
rozehrávce máme adekvátní náhradu, kterou
tvoří dvojice Vrubl-Skibniewski. Jsou to hráči,
kteří hrají to, co já chci a velice ochotně pouští
míč,“ konstatoval Peter Bálint.
A názor generálního sekretáře Ing. Petra Fridricha? „Celá záležitost nás mrzí, ale naším zájmem je v první řadě úspěch klubu. A v tuto
chvíli si myslíme, že to bylo nejsprávnější možné
řešení. Jestli tomu tak opravdu je, ukáže až čas.“
Jaké byly podle něj důvody odchodu Amese?
„Prvním byl názor trenéra. Druhým fakt, že jsme
po zranění našich podkošových hráčů museli
sehnat nového pivotmana a k tomu jsme nutně
potřebovali uvolnit kvótu určenou americkým
basketbalistům. Třetím faktorem byla dobrá
výkonnost nového rozehrávače Skibniewskiho,

Zatím to byla nejprůměrnější sezóna BK Prostějov
v základní části Mattoni NBL. Zápasová bilance
21 vítězství a 19 porážek je nejhorší v pětileté historii
Prostějovských Orlů!
Na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, že
tyto změny byly nutné. Přišli noví hráči a my se
teď s nimi musíme sehrát, což bude nějaký čas
a pár zápasů trvat. Je to pro nás a pro ně poněkud těžší, ale sezóna je relativně dlouhá. Máme
dobrý tým!“ říkal na konci ledna nově zvolený
kapitán prostějovských Orlů Hurl Beechum.
Nejvíce se diskutovalo o odchodu Rahsaana
Edwarda Amese, který byl téměř půldruhého
roku nepostradatelnou součástí BK Prostějov
a statistická čísla Mattoni NBL hovořila zcela
jasně v jeho prospěch. Najednou však převládl
názor, že už nemá týmu co dát, kvóty cizinců
mluvily proti němu, po problémech s Pruitem
chtěl klubový management spíše podkošového hráče. Zkušený Ames odehrál v drezu BK
patnáct zápasů s vytížeností necelé půlhodiny
a průměrem nastřílených bodů 13,2 a asistencí
4,7. Nepřiletěl po vánocích do prostějovského
orlího hnízda, objevil se za pár týdnů v Kolíně
a do té doby tápající tým pozvedl.
„Máme tři zraněné podkošové hráče, takže
pivota prostě nutně potřebujeme. V Evropě

který se začíná s týmem více než dobře sžívat
a vyhovuje více hře, kterou chce kouč Bálint
s týmem praktikovat,“ konstatoval před časem
Fridrich. Že má Ames stále své kvality, poznali
Orli v 38. kole, kdy Kolín vyhrál na prostějovské
palubovce BK o dva body a právě od tohoto
zápasu se z nadějné cesty k třetímu, pro play
off tolik důležitému místu, začali Orli propadat na čtvrtou příčku. Navíc po prohře doma
s Opavou už měl ve svých rukou vše Nový Jičín.
On určoval, kdo skončí třetí, kdo čtvrtý, s kým
to budou mít lehčí při postupu do finále. A nakonec to tak dopadlo! Do Děčína přijel Nový
Jičín bez většiny hráčů základní sestavy, šéfové
klubu naříkali na zranění, sázkové kanceláře
stáhly tento zápas z hracího plánu, tak to bylo
dopředu jasné… Děčín vyhrál o dvacet bodů!
Prostějovští Orli na třetí místo už doletět nemohli,
prohráli si vše sami.
Po odchodu Amese se jasně ukázalo, že to byl
především post rozehrávače, jeho kvalita, který
stáhl prostějovské Orly do nejhoršího průměru
v dosavadním působení BK Prostějov v nejvyšší
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soutěži. Tady je pár čísel. V základní části v sezóně 2004/2005 prohrál BK Prostějov 6 zápasů,
2005/2006 – 5 zápasů (hrálo se do té doby jen
dvoukolově), v sezóně 2006/2007 – 14 zápasů,
2007/2008 – 13 prohraných zápasů a v letošní
sezóně 19 prohraných zápasů (hrálo 11 týmů),
21 vyhraných a pasivní skore vstřelených košů
3224:3253! Jen pro srovnání – náš největší
soupeř BK Geofin Nový Jičín prohrál v sezóně
10 zápasů (i s tím posledním „odevzdaným“
v Děčíně…)
Přitom na začátku dubna jakoby svitla naděje, Český pohár nabídl Orlům recept – jak vyzrát na Geofin Nový Jičín. V Mattoni NBL jsme
s tímto týmem pokaždé prohráli, vždy více než
jasně, jednou dokonce o pětatřicet bodů!
V Českém poháru jsme narazili právě na Nový
Jičín. „Každému je známo, že s Novým Jičínem
máme pasivní bilanci 0:4. Musím ale připomenout, že každý zápas začíná od stavu 0:0
a každý zápas je jiný," říkal Bálint v Brně, kde
se Final Four hrál. „Vzhledem k tomu, že budeme hrát jeden zápas v sobotu, druhý v neděli
a v úterý nás čeká důležitý zápas s Opavou,
chtěl bych udržet v rotaci deset hráčů,“ dodal. Přání měl, ale nakonec to byla především
fyzická kondice, která nám nedovolila plně
bodovat proti Opavě.
Poprvé od 28. května 2008 jsme Nový Jičín
porazili, vyhráli jsme 93:87, ani jednou během
zápasu nepustili soupeře do vedení. „K tomuto
vítězství vedla cesta přes disciplinovaný výkon
všech hráčů,“ poznamenal Bálint. „Zjištění, že
hráči jsou schopni plnit stanovenou taktiku celý
zápas, je pro mě příjemné.“ Pomůže to Orlům
v play off? „Kluci si ověřili, že pokud budou hrát
na doraz, můžou porážet i tak silného soupeře, jako je Geofin. Finálovou účastí jsme splnili
cíl sezony, takže můžeme být spokojeni.“
V posledních pěti letech jsme byli v Českém
poháru čtyřikrát ve finále, ani jednou jsme
však na Nymburk nestačili. Co letos rozhodlo?
Úsek mezi 9. a 17. minutou vyhrál Nymburk 24:0!
„V současné době je už postup do finále
vlastně vítězstvím, protože Nymburk má jednoznačně nejsilnější tým u nás. Má dvanáct
hráčů do rotace a to je velká síla,“ říkal po zápase spokojený kouč Peter Bálint. Přiznejme,
semifinálový duel s Novým Jičínem vzal Orlům
hodně sil.
Překvapivé finále Českého poháru a první
vítězství nad Geofinem Nový Jičín mohlo dát
Prostějovským Orlům novou sílu, ale hrací plán
play off a konečné čtvrté místo nám stejně
žádnou šanci hrát znovu s odvěkým rivalem
nedal.
Nymburk nás v posledním kole základní části
Mattoni NBL zkušeným výkonem přehrál, do play
off vyletěli Prostějovští Orli z nevýhodného čtvrtého místa… „I bez dvou klíčových hráčů Vrubla a Fallse jsme se přijeli do Nymburka poprat
o třetí místo, ale povedlo se nám to jen výkonem," řekl Bálint po zápase. „To, že jsme v Nymburce byli schopni odehrát solidní zápas, je
pro nás pozitivní před boji v play off,“ dodal.
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Čtvrtfinále Mattoni NBL
Nymburk - USK Praha
Nový Jičín - Opava
Děčín - Ostrava
Prostějov - Liberec

FINAL FOUR Českého
poháru
Semifinále: ČEZ Basketball Nymburk - BK Synthesia Pardubice 92:42 (25:11,
49:19, 65:33), BK Prostějov
- Geofin Nový Jičín 93:87
(29:25, 47:43, 72:66).
O 3. místo: BK Synthesia
Pardubice - Geofin Nový
Jičín - 76:74 (21:15, 46:39,
63:52).
Finále: ČEZ Basketball
Nymburk - BK Prostějov
86:61 (18:16, 43:22, 66:38).

radnice

orloj prostějovské radnice

prostějovské náměstí v roce 1914

s c h o d i š t ě ra d n i c e

o b řa d n í s í ň

Město Prostějov je součástí Olomouckého kraje. Leží v severní
části Hornomoravského úvalu, na úpatí Prostějovské pahorkatiny, ve východní části České republiky. Ze západní strany se zvedá
Drahanská vrchovina. Město leží v nížině s malými výškovými rozdíly. 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 Jeruzalémem, 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 pamětihodnostem patří prostějovský zámek na Pernštýnském náměstí dokončený 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 průčelí se nachází i známá věta: „Hanák tade bode do skonání světa....“ 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 společenským centrem a současně jednou z architektonických dominant 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 vedle Jana Kotěry podíleli malíř František Kysela a sochaři Stanislav
Sucharda a Karel Petr. Středu města dominuje budova nové radnice 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 průčelí má sochařsko - uměleckou výzdobu zhotovenou Vl. Pleským.
Na pravé straně je umístěn reliéf stavitele Matěje Rejska vytvořený Janem Třískou, na levé potom reliéf akademického sochaře
Bohumila Teplého věnovaný filozofovi Edmundu Husserlovi. Z dalších architektonických památek nelze opomenout Morový sloup
se sochou P. Marie, který pochází z roku 1714 a je dílem neznámého 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 Národního 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 řemeslnickým jarmarkem.
Město a jeho okolí je ideálním místem pro cykloturistiku. Prostějovem navíc prochází i mezinárodní cyklotrasa „Jantarová stezka“. 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 volně přístupné široké veřejnosti.

Národní dům

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

prostějovského
tenisu
O významném postavení prostějovských Židů

Válečné starosti

svědčí i to, že historické
stanovy místní židovské
obce sepsal roku 1587
sám rabi Jehuda Löw,
legendární strůjce Golema, který tehdy v prostějovské obci žil. A pro
zajímavost - prostějovská
židovská tiskárna byla
první a jedinou svého
druhu na Moravě.

„Za války se moc nehrálo. Nebyly míče, struny,
dokonce jsme opravovali staré míče. Strhla se
plsť, dofukovalo se to nějakým plynem a pak
znovu přelepilo. Nic jiného nám nezbývalo.
Během války se hrála tenisová liga jednotlivců,
byli v ní nejlepší hráči z celé republiky a 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 republiky
Zorku Bloudkovou, později Rampasovou. V téhle soutěži tehdy startovaly mj. Helena Straubeová, Zorka Bloudková, vynikající paní Sobotková
z Ostravy. V roce 1941 byli v lize jednotlivců
nejlepší Jarda Drobný a Helena Straubeová,“
říkala Slávka Toulová, která ve své době patřila
k nejlepším tenistkám v Československu.
V roce 1941 se uskutečnilo první přátelské utkání s SK Baťa, které Prostějov prohrál 7:8. Klub měl
velké finanční problémy a tak pánové Gardavský, Bajer a Cetkovský zorganizovali sbírku mezi
členy klubu. Vynesla 38 160 Kč a 70 haléřů, byla
předána ústřednímu pokladníkovi SK Prostějov, aby se snížil dluh tenisového odboru. Bylo
přislíbeno, že v případě potřeby bude částka
vrácena na stavbu tenisového a hokejového
pavilonu.
Píše se rok 1942, klub nemá dostatek písku
na úpravu dvorců, sítě byly odeslány k opravě.
Je málo míčů, skoro se nehraje. Na kurtech je
k dispozici sluha Silný, dostával 270 Kč týdně
a bylo rozhodnuto, že kdyby na jeho výplatu
neměl tenisový odbor peníze, měl být placen
z ústřední pokladny SK Prostějov.
V roce 1943 byly postaveny nové šatny, na konci listopadu bylo vše hotovo, chybělo dodělat
podlahy ve sprchách a na sociálním zařízení.
Pro nedostatek míčů se skoro nehrálo, přesto se
na mistrovství Moravy umístila A. Bašná na třetím místě. V sezóně 1944 byl na dvorcích SK Prostějov přece jen čilejší ruch, stále se ale hrálo
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jen se starými míči. Junioři Novosad, Škrobalová a Neoralová se přihlásili na Pardubickou
juniorku.
Sezóna 1946 byla vlastně první po druhé světové válce, v pětačtyřicátém už toho Prostějovští moc nenahráli. Stavitel dvorců Pokorný
nedodal vagóny s pískem a nereagoval ani
na neustálé urgence vedení tenisového odboru. Navíc nesplnil závazky ani povozník Kulda,
který na dvorce nenavezl potřebnou škváru.
Šestého května 1946 přednesl Ladislav Toul
na schůzi ústředního výboru SK Prostějov za
tenisový odbor stížnost, že - „mu velké potíže
přináší odbor hockeyový, který kurtů používá
v zimě jako hřiště. Po zimní hockeyové sezoně
je stav hřiště velmi poškozen a úprava pak vyžaduje značného finančního nákladu, na který
hockeyový odbor vůbec nepřispívá.“ Tenisový
odbor má už také nového předsedu, zvolen
byl Alois Bašný.
„Provoz byl na dvorcích - i při velkém nedostatku
míčů - velmi čilý,“ píše se ve Zprávě tenisového
odboru za rok 1946 pro valnou hromadu SK
Prostějov, která se konala 16. března 1947. „Jistě
k nejradostnějším a nejkladnějším zjevům patřilo to, že velkou část hrajících tvořila mládež,
která hrála opravdu velmi pilně. Můžeme říci, že
po válečném přerušení nastoupila na dvorce
úplně jiná generace. Proto jsme též na juniorské mistrovství ČR do Pardubic vyslali osm juniorů a tři dorostenky, účast na župním juniorském
turnaji v Olomouci byla ještě vyšší. Největšího
úspěchu v sezoně dosáhla naše první hráčka
Jaroslava Toulová, která na turnaji v Ostravě
ve velmi silné konkurenci zvítězila a získala tak
titul mistryně Moravy 1946 a na svazovém žebříčku ČR se zařadila na velmi čestné třetí místo.
Jest to zatím největší úspěch, jakého náš člen
dosáhl od založení odboru,“ praví se ve Zprávě
tenisového odboru za rok 1946.

Stará židovská čtvrť v Prostějově

51

Na celostátním žebříčku 1946 skončila tedy
Slávka Toulová na 3. - 4. místě spolu Olinou
Miškovou. První byla Helena Straubeová
a druhá Bohunka Bertlová-Šolcová.

„Ve válce se tenisu nedařilo, všichni se snažili
dělat všechno pro to,
aby přežil. Co nás drželo
pohromadě?

Vždycky

jsme byli dobrou partou,
jeden druhému jsme se
snažili pomáhat,“
říkala Slávka Toulová.

Na podzim šestačtyřicátého roku byla zahájena přestavba dvorců, která byla zadána
brněnské firmě H. Pokorný, pod antukové dvorce bylo položeno nové vodovodní potrubí.
Sedmadvacet členů tenisového odboru
při tom odpracovalo 250 hodin a tehdejší
tenisoví kluboví funkcionáři zaznamenali, že
se na úpravu spotřebovalo 45 vagónů škváry
a 8 vagónů - speciální červené moučky. Tak
se tehdy říkalo antuce... Celkové náklady
na úpravy dvorců dosáhly částky 150 000 Kč,
ale ještě nebylo vše tak, jak by si prostějovští
tenisoví nadšenci představovali. „Nutně bychom
potřebovali nové ploty, soudcovské stolice, vymalování šaten, zavedení plynového ohřívače
vody do sprch, upravení bytu pro správce tenisových dvorců - a na to bychom potřebovali
ještě dalších 100 000 Kč. Dlouho nesplněným
přáním všech tenistů zůstane - postavení
definitivní tenisové klubovny se sprchami a šatnami,“ zaznělo na schůzi prostějovských tenistů. Ti také chtěli uspořádat župní mistrovství
seniorů, mistrovství Moravy a navíc i exhibici
Jaroslava Drobného a Karla Koželuha. Jaroslav

problémy s nedostatkem písku na úpravu
dvorců. Na dvorcích LTC Praha na Letné se
konalo juniorské mistrovství Čech, ve dvouhře
se prosadil prostějovský Mašlán. Slávka Toulová je se Zábrodským znovu ve finále smíšené
čtyřhry na velkém mezinárodním turnaji v Praze. SK Prostějov startoval v Hanécké župě.
V roce 1948 se vrátil do Prostějova MUDr. Oldřich Jonáš, který nejen posílil družstvo, ale stal
se později i funkcionářem klubu. V roce 1949
je Mašlán spolu se Šáškem nominován k mezikrajské soutěži za Olomoucký kraj.
V polovině dubna 1949 se konal celostátní
sjezd krajských výborů ČOS tenisového odboru
a vyjádřil přesvědčení, že bude naplněno heslo - „Tenis patří všem vrstvám pracujícího lidu,
a tenis se stane skutečně lidovým sportem tak,
jak je to v zájmu naší sjednocené tělovýchovy.“
I prostějovské noviny Stráž lidu uveřejňují 15.
května 1949 velký článek O zlidovění tenisu,
ve kterém se mj. říká: „Jednou z nejožehavějších otázek našeho sportu je bezesporu tennis.
Tennisové ústředí ČOS je vedeno snahou o zlidovění tennisu a je si vědomo i toho, že lze v řadách pracujících nalézt mnoho těch, kteří by
se tennisu plně věnovali a ze kterých by nám
vyrostli prvotřídní hráči. Stojí-li však raketa bez výpletu přes 500 Kčs a s výpletem skoro tisíc, míčky

Situace v československém tenise byla v roce
1949 hodně složitá, šlo o jeho budoucnost.
Drobný do Prostějova nakonec opravdu přijel,
s ním i Vodička, Šolc a Strauberová. Právě s ní
hrál Drobný exhibiční čtyřhru proti páru Šolc,
Toulová. Předtím měla nastoupit Toulová proti
Straubeové na jeden set, ten ale Toulová zcela
jasně vyhrála, pořadatelé a hosté z Prahy byli
překvapeni, tak se muselo hrát dál. Druhý už
Straubeová vyhrála.
Prostějovský Oldřich Vondra
(vpravo) s Jaroslavem Drobným
na turnaji v Luhačovicích v roce
1940

A jak dopadlo finanční hospodaření za rok
1946? Příjmy tenisového odboru byly 159 815 Kč,
náklady 89 284 Kč, z toho sociální pojištění sluhy
648 Kč, věcné náklady s úpravou a udržováním
dvorců 49 255 Kč a správní náklady tenisového
odboru 39 379 Kč. Na schůzi ústředního výboru
SK Prostějov 8. září 1947 Alois Bašný konstatoval, že tenisový odbor má 120 aktivních členů,
mistrovství Moravy se v Prostějově nekonalo,
v župní juniorce skončil Šášek ve finále, Anna
Bašná byla třetí, stejně jako ve smíšené čtyřhře
s Toulem. Prostějovskému odboru stále chyběl
na dvorcích sluha a vše zajišťovali jen sběrači.
Novým správcem se stal pan Dostál, se kterým
počítal na zimní sezónu i hokejový odbor. Dlouho ale na dvorcích nevydržel, už v příštím roce
se správcovství ujal pan Menzel, strojvedoucí
na penzi, který měl o tuto práci velký zájem.
Sezóna 1948 začala odklízením mantinelů
a stahování elektrického osvětlení, opět byly
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po 45 Kčs, je to pořád ještě velmi drahý sport.
Dále se také stává, že hřiště, kterých máme
dosud velmi málo, jsou zastavována a rušena.
Jde nám o to, abychom závodním sokolským
jednotám postavili hřiště nová a ne, aby tento počet byl ještě snižován. Tyto hlavní strasti
v našem tenisu mají také za následek, že máme
sice zaregistrováno celkem 23 401 členů, ale
z tohoto počtu je jen málo těch, kteří tennis
skutečně hrají. Přece nechceme to, co se dělo
na tennisových hřištích před válkou. Šel-li někdy
kolem pracující člověk, nemyslel si nic krásného
o těch, kteří tam pobíhali jen proto, aby pookřáli po celodenním nicnedělání. Chceme celou
řadu takových kvalitních hráčů jako je Drobný
a proto je třeba dát možnost pracující mládeži,
která je největší nadějí a která nám ještě pomůže, bude-li mít všechny předpoklady, vybřednout z této těžké situace našeho tenisu.“
Situace v československém tenisu je v roce
1949 stále složitější, dochází k prvním vážným
rozporům mezi vedením tělovýchovy a tenisovou asociací. Ozývají se stále častěji hlasy, že
tenis je „panským sportem“. Ještě štěstí, že se
v letech 1947 a 1948 probojoval daviscupový
tým do mezipásmového finále, jinak by byla
pozice tenisu ještě složitější. Porážky však zákonitě musely přijít... „Už od začátku roku 1948 jsem
poznával, že zdánlivý klid doma končí,“ píše

Jaroslav Drobný ve své knize Můj osud. „Samotný únor pro mě nic neznamenal, nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany. Brzy jsem však
zjistil, stejně jako mí přátelé, že nás nikdo nenechá stát stranou, že nám bude přesně předepisováno, jak se máme chovat a co máme dělat.“
Jaroslav Drobný byl však vedením asociace
stále ujišťován, že se nic nezmění, ale později
napsal - „pokud se situace v roce 1949 nezmě-

společně s tenisty Francova Španělska. Pořadatelé samozřejmě s tímto řešením nesouhlasili,
pokračovat dál bez nasazené jedničky jim
připadalo nesmyslné. Drobný se snažil vše vyřídit na našem velvyslanectví, ale nepochodil... „Bylo to tehdy hrozně složité. Nikdy jsem se
o politiku nezajímal, jen jsem dobře věděl, že
vynikající sportovci jsou těmi nejlepšími politiky.
A to se tehdy viděl nechtělo. Cítil jsem, že když

Na podzim roku 1946 byla zahájena přestavba
prostějovských dvorců.
ní, musíme najít řešení, které by nejen mně,
ale i dalším umožnilo postup mezi nejlepší hráče
světa.“
Jen po druhé světové válce bylo v Praze zrušeno tři sta dvorců! Domácí tenisová atmosféra
nebyla vůbec příznivá, navíc je stále hlasitěji
slyšet, že výsledek daviscupového utkání
s Francií by měl výrazně ovlivnit osud tenisu
v Československu, stejně jako výjezdy tenistů
za hranice. Ve Francii náš daviscupový tým neuspěl a jak se později ukázalo - tato porážka
byla pro další vývoj našeho tenisu osudová.
Pařížská porážka vnesla do vedení československého tenisu velké problémy, navíc se v tisku objevila až nečekaně tvrdá kritika asociace.
Lidová demokracie 16. června píše: „Věříme,
že porážka bude pro kapitány našeho tenisu
natolik poučnou, že si ji vezmou k srdci a že se
naše sjednocená tělovýchova dočká od tenistů brzy nových úspěchů. Drobný i Černík
požívají totiž všechny výhody této sjednocené tělovýchovy a musí si totiž uvědomovat, že
mají velké povinnosti nejen k našemu sportu,
ale hlavně k státní reprezentaci.“ Deník Práce tehdy mj. napsal: „Sobotní vítězství Marcela
Bernarda jistě otřáslo nejen Jaroslavem
Drobným, ale i vedením našeho tenisového
ústředí ČOS.“
Největší část viny byla svalována na Jaroslava
Drobného. „Zdálo se mi, že lidé kolem tenisu si
začali myslet, že jsme daviscupové utkání snad
prohráli schválně a že jsme dál nechtěli postupovat,“ vzpomínal na tu dobu po čase Jaroslav
Drobný. „Nikdo si neuvědomoval, že Francouzi
hráli doma na svých dvorcích nad očekávání
dobře. Prohráli jsme a rázem jsme byli nepřáteli
lidu.“ V této složité situaci jede Drobný do Wimbledonu a tam se jako první tenista naší historie
probojovává do finále! Doslova po skončení
závěrečného ceremoniálu ve Wimbledonu
1949 odletěli Drobný s Černíkem do švýcarského Gstaadu na mezinárodní mistrovství.
Drobný byl nasazený jako jednička, o turnaj
byl velký zájem, oba naši ho zahájili vítězstvím
ve dvouhře a navíc vyhráli spolu i první kolo
čtyřhry. 13. července však rozhodla rada ČOS,
že se Drobný s Černíkem musí vrátit do vlasti,
naši nesměli podle ČOS startovat na turnaji

se vrátím, dostanu se do velmi složité situace
a třeba už nikdy nevyjedu na žádný velký světový turnaj. Samozřejmě, že jsem dříve už o tomto
kroku přemýšlel, ale nikdy jsem k emigraci nenacházel tu rozhodující sílu,“ vzpomínal Jaroslav
Drobný na tu dobu. V Gstaadu se pak rozhodl, že se do Československa nevrátí. Ujal se ho
majitel největšího hotelu ve městě, kde mohl
bydlet a stravovat se i po skončení turnaje. Odchod Drobného a Černíka znamenal začátek
složitých časů československého tenisu, nestartovali jsme v Davisově poháru, mizely dvorce,
rušily se tenisové kluby. A československý tenis?
V roce 1950 se naposledy mohlo konat mezinárodní mistrovství a díky ostravským pořadatelům se v tichosti vypisovalo mistrovství ČSR. Do
Davisova poháru jsme se vrátili až v roce 1955...
V letech 1950 - 1952 hrál prostějovský František
Šášek za ATK Praha, kde dobyl řadu úspěchů
především ve čtyřhře s ing. Stojanem.
V roce 1955 se stává předsedou klubu Alois
Flašar, jeden z nejobětavějších tenisových
funkcionářů prostějovské historie. V pětapadesátém vyhrává Prostějovák Jiří Zeman Pardubickou juniorku! Pozdější vynikající tenista
Antonín Doseděl začal v Prostějově jako sběrač
na dvorcích na Sportovní ulici…
„Ve válce se tenisu v Prostějově moc nedařilo,
všichni se ale dělali všechno pro to, aby přežil.
Co nás drželo pohromadě? Vždycky jsme byli
dobrou partou, jeden druhému jsme se snažili
pomáhat,“ říkala Slávka Toulová.

Nejznámější prostějovský rodák,
filozof Edmund Husserl (1859 – 1938),
zakladatel fenomenologie, jeden
z nejvlivnějších myslitelů 20. století.
Fenomenologie (z řeckého fainomai, ukazuji se), znamená obecně
přesné zkoumání jevů. Místo zkoumání podstat a skutečností samých
se tedy zabývá zkušeností, tím, jak se
věci „samy“ člověku ukazují.
Husserl se narodil v německé židovské rodině obchodníka s oděvy
a střižním zbožím. V letech 1865–68
navštěvoval v Prostějově městskou
školu. Po ročním pobytu na reálném gymnáziu ve Vídni pokračoval
od roku 1869 ve studiích na německém gymnáziu v Olomouci, maturoval v r. 1876. Studoval astronomii
na univerzitě v Lipsku (1876-1878)
a matematiku v Berlíně (1878-1881)
a ve Vídni (1881-1882). Během studií
v Lipsku se seznámil ve Filozofické
společnosti s T. G. Masarykem, který
měl na jeho další odborný i osobní růst značný vliv, Masaryka později označoval za svého „prvního
vychovatele“.
Husserlův rodný dům byl zbourán
v roce 1959 a do konce minulého
století navždy zmizela převážná část
někdejšího židovského ghetta.

Nejstarší zmínka o židovském osídlení v Prostějově, kterému se mnohdy přezdívalo Moravský Jeruzalém, pochází z roku 1445, kdy byli Židé vyhnáni z Olomouce i z ostatních královských měst. Hlavní
část prostějovského ghetta se rozkládala mezi augustiniánským klášterem a jižní stranou městských
hradeb. Druhá část ghetta se rozkládala ve Školní ulici. Důležité pro dějiny města bylo to, že se v něm
ve velkém začali po roce 1454 usazovat Židé vyhnaní z královských měst. Své domky začali budovat
právě u bývalého augustiniánského kláštera. Židé se sice museli omezovat na nevelký prostor ghetta
a potýkat se s řadou omezení "křesťanské většiny", ale navzdory tomu se jim hospodářsky velmi dařilo.
Za Pernštejnů, dalších majitelů Prostějova, tvořili obyvatelé ghetta už třicet procent prostějovské populace. Vzhledem k tomu, že Židé byli ochotni si za legalizaci svého pobytu ve městě opakovaně platit,
těšili se přízni Pernštejnů. Roku 1697 bylo ghetto stejně jako celé město Prostějov postiženo velkým
požárem. Domy pak byly nově vybudovány v barokním slohu a později byly klasicistně přestavěny.
Židovská škola, a tedy i první synagoga je doložena už k roku 1522. Druhá synagoga byla vybudována v letech 1674-1676, roku 1904 byla na jejím místě postavena nová secesní stavba, adaptovaná
v letech 1947-1949 na kostel Československé církve husitské. Druhá polovina 20. století znamenala
zánik ghetta, které bylo od počátku 90. let s výjimkou tzv. Špalíčku celé asanováno.
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VK Prostějov ovládl anketu ČVS
Medaile Jana Železného v prostějovské škole

Mezinárodní seminář Sport a věda
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UŽ TRADIČNĚ SE NA KONCI ROKU střetli v přátelském turnaji volejbalistky, jejich fanoušci,
basketbalisté a lidé z realizačních týmů VK a BK
Prostějov. Šlo o přátelské klání pod vysokou
sítí, jehož se kromě kolektivu žen VK zúčastnilo
družstvo příznivců volejbalového Fanklubu,
celek basketbalistů BK Prostějov a výběr sestavený z realizačních týmů VK i Orlů, doplněný
o pozvané hosty. Na straně „bafuňářů“ excelovali sportovní manažer VK Peter Goga a trenérský asistent Ľubomír Petráš, zatímco hlavní
kouč Miroslav Čada na vše dohlížel a vtipně
glosoval z lavičky. Solidní volejbalové umění
ukázal rovněž lodivod Orlů Peter Bálint, zatímco jeho šest svěřenců tvořících hráčskou ekipu
BK se na palubovce mírně trápilo. Na druhou
stranu basketbalisté zasloužili největší uznání
za odvahu poměřit síly v pro ně neobvyklém
sportu. Jaké bylo konečné pořadí? 1. Volejbalistky 6 bodů (skóre 6:0), 2. Fanoušci 5 (4:2),
3. Realizační tým 4 (2:4), 4. Basketbalisté 3 (0:6).
A sestavy? Volejbalistky: Jelínková, Sajdová,
Bramborová, Töröková, Tomanová, Spalová,
Tomašeková, Pušněnkovová, Gönciová. Fanoušci: Zatloukal, Surma, Grošek, Kadlčík, Ro.
Kovalovský, Ra. Kovalovský, Krčmař, Pavlík,
Humpolíček, Novák. Realizační tým: Vlčková, Dočkalová, Goga, Petráš, Bálint, Pospíšil,
Dočkal, Němeček, Berger, Čada. Basketbalisté: Prášil, Novák, Dokoupil, Mikulec, Krakovič,
Vrubl.

OP PROSTĚJOV PROFASHION, přední výrobce
pánské a dámské konfekce, zákonitě reagoval
na celosvětovou krizi. V závěru loňského a počátkem letošního roku se situace na oděvních
trzích dramaticky zhoršovala a řada předem
nasmlouvaných zahraničních zakázek nebyla
potvrzena. Základní strategie, kterou OP Prostějov Profashion začal razit již v průběhu loňského
roku, zůstává nezměněna. Firma se transformuje z převážně výrobního podniku na obchodní společnost s vlastní výrobou. Tu zaměří na
oblast vysoce kvalitních a luxusních oděvů.
Naopak levnější masovou konfekci bude z větší
části nakupovat či vyrábět v zemích s nižšími
náklady, aby mohla obstát v tvrdé konkurenci.
Dalšími klíčovými úkoly jsou rozvoj a posílení
úspěšných obchodních značek Bernhardt či
Wiliam and Delvin. Oporou prodejních aktivit
nadále zůstává rozsáhlá maloobchodní síť,
více než 100 prodejen po celé zemi.

SANDRA HÖNIGOVÁ, dvanáctiletá hráčka TK
Agrofert Prostějov zvítězila ve dvouhře na mezinárodním turnaji TE 14 v Ostravě. Všechny své
starší soupeřky v pavouku porazila a prokázala
svůj opravdu velký talent! Jaká byla její cesta
k titulu? 1. kolo: Melnikova (Rus) 6:0, 6:0, 2. kolo:
Rutarová (ČR) 6:1, 6:4, čtvrtfinále: Dunneová
(Brit.) 6:4, 1:6, 6:4, semifinále: Jankovičová (Srb.)
7:5, 6:0 a ve finale – Krejčíková (ČR) 6:0, 6:1.

VK PROSTĚJOV VĚNOVAL všem uživatelům
Městské haly Sportcentrum DDM životně důležitý přístroj – nový defibrilátor. MUDr. Pavel
Holík, náměstek hejtmana Olomouckého kraje a člen Správní rady VK Prostějov, jej předal

řediteli Sportcentra DDM Ivanu Nedvědovi.
Přístroj sloužící k obnově činnosti srdce je připraven k případné pomoci všem uživatelům
sportovní haly. „Byl to nápad předsedy klubu
Petra Chytila a my jsme jej rádi realizovali,“
konstatoval po slavnostním předání Pavel
Holík.

RNDr. VLADIMÍR ZNOJIL CSc, PROSTĚJOVSKÝ RODÁK, ASTROVĚDEC zemřel na konci
roku 2008. V roce 1998 byl jmenován čestným členem České astronomické společnosti
a také čestným předsedou Společnosti pro
meziplanetární hmotu. V roce 2000 byla
po něm pojmenována planetka č. 15390,
objevená v roce 1997 Dr. P. Pravcem v Ondřejově. RNDr. Vladimír Znojil, CSc. byl jednou
z největších osobností české astrologie. Jeho
životní cesta symbolicky skončila před rokem
2009, který OSN a UNESCO vyhlásily Mezinárodním rokem astronomie. Na letošní rok připadá
400. výročí prvního pozorování oblohy dalekohledem, které roku 1609 uskutečnil Galileo
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Galilei. Stejná doba letos uplyne od chvíle,
kdy Johannes Kepler v Praze vydal svou práci
ASTRONOMIA NOVA, ve které formuloval dva
ze svých tří nebeských zákonů, dnes aplikovaných v nejrůznějších oblastech astronomie
i kosmonautiky.

se stala Nejlepší nahrávačkou ČR a anketní
úspěch VK Prostějov znásobil kouč Miroslav
Čada, jenž ovládl kategorii Nejlepší trenér
ženských týmů. Prvenství ve všech pěti kategoriích patří VK Prostějov!

PROSTĚJOVŠTÍ ORLI UŽ TRADIČNĚ rozdáva-

Jižní Moravy! Miroslav Chyba, Petra Melounová
a Kateřina Navrátilová se zasloužili o dvojnásobný triumf výběrů Jihomoravského tenisového svazu na tradičním Junior Davis a Fed cupu.
Oba výběry v těchto soutěžích obsadily první
místa, ve finalových duelech se proti týmům
Jižní Moravy postavilo mládí Severní Moravy,
i výsledky byly stejné – 2:1! Prostějovští mladí
tenisté hráli v závěrečných zápasech rozhodující roli, jak Chyba, tak i Melounová vyhráli
své dvouhry a byli oporami ve čtyřhrách.

li pololetní vysvědčení ve dvou sportovních
třídách. Už se z toho stává dobrá tradice,
že na konci měsíce ledna zavítají hráči do
Základní školy Dr. Horáka, tentokráte to byli
rozehrávač Štěpán Vrubl a křídelník Jaroslav
Prášil. „Je dobře, když se naši žáci mohou takto
neformálně setkat s extraligovými basketbalisty,“
konstatoval ředitel školy Mgr. Ivan Pospíšil.

MEMORIÁL PETRA MARIŇÁKA, áčkový turnaj
mladších žáků v Prostějově vyhrál domácí
tenista Michal Dembek, který uspěl nejen
ve dvouhře, ale se svým klubovým druhem
Miroslavem Chybou i ve čtyřhře. Memoriál byl
organizačně bezchybně zajištěn, o hladký
průběh se starala dvojice Petr Flašar (vrchní
rozhodčí) a Petr Cetkovský (ředitel soutěže).
Memoriál Petra Mariňáka se hrál už podesáté.
Prostějovský rodák Petr Mariňák byl mnohonásobným přeborníkem kraje nejen v soutěžích
jednotlivců, ale i v týmových kategoriích, prosadil se na republikových mistrovstvích. Vyrůstal v době Karla Nováčka, trénovali spolu ještě
na starých prostějovských kurtech, hrávali spolu čtyřhru. Na Pardubické juniorce 1983 skončil
Petr Mariňák v semifinále dvouhry, v roce 1990
se stal mistrem ČR. V Prostějově se Petr Mariňák
intenzivně zapojil se do trenérské práce, ale
zákeřná nemoc pak všechno ukončila. „Jsem
rád, že tento turnaj má už tak dlouhou tradici,
Petr byl velice poctivým a pracovitým trenérem,
hodně nám pomohl,“ konstatoval dr. Miroslav
Černošek. „A je symbolické, že se právě na
tomto turnaji prosazují naděje prostějovského
tenisu.“
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO na Sídlišti
Svobody spolupracuje se slavným oštěpařem
a od poloviny září 2007 nese jeho jméno. Jan
Železný je držitelem tří zlatých a jedné stříbrné olympijské medaile, je trojnásobným mistrem světa a držitelem současného světového
rekordu z roku 1996 – 98,48 metru. V letech
1996 a 2000 se stal nejlepším atletem Evropy
a v roce 2000 zároveň nejlepším atletem světa. Škola se nyní pyšní dvěma originály, zlatými
medailemi z olympiády v Sydney a z MS
v Kanadě, které jsou vystaveny v areálu školy. „Mám z toho dobrý dojem, je to vynikající
sportovec a oslovuje mladé lidi,“ říká o spolupráci s atletickou legendou ředitel školy Jan
Krchňavý.

MILADA SPALOVÁ, OPORA VK PROSTĚJOV se
v anketě Českého volejbalového svazu stala
nejlepší volejbalistkou ČR 2008, navíc dominovala i v kategorii Nejlepší blokařka. Markéta
Tomanová zase vyhrála kategorii Nejlepší ženské libero a skončila na pátém místě v kategorii Nejlepší volejbalistka. Michaela Jelínková
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MLADÍ TENISTÉ TK AGROFERT oporami výběrů

TOMÁŠ BERDYCH SE STAL v anketě MF DNES
Sportovcem roku 2008, na druhém místě skončila Renáta Sychrová, olomoucká kickboxerka,
mistryně světa a třetí v Evropě, na bronzovém
stupni se umístil Ladislav Hanák, přerovský
autokrosař, ten obhájil titul mistra Evropy.
Vítězové ankety v dalších krajích? Krasobruslař Tomáš Verner (Jihočeský kraj), nohejbalista
Petr Bubniak (Jihomoravský kraj), lyžař Lukáš
Bauer (Karlovarský kraj), David Kostelecký (Královéhradecký kraj), Zuzana Hejnová (Liberecký
kraj), orientační běžec Michal Smola (Zlínský
kraj), fotbalista Václav Svěrkoš (Moravskoslezský kraj), biker Jaroslav Kulhavý (Pardubický
kraj), střelkyně Kateřina Emmons (Plzeňský kraj),
oštěpařka Barbora Špotáková (Praha), veslař Ondřej Synek (Středočeský kraj), boxer
Lukáš Konečný (Ústecký kraj) a rychlobruslařka
Martina Sáblíková byla nejlepší na Vysočině.

OCENĚNÍ V PRŮBĚHU FINÁLE ČESKÉHO
POHÁRU. Ladislav Sypko, v současnosti kouč
druholigového ženského týmu TJ OP Prostějov,
převzal v přestávce finále Českého poháru
z rukou místopředsedy Krajského volejbalového svazu Vladimíra Tabary Čestné uznání KVS.
Ještě prestižnější uznání své práce v podobě
Medaile Dr. Otakara Koutského obdržel lékař
Pavel Navrátil, jenž vystřídal pod vysokou sítí
snad všechny posty. Od hráče, rozhodčího,
trenéra až po současnou funkci lékaře VK
Prostějov.

PETR CHYTIL A KAPITÁNKA VK PROSTĚJOV
Solange Soaresová předali v přestávce finále Českého poháru řediteli prostějovského
Dětského domova Vladimíru Brablecovi šek
na 25 000 korun. Část financí mezi sebou vybraly hráčky, realizační tým a zbytek dodalo oddílové vedení. Kromě finanční částky si
děti z Městské haly Sportcentra DDM odnesly
i spoustu upomínkových předmětů a dárků.

ZPĚVÁK, SKLADATEL, TEXTAŘ A SPISOVATEL
PAVEL NOVÁK zemřel ve středu 11. února
po dlouhé těžké nemoci. Pocházel z Přerova, na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval biologii a tělesnou výchovu. Jeho hity Chodím, Vyznání nebo
Pihovatá dívka znali snad všichni. V rámci

udělování Cen Olomouckého kraje za přínos
v oblasti kultury v roce 2006 byl Pavel Novák
uveden do Dvorany slávy, v tom roce také
oslavil 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 tehdy náměstek hejtmana Ing. Pavel
Horák.

PROSTĚJOV BYL OCENĚN, za projekt Zdravé
město získalo město od ministerstva vnitra stříbrnou cenu za kvalitu ve veřejné správě. Úspěch
město slavilo i na poli podpory investic, když
získalo cenu v anketě Město pro byznys a Prostějov skončil desátý. Ceny za kvalitu ve veřejné
správě a Ceny za inovaci si zástupci Zdravých
měst a regionů přebírali v Klášterním Hradisku
z rukou náměstka ministra vnitra Zdeňka Zajíčka. Ocenění pro Prostějov převzal místostarosta Vlastimil Uchytil. „Toto prestižní ohodnocení
obdrželo na čtyřicet obcí, regionů, případně
dalších organizací veřejné správy. Stříbrnou
cenu za kvalitu ve veřejné správě získalo také
Zdravé město Prostějov, což nás pochopitelně
velmi těší. Potvrzuje se, že pracujeme dobře
a že členství v Národní síti zdravých měst
a z toho plynoucí snahu o zkvalitňování práce města a městského úřadu bereme vážně.
Je také evidentní, že rozvoj Zdravého města
v našem případě koresponduje se zdravým
rozvojem podnikání,“ konstatoval místostarosta
Uchytil.

NEMOCNICE PROSTĚJOV, která je členem skupiny AGEL, začala jako první v Olomouckém
kraji a jako třetí v České republice užívat nový
analytický systém. Systém WADiana Compact
v hodnotě téměř 700 tisíc korun snižuje chybovost a zrychluje zpracování výsledků vyšetření.
„Zásadními výhodami nového systému je možnost objektivní archivace výsledků a absolutní
automatizace provozu. Oproti manuálnímu
vyšetřování, které se v řadě laboratorních pracovišť v České republice stále provádí, dosahujeme poklesu chybovosti řádově o desítky
procent a pacient má výsledky k dispozici
podstatně rychleji,“ popisuje vedoucí Oddělení laboratorní medicíny doc. MUDr. David
Stejskal, Ph.D., MBA.

ÚSPĚCH TK AGROFERT na halovém mistrovství
ČR mladšího žactva. Petra Melounová vyhrála na šampionátu, který se konal v Praze na
I. ČLTK, dvouhru a s Porubskou i čtyřhru! Hana
Kvapilová byla třetí v singlu a s naší Kolářovou i ve čtyřhře, v semifinále čtyřhry byla také
Kateřina Navrátilová, která hrála s Beckovou.
Na mistrovství žáků ve Vendryni se Miroslav
Chyba dostal ve dvouhře do semifinále a spolu
s naším Lukášem Vágnerem vyhrál zlato
ve čtyřhře. Štěpán Šimek pak byl s Motlem
v semifinále čtyřhry.

DUŠAN LOJDA VYHRÁL na přelomu ledna
a února turnaj futures (10 000 USD) v egyptské
Gíze a ukazuje se, že mu rozhodně prospívá
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trénink s Jaroslavem Navrátilem, šéftrenérem
našeho klubu. Jaká byla jeho cesta za titulem? 1. kolo: C. Calderon (Šp.) 2:6, 6:3, 7:5, 2.
kolo: P. Puscasu (Rum.) 6:7, 6:1, 6:4, čtvrtfinále:
S. Vagnozzi (It.) 7:6, 6:2, semifinále: L. Azzaro (It.)
6:3, 6:3, finále: D. Cracuin (Rum.) 4:6, 6:4, 6:4.

JAK SE DAŘILO TENISTŮM TK AGROFERT
na Australian Open? Blízko senzační výhře
nad Rogerem Federerem a postupu do čtvrtfinále byl Tomáš Berdych. V souboji se Švýcarem
vyhrál první dva sety, z postupu se ale nakonec
radoval druhý hráč světa, který zvítězil v pěti
setech. Byl to určitě jeden z nejkrásnějších
zápasů v celém turnaji. „Ani pokud máte proti Federerovi mečbol, nejde říct, že jste blízko
vítězství. Snad, že jste jen blíž. A já byl bohužel
ještě hodně daleko od chvíle, aby zápas skončil
mým vítězným úderem.“ Radek Štěpánek prohrál ve třetím kole se Španělem Verdascem,
ten se probojoval do finále! Lukáš Dlouhý byl
úspěšný ve čtyřhře, nejdříve se po boku Inda
Paese dostal do semifinále, ve kterém českoindický pár podlehl americkým bratrům Bryanům dvakrát 3:6. Byl spolu s Benešovou i v semifinále smíšené čtyřhry, nestačili na indický pár
Mirzaová-Bhupathí 4:6, 1:6. V kvalifikaci dvouhry prohrál Dlouhý ve druhém kole s Deličem.
Petra Kvitová po zisku titulu v Hobartu prohrála na Australian Open v prvním kole s Běloruskou Azarenkovou, Petra Cetkovská nestačila
také v prvním kole na Erakovičovou z Nového
Zélandu. Nejdále se dostala Lucie Šafářová,
poprvé v profesionální kariéře porazila Bammerovou a přes Novozélanďanku Marinu
Erakovičovou prošla pavoukem až k Francouzce Marion Bartoliové. Bitvu o postup do
osmifinále rozehrála brněnská rodačka slibně,
ale ve druhé sadě se karta obrátila.

RADEK ŠTĚPÁNEK se po Australian Open
opět dostal na pozici české tenisové jedničky.
V novém vydání světového žebříčku si polepšil
o tři příčky a patřilo mu 20. místo. Na 23. pozici
ho vystřídal Tomáš Berdych, přestože na Australian Open došel o kolo dále. Berdych totiž
v Melbourne jen obhájil loňské 4. kolo, zatímco
Štěpánek si bodově polepšil, protože v roce
2008 vypadl na úvodním Grand Slamu sezony
hned v prvním kole.
SONJA LIASOVSKÁ vyhrála na největším turnaji Les Petits As 2009 v kategorii do 14 let čtyřhru spolu s Petrou Rohanovou (I. ČLTK Praha).
Ve finále spolu porazily první nasazený pár,
Američanky Duvalová-Vickeryová 3:6, 6:4, 10:8.
Na cestě do finále nepohrál český pár ani set,
velký odpor mu kladla slovenská dvojice Uberalova, Vajdová, kterou Liasovská s Rohanovou
přehrály až ve dvou tiebreacích.

JAN HRADSKÝ SE STAL DVOJNÁSOBNÝM
ŠAMPIONEM, na halovém mistrovství České
republiky dorostenců v Příbrami vyhrál dvouhru a čtyřhru spolu s Filipem Strnadem (TK NERIDÉ). Hradský ve finále dvouhry porazil právě
svého deblového parťáka. Adam Pavlásek byl
ještě ve finále čtyřhry, Michal Kozelský a Marek

Raštica skončili ve čtyřhře v semifinále! Na mistrovství republiky určitě překvapila Tereza
Smitková, získala bronz ve dvouhře a čtyřhře!
Jako loňská starší žákyně udělala velký krok
dopředu a trenér Volejník je s ní zatím určitě
spokojený. Marieta Vágnerová pak ještě získala s Petrou Kubinovou z TK Sparta Praha zlato
ve čtyřhře. A jak se dařilo našim mladším?
Halové mistrovství České republiky starších
žáků se hrálo v Prostějově, náš Lukáš Gorecký
se probojoval do finále dvouhry a nestačil jen
na Robina Staňka (I. ČLTK Praha), mezi staršími žákyněmi si z Plzně odvezla mistrovský titul
ve čtyřhře Eva Rutarová, která hrála s Terezou
Hejlovou (VSK VŠB-TU Ostrava).

TEREZA SMITKOVÁ ovládla v tenisovém areálu
T.K. Milten v Milovicích osmý ročník Realsport
Open. Teprve patnáctiletá hráčka TK AGROFERT Prostějov potvrdila, že ve svém ročníku
patří u nás k nejlepším a dosáhla svého prvního „double“, když zvítězila ve dvouhře a spolu
s další prostějovskou hráčkou Evou Rutarovou
i ve čtyřhře. Připomeňme si cestu Terezy k turnajovému titulu. 1. kolo: Polcerová (SVK) 6:3,
6:0, 2. kolo: Matysová (Něm.) 6:1, 7:5, čtvrtfinále:
Rutarová (ČR) 3:6, 6:3, 6:1, semifinále: Müllerová (Maď.) 6:1, 6:4, finále: Jakšičová (Srb.) 3:6,
6:4, 6:3.

podlehla ve čtvrtfinále Američance Venus
Williamsová a postoupila na 25. místo WTA!

MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ SPORT
A VĚDA (aplikace vědeckých poznatků v tenise) se konal na začátku dubna v areálu Národního tenisového centra Morava. Ve spolupráci
s Městem Prostějov, Olomouckým krajem a TK
PLUS ho pořádaly Český tenisový svaz, Fakulta
tělesné kultury UP Olomouc a Sport a věda s.
o. Kdo mj. v Prostějově přednášel? Doc. PaedDr. Pavel Kolář, přednosta Kliniky rehabilitace
2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Motole, Dr. Miroslav Černošek, jednatel TK
PLUS a majitel a. s. Česká sportovní, Dr. Piotr
Unierzyski, trenér a lektor ITF, Univerzita Poznaň,
Prof. Dr. Alexander Ferrauti, lektor ITF, RuhrUniversität Hochům, Doc. RNDr. Jiří Zháněl,
Dr., předseda MK ČTS, FTK UP v Olomouci,
Prof. PhDr. F. Vaverka, CSc., FTK UP v Olomouci,
Mgr. J. Balaš, sportovní ředitel ČTS a mnozí další.
Účastníci hodnotili seminář jako jeden z nejlepších, který se v posledních letech u nás konal.

V PORTUGALSKÉM MĚSTĚ FARO se v první
polovině března dařilo Dušanu Lojdovi, vyhrál
turnaj Futures (10 tis. USD). Jak došel k vítězství?
V prvním kole přehrál Francouze Reneta 6:2,
6:4, ve druhém Belgičana Foliea 6:0, 6:4, ve čtvrtfinále Slováka Čapkovič 6:3, 6:1, v semifinále
Nizozemce Schoorela 6:2, 6:2 a první set ztratil
až ve finále proti Setkičovi ze Srbska – 6:2, 2:6,
6:3.

EXTRALIGU VOLEJBALISTEK PLNÍ HANÁ!
Od příští sezóny bude vedle týmů VK Prostějov,
UP Olomouc, PVK Precheza Přerov hrát i Sokol
Šternberk, který tak v nejvyšší soutěži nahradí sestupující Tatran Střešovice. K jeho oporám patřily mimo jiné i exprostějovské hráčky Měrková
a Minářová.

VYNIKAJÍCÍ VÝKONY Petry Cetkovské a Petry
Kvitové v Indian Wells, kde naopak Berdych se
Štěpánkem vypadli hned v úvodu. Oba daviscupoví reprezentanti tak nenavázali na své
úspěšné vystoupení proti Francii. Štěpánek
nestačil na domácího Sama Querreyho 4:6,
3:6, Berdych podlehl Srbovi Viktoru Troickimu
3:6, 1:6. Petra Cetkovská se po nečekaném
vítězství nad Jelenou Dementěvovou 7:6 (2),
2:6, 6:1 probojovala do 3. kola. Tam prohrála se
Slovenkou Hantuchovou 5:7, 5:7. Petra Kvitová
v Indian Wells porazila Francouzku Parmentierovou a Benešovou, ve třetím kole ji přehrála
Ruska Kuzněcovová.

V MIAMI BERDYCH I ŠTĚPÁNEK skončili v osmifinále, Berdych nestačil na světovou trojku
Novaka Djokoviče a nezopakoval loňskou
semifinálovou účast. Štěpánek podlehl Španělu Fernandu Verdascovi. Životní výsledek si
na tomto turnaji uhrála Iveta Benešová, která
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Fed Cup s Amerikou
Tradiční Nike Junior Tour
UniCredit Czech Open
Zlatá tretra Ostrava
Kam doletí Orli v play off?

ČESKÝ FEDCUPOVÝ TÝM má konci dubna před
sebou velkou příležitost, vítězství nad Španělskem mu po devíti letech otevřelo cestu do semifinále Fed Cupu a v brněnské hale Rondo
přivítáme Ameriku. Všechno záleželo na tom,
zda se nehrající kapitánce Mary Joe Fernandezové podařilo přemluvit vynikající sestry
Williamsová. „Kdyby hrály, bylo by to velice
atraktivní, když nepřiletí, budeme mít mnohem
větší šanci,“ řekl český nehrající kapitán Petr
Pála v Brně po vítězství nad Španělskem
a hned dodal, co by mu více vyhovovalo. „Je
atraktivnější být ve finále, než hrát semifinále
proti sestrám Williamsovým…“ S Američankami mají české tenistky výrazně nepříznivou bilanci. Při posledním vzájemném utkání v roce
2003 podlehly v prvním kole Světové skupiny
0:5. Oba týmy se utkaly v soutěži celkem desetkrát a úspěch slavil ještě československý výběr
pouze v letech 1983 a 1985. Před čtyřiadvaceti lety zvítězil ve finále, Československo tehdy
porazilo Ameriku 2:1, hrálo se v Nagoji, kapitán Jiří Medonos měl v týmu Mandlíkovou,
Sukovou, Holíkovou a Maršíkovou… A co říkal
před zápasem s Amerikou šéf českého tenisu
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Ivo Kaderka? „Pro český tenis je to skvělý výsledek, dostat se v této velké konkurenci do semifinále je velmi těžké a může se to podařit jen těm
nejvyrovnanějším týmům. Jsme rádi, že se bude
hrát opět v Brně, našli jsme tam pro fedcupový
celek dokonalé zázemí a výborné diváky. Samozřejmě si velice vážíme přístupu přestavitelů
města, jsou k našim projektům vstřícní. Pro mě
je rozhodně lepší méně slavný zápas a postup
do finále Fed Cupu bez sester Williamsových,
než nádherný strhující duel, úžasný euforický
tenis a prohrát se silnou Amerikou 2:3.“
NIKE JUNIOR TOUR, světový seriál pro kategorie 12 a 14 let vstupuje do třináctého ročníku
a od začátku je u toho prostějovský tenis, má
dlouhodobou spolupráci s firmou Nike a je
také garantem českého okruhu. Ten vychází
i nadále ze zaběhnutého systému, dva turnaje
mladšího a dva staršího žactva, na ně navazuje Masters, které se tradičně hraje v Prostějově
na přelomu září a října (29. 9. – 2. 10.). Vítězové si vybojují účast na celosvětovém finále
a získávají kompletní vybavení firmy NIKE. Ti
nejlepší pak mají šanci získat smlouvu s prestižní

firmou Nike. Jaké jsou termíny letošního českého
seriálu Nike Junior Tour? Starší žáci a žákyně
opět zahájili v Prostějově 17. – 21. dubna, další turnaje této věkové kategorie se uskuteční
od 31. července do 4. srpna v TK Slavia PU Plzeň, mladší žáci a žákyně budou hrát 7. – 11.
srpna v TK DEZA Valašské Meziříčí a 21. - 25. srpna v areálu pražské Sparty. „Neměníme pořadatele jednotlivých turnajů, turnaje seriálu mají
v těchto místech už svou tradici a záleží nám
především na tom, aby byl spokojen hlavní
marketingový partner firma Nike,“ říká Jaroslav
Balaš, šéf reprezentace na Masters NJT, který
se už pomalu stává inventářem celosvětových
vyvrcholení tohoto seriálu. Byl na jedenácti
z dvanácti finále, na celosvětovém Masters
žádný z koučů nemá takovou bilanci jako on!
Proč je takový zájem o turnaje českého seriálu
Nike Junior Tour? „Určitě je to i tím, že na konci
je celosvětové finále, které se koná v atraktivním místě a navíc se ho pravidelně zúčastňují
tenisoví manažeři. Pro nejlepší a nejperspektivnější mnohdy čeká smlouva s firmou Nike,“
opakuje každoročně Jaroslav Balaš.
FESTIVAL NEJMLADŠÍCH MINIŽAČEK (ročník
narození 1998) pro rok 2009, což je vlastně
Mistrovství republiky v této věkové kategorii se
bude hrát v Prostějově v termínu 2. a 3. května a pořadatelem je BK Prostějov. Akce by se
měly zúčastnit nejlepší kluby z České republiky,
předchozí ročník nejmladších minižaček se
hrál v Pardubicích a naše děvčata obsadila
vynikající 2. místo. Z tohoto úspěšného týmu
trenéra Pavla Švécara může část dívek hrát
i letos. Doplní je hráčky trenéra Pavla Buriánka a měl by tak vzniknout perspektivní tým
s ambicemi na dobré umístění.
UNICREDIT CZECH OPEN 2009 se bude už tradičně hrát v druhém týdnu grandslamové
Paříže (31. 5. – 7. 6.), opět mohou ti, kteří na Roland Garros neuspějí, hledat na Hané tenisové
sebevědomí. V Prostějově se bude hrát o 150
tis. USD+H a potřetí pod názvem prestižní italské banky. Tenisovým králem na Hané se loni
stal Argentinec Agustin Calleri, který ovládl
patnáctý ročník mezinárodního tenisového
turnaje, ve finále zdolal svého krajana Martina
Vassalla Arguella. V hlavní soutěži se představili čtyři Argentinci a dva se dostali do finále. Ještě nikdy v historii neměl prostějovský turnaj tak
skvělé obsazení, připomeňme však jeho limity
– nemohou hrát tenisté první desítky, pro hráče
od jedenáctého do padesátého místa mají
pořadatelé čtyři karty. V turnajovém pavouku
bylo loni jedenáct hráčů z první světové stovky
ATP! Ve výborné konkurenci se českému tenisu
nedařilo, do hlavní soutěže se nakonec dostalo osm Čechů, do druhého kola postoupili jen
dva… „O kvalitě našeho hráčského pole svědčí
i to, že obhájce titulu Argentinec Roitman nebyl
vůbec mezi nasazenými,“ říkala loni turnajová
ředitelka Petra Píchalová-Langrová. Před finále UniCredit Czech Open se konala tradiční
tisková konference, za předsednickým stolem
je už několik let stejné sestava – Ing. Jiří Kunert,

předseda představenstva a generální ředitel UniCredit Bank, Ing. Ivo Kaderka prezident
ČTS a jednatel TK PLUS Dr. Miroslav Černošek.
„Turnaj měl opět velice kvalitní úroveň jak
po sportovní, tak i společenské stránce a to
co od něj očekáváme, se vždycky naplní,“
říkal na začátku šéf UniCredit Bank Ing. Kunert
a pak dodal to – pro pořadatele nejdůležitější
– s TK PLUS byla uzavřena smlouva na další tři
roky. „Budeme dále podporovat tento prestižní
turnaj, který nese jméno naší banky. A protože
mám rád kulatá čísla, věřím, že tu budeme i při
dvacátém ročníku,“ dodal Kunert ke spokojenosti všech. Přidejme, že Živnostenská banka, která je nyní pod křídly UniCredit Bank, je
u prostějovského turnaje jako titulární partner
od roku 1998, navíc je přítomna na poměrně
velkých turnajích v Umagu či Sopotech. I letos
bude mít turnaj kvalitní obsazení, stejně jako
loni budou dokonale zajištěny doprovodné
akce. Přijede na ně i velká hvězda, jedna
z komerčně nejúspěšnějších tenistek historie, Anna Kurnikovová. Zahájí golfový turnaj
na Slavkově, odehraje exhibiční smíšenou
čtyřhru, jejíž složení se ještě dolaďuje a na VIP
Party předá charitativní šeky. „VIP party měla
loni noblesní úroveň, přijel premiér, ministři
a členové vlády, šéfové firem z první desítky,
Andrej Babiš a Tomáš Chrenek k nám už jezdí
tradičně jako dobří přátelé, na golfovém turnaji byl Carl Lewis, Jim Courier, Richard Krajicek
a Prostějovák Karel Nováček, byli ozdobou
závěru turnaje a zapojili se do všech akcí –
včetně charity a VIP turnaje. Přítomnost hostů
vyjadřuje respekt k našemu turnaji, doprovodné akce, jejich obsazení pak to, co chceme
a přejeme si, aby k našemu turnaji patřilo,“
dodával loni Černošek. Letos to nebude jiné…
V pátek 5. června se uskuteční Den UniCredit
Bank, s golfovým turnajem v Golf Clubu Austerlitz Slavkov u Brna a s VIP UniCredit tenisovým turnajem čtyřher, o den později se bude
hrát tenisový turnaj VIP TK PLUS a už tradičně
se uskuteční VIP Party, mj. vystoupí skupina Kryštof a Richard Krajčo, zpěvák Viktor
Sodoma, v programu je tradičně módní
přehlídka STONES.
ZLATÁ TRETRA OSTRAVA, 48. ročník populárního
atletického mítinku se uskuteční ve středu 17.
června opět na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích, letos s dvěma novinkami. Tou
hlavní je oproti minulým letům změna na postu ředitele mítinku, stává se jím legenda české
atletiky a nejlepší oštěpař historie Jan Železný.
Nový je i název mítinku – Zlatá tretra Ostrava.
„Je to pro mě obrovská čest. Ostrava je mou
srdeční záležitostí. Vždy jsem tady hodně rád
závodil a snažil se podávat nejlepší výkony,“
říkal nový ředitel Jan Železný. „Honza je nejen
ve světě atletiky, ale i v olympijském hnutí respektovanou osobností. Jmenováním Jana
Železného ředitelem závodu chceme zaútočit
na Diamantovou ligu,“ konstatoval Miroslav
Černošek. A Jan Železný?„Právě tady vidím
určité pracovní povinnosti do příštích let, kdy
se budeme snažit dostat do Diamantové ligy.
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Mám blízko k lidem, kteří to mají na starost. Ať
je to Sergej Bubka, Sebastian Coe nebo prezident IAAF Lamine Diack,“ řekl bývalý vynikající
tyčkař a dnes velká funkcionářská osobnost. Už
je známo, že v roce 2010 nahradí seriál atletických mítinků Zlatá liga Diamantová liga a místo
šesti mítinků jich bude dvojnásobek. Konečná podoba nového seriálu má být potvrzena
na konci tohoto roku. Loni zářil v Ostravě především Kubánec Dayron Robles, vytvořil nový světový rekord na 110 m překážek a čas 12,87 byl
později vyhlášen IAAF světovým výkonem roku.
„Ostrava se tím hodně zviditelnila. Mezinárodní
atletická federace (IAAF) a případně Evropská
atletická asociace (EAA) vidí, že Česká republika neumí pouze vychovávat své vlastní světové
hvězdy atletiky, ale že rovněž dokáže přilákat ty
zahraniční a uspořádat mítink, v němž se už druhý rok za sebou lámaly světové rekordy,“ konstatoval manažer mítinku Alfonz Juck. Sympatický
Kubánec se letos v Ostravě opět představí. „Ostrava zůstane navždy v mém srdci. Mým cílem
bude letos vylepšit loňský výkon a věřím, že mě
diváci přijdou v hojném počtu podpořit,“ prohlásil Robles. Přijede i chorvatská výškařka Blanka
Vlašičová. Naopak poprvé zavítá na vítkovický
stadion keňská běžkyně Pamela Jelimová, jediná atletka současnosti, která je schopná konkurovat legendární světové rekordmance na 800
metrů Jarmile Kratochvílové. Určitě se v Ostravě
pokusí její výkon z roku 1983 překonat. „Věřím,
že minimálně osobní rekord v Ostravě zaběhnu.

Vítězové prostějovských
challengerů
(od roku 2004 Czech Open)
1994 – K. Kučera (Slovensko)
1995 – A. Gaudenzi (Itálie)
1996 – A. Česnokov (Rusko)
1997 – B. Ulihrach (ČR)
1998 – R. Fromberg (Austrálie)
1999 – R. Fromberg (Austrálie)
2000 – A. Vinciguera (Švédsko)
2001 – B. Ulihrach (ČR)
2002 – G. Coria (Argentina)
2003 – R. Štěpánek (ČR)
2004 – R. Štěpánek (ČR)
2005 – J. Nieminen (Finsko)
2006 – J. Hájek (ČR)
2007 – S. Roitman (Argentina)
2008 – A. Calleri (Argentina)

Do rekordu Jarmily mi chybí tři a sedmdesát
setin sekundy a to je na této úrovni ještě stále
dost,“ řekla Jelimová. Hvězdou Zlaté tretry bude
určitě oštěpařka Barbora Špotáková, vynikající
překážkář Petr Svoboda, Zlatá tretra Ostrava
bude mít letos šestnáct disciplín. „Nařizují to
předpisy IAAF pro mítinky Grand Prix,“ konstatoval manažer mítinku Alfonz Juck. Každý vynikající výsledek je potřeba pro koeficient, potřebný
pro zařazení do Diamantové ligy. Samozřejmě,
i letos se budou konat všechny doprovodné
akce, především pro atletické příznivce. A ekonomické zabezpečení atletického mítinku?
„Navzdory krizi je Zlatá tretra ve vynikající kondici. Díky výborným výsledkům za námi stojí silní
partneři,“ řekl Miroslav Černošek.
PROSTĚJOVŠTÍ ORLI si v závěru základní části
Mattoni NBL hodně zkomplikovali výchozí situaci pro play off, dobré vylosování a vzájemná bilance s týmem Děčína jim otevírala cestu k tolik
potřebnému třetímu místu. Jen tak byla šance
vyhnout se favorizovanému týmu z Nymburka
a proklouznout do finále. Domácí porážky s Kolínem a s Opavou, navíc jasná výhra Děčína
nad „oslabeným“ Novým Jičínem vše rozhodly.
AKCE JÁGR TEAMU začínají na konci června,
hvězdy z NHL a zahraničních lig se představí
v zápasech, které jsou dobrou přípravou pro
nadcházející sezónu. Určitě nebude v programu JÁGR TEAMU chybět golfový či tenisový
turnaj.

„Je to pro mě srdeční záležitost.
Nejde jen o to, že jezdím za kamarády, které moc rád vidím, ale
od prvního kroku v areálu mám
pocit, že jsem mezi svými, mezi lidmi, kteří mají rádi český tenis, fandí mu a chtějí pro něj to nejlepší.
Prostějovský klub je dokonale
profesionálně vedený a je tedy
zákonité, že i turnaj má tu nejvyšší
kvalitu. Jediné, co nejsou schopni prostějovští ovlivnit je sportovní
vývoj turnaje, samozřejmě by
chtěli, aby se více prosadili čeští
hráči, ale to je mimo jejich snažení a síly. Co však ovlivnit mohou
je noblesa toho všeho, co turnaj
doprovází.“

Ivo Kaderka o prostějovském
Czech Open
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Víme, že jste opravdový hráč
Víme, že požadujete precizní [K]ontrolu s neuvěřitelným citem
A také víme… že jedna z těchto raket bude pro vás ta pravá
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