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Je nám velikou ctí udělit

Jaromíru Jágrovi

ČESTNÉ ČLENSTVÍ

v tenisovém klubu

TK Prostějov

č.  6*
lub

P R O S T Ě J O V ,  a. s.

ČESTNÉ ČLENSTVÍ
v tenisovém klubu TK Prostějov bylo uděleno:
č.  1   Karel NOVÁČEK
č.  2   Martina HINGIS
č.  3   Jana NOVOTNÁ
č.  4   Sergej BUBKA
č.  5   Petr KORDA
č.  6   Jaromír JÁGR
č.  7   Ing. Jiří KUNERT
č.  8   Ing. Svatoslav NOVÁK
č.  9   Jiří NOVÁK
č. 1 0   In  g. Iv o K ADERKA

č. 11  MUDr. Ivan LANGER
č. 12  Dominik HAŠEK
č. 13  Ivan LENDL
č. 14  Ing. Andrej BABIŠ
č. 15  Andrzej KULIKOWSKI
č. 16  Chris VERMEEREN
č. 17  Ing. Milan VELEK

č. 19  Jan ŽELEZNÝ
č . 20  PhDr. Vladimír ŽELEZNÝ
č .  21  MUDr. Oldřich JONÁŠ
č . 22  Patrik LANGER
č. 23  Luba "ČUŽÁK" RYS
č. 24  Prof. Milan JANOUT
č. 25  Alois FLAŠAR
č. 26  Jim COURIER
č. 27  Richard KRAJICEK
č. 28  Carl LEWIS
č. 29  Doc. Pavel KOLÁŘ
č. 30  Mirek TOPOLÁNEK
č. 31  Petr SALAVA
č. 32  Ing. Jan TESAŘ
č. 33  Ing. František KREUZ
č. 34  Ing. Martin KOCOUREK
č. 35  Petra KVITOVÁ

č. 18  Francesco RICC I BITTI
prezident ITF           

lub
P R O S T Ě J O V ,  a. s.

Jaromír Jágr

„Chci hrát hokej, dokud to půjde.“

jaromír jágr ve 
světě hokeje
NHL

Stanley Cup: 1991, 1992 
*Hart Trophy (nejužitečnější hráč 
podle novinářů): 1999 
*Art ross Trophy (nejproduktiv-
nější hráč sezony): 1995, 1998, 
1999, 2000, 2001  
*Ted Lindsay Award (pro nejuži-
tečnějšího hráče podle ostatních 
hokejistů): 1999, 2000, 2006 
*V prvním týmu Utkání hvězd: 
1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2006  
*V týmu nováčků v Utkání hvězd: 
1991.

Ostatní

Vítěz ZoH 1998 v Naganu  
*Bronzový medailista z olympiády 
v Turíně 2006  
*Vlajkonoš české olympijské výpra-
vy 2010 ve Vancouveru  
*mistr světa z let 2005 a 2010  
*Vítěz české Zlaté hokejky: 1995, 
1996, 1999, 2000, 2002, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2011  
*Vítěz ankety Český sportovec roku 
2005  
*V nejlepší pětce mS 2004, 2005, 
2011  
*Nejlepší útočník mS 2011  
*V 2005 vstoupil do Triple Gold Clu-
bu pro vítěze Stanley Cupu, olym-
pijských her a mS  
*Držitel medaile Za zásluhy o stát 
2010.

jaromír jágr
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jaromír jágr už nemusí na ledě udělat žádnou kličku, vstřelit gól a přesto má místo v hokejovém nebi. Nikdy 
se nedá odpovědět na otázku, kdo stál a stojí za jeho hvězdnou kariérou. Určitě rozvážný táta s trpělivou má-
mou, celá jeho rodina, trenéři, kteří mu odmalička pomáhali. Hokejové Kladno, obětaví lidé v Pittsburghu, kde 
začínal svou cestu NHL a pak dobří lidé všude jinde na jeho zámořských štacích. Spoluhráči se vyjmenovat ne-
dají, protože za jménem mario Lemieux by jich byla dlouhá řada. Hokej mu dal ohromnou příležitost – stát se 
slavným a on na druhé straně povýšil tu nádhernou hru svým mistrovstvím mezi nejkrásnější na světě.  

březen 2012 - šatna Philadelphia Flyers s miroslavem Černoškem

Medaile za zásluhy od prezidenta Václava Klause.



milý jardo, 4:0 je i v tenise pořád ještě hodně málo. Přeji Ti ještě hodně šťastných gemů.“
Petra Kvitová

„Při trénincích byste vůbec nepoznali, kolik mu je. Nikdy se nechoval jako čtyřicetiletý. Nevyhle-
dává volné dny, nevyhýbá se námaze, nechce úlevy. I když by mohl. Dělá pravý opak.“

Peter Laviolette, trenér Philadelphie Flyers



jaromír jágr je hrající legendou českého a světového hokeje. mezi jeho největší úspěchy v re-
prezentaci České republiky patří zlato z olympijských her v Naganu v roce 1998 a zisk zlata z mi-
strovství světa v letech 2005 a 2010. mimořádné úspěchy slavil v kanadské Národní hokejové 
lize. Dvakrát se stal držitelem poháru pro jejího vítěze a je historicky nejlepším Evropanem, kte-
rý kdy v této soutěži hrál. mnohokrát byl vyhlášen nejlepším hokejistou u nás i v zámoří, v roce 
2005 se stal českým Sportovcem roku. je skutečnou osobností našeho sportu, která se těší vy-
soké popularitě a představuje pozitivní příklad pro mladou generaci.

Zaznělo ve Vladislavském sále Pražského hradu při předávání státních vyznamenání v roce 2010.

 „Všechno na světě je možné. Pokud do toho dáš srdce, vůli a bojuješ.“
jaromír jágr po zisku zlatých medailí na mS 2010

„jarda jágr je pro mě jednou z největších sportovních osobností, kterou jsem kdy poznal, a vše 
je o to cennější, že má v sobě obrovské češství, oceňuji na něm i zvláštní suchý humor, který ho 
dělá hodně zajímavým. Prožil jsem s ním krásné chvíle, byl jsem s ním několikrát nejen v New 
Yorku, stejně jako v Pittsburghu, naposledy před několika týdny v jeho letošním angažmá ve 
Philadelphii. Byli jsme na večeři a musím říct, že jarda má v sobě stále více přirozené moudros-
ti, je radost s ním povídat. Byl a je naprosto přirozený při setkání s obchodními partnery, kte-
ří stáli za naší spoluprací s jÁGR Teamem a věřte, že to není samozřejmé. Když převzal po tátovi 
hokejové Kladno, začal se na svět dívat přece jen odpovědnějšíma očima. Byl a je na našich ak-
cích vždycky uznávanou celebritou. Poznal jsem mnoho menších sportovních hvězdiček, které 
si myslely, že se kolem nich točí svět a po několika letech se propadly do neznáma. jarda je ge-
niální svým hokejem, přirozený svou člověčinou a nenahraditelný jako Čech, který proslavil naši 
zem. jsem rád, že jsme kamarádi.“

Miroslav Černošek
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Sportovec Jihomoravského kraje
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Přiznám se, když si pro hlav-
ní cenu v  anketě Sportovec 
olomouckého kraje přicházejí 
tenisté našeho klubu, beru to 
tak trochu jako samozřejmost. 
V  jedenáctileté historii ankety 
se to stalo už podeváté, koneč-
ně – těžko někdo mohl pře-
konat wimbledonskou slávu 
Petry Kvitové a prostějovský 
tenis má v našem kraji tak vý-
sadní postavení, že to jinak ani 
dopadnout nemohlo. Co mě 
však vždycky vezme u srdce, 
je předávání Čestných cen a 
Cen olomouckého kraje. Letos 
si pro ni přišel gólman mar-
tin Vaniak, před ním ji dostali 
Aleš Valenta, Karel Brückner, 
jiří Dopita, oldřich machač, 
michal Klasa, Robert Změlík, 
Ivo Viktor, Rostislav Václavíček, 
jaroslav Navrátil a loni Pavel Hapal. Co jméno, to velký sportovní a 
životní příběh.

je dobře, že vedení olomouckého kraje každoročně vyzvedává spor-
tovní osobnosti, váží si jich a oceňuje, co dokázaly v minulosti. Navíc 
jsou dokonalým příkladem pro sportovní mladí. Anketa o nejlepšího 
sportovce kraje je opravdu prestižní, dělá radost celému sportovní-
mu hnutí v našem regionu a je obdivuhodné, že každý rok přicházejí 
na scénu další slavné osobnosti. Stejně vizionářsky olomoucký kraj 
každoročně oceňuje i kulturní počiny, uvádí velké osobnosti do Síně 
slávy.

Patří to i k filozofii agentury TK PLUS, také vyzdvihujeme ty, kteří psali 
historii prostějovského tenisu, jsme partnery ankety Sportovec města 
Prostějov, v ní se každoročně uvádějí osobnosti do Síně slávy prostě-
jovského sportu. A myslím si, že je povinností všech, kteří tu možnost 
mají – vzpomenout osobnosti, které proslavily region a následně Čes-
kou republiku ve světě a je dobře, že jich je stále hodně. Prostějov, 
olomoucký kraj, Česká republika se má opravdu čím chlubit a jsem 
rád, že naše agentura stojí za anketami, které to pravidelně dělají.

A že to – na druhé straně – ještě všude nedělají? V debatách někde za 
barem či v hospodě se mnohdy připomínají vynikající výsledky čes-
kých sportovců, slavné zápasy, nezapomenutelné góly a výkony, ale 
zdá se mi, že hektická doba nese sebou mnohdy i nedostatek velko-
rysosti – zastavit se, a ukázat na ty slavnější. Závidíme jim? Nemáme 
sílu jim zatleskat? Přiznat si, že dokázali víc než my?

Rád bych připomenul, že naše agentura už na přelomu tisíciletí přišla 
v pražském obecním domě s velkým projektem Sportovní osobnosti 
století. Byl především o těch, kteří proslavili náš národ v minulém sto-
letí, stali se hrdiny olympijských her, světových šampionátů, stali se 
sportovními legendami. Tady je pár jmen, kolem kterých se to tehdy 
točilo – Emil Zátopek, Věra Čáslavská, josef masopust, Antonín Pa-
nenka, Ivo Viktor, jaromír jágr, Kateřina Neumannová, jiří Raška, jan 
Veselý, Ivan Lendl, Štěpánka Hilgertová, jan Železný a mnozí další. A 
když bych se měl otočit do blízké historie, tak ve stejném duchu se 
nesly i oslavy 111 let prostějovského tenisu. mirek Černošek na jevišti 
Národního domu připomínal osobnosti, které budovaly slávu prostě-
jovského klubu, a také vzpomněl ty, které se oslav nedožili. „měli jsme 
je rádi, chybí nám, ale bohužel, nebylo jim dopřáno, aby se tady nyní 
s námi radovali,“ říkal. ocenil velkorysost těch, kteří od začátku tvořili 
slávu prostějovského klubu.

Všude za hranicemi se v  arénách vyvěšují dresy, tleská se bývalým 
sportovcům, když přijdou do hlediště, vítají se, všichni jsou na ně hrdí. 
U nás? Rychleji se zapomíná, schováváme se za všelijaké problémy, 
životní starosti, donekonečna opakujeme, jak je doba kolem nás hek-
tická a v ní se neumíme zastavit. je to škoda. 

Pamatuji si, jak se v newyorské madisonce loučil mark messier, šest-
krát vyhrál  Stanley Cup, dvakrát získal Hart Trophy. Nabitá hala, čer-
vený koberec, rodina, hymna, jeho dres stoupal nahoru a i ti, co nikdy 
neplakali, měli lesklé oči. A nezapomenu, jak pak přišel do salonku 
VIP New York Rangers, všichni povstali, tleskali, jarda jágr a skoro 
celý mančaft taky. messier stál kousek od dveří a s ním dovnitř přišlo 
zvláštní fluidum velké osobnosti. Nedá se na tu chvíli zapomenout. 
Všude jinde takhle poděkovat umí, snad se to i nás změní. 

Petr Chytil, 
jednatel TK PLUS

P. S.

Pevně věřím, že za moc let bude dres jardy jágra také viset u stro-
pu některé z českých hal. I když mám trochu strach, aby to něko-
ho napadlo… On sám si totiž o to neřekne, na to je moc skromný.

BK PROSTĚJOV

VEČER MISTRŮ

ZLATÝ KANÁR

42
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52

12 BERDYCH NA TURNAJI MISTRŮ
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48

58

68

30

38
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NIKE JUNIOR TOUR

HISTORIE

PŘIPRAVUJEME

PÁR SNŮ

ŠEST ZLATÝCH

KRÁLOVNA ANKET

CHAMPIONS LEAGUE

BK A VK

CAFÉ BAR T. BÍMA

IV. ČTVRTLETÍ 

TENISOVÁ EXTRALIGA

8

26

46

55

62

22

HLEDAjí SE NoVÝ BERDYCH A KVIToVÁ

VYNIKAjíCí SEmIFINÁLE

AGASSI A GRAFoVÁ

PRoSTĚjoV VKRoČIL Do HISToRIE

EVRoPA BERE NADĚjI

KoNEC VELKÝCH SNŮ

HLEDÁNí HVĚZD

ČERNoŠEK PoKŘTIL GALERII

ŽEBŘíČKY DC A FC
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ÚSPĚCHY HVĚZD

KVIToVÁ KANÁŘí KRÁLoVNoU

PRoSTĚjoV NA ŠPICI

FC, DC, KULTURA...
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Davis Cup
Davis Cup

Suverénní 
postup



9

V ostravské ČEZ Areně byl položen 
nový povrch novacrylic ultracushion, 
dřevěný podklad se speciálním nástři-
kem nahrazuje dřívější taraflex, který 
byl vyškrtnut ze seznamu povolených 
povrchů. „Je velice rychlý, což jsme chtě-
li. Hraje se na něm většina turnajů nej-
vyšší kategorie, kluci jsou na něj zvyk-
lí,“ konstatoval v ostravě Navrátil. Naši 
hráči si nově položený povrch pochva-
lovali. 

jak vypadal žebříček ATP po Australian 
open? 7. Berdych, 31. Štěpánek, 81. Ro-

sol, navíc měl nehrající kapitán v týmu 
nejlepšího českého deblistu Františka 
Čermáka. Italové měli v nominaci An-
drease Seppiho (42.), Potita Staraceho 
(68.) a deblisty Daniele Braccialiho (33. 
v žebříčku čtyřhry ATP) a Simone Bolel-
liho (40.), ten byl na siglovém žebříčku 
na 135. místě. Český tým přijel do os-
travy už tradičně pendolinem, Berdych 
se k týmu připojil později a měl k tomu 
dokonalý důvod – vyhrál sedmý titul 
ve dvouhře na turnaji v  montpellieru. 
Italský nehrající kapitán Corrado Ba-
razzutti měl od prvních dnů problémy 
s  nachlazením druhého hráče týmu 
Staraceho, ten se nakonec ve dvou-
hrách neobjevil a na kurt přišel až ve 
čtyřhře. 

Co říkal před Itálií Kaderka? „Teď se ne-

bojím, každý soupeř v  Davisově poháru 
je těžký, ale my jsme prostě silnější než 
Itálie a mám velice dobrý pocit, že oba 
naši nejlepší chtějí Davisův pohár hrát a 
hlavně v něm uspět. Tomáš je mezi svě-
tovou špičkou, dokazuje to v posledních 
měsících na každém turnaji a Radek cítí, 
že spolu s  Tomášem mají šanci dostat 
se hodně daleko. Musí jim však vydržet 
zdraví, to je základní předpoklad.“

Čtvrteční slavnostní los na ostravské 
radnici určil, že první se na kurtu ve 
vítkovické aréně představil Štěpánek 

s Andreasem Seppim. Pak Berdych a 
Simone Bolelli, který nahradil nachla-
zeného Potita Staraceho. „Můžeme tu 
vykládat, že jsme přijeli vyhrát, ale také 
musíme uznat, že proti nám stojí oprav-
du silný soupeř,“ konstatoval otevřeně 
po losování Corrado Barazzutti. „Stačí 
se podívat na poslední výsledky Tomáše 
Berdycha, Štěpánek musel hrát výborně 
v deblu v Melbourne. Samozřejmě, přijeli 
jsme bojovat, ale český tým je hodně kva-
litní.“

Český kapitán Navrátil samozřejmě di-
plomaticky odpověděl, že v Davis Cupu 
jsou všechny zápasy těžké, ale v zákuli-
sí přidával, že žádný jiný výsledek než 
– 2:0 po sobotě – nečeká. Přiznejme, 
na druhé straně nikdo také nečekal, že 
Radek bude bojovat o první bod skoro 

Italové, kteří se po jedenácti letech dostali po barážovém trápení v Chile zpět 
do Světové skupiny, nebyli pro český tým těžkým soupeřem. Tomáš Berdych 
s Radkem Štěpánkem spolehlivým výkonem zařídili, že už po třech zápasech 
bylo rozhodnuto o postupujícím do čtvrtfinále Davisova poháru.  „je obrov-
ská výhoda, že budeme hrát v  domácím prostředí, v  ostravě vždycky bylo 
vynikající publikum,“ říkal loni po oznámení losu Tomáš Berdych. Všechno se 
potvrdilo, vyprodaná ČEZ Arena opět připravila české daviscupové reprezen-
taci dokonalou atmosféru. Čeští tenisté porazili v utkání prvního kola Světové 
skupiny Davisova poháru Itálií 4:1. Italové se k  nám vrátili po jedenatřiceti 
letech, tehdy jsme je doma porazili a získali Davisův pohár.

ČR - Itálie 4:1 
Světová skupina,  

1. kolo, Ostrava,  
10. – 12. 2. 2012

Štěpánek – Seppi
4:6, 6:4, 6:3, 3:6, 6:3  

Berdych – Bolelli
6:3, 4:6, 7:5, 6:2  

Berdych, Štěpánek – 
Bracciali, Starace

6:3, 6:4, 6:2  
Rosol – Seppi

4:6, 6:3, 6:4 

Čermák – Bolelli  
4:6, 4:6

„V  ostravské ČEZ Areně 
byla jako vždy skvělá te-
nisová atmosféra, zno-
vu se potvrdilo, že ostra-
va je městem sportu. Dě-
láme v ní i další projekty, 
například Zlatou tretru.“

Miroslav Černošek

Italský kapitán Corrado Barazzutti sedí jako Rus Šamil Tarpiščev také na 
dvou kapitánských židlích, na té fedcupové je zatím výrazně úspěšněj-
ší, navíc s jeho osobou přiletělo do Česka i připomenutí slavného finále 
před jedenatřiceti lety. „je to už hodně dávno, ale na finále v Praze si po-
řád dobře pamatuju. Tehdy to bylo hodně napínavé a vypjaté. Češi byli s 
Ivanem Lendlem velmi silní,“ přiznal Barazzutti. Ve finále Davisova pohá-
ru 1980 získal jediný italský bod, za rozhodnutého stavu porazil Tomáše 
Šmída, den předtím prohrál s Ivanem Lendlem ve čtyřech setech.
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čtyři hodiny a že se rozhodne až v páté 
sadě. „Ráno jsem se probudil se zánětem 
v krku a na sto procent jsem nevěděl, jesti 
nastoupím. Myslel jsem, že po prvním 
setu padnu, byl jsem rád, že se držím na 
nohou. Když jsem šel na kurt, cítil jsem 
se dobře, ale jak šel tep nahoru, ztrácel 
jsem sílu. V zápase jsem měl momen-
ty, kdy jsem se cítil vyčerpaný a hodně 
špatně,“ řekl Štěpánek po zápase. „Na 
výhru jsem nadřel, v posledním setu 
se ukázaly moje zkušenosti a srdce.“ 
Navrátil moc dobře věděl, že se Ra-
dek v tom zápase doslova pral sám se 
sebou. „Viděl jsem při každém střídání, 
jak se trápil. I když to bylo 2:2, tak se 
nepoložil. Radek je bojovník, dokáže se 
vyhecovat ve chvíli, kdy to už jiní prostě 
zabalí a nebojují.“

Za nachlazeného Staraceho nastou-
pil proti Berdychovi Bolelli (135. ATP), 
Ital sice poslední vzájemné zápasy 
vyhrál, ale to už bylo dávno – v roce 
2009 na French open a o rok dřív 
v Basileji. V ostravě to byl však jiný zá-
pas. Sedmý hráč světa šel za druhým 
bodem naprosto sebevědomě, a tře-
baže se Ital snažil držet krok ve výmě-
nách, výborně servíroval, dokonce 
srovnal stav setů na 1:1, po prvním 
dnu český tým vedl 2:0. „Lehký zá-
pas jsem nečekal. Věděl jsem, že Bolelli 
do druhé světové stovky nepatří. Hru 
a talent má na to, aby byl v žebříčku 
mnohem výš,“ komentoval Berdych 
své první daviscupové vítězství proti 
Itálii v ostravě. Ti, co chtěli vzpomínat 
na Berdychovy výkony před rokem 
proti Kazachstánu, museli přiznat, 
že na rychlém povrchu se představil 
zkušený sebevědomý tenista, který 
právem patří do světové špičky. To-
máš navíc v týdnu před Davis Cupem 
získal ve francouzském montpellier 
sedmý titul ve dvouhře, ve finále po-
razil ve třech setech Francouze Gaël 
monfilse.

Čtyřhra vše rozhodla, hodně zále-
želo na Štěpánkově zdraví, Berdych 
byl připravený nastoupit. „Věřím, že 
mě dá docent Kolář do pořádku a zítra 
budu schopný hrát,“ uvedl Štěpánek 
v  pátek pozdě večer. Barazzutti po-
slal na dvorec snad už uzdraveného 
Staraceho a Braccialiho, ale byli tam 
oba chvílemi spíše v roli komparsistů, 
Tomáš Berdych a Radek Štěpánek je 
doslova vyhnali z  dvorce. Starace se 
také na dvorci nejdéle rozkoukával, 

právě jemu vzali naši hned na za-
čátku servis a šli jasně za vítězstvím 
v  prvním setu. Snad jen za stavu 
stavu 3:1 v otvíracím dějství kapitán 
Navrátil trochu znervozněl, Radek ale 
po dvou dvojchybách zvedl hlavu, 
otočil nepříznivé skóre 0:40 a svůj 
servis udržel. Na Štěpánkovi neby-
lo skoro znát, že se v  pátek trápil se 
zánětem v krku. Ve druhém setu naši 
vzali servis Braccialimu a výhodu 
udrželi až do konce. Ve třetím setu 
naši proměnili hned první mečbol! 
Navrátil čekal, že v deblové nominaci 
ukáže Barazzutti na kvalitnějšího de-
blistu Bolelliho, že mu dá vedle Brac-
cialiho přednost před Staracem. „Ten 
byl nejhorší na dvorci, bylo na něm až 
moc znát, že několik dní netrénoval. 
Povrch mu vůbec neseděl, i když naši 
kluci hráli výborně.“ Co říkal Berdych? 
„Hráli jsme od začátku dobře, nebyly 
tam žádné problémy a momenty, kdy 
bychom si to komplikovali.“ A Štěpá-
nek? „Vzali jsme hned v první hře jejich 
servis, srazili jsme je dolů a dostali pod 
obrovský tlak. K ničemu jsme je celé 
utkání nepustili.“ Pro Navrátila je pár 
Berdych-Štěpánek velkou daviscu-
povou jistotou, z deseti čtyřher v této 
týmové soutěži prohráli jen jednou, 
před třemi lety ve finálovém souboji 
ve Španělsku podlehli dvojici Lopez, 
Verdasco. Nikdo jiný je nezlomil, švý-
carskému tandemu Federer, Allegro 
dokonce před pěti lety v o2 Areně 
nestačil na Čechy ani mečbol v tie-
breaku třetího setu barážového zá-
pasu. „Byli jsme všichni rádi, že nám k 
postupu stačily první dva dny. Radek s 
Tomášem pro tým odvedli dobrou prá-
ci. Díky nim mohli v neděli dostat šanci 
Lukáš Rosol a František Čermák. Hlav-
ně pro Rosola to byla určitě dobrá zku-
šenost, nutně potřebujeme k Tomášovi 
a Radkovi třetího hráče, sami dva na to 
v  těžkých zápasech stačit nemohou,“ 
konstatoval Navrátil. 

od neděle se ale daviscupové deba-
ty nesly především o našem příštím 
čtvrtfinálovém soupeři – Srbsku, zda 
si světová jednička Novak Djokovič 
najde místo ve svém nabitém teni-
sovém kalendáři a druhý dubnový 
víkend přiletí do pražské o2 Areny. 
Nikomu rozhodně nevadilo, že Itálie 
byla v prvním kole Davisova poháru 
soupeřem jen do soboty.

EnergieVkazdemPohybu_210x297.indd   1 12.10.2010   13:57:19

V Ostravě  
poprvé Jestřábí oko

V ČEZ Aréně mělo premi-
éru jestřábí oko, náklady 
hradila ITF, která užívá-
ní jestřábího oka zavedla 
do týmových soutěží šest 
let po jeho grandslamo-
vé premiéře na US open 
2006. „Určitě je to dob-
ré nejen pro hráče, ale i 
pro diváky, zatraktivní to 
zápas,“ říkal v ostravě ka-
pitán Navrátil. V ČEZ Are-
ně bylo instalováno deset 
kamer, které určovaly do-
pady míčů s přesností 3,6 
milimetrů. Hráči mohu 
požádat pomoc jestřá-
bího oka třikrát v průbě-
hu každého setu, v pří-
padě, že je jejich žádost 
úspěšná, počet žádostí 
zůstává nezměněn. jed-
nu možnost navíc ještě 
tenisté získávají automa-
ticky v tie-breaku. jestřá-
bího oka mohou využít 
také rozhodčí na empaj-
ru nebo týmový kapitán. 
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Začala cesta 
za obhajobou Fed CupFed Cup
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Pála nominoval k  zápasu prvního kola tým 
ve složení – Petra Kvitová (2. WTA), Iveta Be-
nešová (49.), Lucie Hradecká (47.) a Barbo-
ra Záhlavová-Strýcová (53.), tedy „belgic-
kou“ sestavu, která loni vybojovala v Charle-
roi postup do finále Fed Cupu. Tehdy přiletě-
la do Belgie Šafářová, zranila se a nahradila ji 
právě Hradecká. Ta je od té doby stálou člen-
kou Pálova výběru. Kapitán to ani tentokrá-
te neměl lehké, říkal – „stále mám na výběr 
minimálně osm hráček, je to pro mě pokaždé 
hodně složité.“ 

Německá kapitánka Barbara Rittnerová 
měla hodně silnou sestavu – Sabine Lisická 
(14.), julia Görgesová (21.), Anguelique Ker-
berová (27.) a Anna-Lena Grönefeldová (60. 
ve čtyřhře). ještě štěstí, že Rittnerová nemě-
la k dispozici světovou desítku Andreu Pet-
kovičovou, ta si v Heidelbergu po příletu ze 
Sydney v polovině ledna vyslechla diagnózu 
– únavová zlomenina ve spojení kosti křížo-
vé, kyčelní a pánevní. I tak patřila na němec-
ké lavičce k nejhlasitěji povzbuzujícím člen-
kám týmu…

„Je to sice první kolo, ale kdybychom spo-
lu byly ve finále, nikdo neřekne ani půl slova. 
Němky jsou hrozně vyrovnané, i když jim chy-
bí Petkovičová, tak to na situaci nic nemění. 
Jsme tady v trochu jiném složení než v Moskvě, 
je to „belgický tým“, takže doufám, že to zvlád-
neme,“ říkala česká jednička a semifinalistka 
Australian open Petra Kvitová po losování 
ve Stuttugartu. „Myslím, že doma všichni če-
kají, že vyhraju všechno, takže jsem úplně v kli-
du... Ale nejsem na to sama, jsme tým a potře-
bujeme tři body. A je úplně jedno, kdo je získá. 
Samozřejmě budu ráda, když nějakým bodem 
přispěju.“

Do poslední chvíle tajil Pála jméno druhé 
singlistky, nakonec ukázal na Ivetu Benešo-
vou, která otevírala duel se Sabine Lisickou. 
Němka byla všude v  médiích pasována do 
role favoritky. „Bude cítit nějaký tlak, je to ně-
mecká jednička. Navíc hraje doma, myslím, že 
bude trochu nervózní,“ kalkulovala před za-
hajovacím duelem se Sabine Lisickou Iveta 
Benešová. 

Petra Kvitová byla loni hlavní hvězdou čes-
kého týmu, vyhrála všech šest dvouher a 
byla hlavní strůjkyní zisku Fed Cupu. I ve 
Stuttgartu  se o ní mluvilo jako o největší 
hvězdě zápasu, Pála byl však v prognózách 
opatrný. „Nikde není psáno, že Petra vyhra-
je dva zápasy. Nemůžeme na ni vytvářet tlak, 
že – musí. Naše další holky můžou klidně vy-
hrát a získat body.“ 

Pála měl zase šťastnou ruku! Benešová šo-
kovala stuttgartskou Porche Arenu, porazi-
la německou jedničku a světovou čtrnáctku 
Sabine Lisickou – 2:6, 6:4, 6:2! Prohrála jas-
ně první set, ve druhém setu zvládla klíčo-
vé chvíle a esy si pomohla při brejkbolech Li-
sické. Za stavu 1:2 prohrávala 15:40, ale dala 
dvě esa a podání si udržela. „To mi hodně po-
mohlo, zvedlo mě to, byl to klíčový moment 
zápasu,“ mínila Benešová. Druhého brejku se 
dočkala v devátém gamu a při svém podá-
ní potvrdila zisk setu. Ve třetím setu už měla 
Iveta zápas pod kontrolou. „Věděla jsem, že 
jsem lepší. Hrála trochu zbrkle, dařilo se mi číst 
její servis a ve výměnách jsem si věřila,“ říkala 
šťastná Benešová. „Mám hroznou radost, že 
se mi to povedlo a zvládla jsem to. Začátek ne-
byl nejlepší, obě jsme byly nervózní, ale ve dru-
hém setu jsem se do toho dostala, ona zača-
la panikařit a měla jsem převahu. Je to super 
výsledek,“ řekla Benešová. „Za co bych se po-
chválila? Že jsem to nevzdala a vybojovala to. 
Doufám, že jsem ukázala, že jsem bojovnice, ji-
nak bych to asi neotočila.“

Zápas Kvitové proti julii Görgesové měl pro 
Petru šťastný konec. Po dvou hodinách a 
jednadvaceti minutách vyhrála třetí set 10:8! 
Na ukazateli byl stav 3:6, 6:3 a 10:8. Kvitová 
byla ve třetím setu dva míče od porážky. Za 
stavu 4:5, 0:30 však ukázala sílu a otočila na 
6:5. Za tohoto stavu šla servírovat na vítěz-
ství, ale v důležitém okamžiku ji zradil servis. 
„Byl to hrozně těžký zápas. Jsem jednička, bod 
se ode mě čeká. Julia hrála výborně, hlavně 
dobře podávala. V třetím setu to bylo hrozně 
vyrovnané a nervy už mi párkrát tekly. Neby-
lo jednoduché je udržet, jsem ráda, že jsem to 
na druhý pokus doservírovala,“ řekla Kvitová 

Loňský červencový los Fed Cupu v Kobe nám pro první kolo určil Němec-
ko, od té doby se do prvního únorového týdne letošního roku se však hod-
ně událo. Petra Kvitová se stala světovou dvojkou a podle expertů, anket 
WTA a ITF dokonce královnou světového tenisu, navíc český tým slavně 
vyhrál Fed Cup. Na druhé straně Němky ztratily svou jedničku, tehdy je-
denáctou hráčku WTA Andreu Petkovičovou. Zápas ve Stuttgartu byl pro 
český tým už pátým duelem na palubovce soupeře, německá kapitánka 
Barbara Rittnerová byla i přes ztrátu týmové jedničky hodně optimistická: 
„Česko je určitě nejtěžší los, který jsme mohli mít, ale skvělé je, že hrajeme 
doma. Toužíme po odplatě.“ Nepodařila se jim, ve stuttgartské Porche Are-
ně vyhrály Češky 4:1, bylo rozhodnuto už po třech zápasech a v semifiná-
le jsou počtvrté za sebou.

„Zápasy Petry rozhodla 
její mentální vnitřní síla, 
ani nechci říkat – zkuše-
nosti, oba své zápasy vy-
bojovala svou ohrom-
nou urputností. Když se 
dostane pod deku a do 
krize, tak se prostě zved-
ne. I proto je na žebříč-
ku tam, kde je… I v těch 
nejhorších chvílích najde 
cestu k výhře.“

Ivo Kaderka
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po zápase. „K postupu potřebujeme tři body, 
máme na to tři možnosti a věřím, že to dotáh-
neme.“

Kvitová to v  otvíracím zápase nedělního 
programu neměla se Sabine Lisickou opět 
jednoduché. Ve druhé hře odvrátila dva 
brejkoboly a pak si obě hráčky držely servis, 
v  tiebreaku byla Němka přesnější a vyhrála 
první sadu. „Moc mi tady nešel return a tr-
valo mi set a půl, než jsem se s tím srovnala,“ 
komentovala Kvitová začátek zápasu. od 
druhého setu už byla Petra lepší, agresiv-
nější, více si pomáhala bekhendem a po 
dalším brejku vedla v rozhodující sadě 3:0. 
V páté hře odvrátila třetí brejkbol Němky 
a pak už kráčela ke třetímu českému bodu. 
„Jsem nadšená, že jsem zápas zvládla, protože 
Sabine neměla co ztratit. Je skvělé, že jsem už 
teď přidala třetí bod, nemusíme být nervózní 

a můžeme si to užít. Navíc si semifinále za-
hrajeme doma,“ říkala Kvitová v rozhovoru 
po zápase. „Vést tři nula v Německu je úžas-
né, protože všechny zápasy byly vyrovnané,“ 
řekl Pála. Petra vyhrála ve Fed Cupu osmou 
dvouhru za sebou a v hale na mezinárodní 
scéně i s loňským rokem ovládla už 23 zápa-
sů bez klopýtnutí! 

„Nebýt Petry Kvitové, mohlo to být všechno 
jinak, ale rozdíl jedniček obou týmů je až pří-
liš markantní,“ napsal německý tisk po fedcu-
povém duelu. „I přes výkyvy v její hře to ale 
byla právě semifinalistka Australian Open, 
kdo představoval největší rozdíl. Bez ohledu 
na to, do jaké situace českou jedničku Julia 
Görgesová nebo Sabine Lisická dostaly, Petra 
Kvitová zůstala v klidu a vždycky dokázala od-
povědět,“ přidávali němečtí novináři ve svém 
zpravodajství.

Česká fedcupová reprezentace pokračovala 
ve Stuttgartu na vítězné vlně. „Tým má vý-
borného kapitána Petra Pálu, který je s ostat-
ními – symbolicky řečeno – jedno tělo a jedna 
duše. Všechno si vyříkají, vzájemně si rozumí 
a není mezi nimi ani na vteřinu žádné napětí. 
To je v ženském týmu hodně důležité a je třeba 
říct, že Petr zatím neudělal špatné rozhodnutí. 
Určoval sestavu k  jednotlivým zápasům, při-
znejme si, mnohým se někdy nelíbila, předsta-
vovali by si ji jinak, ale výsledek mu vždycky, 
opakuji – vždycky dal za pravdu. Dokonalou 
práci také odvedl a odvádí realizační tým, i 
ten si zaslouží velké ocenění. Petr Pála má však 
také z čeho vybírat, v tom má proti Jardovi Na-
vrátilovi velkou výhodu,“ říkal po zápase šéf 
českého tenisu Ivo Kaderka. V  realizačním 
týmu došlo k jedné změně –  Davida Kotyzu 
vystřídal v  roli fedcupového trenéra šéftre-
nér pražské Sparty David Kunst. „Přišel jsem 
do výborné party, kde to všechno dokonale 
funguje,“ říkal ve Stuttgartu. 

Francesca Schiavoneová a spol. vydřely vý-
hru 3:2 nad Ukrajinou a Italky jsou našimi 
soupeřkami v semifinále a po pěti zápasech 
na půdě soupeřek bude český tým hrát ko-
nečně v domácím prostředí, v ostravské ČEZ 
Aréně. Ve druhém semifinále se střetnou 
Srbsko a Rusko.
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odložená 
korunovace

Kvitová si přišla 
pro ZLATéHO KANárA

Krátce po slavnostním  
ceremoniálu, zleva: 
Petra Kvitová 
Lukáš rosol
Barbora Krejčíková 
Patrik rikl 
František Čermák 
Miroslav Brychta  
a Petr Pála
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Tradiční moderátor Zlatého 
kanára Petr Vichnar zahájil 
galavečer slavnostního předá-
vání, když do  plné přerovské 
haly vstoupila Petra Kvitová. 
Všichni jí aplaudovali vesto-
je. „Všichni už znali výsled-
ky ankety, ale všechno bylo 
nakonec o Petře Kvitové, ta 
opožděný slavnostní večer vy-
zvedla hodně nahoru. Bylo to 
o ní, je velkou hvězdou, celé 
akci dala velkou prestiž. je lí-
bezná, milá, laskavá a přitom 
fantastická tenistka,“ hodnotil 
šéf českého tenisu Ivo Kader-
ka skutečnost, že si Petra Kvi-
tová přece jen našla v  hektic-
kých dnech čas na přerovský 
slavnostní ceremoniál. Přímo 
z fedcupového duelu ve Stut-
tgartu odletěla v pondělí ráno 
do Londýna na večerní pře-

dávání cen Laureus, jímž se 
neřekne jinak než – sportovní 
oscaři. Navíc měla dvojnásob-
nou šanci na zisk prestižního 
ocenění, za sezonu 2011 byla 
nominována jak v kategorii 

Sportovkyně roku, tak Průlom 
roku, navíc – jako první český 
sportovec se zúčastnila toho-
to setkání sportovních celeb-
rit. Přestože nezískala ocenění 
ani v jedné ze dvou kategorií, 
zklamaná nebyla. „musím říci, 
že to bylo něco úplně jiného. 
jsem zvyklá potkávat vesměs 
jen tenisty, ale nominováni v 
této anketě byli nejlepší spor-
tovci z celého světa. Byl to 
velký zážitek a jsem moc ráda, 
že jsem byla v nominaci. Celý 
večer jsme si s koučem náram-
ně užili. Bylo ctí být tam a být 
mezi nominovanými,“ svěřila 
se česká tenistka. Druhý den 
po slavnostním vyhlášení se 
Petra Kvitová opět potkala 
s martinou Navrátilovou, sešly 
se ve Wimbledonu při natá-
čení dokumentu pro americ-

kou televizní společnost CNN. 
Vyfotily se před vstupem na 
centrální dvorec, zapózovaly u 
originálu slavného zlatého ta-
líře Venus Rosewaterové, ceny 
pro vítězku. Ta byla vyrobena 

Petra Kvitová se stala hlavní hvězdou opožděného předávání trofejí Zlatý 
kanár v Přerově. Výsledky devatenáctého ročníku byly oznámeny vloni ke 
konci prosince, tradiční přerovský tenisový svátek však byl kvůli státnímu 
smutku zrušen, náhradní termín se uskutečnil po skončení Fed Cupu ve 
Stuttgartu a na začátku ostravského daviscupového týdne. Světová dvoj-
ka si přišla nejen pro hlavní trofej, ocenění pro nejlepší českou tenistku, 
česká fedcupová reprezentace navíc získala trofej Tým roku. Petra Kvitová 
jednoznačně dala předávacímu večeru dokonalou noblesu.

Jak si vedly v 19. ročníku ankety Zlatý kanár české kluby?

TK AGRoFERT Prostějov získal pět trofejí, TK Sparta Praha dvě, TK NERIDÉ a 
TK Precolor Plus Přerov jednu trofej, v  nejlepším deblovém páru roku jsou 
zastoupeny kluby I. ČLTK a TK NERIDÉ a ve vítězném týmu Fed Cupu v sezoně 
2011 nastoupily po dvou hráčkách z klubů TK AGRoFERT Prostějov a I. ČLTK 
Praha, jedna hráčka byla z TK NERIDÉ a TK Sparta Praha.

Ivo Kaderka  
s držitelkou hlavní  

trofeje Petrou Kvitovou 
(TK AGRoFERT Prostějov)

Patrik rikl 
talent roku
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Harmonie kultury a přírody

Olomoucký kraj se svými dvěma turistickými regiony 
– Jeseníky a Střední Moravou – je místem, které svou 
rozmanitostí uspokojí každého návštěvníka. Na své si přijdou 
vyznavači pěší turistiky, horských túr či relaxace. Hory a malebná 
příroda s unikátním klimatem jsou tím pravým místem pro výlet 
i dovolenou v létě i v zimě. 
Milovníky kultury, architektonických skvostů a památek zaujmou
města a městečka na Střední Moravě. Hrady, zámky a muzea
otevírají své brány a odhalují tak dávná tajemství předků. Během
sezóny se zde koná řada kulturních akcí, které jsou určeny
pro velké i malé návštěvníky. Zkrátka nepřijdou ani sportovní
nadšenci. Pro ně je připravena neustále se rozšiřující síť cyklo-
tras, sportovní centra i aquaparky. Bavit se tak může celá 
rodina. Odpočinek nabízí několik zdejších lázeňských zařízení, 
například Termální lázně ve Velkých Losinách a Priessnitzovy
lázně v Jeseníku. Neopakovatelná je také atmosféra hanácké 
metropole – Olomouce, která je přirozeným centrem regionu. 
Za obdiv zcela jistě stojí Sloup Nejsvětější Trojice, památka 
zapsaná na seznamu UNESCO, unikátní barokní kašny, ale 
i mnoho dalšího. 

Přijeďte a uvidíte!Přijeďte a uvidíte!

Olomouc • Střední Morava • Jeseníky 

Další informace na www.olomoucregioncard.cz

Nejzajímavější místa v Olomouci, na Střední Moravě a v Jeseníkách lze poznat 
zdarma nebo s výraznou slevou díky turistické slevové kartě Olomouc region Card. 

Tipy na výlet:
Příklady jsou uvedeny pro 2 dospělé osoby 

a 1 dítě do 15 let (2+1) s využitím 
Olomouc region Card – 48 hod.  

(1. den cca od 15.00 hod., 3. den cca do 15.00 hod.)

JESENÍKY
1. ½ den: Zámek Jánský Vrch 

– muzeum Javorník
2. den: Zlatorudné mlýny – muzeum Zlaté Hory 

– rozhledna Biskupská kupa 
– Jeskyně Na Špičáku 

– Adrenalin Park Jeseníky (Česká Ves)
3. ½ den: Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník 

– Muzeum Vincenze Priessnitze 
– letní bobová dráha (Petříkov)

Orientační cena pro 2+1: 

bez karty: 1 180 Kč, s kartou: 450 Kč

Ušetříte: cca 730 Kč

STŘEDNÍ MORAVA
1. ½ den: Hrad Šternberk – Golf Club Olomouc

2. den: veřejná doprava v Olomouci 
– Muzeum moderního umění 

– audioprůvodce – Veteran Arena 
– Zoo Svatý Kopeček – Fort č. II Radíkov 

3. ½ den: Prohlídka města 
Lipník n. Bečvou s dárkem 

– Hrad Helfštýn – Aquapark Plovárna Hranice
Orientační cena pro 2+1: 

bez karty: 1 825 Kč, s kartou: 450 Kč

Ušetříte: cca 1 375 Kč

VSTUPY ZDARMA: 74 míst

hrady • zámky • muzea • zoo • památky UNESCO 
• veřejná doprava v Olomouci • sbírkové skleníky 
• botanická zahrada • arboretum • minigolf • golf  

ATRAKTIVNÍ SLEVY: 121míst

lázeňské procedury • bazény • aquaparky 
• jeskyně • divadlo • sport • restaurace • ubytování 
• adrenalinové zážitky • muzea • památky

Bouzov

Dlouhé StráněJavoříčské jeskyněAquapark Olomouc

Zámek a zahrady Kroměříž Petříkov

Kouty nad Desnou Mladějov

Zoo OlomoucVeteran Arena, Olomouc Vlastivědné muzeum, Olomouc

v roce 1864 z ryzího stříbra a 
pokovována ryzím zlatem ve 
firmě messrs Elkington and 
Co. Ltd v anglickém Birming-
hamu. Vítězkám turnaje je 
tato originální mísa předává-
na pouze symbolicky a ihned 
po skončení finálového zápa-
su prezidentem klubu, jímž 
je tradičně vévoda z Kentu, 
uložena v muzeu londýnské-
ho All England Lawn Tennis 
and Croquet Clubu. Kvitová 
se navíc ve Wimbledonu ne-
chala zvěčnit u koláže obří 
fotky, na které je s trofejí po 
loňské výhře a raduje se po 
proměněném mečbolu vedle 
Srba Novaka Djokoviče. A pak 
už pospíchala, aby byla letec-
kým speciálem co nejdříve 
v Přerově. Na letiště do Vídně 
pro ni jel Prostějovák Tomáš 
Langr, vyšlo to přesně podle 
harmonogramu. „Všechno se 
nakonec podařilo díky velko-
rysé pomoci doktora mirka 
Černoška, nebýt jeho – bylo 
by Petřino místo v  první řadě 
prázdné,“ říkal po skončení 
slavnostního předávání šéf 

přerovského tenisu Ing. Petr 
Huťka.

Na Petře Kvitové bylo od chví-
le, co vstoupila do haly, vidět, 
že si vše dokonale užívá, urči-
tě ji moc záleželo na tom, aby 
se slavnostního večera zúčast-
nila. měla vedle sebe příte-
le Adama Pavláska, za sebou 
rodiče, sourozence, rodinné 
přátele. Na slavnostním gala-
večeru si šla na kanáří pódium 
pro tři ceny – stala se jasnou 
vítězkou ankety Zlatý kanár, 
nejlepší českou hráčkou, byla 
členkou vítězného týmu Fed 
Cupu. „Loni jsem několikrát 
dostala otázku, jak na sobě 
budu pracovat, abych získala 
velkého Kanára, protože do-
teď v této anketě vítězil jen 
Tomáš Berdych. Chtěla jsem 
jej minimálně napodobit. Loni 
měl skvělé výsledky a o to více 
jsem ráda, že jsem tuto anke-
tu vyhrála. Vždyť je to trofej 
pro nejlepšího tenistu České 
republiky. Navíc jsem ji získa-
la poprvé, takže jsem šťastná,“ 
říkala spokojená šampionka 
po slavnostním ceremoniálu. 
„Všechny výsledky z loňského 
roku byly nad očekávání. je to 
pro nás něco navíc a ujištění 
se, že jsme na té správné ces-
tě.“

Otec Tomáše Berdycha 
převzal ocenění  
Nejlepší český tenista 
z rukou  
Ing. Martina jarolíma, 
ředitele společnosti 
Cream Real Estate  
a náměstka hejtmana 
olomouckého kraje  
Dr. Ivana Kosatíka
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BerDyCH 
v montpellieru

Sedmý
titul
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Na začátku února získal Tomáš Ber-
dych sedmý titul v kariéře, ve fran-
couzském montpellieru ve finále 
porazil domácího Gaela monfilse 
6:2, 4:6, 6:3. Berdych potvrdil roli 
nasazené jedničky, první set v  tur-
naji ztratil až v nedělním finále. „Byl 
jsem tu poprvé a byl jsem překvape-
ný, jaký je to skvělý turnaj. Teď budu 
muset najít místo v nabitém kalen-
dáři pro příští rok, abych se sem vrá-
til a titul obhájil,“ řekl Berdych při 
závěrečném ceremoniálu. Turnaj v 
hale vyhrál Berdych podruhé v kari-
éře a poprvé po sedmi letech. Před 
montpellierem uspěl rovněž ve 
Francii, roce 2005 vyhrál v pařížské 
hale Bercy. Z turnajového triumfu 

se Berdych radoval poprvé od říjno-
vého vítězství v Pekingu 2011.

jak Tomáš postupoval do finále? 
V  otvíracím kole porazil Francou-
ze Serru 6:0, 6:2, ve čtvrtfinále jeho 
krajana mahuta 6:3, 6:4, v semifiná-
le Němce Kohlschreibera 6:3, 6:4 a 
ve finále třetího nasazeného Fran-
couze monfilse 6:2, 4:6, 6:3. Šesta-
dvacetiletý Berdych si za výhru na 
konto připsal 91 900 eur (2,3 mili-

onu korun), do žebříčku ATP získal 
sedmý hráč světa 250 bodů.

Vyrovnaný třetí set rozhodla osmá 
hra. Berdych měl nejdříve dva brej-
kboly, které dokázal monfils odvrá-
tit, při třetím však udělal dvojchy-
bu. Nabídnutou možnost Berdych 
následně při svém podání využil a 
po dvou hodinách a pěti minutách 
duel ukončil esem. 

„Bylo to velmi vyrovnané a jsem nad-
šený, že jsem dokázal strhnout výhru 
na svoji stranu. Je to o to cennější, že 
jsem porazil domácího hráče, což je 
samozřejmě smutné pro publikum,“ 
řekl v televizním rozhovoru Tomáš 
Berdych. „Tomáš odehrál skvělý zá-

pas, nedal mi moc manévrovacího 
prostoru. Snažil jsem se hrát agre-
sivněji, dobře returnoval, bojoval, ale 
nestačilo to,“ komentoval monfils 
finále. V hledišti Berdycha podpo-
rovala přítelkyně Ester Sátorová, 
fandila mu společně se španělským 
fyzioterapeutem josem Felixem 
Gonzalesem Castillou. 

Tituly Tomáše Berdycha
2004 Palermo, antuka, Filippo Volandri (Itálie)  6:3, 6:3

2005 Paříž, koberec, Ivan Ljubičič (Chorvatsko)  6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 6:4 

2007 Halle, tráva, marcos Baghdatis (Kypr)  7:5, 6:4

2008 Tokio, tvrdý povrch, juan martín del Potro (Argentina)  6:1, 6:4

2009 Mnichov, antuka, michail južnyj (Rusko)  6:4, 4:6, 7:6(5)

2011 Peking, tvrdý povrch, marin Čilič (Chorvatsko)  3:6, 6:4, 6:1

2012 Montpellier, tvrdý povrch, Gaël monfils (Francie)  6:2, 4:6, 6:3

Účast ve finále

2005 Bastad, antuka, 

rafael Nadal  
(Španělsko) 

6:2, 4:6, 2:6

2006 Halle, tráva, 

roger Federer  
(Švýcarsko) 

0:6, 7:6(5), 2:6

2006 Bombaj,  

tvrdý povrch, 

Dmitrij Tursunov  
(Rusko) 

3:6, 6:4, 6:7(5)

2008 Bastad, antuka, 

Tommy robredo  
(Španělsko) 

4:6, 1:6 

2010 Miami, tvrdý povrch, 

Andy roddick  
(USA) 

5:7, 1:6

2010 Wimbledon, tráva, 

rafael Nadal  
(Španělsko) 

3:6, 5:7, 4:6

„Bylo to velmi vyrovnané a jsem nadšený, že jsem dokázal strhnout vý-
hru na svoji stranu. je to o to cennější, že jsem porazil domácího hráče, 
což je samozřejmě smutné pro publikum,“ 

Tomáš Berdych
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Šesté
dějství

Ceny
olomouckého kraje 
za KULTUrU
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Každoročně vstupuje s  markem Ebe-
nem na jeviště moderátorská noblesa, 
plná jemného humoru a letos to ne-
mohlo být jiné. S každým oceněným na-
víc přicházel zajímavý příběh velké tou-
hy – prosadit se na poli kultury. Hejtman 
olomouckého kraje Ing. martin Tesařík 
spolu s kunsthistorikem milanem Tichá-

kem otevřeli dveře do Dvorany slávy 
a předali Cenu za celoživotní přínos v 
oblasti kultury Vladimíru Vraňovskému, 
hudebníkovi a hudebnímu pedagogovi, 
zakladateli a do července 2001 umělec-
kému vedoucímu Dechového orches-
tru mladých ZUŠ jeseník. Vladimír Vra-
ňovský se dále podílí mj. na organizaci 
Schubertovy mezinárodní soutěže pro 
klavírní dua v jeseníku. Toto významné 
ocenění převzal z rukou hejtmana také 
folkový hudebník, skladatel a písničkář 
jaroslav Hutka. „Měl jsem v Olomouci ro-
diče a napsal tu mnoho písniček. V tomto 

měsíci oslavím šedesáté páté narozeniny, 
a proto mě moc těší, že cenu přebírám 
právě v tomto měsíci a právě v tomto 
městě,“ dodal jaroslav Hutka.

Pro Cenu za výjimečný počin roku v ob-
lasti profesionálního umění –  výtvarné 
umění si přišla sochařka Dagmar Ko-
verdynská, tvoří v obci Nový malín na 

Šumpersku, její díla jsou zastoupena 
ve sbírkách Vlastivědného muzea Šum-
perk a dalších galeriích. Cenu ji předal 
jednatel TK PLUS miroslav Černošek. „TK 
PLUS nestojí jen za sportem, ale přivádí do 
regionu také zajímavé kulturní projekty a 
jsme rádi, že Ceny Olomouckého kraje za 
přínos v oblasti kultury získávají stále vět-
ší prestiž,“ konstatoval mj. Černošek.

Řady laureátů ceny za výjimečný kul-
turní počin rozšířili také Tomáš motýl a 
Nikola Táborská, dva zástupci dětského 
pěveckého sboru motýli Šumperk. Se-

Už pošesté se v moravském divadle předávaly Ceny olomouckého kraje 
za přínos v oblasti kultury. Z celkového počtu 128 návrhů na ocenění vy-
brali krajští radní jedenáct významných osobností a počinů. „ještě nikdy 
v historii nebyla nabídka tak bohatá. Těší mě, že bylo z čeho vybírat. Ne-
bojím se o kulturní bohatství našeho kraje, je v něm hluboce zakořeně-
no a jsem na to hrdý,“ říkal před kulturní slavností hejtman olomouckého 
kraje Ing. martin Tesařík. „Dovolil bych si připomenout pár jmen velkých 
osobností – zpěvák Pavel Novák, heraldik jiří Louda, hudebník a organo-
log Antonín Schindler, akademický malíř Lubomír Bartoš, herec František 
Řehák, historik umění František Dvořák a historik milan Tichák – všichni 
získali Cenu za celoživotní přínos a byli uvedeni do Dvorany slávy. Letos 
k nim přibyli folkový hudebník, skladatel, písničkář jaroslav Hutka a hu-
dební pedagog Vladimír Vraňovský. Pohledy do minulých ročníků potvr-
zují, že byly oceněny osobnosti, které proslavily nejen náš kraj, ale jejich 
věhlas pak překročil jeho hranice. jsou příkladem pro nás, pro všechny. 
Vážíme si jejich vnitřní síly a životní houževnatosti, že dokázali ve svém 
kulturním snažení dojít tak daleko.“

„je vidět, že si olomouc-
ký kraj váží svých uměl-
ců, a je také vidět, že jich 
tu je opravdu mnoho.“

Marek Eben

Ceny olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury se už tradičně předávají v 
moravském divadle. Budova pochází z let 1828–30 a byla vybudována na zá-
kladech divadla z roku 1772. První zmínka o divadle v olomouci je však mno-
hem starší, písemně je potvrzena již roku 1479. jako české divadlo slouží od 
roku 1920. Historii činoherního souboru otevřelo v olomouci 2. září 1920 před-
stavení Adámkovy Salomeny. málo se ví, že vedle Smetanovy Libuše byla tato 
tragedie o protihabsburském povstání z pera hlineckého spisovatele Bohumila 
Adámka (1848-1915) na programu při slavnostním otevření Národního divadla 
v roce 1883. Navíc toho dne se hrála také Dvořákova opera Dimitrij. 
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šlo se v něm dvě stě mladých zpěváků 
od pěti do osmnácti let a jeho his-
torie sahá až do roku 1962. „Vážíme 
si toho, že naše děti získaly takové 
ocenění. Zaslouží si to, protože jsou 
zodpovědné a hodné,“ okomentoval 
rozhodnutí poroty Tomáš motýl, 
syn zakladatele sboru Aloise motý-
la. V roce 2011 vydal soubor motýli 
Šumperk nové CD s názvem Noc ti-
chounká, uskutečnil řadu koncertů 
a vyhrál v kategorii mládežnických 
sborů do 21 let na mezinárodním 
festivalu adventní a vánoční hudby 
2011 v Bratislavě. 

Cenu za výjimečný počin v oblasti 
ochrany a popularizace kulturních 
hodnot získalo město Šternberk, 

starosta města Stanislav orság za-
stupoval velkolepou výstavní Expo-
zici času a pro marka Ebena měl do-
konce i překvapení – malé kapesní 
sluneční hodiny. Loni otevřený 
unikátní projekt seznamuje širokou 
veřejnost s fenoménem času, auto-
rem konceptu je Ladislav Kopecký. 
V této kategorii bylo oceněno i vy-
budování lapidária v zámku Husto-
peče nad Bečvou, kde je ojedinělá 
expozice dochovaných kamenných 
prvků renesančních arkád zámku. 
Autorem expozice je akademický 

sochař marek Ludmila.

Prostějovské skupině Létající ra-
bín, která hraje – klezmer, předal 
cenu Richard Krajčo, zpěvák skupi-
ny Kryštof se pak představil spolu 
s trumpetistou Nikolasem Grigo-
riadisem. Kapela Létající rabín loni 
uspořádala první ročník festivalu 
Hanácký jeruzalém a stala se lau-
reátem mezinárodního folklorního 
festivalu Strážnice 2011. Slavnost-
ního večera se zúčastnil také herec 
jiří Langmajer, ten předal cenu Re-
nátě mrózkové, sólistce baletního 
souboru moravského divadla olo-
mouc, kde je v angažmá už osmou 
sezonu. Renáta mrózková převzala 
Cenu za výjimečný divadelní počin 

za roli Frídy Kahlo v  baletu Frída. 
Za tuto roli byla olomoucká balet-
ka navržena do širší nominace na 
Cenu Thálie 2011. 

Cena za výjimečný počin roku v 
oblasti profesionálního umění – 
film, rozhlas a televize byla udělena 
Agentuře Laffayette, o. s. za projekt 
DVD osobnosti olomouckého kra-
je. jde o ucelený cyklus sedmi vi-
deodokumentů, autorem scénáře 
a režisérem je herec a moderátor 
Vladimír Hrabal. V  oblasti literatu-
ry byl vyznamenán projekt město 

„Před šesti lety začala úžas-
ná tradice a olomoucký kraj 
je jediným, který pravidelně 
každoročně vyhlašuje ceny 
za kulturu. A co je důležité? 
Tato akce má rok od roku stá-
le větší prestiž v  kulturním 
zázemí regionu, je ceněná, 
mezi kulturní obcí uznávaná 
a to je pro všechny, kteří za 
touto akcí stojí určitě dobrá 
vizitka,“ říká jednatel TK PLUS 
mgr. Petr Chytil. „Proč se té 
akcí tak daří? Zaprvé ji vede-
ní olomouckého kraje v čele 
s  hejtmanem martinem Te-
saříkem vzalo za svou, pod-
poruje jí, zadruhé – hodně 
nám všem záleží na tom, aby 
tato akce měla lesk a noble-
su. je to určitě i tím, že Ceny 
olomouckého kraje za pří-
nos v  oblasti kultury pokaž-
dé moderoval marek Eben. 
Každé předávání má také ve-
lice kvalitní doprovodný pro-
gram, v  moravském divadle 
v uplynulých ročnících  vy-
stupovali např. Karel Gott, 
miro Žbirka, marta Kubišo-
vá, marie Rottrová, jiří Korn, 
jaroslav Wykrent, Hana Za-
gorová, letos Richard Kraj-
čo a samozřejmě se předsta-
vily i oceněné kapely a jaro-
slav Hutka. ocenění v minu-
losti předávaly významné 
osobnosti – např. Arnošt Lus-
tig, arcibiskup jan Graubner, 
kunsthistorik prof. František 
Dvořák, jiřina Bohdalová, 
jiří Bartoška, Bolek Polívka, 
Roman Vojtek, Arnošt Gold-
flam, Tomáš Bím, letos pře-
dával cenu jiří Langmajer. 
Třeba jsem na někoho nyní 
zapomněl, ale každý rok nám 
hodně záleží na tom, aby na 
jeviště moravského divadla 
přicházeli zajímaví hosté,“

Petr Chytil
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čte knihu, městské knihovny Šum-
perk. Cena osobnost roku v oblasti 
kultury získala kapela Priessnitz, je 
původem z jeseníku – a byl oceněn 
její podíl na vzniku a propagaci fil-
mu Alois Nebel. Snímek získal Cenu 
české filmové kritiky 2011 za hudbu 
a nominace v dalších kategoriích. 

„Otočíme-li se do historie našich kul-
turních ceremoniálů, najdeme v  nich 
opravdu hodně pracovitých lidí, kteří 
svým působením v  oblasti umění a 
kultury zářivě zviditelnili nejen náš re-
gion, ale i Českou republiku. V  rychlé 
evropské a světové globalizaci je kaž-
dý příkladný projev češství obzvláště 

záslužný a hodný ocenění,“ konstato-
val Ing. martin Tesařík, hejtman olo-
mouckého kraje. od začátku stojí za 
touto anketou marketingová agen-
tura TK PLUS. „Rád bych poděkoval 
vedení Olomouckého kraje za vstříc-
nost k  této už tradiční anketě, stejně 
jako všem obchodním partnerům, 
kteří nám pomáhají vytvářet pod-
mínky k  dokonalé prezentaci našeho 
regionu,“ dodává miroslav Černošek, 
jednatel TK PLUS. olomoucký kraj je 
v oceňování osobností, které prosla-
vily tento region, zcela jasně nejlep-
ší u nás.

Ceny Olomouckého kraje 
za přínos v oblasti kultury, 2011

Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury, Dvorana slávy:
jaroslav Hutka, folkový hudebník, skladatel, písničkář 
Vladimír Vraňovský, hudebník, hudební pedagog

Cena osobnost roku v oblasti kultury:  
Kapela Priessnitz, podíl na vzniku a propagaci filmu Alois Nebel
 
Cena za výjimečný počin v oblasti profesionálního umění – oblast hudby: 
Kapela Létající rabín, prostějovská klezmerová skupina

Cena za výjimečný počin v oblasti profesionálního umění –  
oblast výtvarného umění: 
Dagmar Koverdynská, sochařka

Cena za výjimečný počin v oblasti profesionálního umění –oblast divadla: 
Renáta mrózková, sólistka souboru baletu moravského divadla olomouc

Cena za výjimečný počin v oblasti profesionálního umění – oblast filmu, 
rozhlasu a televize: 
Agentura Laffayette, o. s.

Cena za výjimečný počin v oblasti profesionálního umění –
oblast literatury: 
Festival město čte knihu, městská knihovna Šumperk 

Cena za výjimečný počin v oblasti neprofesionální umělecké činnosti:
motýli Šumperk, dětský pěvecký sbor

Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot: 
Expozice času Šternberk, město Šternberk 
vybudování lapidária v zámku Hustopeče nad Bečvou,  
městys Hustopeče nad Bečvou.

jak vstupovala TK PLUS do 
kultury? Vůbec první byla 
v  roce 1996 výstava jiří-
ho Koláře Koláže, stál za ní 
také jan Kukal. o dva roky 
později se konala za účas-
ti Ivana Lendla slavnost-
ní vernisáž výstavy Alfons 
mucha v Čechách a na mo-
ravě, v  roce 1999 další vý-
stava Alfons mucha Paříž 
1900 a opět s Lendlem. Ná-
sledovala výstava Pocta ku-
bismu, velký ohlas měla vý-
stava Svět kolem nás, kte-
rá přibližovala Skupinu 42, 
spolu s  ní byly předsta-
veny také obrazy Tomáše 
Bíma. „je zajímavé, že jed-
ním ze zakladatelů toho-
to uměleckého seskupe-
ní byl právě jiří Kolář, jeho 
Koláže jsme představova-
li jako první. on však Sku-
pinu 42 spoluzakládal jako 
básník,“ říká miroslav Čer-
nošek. V  roce 2004 měla 
velký ohlas výstava josef 
Lada, po ní agentura TK 
PLUS stála za výstavou Po-
klady českého výtvarné-
ho umění 19. století. V roce 
2007 se TK PLUS stala agen-
turou, která zajišťovala při-
pomenutí a oslavy 100. vý-
roční otevření Národního 
domu v Prostějově a krátce 
poté vznikla myšlenka po-
řádání divadelní přehlídky 
APLAUS, letos se bude ko-
nat už její pátý ročník. TK 
PLUS také pravidelně pod-
poruje Divadlo Point, při 
Gymnáziu jiřího Wolkra. 
Příští akcí, na které se podílí 
TK PLUS, bude koncert svě-
toznámého tenoristy josé 
Cury na olomouckém Hor-
ním náměstí.
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Na scénu přichází 
FOTBAL 

„Vstoupili jsme do toho procesu, když se jednalo o přesunu divize z Vítkovic. To se nám 
podařilo a zjistili jsme, že na této úrovni je fotbal sportem, který se rozpočtově blíží 
desetkrát nižšímu rozpočtu, jaký máme u volejbalu a patnáctkrát nižšímu, než je u bas-
ketbalu. Peníze sice netiskneme, ale jsme schopni je sehnat.“ 

Miroslav Černošek
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Na scénu přichází 
FOTBAL 

Co bylo na začátku? „S mým kamarádem z 
dětství Petrem Langrem jsme se dohodli, že 
naše agentura bude podporovat jeho tým s 
hráči ročníku 2000, který je velmi perspektiv-
ní, a jsou v něm velice šikovní fotbalisté. Jenže 
ti musí dojíždět z různých vzdáleností a ně-
kteří rodiče měli problémy sehnat peníze na 
jejich podporu. Proto jsme na jaře roku 2009 
uzavřeli několik smluv o podpoře zajištění 

jejich sportovní výchovy. Dávám jim peníze 
a chci, aby v okamžiku, kdyby se jejich kari-
éra vydařila, byli schopní něco vrátit. Použil 
jsem klasický model z tenisu, ve fotbale je tro-
chu nestandardní. Začali jsme tedy budovat 
fotbalovou akademii, která bezprostředně 
souvisí s náplní naší činnosti. Jsme agentu-
rou, která je investorem ve světě sportu. Tím 
pádem i fotbalu.“

Přidejme, že Petr Langr je nejen předsedou 
1. FK Prostějov, ale spolu s trenérem Tomá-
šem Grossem založili v září 2005 fotbalový 
tým mladých nadějí, ročník 2000. A od roku 
2006 se mužstvo přípravky 1. SK Prostějov 
pravidelně zúčastňuje soutěžních utkání i 
turnajů. „Pokud chceme s mládeží dál praco-
vat, potřebovali jsme minimálně divizi a věci, 
které s tím souvisí. Nakonec z toho vyplynu-
la jediná nutnost. Aby společnost TK PLUS 
ochránila své investice do talentů, o kterých 
se domníváme, že by ve fotbalovém světě 
mohli jít stejnou cestou jako Tomáš Berdych 
nebo Petra Kvitová v tenise, museli jsme fot-
bal v Prostějově podpořit a dostát svým zá-
vazkům,“ dodával Černošek. „Navíc trené-
ři Langr s Grossem odvádějí opravdu dobrou 
práci, tým je na předním místě moravské di-
vize. Další růst mladých fotbalistů vyžadoval 
zajištění fotbalových tříd. Ty mohly opravdu 
vzniknout jedině tehdy, když mužský A tým 
hraje minimálně divizi. Takže to je celý příběh, 
proč jsem do fotbalu vstoupil. Ano, snažím se 
ochránit své investice.“

Samozřejmě, hned se vyrojily nesmyslné 
kalkulace, že Černošek stejně jednou bude 
hrát první ligu, že v třetí lize neskončí, kdo 

zná jeho ambice, prý to ani jinak dopad-
nout nemůže. „Jsme schopni diviznímu týmu 
vytvořit takové podmínky, aby postoupil do 
třetí ligy. Takový je náš zájem. Několik mana-
žerů už se mě ptalo, kdy s Prostějovem vyhra-
jeme první ligu. Ale já jim na to říkám, že mám 
rád absurdní divadlo, ale určitě ho nebudeme 
hrát s prostějovskou kopanou. Náš horizont je 
špička třetí ligy, s tím jsme schopni  vměstnat 

se do stávajícího areálu. Ten už by na druhou 
nebo první ligu nestačil. Nemyslím si, že by-
chom směřovali k profesionálnímu statutu. 
Prostějov se špičkovou třetiligovou kopanou 
a se špičkovou mládeží je to, co by nám sluše-
lo,“ uzavřel Černošek.

A co říká Petr Langr, předseda 1. FK Pros-
tějov? „Jsem rád, že se nám po mnoha le-
tech podařilo do Prostějova vrátit fotbal do-
spělých na vyšší úrovni. Je to velká motiva-
ce pro naše mládežnická družstva. Loni v létě 
jsme po zisku práv startu v divizi mužů na po-
slední chvíli skládali tým, a proto si za cíl dali 
hlavně stabilizaci mančaftu s tím, aby se po-
hyboval v horní polovině tabulky. To se nám 
během podzimu dařilo, a jelikož se postupem 
času otevřela možnost postupu do MSFL i z 
druhého nebo třetího místa, své cíle jsme pře-
hodnotili. Nově se chceme posunout na dru-
hou pozici a ještě letos se tak kvalifikovat do 
třetí ligy, což by pro Prostějov byla dle mého 
názoru ideální soutěž. V zájmu posunu diviz-
ní tabulkou vzhůru jsme výrazně posílili hráč-
ský kádr.“

Fotbalový Prostějov chce do třetí ligy a ne-
tají to. V  minulých měsících přišlo hodně 
kvalitních posil, ty by měly bát zárukou, že 
se to podaří. „Naším cílem je skončit na dru-
hém místě. Vzhledem ke kvalitám našim i prv-
ní Orlové je pro nás jejich velký náskok nedo-
stižný. Jistotu postupu má pouze první místo, 
ale věříme, že i to druhé bude postupové,“ ří-
kal na začátku jarní části kouč 1. FK Prostě-
jov František jura.

Fotbalový Prostějov je na nohou, Černošek vstoupil do fotbalu! Tuhle zprávu poslouchali fotbaloví 
nadšenci z regionu s velkým nadšením. „Po stovkách tiskových konferencí je to moje premiéra na 
téma –  fotbal. Premiéra o to komplikovanější, protože je to pro mě velmi senzitivní téma. Vždycky 
jsem říkal, že se nebudu pohybovat ve dvou sportech – ve fotbale a v hokeji. Udělal jsem chybu, 
člověk nikdy nemá říkat nikdy,“ konstatoval jednatel TK PLUS na tiskové konferenci na konci ledna, 
a že je jeho zájem opravdu dlouhodobý, dokládají další Černoškova slova. „Ani v tenise, ani v bas-
ketbalu jsme nezačínali s tituly a úspěchy, které teď máme. jsme agenturou, která se snaží běhat 
na dlouhou trať. Když jsme teď do fotbalu vstoupili, tak rozhodně nechceme za rok odejít.“ 

„jsem rád, že se nám po mnoha letech podařilo do Prostějova vrátit 
fotbal dospělých na vyšší úrovni. je to velká motivace pro naše mlá-
dežnická družstva.“

Petr Langr,  
předseda 1. FK Prostějov

„Několik manažerů se 
mě už ptalo, kdy s Pro-
stějovem vyhrajeme 
první ligu. Ale já jim na 
to říkám, že mám rád 
absurdní divadlo, ale 
určitě ho nebudeme 
hrát s prostějovskou ko-
panou.“

Miroslav Černošek
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SPOrTOVeC 
Olomouckého kraje

Královna 
vystřídala krále

„olomoucký kraj byl prvním v České republice, který s anketou o nejlepšího sportov-
ce přišel, bylo to krátce po vzniku krajů. 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.“

Ing. Martin Tesařík, 
hejtman olomouckého kraje
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olomoucká anketa má v  České re-
publice největší tradici, konal se už 
její jedenáctý ročník a došlo ke stří-
dání na trůnu – královna vystřídala 
krále. Petra Kvitová si vyměnila mís-
to s klubovým kamarádem Tomá-
šem Berdychem, který předtím zís-
kal titul Nejlepšího sportovce olo-
mouckého kraje pětkrát. Petra Kvi-
tová, vítězka Wimbledonu, Turnaje 
mistryň, členka vítězného fedcupo-
vého týmu a hráčka TK AGRoFERT 
Prostějov, se stala poprvé v historii 
ankety nejúspěšnějším sportovcem 
olomouckého kraje za rok 2011, 
navíc s  velkým náskokem téměř 
čtyřiceti bodů. Pozici nejlepšího se-
niorského týmu získaly už potře-
tí volejbalistky VK modřanská Pros-
tějov, opět výborně reprezentovaly 
v  Champions League a suverénně 
kralují domácí extralize. od začát-
ku stojí za prospěšnou a úspěšnou 
anketou agentura TK PLUS, hosti-
telem byl tentokráte Přerov a hotel 
jana.
jak hodnotil anketu Ing. martin Te-
sařík, hejtman olomouckého kraje? 
„Olomoucký kraj byl prvním v  České 
republice, který s  anketou o nejlep-
šího sportovce přišel, bylo to krátce 
po vzniku krajů. Tato anketa přináší 
všem, kterým záleží na dobrém jmé-
nu kraje, hodně pozitivního a máme 
dokonalou příležitost ocenit ty, kte-
ří odvádějí v prezentaci Olomoucké-
ho kraje největší díl. Těší mě, že je ko-
lem nás stále hodně výborných spor-
tovců a osobností, kteří si toto oceně-
ní zaslouží.“ 
V  dosavadní anketní historii pře-
vzali nejprestižnější trofej prostě-
jovští tenisté už podeváté, pětkrát 
byl nejlepší Tomáš Berdych, třikrát 
jiří Novák, poslední titul patřil Pet-
ře Kvitové. V roce 2002 získala nej-
vyšší ocenění bikrosařka jana Horá-
ková, ta byla letos třetí. V roce 2008 
kralovala veslařka Pavlína Žižková, 
tentokráte byla v  anketním pořa-
dí pátá. jedenáct anketních roční-
ků a v nich získali tenisté a tenistka 
TK AGRoFERT devět titulů! „Určitě je 
potěšující, že naše agentura je spoje-
na s tak vynikajícími sportovci a na-
víc je to i potvrzení, že naši práci dě-
láme dobře a snažíme se vytvářet ty 
nejlepší podmínky pro mladé teniso-
vé naděje. Po Jirkovi Novákovi kralo-
val Tomáš Berdych, nyní přišel čas Pe-
try Kvitové, v hlavní kategorii skončil 

za Petrou Tomáš. Tenis jako sportov-
ní odvětví je v našem regionu oprav-
du dominantní. Nechci to říkat ně-
jak nahlas, protože jsem jeden z těch, 
kteří stojí za úspěchy našich volejba-
listek, ty letos vyhrály kategorii Tým 
roku potřetí za sebou, nejlepším tre-
nérem Olomouckého kraje se stal Mi-
rek Čada. Ukazuje se, že naše projek-
ty s filozofií S námi po cestách šampi-
onů a Chceme být nejlepší neděláme 
špatně a nastoupenou filozofii potvr-
zujeme,“ říkal jednatel TK PLUS Petr 
Chytil.
Nebylo žádným tajemstvím, že nej-
větší favoritkou na nejvyšší oceně-
ní v anketě Sportovec olomoucké-
ho kraje byla zcela jasně Petra Kvi-
tová, měla za sebou vynikající sezo-
nu, stejně jako náš český tenis. Pro-
stějovský klub se navíc zapsal do 
historie tím, že získal všechny tý-
mové tituly mistrů ČR od miniteni-
su po extraligu dospělých. To se ješ-
tě žádnému klubu u nás nepodaři-
lo a TK AGRoFERT byl prvním. Co 
za tím stojí? Dobrá práce trenérů, 
kvalitní výkony, ale také dokonalé 
podmínky pro výchovu talentů. Na-
víc nejen Petra Kvitová, ale všichni 
ocenění jsou dokonalými vzory pro 
mládež a všem nám musí záležet na 
tom, aby právě mladí nacházeli ces-
tu na sportoviště.
Prostě, nikdo jiný si pro cenu Nej-
lepšího sportovce olomouckého 
kraje nemohl přijít. „Ocenění si moc 
vážím, protože v Olomouckém kra-
ji je hodně výborných sportovců, kte-
ří by tady mohli stát místo mě. Moc 
bych chtěla poděkovat rodičům a 
taky panu Černoškovi, jeho agen-
tuře, samozřejmě trenérům a všem, 
kteří mi pomáhají,“ prohlásila Petra 
Kvitová, která si cenu osobně pře-
vzala z rukou hejtmana olomouc-
kého kraje martina Tesaříka a jed-
natele TK PLUS miroslava Černoška. 
Na druhém místě skončil se ziskem 
44 bodů další zástupce TK AGRo-
FERT Prostějov Tomáš Berdych, za 
něj přebíral cenu otec martin. Na 
bronzovém stupínku figurovala bi-
kerka jana Horáková, ta od hlasují-
cích posbírala třináct bodů. V kate-
gorii nejlepší seniorský tým za rok 
2011 zvítězily volejbalistky VK AGEL 
Prostějov, které se loni ještě pod 
názvem VK modřanská probojova-
ly do play-off Champions League a 

„Stále se snažíme při-
pomínat, že naší po-
vinností není jen po-
dílet se na vytváře-
ní dobrých podmínek 
pro sportování dětí a 
mladých lidí, ale musí-
me také neustále půso-
bit na veřejné mínění a 
přesvědčovat všechny 
kolem, že sport i ve slo-
žitém globálním svě-
tě k našim životům pa-
tří. Rád bych poděkoval 
všem, kteří se o to spo-
lu s námi snaží.“

Mgr. Radovan Rašťák,
náměstek hejtmana 
olomouckého kraje

Hejtman olomouckého 
kraje Martin Tesařík 

a vítězka ankety  
Petra Kvitová

Tomáš Klus,  
vycházející hvězda  

české hudební scény
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na domácí scéně neměly konkuren-
ci. S tím souvisí i Cena pro nejlep-
šího trenéra, kterou obdržel kouč 
miroslav Čada. Cena pro nejlepší-
ho juniora měla tentokrát hned dva 
vítěze – stali se jimi fotbalisté mar-
tin Hála a Tomáš Přikryl, kteří s re-
prezentační devatenáctkou vybo-
jovali stříbrné medaile na mistrov-
ství Evropy. Nejlepším juniorským 
celkem byl vyhlášen házenkářský 
tým mladších dorostenek Zory olo-
mouc. o pořadí rozhodly hlasy zá-
stupců kraje, okresních měst, ČSTV 
a sportovních novinářů. Hejtman 
martin Tesařík také předal josefu 
Váňovi Čestné uznání za dokona-
lou organizaci Her V. letní olympiá-
dy dětí a mládeže ČR, které se ko-
naly v olomouckém kraji, a stála za 
nimi agentura TK PLUS.

V Přerově byla také udělena Čestná 
cena olomouckého kraje, obdržel 
ji šéf přerovského tenisového klu-
bu Petr Huťka, Cenu olomouckého 
kraje převzala brankářská legenda 
martin Vaniak, který v loňském roce 
ukončil aktivní kariéru. Handica-
povaným sportovcům v roce 2011 
vládli nevidomý judista michal 
motrinec a atletka na vozíku Eva 
Kacanu, která vyhrála stejně jako 
rok před ní Tomáš Berdych již po-
páté, ocenění jim předali ředitelka 
tenisových projektů TK PLUS Petra 
Píchalová-Langrová a jednatel TK 
PLUS Petr Chytil. Už pojedenácté 
uváděl galavečer Petr Salava, zazpí-
vali jitka Zelenková a hvězda ne-
dávných cen Akademie populární 
hudby Anděl 2011 Tomáš Klus.
Co přinesla anketa olomouckému 
kraji? „Začnu posledním vyhláše-
ním v přerovském hotelu Jana. Byl to 
opravdu krásný, vydařený večer, vy-
nikající sportovci, byly přítomny cele-
brity regionu, poprvé v historii ankety 
Olomouckého kraje si přišla na jeviš-
tě pro hlavní cenu i vítězka ankety 

Nejlepší sportovec České republiky,“ 
konstatoval v  Přerově jednatel TK 
PLUS Petr Chytil. „Dá se říct, že k Olo-
mouckému kraji tahle akce už sto-
procentně patří a jsme rádi, že jako 
agentura TK PLUS u tohoto projektu 
můžeme být. Vychází to samozřejmě 
z přístupu a vstřícnosti představitelů 
Olomouckého kraje, kteří nejen tuto 
anketu, ale i tu, co oceňuje každoroč-
ně kulturní počiny, zařadili do svého 
programu. Anketa Sportovec Olo-
mouckého kraje je opravdu prestiž-
ní, dělá radost celému sportovnímu 
hnutí v našem kraji a je záslužné, jak 
každý rok přicházejí na scénu další a 
další osobnosti, které proslavily tento 
region,“ dodával Chytil. 
„Vážíme si možnosti organizovat tuto 
anketu, stejně jako celé spolupráce s 
Olomouckým krajem. Jsme rádi, že 

společná anketa pomáhá zviditel-
ňovat úspěšné a pracovité lidi z na-
šeho kraje,“ říkal v Přerově miroslav 
Černošek, jednatel a spolumajitel 
prostějovské marketingové společ-
nosti TK PLUS. „Myslím, že naprosto 
dokonale upevňuje v našem regionu 
pocit, že se zde rodí dobří sportovci a 
dělá se tady kvalitní sport. Byli jsme 
vůbec prvním krajem v zemi, který 
začal oceňovat sportovní osobnosti 
a celebrity, což se následně přenes-
lo i do dalších koutů naší republiky,“ 
připomenul dále Černošek. „Pros-
tějovští sportovci se umístili v anketě 
hodně vysoko, což mě pochopitelně 
hodně těší. Musím ale říct, že to zase 
až tak velké překvapení není, celá 
řada z nich měla skvělou sezónu. A 
úspěchy Kvitové či Berdycha jsou z 
regionálního pohledu fenomenál-
ní,“ souhlasil miroslav Černošek s 
prvními dvěma místy v nejsledo-
vanější kategorii. „A že třetí skončila 
Jana Horáková, vyhrály volejbalistky 
i trenér Čada je nesporným důkazem, 
že tu práci asi děláme dobře,“ přidal 
jednatel TK PLUS.

„ocenění si moc vážím, protože v olomouckém kraji je spousta výborných 
sportovců, kteří by tady mohli stát místo mě. moc bych chtěla poděkovat 
rodičům a taky panu Černoškovi, jeho agentuře a samozřejmě trenérům.“ 

Petra Kvitová

Vynikající projekt Olomouckého kraje a TK PLUS kráčí  druhým desetiletím.

Sportovec roku:  
1. Petra Kvitová  
(tenis, Prostějov),  

2. Tomáš Berdych 
(tenis, Prostějov), 

3. jana Horáková 
(cyklistika BmX, Prostějov), 

4. Tomáš Slovák 
(kanoistika, olomouc), 

5. Pavlína Žižková 
(veslování, olomouc) 

Nejlepší seniorský tým: 
1. VK AGEL (modřanská)  
Prostějov (volejbal), 

2. Tomi-Remont Prostějov  
(rafting), 

3. BC DTj Prostějov 
(box)

Nejlepší junior: 
1. martin Hála,  
Tomáš Přikryl 
(fotbal, olomouc), 

2. Robin Wagner 
(cyklistika, Prostějov),

3. Nikola Tatoušková 
(kuželky, Šumperk) 

Nejlepší juniorský tým: 

1. DHK ZoRA olomouc (házená), 

2. TK AGRoFERT 
Prostějov (tenis), 

3. Fenix Ski Team  
jeseník 
(běh na lyžích) 

Nejlepší trenér:
1. miroslav Čada 
(volejbal, Prostějov),

2. Robert Knebel 
(kanoistika, olomouc), 

3. Richard Beneš 
(nohejbal, Prostějov) 

Nejlepší handicapovaný  
sportovec: 
michal motrinec 
(judo, olomouc)

Nejlepší handicapovaná
sportovkyně: 
Eva Kacanu 
(atletika, olomouc)  

Čestná cena:
Petr Huťka 
(tenis, Přerov)

Cena Olomouckého kraje:  
martin Vaniak 
(fotbal)
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Slavná vítězství, nezapomenutelné souboje a stadiony nabité energií. Věnujeme se 
klientům stejně intenzivně, jako se Evropa věnuje své nejmilovanější zábavě. Proto jsme se stali hrdým 
ofi ciálním sponzorem UEFA Champions League. Takže nezapomeňte: zatímco Vy budete podporovat 
svůj tým, my – UniCredit Group se 170 000 zaměstnanci a více než 10 000 pobočkami ve 22 zemích – 
budeme podporovat Vás. Zapojte se do hry na  www.unicredit.eu/champions.

UNICREDIT. HRDÝ PARTNER 
UEFA CHAMPIONS LEAGUE. 
A VÁŠ.

www.unicreditbank.cz, 800 144 441
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městu kralují  
volejbalistky

SPOrTOVeC 
města Prostějov
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Začátek slavnostního večera v hotelu 
Tennis Club patřil jedné z největších 
hvězd českého sportu, Petra Kvi-
tová se stala v  závěru i na přelomu 
roku vítězkou mnoha anket a bylo 
zákonité, že kralovala také městu 
Prostějov. její doznívající zdravotní 
problémy přinutily pořadatele změ-
nit slavnostní scénář, ještě nevyléče-

ná Petra si přišla pro své ceny hned 
v úvodu – vyhrála zcela přesvědčivě 
hlavní kategorii a stala se Sportov-
ní hvězdou prostějovských médií. 
Pak nadšeně tleskající sál opustila, 
aby co nejdříve zalehla do postele. 
V  sedmi z  deseti kategorií domino-
vali sportovci a týmy, za kterými stojí  
TK PLUS, a tak ve společnosti vítězné 
tenistky Petry Kvitové, třetí v pořa-
dí bikrosařky jany Horákové stál na 
pódiu naprosto zaslouženě šéf TK 
PLUS miroslav Černošek, který pře-
bíral cenu za nepřítomného Tomáše 
Berdycha. „Vždycky nám záleželo na 
tom, aby sport v  našem regionu měl 
ty nejlepší podmínky,“ konstatoval po 
slavnostním ceremoniálu Černošek. 
„Z pohledu do budoucna jsou pro nás 
důležité výsledky v mládežnických ka-
tegoriích, které dokazují, že se o mladé 
talenty dobře staráme. Rád bych také 
poblahopřál novým členům prostě-
jovské sportovní Síně slávy. Je důležité 
připomínat ty, kteří v  minulosti patřili 
k  velkým postavám československého 
sportu a jsou z našeho města.“ 

Anketní prostějovskou stálicí jsou vo-
lejbalistky VK AGEL, loni ještě mod-
řanská Prostějov, které kategorii Tým 
roku vyhrály už počtvrté za sebou! 
„V Prostějově je zásluhou TK PLUS vy-
nikající sport, tenisté vyhráli extraligu, 
basketbalisté hrají špičku Mattoni NBL 
a tak nás čtyřleté kralování v této kon-
kurenci samozřejmě těší,“ konstatoval 

kouč miroslav Čada. Talent roku ob-
hájil nejlepší junior světa 2011 jiří 
Veselý, titul v kategorii mládežnický 
tým roku získali tenisté TK AGRoFERT 
Prostějov, před fotbalovými žáky 1. 
SK Prostějov a basketbalovými mini-
žákyněmi Tj oP Prostějov. I za těmito 
týmy je TK PLUS. oceněna byla také 
vynikající organizátorská dovednost 
prostějovské agentury – za uspořá-
dání Letní olympiády dětí a mládeže 
získal ocenění olomoucký kraj spo-
lečně s agenturou TK PLUS, která dále 
pořádala Final Four Středoevropské 
volejbalové ligy žen, UniCredit Czech 
open mužů, World junior Tennis Fi-
nal, mistrovství světa žákovských 
družstev a Extraligu smíšených druž-
stev ČR.

Síň slávy prostějovského sportu roz-
šířily tři známé osobnosti Naděž-
da Hořínková, Ivo Skoták a František 
Gašparík, kteří ve své době sbírali vel-
ké úspěchy ve střelbě, parašutismu a 
boxu. Podruhé v historii ankety do-
šlo na vyhlášení kategorie Neprofe-
sionální sportovec roku, ve které prá-

Už poosmé byli na konci února vyhlášeni vítězové ankety Sportovec měs-
ta Prostějov, ocenění se udělovalo v deseti kategoriích, nově přibyl titul 
Nejaktivnější učitel tělesné výchovy. o pořadí v osmi kategoriích rozhod-
li výběrem a hlasováním členové Komise pro mládež a tělovýchovu Rady 
města Prostějov společně s novináři, o Sportovní hvězdě prostějovských 
médií pak čtenáři periodik, vycházejících v regionu. Za anketou Sportovec 
města Prostějov stála už poosmé agentura TK PLUS.

„Díky úzké spolupráci s marketingovou agenturou TK PLUS mělo vy-
hlášení ankety Sportovec města Prostějov vysokou společenskou hod-
notu a prestiž.“

Pavel Smetana, 
předseda Komise pro mládež a tělovýchovu při Radě města Prostějov
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vem uspěli národní reprezentanti Len-
ka Nasadilová (korfbal) s Davidem ohlí-
dalem (paragliding) a veteránský cyk-
lista Luděk Skopal. Premiérového vítě-
ze se dočkala nová kategorie – Nejak-
tivnější učitel tělocviku, z navržených 
adeptů Komise pro mládež a tělový-
chovu při Radě města Prostějov vybra-
la martina Šnévajse z  RG a ZŠ ve Stu-
dentské ulici, mimochodem také extra-
ligového korfbalistu.

Celé slavnostní vyhlášení modero-
val stejně jako v  předchozích letech a 
opět dokonale michal Slavík. jako kaž-
doročně došlo i k předání charitativní-
ho šeku na 10 tisíc korun, tentokrát ve 
prospěch občanského sdružení Lipka, 
o kulturní program se postaral popu-
lární zpěvák Davide mattioli, jehož čes-
ko-italská show se hodně líbila.

jak hodnotil slavnostní večer předse-
da Komise pro mládež a tělovýchovu 
při Radě města Prostějov Pavel Sme-
tana? „Po loňské zkušenosti jsme se v 
první řadě zaměřili na to, aby bylo slav-
nostnímu vyhlášení osobně přítomno co 
nejvíc oceněných. Nakonec jich dorazi-
lo čtyřiadvacet z  osmadvaceti a chybě-
li jen čtyři, což je podle mě výborné číslo. 
Podstatné bylo, že se nám podařilo zajis-
tit účast největší hvězdy současného čes-
kého sportu – Petru Kvitovou. Navzdory 
doznívající nemoci si přišla převzít hned 
dvě ceny a moc si toho vážíme. Novinkou 
se stala již desátá kategorie Nejaktivněj-
ší učitel tělesné výchovy, prostřednictvím 
které chceme zvýšit aktivitu mezi kanto-
ry tohoto zaměření a případně i pozved-
nout kvalitu ve školních hodinách tělo-
cviku. Díky úzké spolupráci s marketin-
govou agenturou TK PLUS mělo vyhlá-
šení ankety Sportovec města Prostějov 
opět vysokou společenskou hodnotu a 
prestiž. Za nadmíru zdařilé považuji vi-
deoportréty oceněných, připravené čle-
nem komise Milošem Sklenkou. Celko-
vě jsem měl z  osmého ročníku Sportov-
ce města Prostějov dobrý pocit. Nyní bu-
deme sbírat ohlasy i podněty, aby příš-
tí ročník byl pokud možno ještě lepší. Za 
ten uplynulý moc děkuji všem, kteří se na 
něm jakýmkoliv způsobem podíleli,“ do-
dával Pavel Smetana.

Výsledky ankety SPORTOVEC MěSTa PROSTěJOV 2011
Sportovec roku: 1. Petra Kvitová (tenis, TK AgrOFerT Prostějov) 
 2. Tomáš Berdych (tenis, TK AgrOFerT Prostějov) 
 3. jana Horáková (cyklistika BMX, Prostějov)

 4. jiří Gečnuk  (parašutismus, Dukla Prostějov) 

 5. jakub Filip  (cyklistika, SKC Prostějov)

 6. miroslav Šerban (box, BC DTj Prostějov)

 7. Patrik Šebek (hokej, LHK jestřábi Prostějov)

 8. Anna Velikiyová  (volejbal, VK AgeL Prostějov)

 9. Yemi Nicholson  (basketbal, BK Prostějov)

Talent roku: 1. jiří Veselý  (tenis, TK AgrOFerT Prostějov)

 2. Robin Wagner  (cyklistika, SKC Prostějov)

 3. Kristián Pacejka  (nohejbal, Tj Sokol I Prostějov)

 4. Barbora Krejčíková  (tenis, TK AgrOFerT Prostějov)

 5. Lenka Skoumalová  (plavání, Tj Prostějov)

 6. jan Suchomel  (lukostřelba, LO Prostějov)

 7. – 8. Petr Hrdý  (zápas, Tj Sokol Čechovice)

 ondřej Vystavěl (orientační běh, SK Prostějov)

 9. Patrik Gábor  (box, BC DTj Prostějov)

Tým roku: 1. Volejbalistky VK AGEL (dříve modřanská) Prostějov
 2. Tenisté TK AGRoFERT Prostějov
 3. Raftaři TomI-REmoNT Prostějov
 4. Parašutisté Dukla Prostějov
 5. Boxeři BC DTj Prostějov
 6. Basketbalisté BK Prostějov
 7. Lukostřelci Lo Prostějov
 8. Hokejisté LHK jestřábi Prostějov
 9. Kulečníkáři Presskan System Prostějov

Mládežnický  1. Tenisté TK AGRoFERT Prostějov (všechny kategorie)

tým roku: 2. Fotbalisté 1. SK Prostějov (mladší žáci) 
 3. Basketbalistky Tj oP Prostějov (starší minižákyně)

 4. Nohejbalisté Tj Sokol I Prostějov  (dorostenci)

 5. Cyklisté SKC Prostějov  (junioři)

 6. Volejbalistky VK AGEL Prostějov  (kadetky)

 7. Zápasníci Tj Sokol Čechovice  (žáci)

 8. Lukostřelci Lo Prostějov  (dorostenci)

Trenér mládeže: jaroslav matěj (volejbal), Ivo Horák (lední hokej), Vojtěch Szilva (zápas)

Sportovní 
událost roku: Uspořádání Letní olympiády dětí a mládeže ČR 
 (Olomoucký kraj a TK PLUS) 

 organizace tří špičkových tenisových akcí 
 (TK AgrOFerT Prostějov)

 Zorganizování Final Four Středoevropské ligy volejbalistek   
 (VK Modřanská Prostějov)

Neprofesionální
sportovec roku:  David ohlídal, Lenka Nasadilová, Luděk  Skopal (cyklistika)

Nejaktivnější 
učitel těloc viku:  martin Šnévajs (rg a ZŠ města Prostějov)

Síň slávy 
prost. sportu:  Naděžda Hořínková, Ivo Skoták, František Gašparík (box)

Sportovní hvězda prostějovských médií: 
1. Petra Kvitová 236 hlasů, 2. jakub Filip 186, 3. Lenka Skoumalová 151, 4. Volejba-
listky VK AGEL Prostějov 32, 5. jana Horáková 25, 6. Fotbaloví žáci 1. SK Prostějov 
24, 7. Boxeři BC DTj Prostějov 19, 8. Basketbalisté BK Prostějov 16, 9. Tomáš Ber-
dych 13, 10. Raftaři Tomi-Remont Prostějov 11.
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Pět minut tmy

ČeSKý pohár
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jak dopadl los Final 8 Basketbalo-
vého poháru České pošty? BK jIP 
Pardubice – USK Praha, Sluneta 
Ústí nad Labem – ČEZ Basketball 
Nymburk, BK Děčín – Lions jindři-
chův Hradec, BK Prostějov – BC 
Kolín. Do semifinále překvapivě 
postoupili pražští vysokoškoláci, 
Východočeši sice vedli po třetí 
čtvrtině o devět bodů, ale nako-

nec na USK nestačili. Děčín byl 
na hraně vyřazení a zachránil ho 
až dvanáct sekund před koncem 
čtvrté čtvrtiny Pavel Houška, vy-
rovnal na 70:70 a poslal zápas do 
prodloužení. V něm už Děčín další 
drama nepřipustil. Favorit na zisk 
trofeje Nymburk zlomil vyrovna-
ný zápas proti Ústí v závěru první-
ho poločasu a v druhé části už vše 
dohrával na jistotu. V mattoni NBL 
basketbalisté Prostějova svedli s 
Kolínem během ligového roční-
ku dvě velké bitvy, jednu vyhráli, 
druhou prohráli, ale ve čtvrtfiná-
le Basketbalového poháru České 
pošty se orli proti soupeři z Po-
labí prosadili bez větších problé-
mů – 103:74. Utkání se v rámci 
propagace basketbalu odehrálo 
ve Varnsdorfu. A semifinále s Dě-
čínem? Svěřenci trenéra Zbyňka 
Cholevy ještě ve 24. minutě vedli 

45:38, byli lepším týmem, o ví-
tězství je připravil velký střelecký 
výpadek na přelomu třetí a čtvrté 
čtvrtiny. Pětiminutový úsek pro-
hráli 1:21! Děčín poprvé v historii 
postoupil do finále Českého po-
háru. S čím šli Prostějovští orli do 
Českého poháru? „Rozhodně jsme 
chtěli dosáhnout lepšího výsled-
ku než v  loňském roce, kdy na nás 

medaile nezbyly, a skončili jsme na 
čtvrtém místě. Chtěli jsme do finá-
le, ale už ve čtvrtfinále jsme měli 
těžký los s  Kolínem, zápas se hrál 
v  rámci propagace basketbalu ve 
Varnsdorfu, odehráli jsme ho dob-
ře, v  poločase jsme už vedli skoro 
o dvacet bodů. Ve Varnsdorfu bylo 
výborné prostředí, pořadatelé to 
zvládli na výbornou. A semifinále 
s Děčínem? Začali jsme docela dob-
ře, vedli jsme, pak však přišel nepo-
chopitelný pětiminutový střelecký 
výpadek, a třebaže jsme měli snahu 
vrátit se do zápasu, už se nám to 
nepodařilo,“ říkal generální mana-
žer BK Prostějov Ing. Petr Fridrich.

Semifinálová prohra s  Děčínem 
odsunula Prostějovské orly do zá-
pasu o 3. místo. Neztratili motiva-
ci?  „Určitě jsme chtěli být třetí, po-
řád bychom dopadli lépe než loni. 
Zápas s Děčínem nás stál hodně sil, 

Basketbalový pohár České pošty otevíral dveře do závěrečného Final 8 šesti 
klubům, které se probojovaly po základní části mattoni NBL do skupiny A1, ty 
pak doplnil vítěz základní části Českého poháru lídr první ligy Lions jindřichův 
Hradec, divokou kartu obdržel jeden z pořadatelů – Sluneta Ústí nad Labem. 
Základní části Českého poháru se zúčastnilo 38 týmů, titul obhajoval ČEZ Bas-
ketball Nymburk a Prostějovští orli věřili, že se jim podaří uspět lépe než loni, 
kdy skončili čtvrtí. Nepodařilo se to, prohráli s USK Praha duel o třetí místo, ale 
vše předtím rozhodlo – pět minut střelecké tmy v zápase s Děčínem.

„musíme se z neúspěchu poučit a věřit, že se nám forma co nejdříve 
vrátí. jsme hodně zklamaní.“ 

Petr Fridrich,  
generální manažer BK Prostějov 

po startu v Českém poháru

BK Prostějov 
V ČeSKéM POHárU

2004/2005 – 2. místo

2005/2006 – 2. místo

2006/2007 – 3. místo

2007/2008 – 2. místo

2008/2009 – 2. místo

2009/2010 – 3. místo

2010/2011 – 4. místo

2011/2012 – 4. místo
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nastoupili jsme proti odpočatému 
týmu USK, vysokoškoláci hráli bez 
zábran, neměli co ztratit, měli svůj 
den, dařilo se jim a my jsme tahali 
za kratší konec. Pořád jsme ale bo-
jovali, pár minut před koncem to 
bylo o koš. Nakonec prohra, čtvrté 
místo, prostě – neúspěch. Nikdo nic 
nevypustil. Soupeř hrál opravdu vý-
borně a výhru si zasloužil. Musíme 
se z neúspěchu poučit a věřit, že se 
nám forma co nejdříve vrátí. Jsme 
hodně zklamaní,“ přiznal generál-
ní manažer BK Prostějov Petr Frid-
rich.

Během finálového turnaje ode-
hrál rozehrávač Arvidas Eitutaviči-
us své poslední tři zápasy v dresu 
BK Prostějov. S vedením klubu se 
dohodl na předčasném ukončení 
smlouvy a vrátil se do Litvy. „Byli 
jsme tak domluveni. Arvidas bude 
působit v litevské soutěži a přede-

vším se chce dát zdravotně do po-
řádku a připravit se na novou sezo-
nu. U nás odehrál celou řadu kva-
litních zápasů a také proto mu pře-
jeme v další kariéře jen to nejlep-
ší,“ uvedl generální manažer Petr 
Fridrich.

Pro úplnost –  ČEZ Basketball 
Nymburk získal Český pohár po-
šesté za sebou, stříbrné medaile 
patří týmu BK Děčín, Prostějovští 
orli skončili už druhou sezonu za 
sebou pod stupni vítězů – na čtvr-
tém místě. vajse z RG a ZŠ ve Stu-
dentské ulici, mimochodem také 
extraligového korfbalistu.

Český pohár 

Čtvrtfinále: 
BK jIP Pardubice  USK Praha  68:75 
Ústí nad Labem   ČEZ Basketball Nymburk 71:94 
BK Prostějov   BC Kolín 103:74 
BK Děčín   Lions jindřichův Hradec  87:73 po prodl. 

Semifinále:
ČEZ Basket Nymburk  USK Praha  109:61 
BK Děčín  BK Prostějov 79:68 

Finále: 
ČEZ Basket Nymburk  BK Děčín  76:69 (19:21, 36:38, 50:47)

O 3. místo: 
USK Praha   BK Prostějov  83:74 (22:15, 46:39, 61:58)

USK Praha: Hruban a Votroubek po 22, Vocetka 12, Šotnar 10, 
BK Prostějov: Cadri–Nicholson 25, Smith 14, Venta 11
rozhodčí: V. Lukeš, Hruša, macela
Trestné hody: 35/29 – 19/13, Fauly: 21:28. Trojky: 10:5
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Rozhodlo 
bojovné srdce
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Champions 
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Postupovou naději hledaly Hanač-
ky v  první polovině ledna na pa-
lubovce Voléro Curych a o týden 
později doma s  největším favo-

ritem soutěže Dynamem Kazaň. 
Navíc tu byl i nový postupový klíč 
Ligy mistryň. Z pěti skupin mohl 
do play-off proklouznout i jeden 
nejlépe postavený tým na čtvrtém 
místě. „K tomu však potřebujeme 
mít na kontě minimálně čtyři body. 
Protože v posledním kole narazíme 
doma na favorizovanou Kazaň, tak 
si dokonale uvědomujeme důležitost 
nadcházejícího zápasu v Curychu. 
Výhru považujeme za nutnost,“ říkal 
Čada před zápasem v  Curychu. Co 
to znamenalo? „Výhra v Curychu je 
nutnost,“ říkal kouč Čada. Na vítěz-
ství s  Dynamem Kazaň nepomys-
lel… Šéf prostějovského volejbalu 
Petr Chytil byl stále optimistou: 
„Loni to bylo stejné, po čtyřech utká-

ních to na začátku ledna vypadalo, 
že jen zázrakem můžeme postoupit 
do play off. I nadále důvěřuji schop-
nostem našeho realizačního týmu v 

čele s hlavním trenérem Miroslavem 
Čadou, který mě za celou dobu svého 
působení v Prostějově nikdy nezkla-
mal. Současný mančaft má podle něj 
sílu i potenciál postoupit do play off, 
tak uvidíme,“ říkal s nadějí Chytil.

Hanačky pak v 5. kole prohrály v Cu-
rychu 0:3. „Na palubovce jsme ne-
chali všechno, ale Voléro nám ukáza-
lo skvěle propracovaný obranný sys-
tém a znovu výbornou hru na blo-
cích, což se nám stejně jako v domá-
cím zápase nepodařilo eliminovat,“ 
konstatoval smutný Čada.

Ve třech předešlých ročnících 
v  Champions League vyhrály pro-
stějovské volejbalistky v základ-
ní skupině alespoň dva zápasy, v 
roce 2009 jim k postupu nestačily 

Čtvrtý start, třetí postup do play-off, to je vynikající bilance prostějovských 
volejbalistek v Champions League. Los nám nedával prakticky žádnou na-
ději. Dynamo Kazaň, Atom Trefl Sopoty a Voléro Curych byly týmy, které od 
začátku dokazovaly, že myšlenky na postup ze skupiny C se budou Hanač-
kám pomalu a jistě vzdalovat. Přitom vše vypadalo hodně nadějně, otvírací 
zápas s Dynamem Kazaň se Hanačkám hodně vydařil. Volejbalistky VK mod-
řanská Prostějov odehrály na půdě jednoho z největších favoritů Champi-
ons League Dynama Kazaň dva vynikající sety, skoro sahaly po největší vý-
hře oddílové historie, ale následně přišla série dalších třech porážek. „Vždyc-
ky věřím do poslední chvíle, pořád je šance,“ říkal kouč miroslav Čada a zdá-
lo se, že už ani jeho skoro nikdo neposlouchá. Když už si mnozí mysleli, že je 
postup ztracený – rozhodl poslední zápas ve skupině C a navíc s největším 
favoritem! Prostějovský tým znovu ukázal bojovné srdce!

Prostějovský volejbal je ve své páté sezóně, počtvrté startoval v Cham-
pions League, potřetí postoupil ze skupiny do play-off. „jsme hrdi na 
to, co se nám v našich podmínkách podařilo, s pokorou však respek-
tujeme sílu našich soupeřů a uvědomujeme si, že to byla v uplynulých 
čtyřech letech vždy volná karta, které nám otevřela dveře do této vý-
znamné soutěže. Vážíme si vstřícnosti Českého volejbalového svazu, 
na druhé straně určitě i vedení evropského volejbalu vnímá naše od-
vážné kroky na pohárovou scénu, stejně jako rozumnou klubovou filo-
zofii,“ dodával 

Petr Chytil

ChaMPIONS 
LEaguE

skupina C

KONeČNá TABULKA:

1. Dynamo Kazaň  
6 5 1 16:7 14

2. atom Sopoty 
6 4 2 12:10 10

3. Voléro Curych 
6  2 4 12:13 8

4. VK Prostějov 
6 1 5 6:16 4
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ani tři vítězné duely, o rok později 
šly do play off se dvěma výhrami v 
zádech a v minulé sezoně dokázaly 
v silné skupině porazit všechny své 
soupeře – polskou Lodž, francouz-
ské Cannes a italské Villa Cortese. 
Letos před posledními zápasy ve 
skupinách měl Prostějov teoretic-
kou šanci na postup, k tomu však 
musel porazit světovými hráčkami 
našlapané Dynamo Kazaň a ještě 
doufat v příznivé výsledky z ostat-
ních skupin. Kdyby se to nepodaři-
lo – postupovaly by Hanačky přímo 
do čtvrtfinále CEV Cupu.

V  posledním zápase skupiny C se 
prostějovské volejbalistky posta-
raly o jednu z  největších senzací 
letošního ročníku Champion Lea-
gue, porazily Dynamo Kazaň! Vo-
lejbalová historie se nikdy nebude 
ptát, v  jaké sestavě velký favorit 
Ligy mistryň na Hané nastoupil, že 
chyběly opory, včetně nejlépe pla-
cené volejbalistky světa jekatěriny 
Gamovové, rozhodující byl výsle-
dek – 3:1! jeden z  nejdůležitějších 
okamžiků zápasu? Za stavu 15:16 
ukázal kouč miroslav Čada na Soa-
resovou, přišla na podání a s ní vel-
ká série. Prostějovské volejbalistky 

vedly v prvním setu 12:7, pak však 
Rusky přidaly, otočily na 15:16 a za 
tohoto stavu podávala zkušená So-
arezová. Brazilská rodačka uhrála 
na servisu osm bodů v řadě a kon-
covku už domácí tým dotáhl úspěš-

ně do konce. „První vyhraný set nám 
dodal rozhodující sebevědomí,“ říkal 
po zápase Čada.

„Nezastírám, že pro nás bylo jedno-
dušší vyhrát díky sestavě, s jakou 
přijela Kazaň. Ale na druhou stranu 
jsme nevěděli, co od ní čekat, protože 
některé hráčky jsme vůbec neznaly. 
I tak byl náš herní projev a zejména 
útočná fáze velmi kvalitní, dařilo se 
prakticky všem hráčkám. Uspěli jsme 
zaslouženě,“ říkal kouč Čada. A tre-
nér Kazaně Perepelkin? „Chtěli jsme 
vyhrát, i bez nejdůležitějších hráček! 
Ukázalo se však, že domácí celek má 
za sebou v  Champions League vel-
ké zkušenosti a to se v konfrontaci s 
našimi mladými hráčkami projevilo. 
Gratuluji soupeři k vítězství a musím 
ocenit, jak se o nás tady v Prostějo-
vě výborně postaral. Cítili jsme se tu 
jako doma.“

o postupu ještě nebylo rozhod-
nuto, všichni čekali, jak dopadnou 
francouzské mylhůzy a německé 
Drážďany. „Podle papírových před-
pokladů by měly prohrát, otázka je, 
jak k tomu přistoupí favorité,“ uva-
žoval bezprostředně po zápase s 
Kazaní prostějovský kormidelník 
Čada. Fenerbahce Istanbul a Rabita 

Baku své zápasy vyhrály a Hanačky 
byly potřetí za sebou v play-off!

„Jsme moc rádi, že se nám podaři-
lo po pěti porážkách v důležitém po-
sledním utkání zvítězit a vybojovat si 

Fenerbahce Istanbul vyhrál Champions League
Volejbalovou Ligu mistryň vyhrál podruhé za sebou klub z Turecka. Po 
loňském vítězství VakifGünese Istanbul letos triumfoval jeho městský 
rival Fenerbahce, který ve finále v Baku porazil Cannes hladce 3:0. V 
únorovém osmifinále tým Fenerbahce vyřadil české mistryně z Pros-
tějova. V zápase o 3. místo vyhrál tým Dynamo Kazaň nad Villa Corte-
se 3:0. Právě s Kazaní odehrály Hanačky letos nejlepší duely v Lize mi-
stryň, v Kazani těsně prohrály a doma vyhrály 3:1. „Dva týmy, se který-
mi jsme hráli, se probojovaly do Final Four. To svědčí o tom, že jsme letos 
nastupovali proti vynikajícím soupeřům,“ hodnotil kouč Čada závěrečné 
obsazení Final Four.

Final Four, Baku: 

Finále: Fenerbahce Istanbul – RC Cannes  3:0 (14, 22, 20)
o 3. místo: Dynamo Kazaň – Villa Cortese  3:1 (13, 17, -24, 23)



43

postup. Skupina byla nesmírně těž-
ká,“ řekl trenér miroslav Čada poté, 
co bylo jasné, že jeho tým opět po-
stoupil ze skupiny Champions Le-
ague. Co očekával od čtvrtečního 
losu? „V tak silné konkurenci se nedá 
vybírat.“

Soupeřem volejbalistek Prostějova 
v osmifinále Ligy mistryň byl Fe-
nerbahce Istanbul, loni vyhrál mis-
trovství světa klubů a v Lize mistryň 
obhajoval bronzové medaile. „Bylo 
jasné, že půjdeme na vítěze některé 

skupiny a tam si prostě nevyberete. 
Možnost zahrát si proti takovému 
týmu bude pro hráčky svátek a pro 
diváky dokonalý sportovní zážitek,“ 
komentoval los trenér miroslav 
Čada.

jak dopadly poslední dvě sezony 
VK Prostějov v prvním kole play off? 
V roce 2010 se nedostal přes ital-
ské Pesaro, loni ho vyřadila Rabita 
Baku. Na Fenerbahce narazil Prostě-
jov před dvěma lety v základní sku-
pině a neuhrál ani set. Turecký tým 
na Hané potvrdil roli vítěze základ-
ní skupiny i ambice. „Sehráli jsme vy-
nikající utkání, byly tam výborné vý-
měny, kdy jsme se prosazovali v obra-
ně. Až na ten konec můžeme být spo-
kojení,“ mínil trenér Čada. „Proti veli-
ce silnému soupeři jsme předvedli za-
tím nejlepší volejbal v této sezóně. Di-
váci viděli řadu vynikajících výměn s 
oboustranně perfektní obranou. Na-
konec rozhodlo, že Istanbul lépe zvlá-
dal ty úplně nejtěžší výměny, kdy se 
projevila jeho vyšší kvalita. Na sou-
pisce má mnoho hráček top světové 
úrovně a výrazně nás předčil i na blo-
ku.“ A co říkala kapitánka Solange 

Soaresová? „Nemáme se vůbec za co 
stydět. Odehrály jsme výborné utká-
ní, především dva sety měl náš výkon 
hodně vysokou úroveň. Výtečnou 
obranou jsme dlouho odolávaly ne-
smírně kvalitnímu útoku hostů, jenže 
od třetí sady se už projevila ohrom-
ná síla Fenerbahce. Přesto nemusíme 
být zklamané.“

Volejbalistky Prostějova pak pro-
hrály v odvetném duelu osmifinále 
Ligy mistryň v Istanbulu s domá-
cím Fenerbahce 0:3 a účinkování v 

nejprestižnější klubové soutěži pro 
ně skončilo. jak hodnotil letošní 
start v  Champions League miro-
slav Čada? „Začátek byl z naší strany 
nesehraný a celkový projev týmu na 
hřišti zdaleka nedosahoval maxima 
možností. Postupné zlepšení nastalo 
až ve druhé polovině základní sku-
piny, vítězstvím v posledním zápase 
nad Kazaní jsme nakonec zachránili 
postup do play off. Ve skupině jsme 
čelili extrémně silným soupeřům a 
rovněž z toho důvodu vypadalo naše 
účinkování mezi evropskou elitou 
hůře, než v minulých ročnících. Důle-
žité je, že se nám povedlo zvládnout 
zápas s Kazaní a navzdory porážce 
i herně vydařené utkání doma s Fe-
nerbahce. Je však třeba otevřeně říct, 
že letos jsme měli ze všech čtyřech 
startů v  této soutěži jasně nejtěžší 
skupinu. Nechci, aby si někdo myslel, 
že se nějak vymlouvám nebo hledám 
alibi, prostě to tak bylo. Nejlepší týmy 
vstupují do soutěže s mnohem velko-
rysejším rozpočtem a mohou si do-
volit nabídnout smlouvy nejlepším 
hráčkám na světě.“ 

Ve stejném duchu hovořil před 

„Už několik sezon si v Champions League stále důsledněji uvědomuje-
me, že v rostoucí globalizaci jde především o soupeření rozpočtů. Co 
mohou nabídnout ti slabší? Větší sportovní vynalézavost, trpělivější a 
náročnější přípravu, týmovou pohodu a třeba skromnější, ale o to jas-
nější ekonomickou jistotu. V neposlední řadě určitě bojovné volejbalo-
vé srdce, které nikdy nepropadne beznaději.“

Petr Chytil,  
předseda Správní rady 

VK Prostějov
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osmifinále Champions League i 
prezident VK Prostějov Petr Chytil. 
„Dokázali jsme, že se i v  té nejtěžší 
konkurenci dá najít cesta k  postupu 
v  nejprestižnější týmové soutěži na 
světě. Od začátku jsme si uvědomo-
vali, jak to bude těžké – dostali jsme se 
opět do skupiny spolu s vynikajícími 
týmy, které mají nejen větší volejba-
lovou tradici, ale co bylo rozhodující, 
jsou i ekonomicky silnější. Už několik 
sezon si právě v této soutěži stále dů-
sledněji uvědomujeme, že v  rostoucí 
globalizaci jde především o soupeře-
ní rozpočtů, na základě kterých pak 
vynalézavé klubové managementy 
určují pohárové strategie. Co mohou 

nabídnout ti slabší? Větší sportovní 
vynalézavost, trpělivější a náročnější 
přípravu, týmovou pohodu a třeba 
skromnější, ale o to jasnější ekono-
mickou jistotu. V neposlední řadě ur-
čitě bojovné volejbalové srdce, které 
nikdy nepropadne beznaději. Tak by 
se dala charakterizovat naše cesta 
mezi absolutní špičku Champions 
League, ano, využili jsme poslední 
šance, v závěrečném zápase skupiny 
udělaly naše hráčky poslední a roz-
hodující krok. Za to si zaslouží velké 
ocenění.“

Champions League, skupina C
Voléro Curych – VK Prostějov 3:0 (21, 21, 20)
Voléro Curych: Živkovičová, Sazhinaová, Petrovičová, Alajbegová, maleševi-
čová, onyejekweová, libero Rosičová-Ninkovičová. Trenérka: Svetlana Iličo-
vá. VK Prostějov: Horká, Hrončeková, Popovičová, Velikiyová, monzoniová, 
Smáková, libero Chlumská-Košická, Artmenková, Soaresová. Trenér: miroslav 
Čada. rozhodčí: Hranič (Chorvatsko) a Van der Velden (Nizozemsko). Čas: 77 
minut. 

VK Modřanská Prostějov – Dynamo Kazaň 3:1 (18, 20, -22, 19)
VK Modřanská Prostějov: Horká, Hrončeková, Popovičová, Velikiyová, mon-
zoniová, Smáková, libero Chlumská – Soaresová. Trenér: miroslav Čada. Dy-
namo Kazaň: Ponomarevová, Kuzněcovová, Beloborodovová, K hržanovská, 
Kuriharaiová, Elisejová, libero ježovová – Nikolajevová, Romanovová. Trenér: 
Alexander Perepelkin. rozhodčí: Blyaert (Belgie), Bartolini (Itálie). Čas: 102 
min. Diváci: 1200.

Play-off, osmifinále:
VK Modřanská Prostějov – Fenerbahce Istanbul  
1:3 (23, -23, -17, -16)
VK Modřanská Prostějov: Horká, Hrončeková, Popovičová, Velikiyová, mon-
zoniová, Smáková, libero Chlumská – Soares, Kubínová, Artmenková. Trenér: 
miroslav Čada. Fenerbahce Istanbul: Aydemirová, Tomová, Fabianaová, To-
katliogluová, Kimová, Erdemová, libero Dalbelerová –  Šaškovová, Kocyigito-
vá, libero Güneyligilová. Trenér: Zé Roberto. rozhodčí: Isajlovic (Rakousko), 
Van Gompel (Nizozemsko). Čas: 103 min. Diváků: 1400.

VK Modřanská Prostějov – Dynamo Kazaň  
3:1 (18, 20, -22, 19)
Fenerbahce Fenerbahce: Aydemirová, Tomová, Fabianaová, Šaškovová, Ki-
mová, Erdemová, Güneyligilová, Kocyigitová, Tokatliogluová, Eryüzová, libero 
Dalbelerová. Trenér: Zé Roberto. VK Modřanská Prostějov: Smáková, Horká, 
Hrončeková, Popovičová, Velikiyová, monzoniová, libero Chlumská - Soareso-
vá, Kubínová. Trenér: miroslav Čada. rozhodčí: Eizikovits (Izrael), mitev (Bul-
harsko). Čas: 71 min. Diváci: 3 700. 
První zápas 3:1, postupuje Fenerbahce Istanbul.
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Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR: 
AMER SPORTS Czech Republic, s. r. o.

www.amersports.cz
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KE SKVĚLÉMU POSTUPU 
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Co tomu předcházelo? Končila spo-
lupráce s firmou modřany Power a 
prostějovský volejbal nutně potře-
boval nového silného partnera, kte-
rý by byl zárukou jistoty a perspek-
tivy. Na scénu vstoupila společnost 
AGEL, smlouva je podepsána na tři 
roky, volejbalistky mění žlutomod-
rou kombinaci a modřanskou v ná-
zvu za AGEL a bílomodročervené 
trikoty. Společnost AGEL provozuje 
v České republice i na Slovensku 

desítky zdravotních zařízení, včet-
ně prostějovské nemocnice nebo 
zdravotní pojišťovny. „Ještě před 
podpisem smlouvy jsme celý volejba-
lový projekt projednávali a konzul-
tovali s nejvyššími představiteli spo-
lečnosti AGEL. Platí, že chceme dávat 
mnohem větší prostor talentovaným 
mladým volejbalistkám z České a Slo-
venské republiky. U nás se budou pod 
vedením stávajícího realizačního 
týmu v čele s hlavním trenérem Mi-
roslavem Čadou zlepšovat a praco-
vat na sobě, aby byly postupem času 
schopné konkurovat na evropské 
scéně. K tomu samozřejmě budeme 

potřebovat i zkušenější opory, které v 
družstvu také zůstanou a vedle nichž 
naděje výkonnostně porostou. Po-
měr mladých a zkušených by měl být 
přibližně půl na půl,“ říká Petr Chytil. 

jak hodnotil Chytil dosavadní prů-
běh sezony? „Podstatné je, že se 
podařilo splnit zatím všechny stano-
vené cíle. Základní skupina Champi-
ons League se pro nás sice nevyvíjela 
dobře, ale holky výborně zvládly roz-
hodující poslední zápas proti osla-

bené Kazani, kdy ukázkově zmobili-
zovaly všechny síly. Herní zlepšení se 
následně promítlo i do obou utkání 
osmifinále play off s Fenerbahce Is-
tanbul. Hlavně domácí souboj s tím-
to jasným favoritem přinesl nádher-
ný volejbal takové úrovně, jaký podle 
mě nebyl dosud v Prostějově k vidění. 
Fanoušci se viděli spoustou dlouhých 
a krásných výměn včetně mnoha zá-
zračných zákroků z obou stran, byl to 
prostě navzdory porážce 1:3 úžasný 
zážitek. Svůj celkový vzestup náš tým 
potvrdil rovněž ve finále Českého i 
Česko-slovenského poháru, kde pře-
svědčivě splnil vítěznou povinnost. A 

Dva měsíce před koncem soutěžního ročníku 2011/12 došlo v prostějov-
ském volejbalu ke dvěma podstatným změnám – změnil se název klubu 
a byly představeny nové dresy. „Po necelých pěti velmi úspěšných letech 
máme díky smlouvě uzavřené s novým partnerem jistotu dalších tří sezón, 
během nichž můžeme koncepčně pracovat a šířit slávu českého ženského 
volejbalu v Evropě. Po sportovní stránce hodláme udržet dosavadní úro-
veň, to znamená dominovat na domácí scéně a prosazovat se v Champi-
ons League,“ konstatoval šéf prostějovského volejbalu Petr Chytil na tisko-
vé konferenci v Praze. 

„Chtěl bych poděkovat všem našim partnerům, městu Prostějov i olo-
mouckému kraji za podporu a nejvíc pochopitelně společnosti AGEL 
za to, jakým způsobem se velkoryse postavila k další spolupráci s pro-
stějovským volejbalem. Díky patří také našim fandům za trvalou pří-
zeň, která se snad nezmění ani po dílčích změnách, jimiž teď prochází-
me. Těšíme se na další společné chvíle a pěkné zážitky z mnoha atrak-
tivních zápasů různých soutěží, kterým prostějovští diváci vždy vytvá-
řeli důstojnou atmosféru.“

Petr Chytil

Kde jsou kořeny prostě-
jovského ženského vo-
lejbalu? V  roce 1939 se 
začal hrát v SK Haná, 
později vznikl SK Pros-
tějov, volejbal se ještě 
hrál ve dvou oddílech 
Sokol I. a Sokol II. Pros-
tějov. Následně byl za-
ložen oddíl Tj oP Pros-
tějov, jeho nástupcem 
se od roku 2007 stal 
VK Prostějov, který se v 
roce 2009 přejmenoval 
na VK modřanská Pros-
tějov. V  polovině února 
se z titulárního sponzo-
ra společnosti AGEL 
stal partner titulární a 
klub se nyní jmenuje TK 
AGEL Prostějov.
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totéž zbývá potvrdit v UNIQA extrali-
ze.“

jaké jsou perspektivy prostějovské-
ho klubu? „Chceme u nás soustředit 
mladé talentované hráčky z Česka 
a Slovenska. Ty budou mít vedle ně-
kolika zkušených opor šanci na sobě 
dlouhodobě pracovat a postupně se 
zlepšovat tak, abychom se jako tým 
dokázali časem výrazněji prosadit v 
Lize mistryň. Tento nejprestižnější po-
hár Evropy hodláme nadále hrát, pro 
příští ročník budeme prostřednictvím 
Českého volejbalového svazu opět 
žádat o přidělení divoké karty. A vě-
řím, že ji vzhledem k trojímu postu-
pu do play off v posledních třech le-
tech dostaneme, abychom mohli na-
dále konkurovat oddílovým gigan-
tům starého kontinentu s mnohoná-
sobně vyšším rozpočtem,“ přidal Petr 
Chytil.

jak je spokojený kouč miroslav 
Čada? „Moc si vážím toho, že mohu 
v prostějovském volejbalovém oddí-
lu opravdu dlouhodobě pracovat, že 
se mnou vedení klubu nadále počí-
tá a díky jeho důvěře mohu teď rozví-
jet další klubovou perspektivu do bu-
doucna.“ Co podle něj klubu schá-
zí, aby se dostal na úroveň nejlep-

ších klubů, např. Fenerbahce Istan-
bul, Rabity Baku či Dynama Kazaň? 
„Z hlediska zázemí a podmínek pro 
přípravu i zápasy jsme na tom po-
dobně. Máme nádhernou halu, do-
konalé zázemí. Hlavní rozdíl spočívá 
v tom, že jmenované kluby mají díky 
své ohromné ekonomické síle na sou-
pisce největší hráčské hvězdy, které 
jsou schopny královsky zaplatit. Prá-
vě v Turecku, Ázerbájdžánu a Rusku 
jsou roční rozpočty až desetkrát vyš-
ší než v našem případě. Na druhou 
stranu existuje i úskalí hrozby finanč-
ních problémů. Například Sopoty 
daly loni v létě dohromady také vel-
mi nabitý kádr a teď mají vážné eko-
nomické potíže vůbec dokončit pol-
skou ligu.“ 

jak vnímal šéf prostějovského volejbalu Petr Chytil vstup 
nového titulárního partnera, společnosti AGEL? „Když bych 
to řekl z toho nejpraktičtějšího pohledu, tak jsme stáli před 
okamžikem, kdy u hlavních partnerů končily smlouvy, kte-
ré byly podepsány na tři, čtyři roky. Pro nás bylo důležité – 
zajistit klub na další několikaleté období, to se podařilo a 
nový titulární partner společnost AGEL nám zaručuje mož-
nost další koncepční práce. je to pro nás také jistota tříleté-
ho fungování klubu na těch nejvyšších možných úrovních a 
za to bych chtěl hodně poděkovat. Získat tak silného titulár-
ního partnera je určitě snem každého manažera a jsem rád, 
že se nám to podařilo. mít v pozici předsedy Správní rady za 
sebou tak silnou společnost je ta nejlepší zpráva pro prostě-
jovský volejbal.“
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Děláme vše, abyste se cítili jako doma
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historieMartina Hingisová 
V PRoSTĚjoVSKÉm DRESU
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Česká tenisová extraliga 1997 měla 
přece jen zvláštní nádech, Prostějo-
vští jakoby se stále nemohli smířit 
s tím, že se dohrávala u jednacího 
stolu a titul jim byl za sezónu 1996 
administrativně odňat. „TK SEZOOZ 
je opravdu vyrovnaným týmem, ve 
kterém je několik hvězd, kterým sa-
mozřejmě vévodí světová jednička 
Martina Hingisová. Když nastoupíme 
kompletní, měli bychom patřit mezi 
největší kandidáty na mistrovský ti-
tul,“ říkal jaroslav Navrátil, šéftrenér 
prostějovských tenistů. „Proti minu-
lému roku jsme se posílili především o 
Petra Kordu, na soupisce je i Jana No-
votná.“ o Extralize KB Cupu 97 se ho-
vořilo jako o organizačně nejlepším 
ze všech dosavadních ročníků. 
Znovu se v  prostějovském extrali-
govém dresu objevila martina Hin-
gisová, premiéru měl Petr Korda, 
nejlepší český hráč. Co vlastně bylo 
za startem martiny Hingisové v pro-
stějovském týmu? „Člověk by měl 

mít v životě určité principy a těm se 
nikdy neprotivit. Start na téhle extra-
lize jsme domluvili před rokem a půl 
s Mirkem Černoškem a je samozřejmé, 
že Martina byla v té době v úplně jiné 
pozici. Slíbili jsme to a jsme tady. Jistě, 
dalo by se říct, že je Martina zraněná, 
že jí bolí koleno, ale sliby se opravdu 
mají plnit,“ říkala v Prostějově ma-
minka martiny melanie molitoro-
vá. „Víte, Martina spojila své jméno s 
tímhle klubem i proto, že od prvního 
okamžiku poznáte, že to tady klape. 
Prostějov by se opravdu měl brát jako 
vzor, jak by se měl v České republice 
dělat tenis. Samozřejmě, jsou tu vidět 
peníze, ale bez nadšení a obrovského 
zaujetí jsou vám peníze zbytečné. Na 
místních je prostě znát, že je to baví, 
že to chtějí dělat na té nejvyšší pro-
fesionální úrovni. Proto jsme tady a 
proto se sem rádi vracíme.“ Do Pro-
stějova se těšil i Petr Korda. „Je tu 
dobrá parta, s Jirkou Novákem jsme si 

padli do oka hned, jak se stal členem 
daviscupového týmu.“ 
TK SEZooZ Prostějov neměl ve své 
skupině žádné problémy, v prvním 
kole přehrál Baník ostrava oKD 8:1, 
v semifinále TK Slavia Pilsner Urquell 
9:0. Tady vše ovlivnila smutná chy-
ba šéfa PSK olymp Praha, který v 
časovém limitu nenahlásil sestavu 
čtyřher a olymp tak přišel o šanci – 
bojovat o medaili. Do semifinále se 
otevřela cesta pro TK Slavia Pilsner 
Urquell, Plzeňáci však neměli proti 
domácímu týmu ani nejmenší na-
ději. Z přerovské skupiny se spíše 
věřilo v postup I. ČLTK Praha, potvr-
dil to i šéf týmu Vladislav Šavrda. „V 
duchu jsme si mysleli na druhou příč-
ku, výš jsme se nedívali, Prostějov byl 
v letošní extralize opravdu více než 
jasným favoritem.“ Do finále z druhé 
strany pavouka postoupil Přerov a 
v něm předvedl kvalitní výkon. Ve 
finále byl stav po dvouhrách 3:3, s 
přehledem zvítězili Hingisová, No-

vák, Tabara, o všem měly rozhod-
nout čtyřhry. musil s Novákem po-
razili Hanáka s Krupou a pátý bod 
přidala dvojice Hingisová-Langro-
vá. mistrovský tým hrál v sestavě 
Korda, Novák, Vašek, Tabara, musil, 
Hingisová, Langrová a Paštiková.
„Vyhrát s touhle partou titul je fantas-
tický pocit. Všude na turnajích hra-
ji za sebe, teď jako světová jednička. 
Je to všechno složitější, ale tady v Pro-
stějově jako bych přišla do jiného te-
nisového světa. Všichni nám strašně 
fandí, hned je vám jasné, že jim náš 
tenis dělá radost. Jsem šťastná, že to 
takhle dopadlo,“ říkala martina Hin-
gisová těsně před slavnostním vy-
hlášením nových mistrů České re-
publiky družstev Extraligy KB Cup. 
TK SEZooZ Prostějov vyhrál extra-
ligu hlavně proto, že měl nejsilněj-
ší hráčský kádr a také určitě nejví-
ce finančních prostředků, aby za-

„Dobře víme o naší pozici v českém tenise v současné době a jsem pře-
svědčen, že tituly, které získali naši mladí, nám dávají záruky, že tomu 
tak bude i v letech příštích. Proto se tolik věnujeme talentům, vytváří-
me jim kvalitní podmínky, dostatek hodin v hale, postarali jsme se o 
dobrou kondiční přípravu, rehabilitaci.“

Miroslav Černošek, 1997

„mám tyhle akce moc 
ráda a navíc, tady v 
Prostějově to bylo vý-
borně zorganizované. 
Když jsem byla na po-
dobné exhibici v Ame-
rice, tak jsem byla na 
všechno sama. Nevě-
děla jsem, které dítě to 
alespoň trochu přen-
dá přes síť, ale tady to 
bylo něco jiného. Navíc 
mi výborně pomáhal 
jirka Novák, ten za mě 
udělal hodně práce.“ 

Martina hingisová 
při charitativní akci, 

Prostějov, 1997
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platil hráče světové úrovně. I to byla 
ukázka síly prostějovského teniso-
vého managementu.
jak se Prostějovským dařilo v dal-
ších kategoriích? Až příliš hladce ti-
tul vybojovali mladší žáci, zejména 
finálový zápas zvládli na výbornou 
a zvítězili s jasnou převahou. V prv-
ním kole porazil TK SEZooZ TK Lo-
komotiva Česká Třebová 8:1, v se-
mifinále I. ČLTK Praha 6:3 a ve finá-
le TK Slavia Pilsner Urquell 9:0. Vítě-

zové hráli v sestavě Vejmelka, Ber-
dych, Svoboda, Schulhauser, Panc, 
Cetkovská, Kočíbová a Berková. 
Podle stejného receptu se odbý-
valo i ČSoB Kadet Tour, mistrovství 
ČR staršího žactva. Hned v prvním 
kole přehrál prostějovský TK SEZo-
oZ domácí hostitele TK Slavii Pils-
ner Urquell 8:1, na cestě v semifi-
nále stál opět I. ČLTK Praha 6:3 a ko-
nečně ve finále zvítězili Prostějovští 
nad TK Přerov ESTA 5:1, když se čtyř-
hry za rozhodnutého stavu nehrály. 
Také z titul z mistrovství ČR dorostu, 
které se hrálo na dvorcích TK Nová 
huť ostrava, nepatřil nikomu jiné-
mu než prostějovskému SEZoo-
Zu. A opět to byla zcela přesvědčivá 
cesta za vítězstvím. První kolo – LTC 
Libra České Budějovice 9:0, semifi-
nále – TK Slavia Pilsner Urquell 8:1 a 
finále – I. ČLTK Praha 5:1. I tady bylo 
rozhodnuto po dvouhrách. Na mis-
trovství ČR nastupovali za Prostějov 
Tabara, Levinský, Vik, Rakvica, Hájek, 
Paštiková, Průšová, Šottová a Navrá-
tilová. 
jak se dařilo prostějovskému klu-
bu v anketě Zlatý kanár 1997? Ta 
měla nové kategorie, už se nevo-
lili miss a Playboy českého tenisu, 
poprvé se hledal Nejlepší tenisový 
trenér a premiérově byl vyhlašován 
Nejlepší tenista na vozíčku. Slav-
nostnímu ceremoniálu v prostějov-
ském divadle tentokráte předchá-

zela zajímavá exhibice, Petr Korda 
se utkal se Slovenkou Henrietou 
Nagyovou v jakémsi – Souboji po-
hlaví. Nagyová navíc podepsala 
smlouvu na extraligu. Petr podával 
z čáry, která byla metr a půl za kon-
covou lajnou, Nagyová mohla hrát 
do deblového rozměru dvorce. Kor-
da nakonec zvítězil 9:7. Ankety Zla-
tý kanár se zúčastnilo 94 tenisových 
osobností, funkcionářů, novinářů, 
trenérů a sponzorů, v kategoriích 

Nejlepší český hráč a Nejlepší čes-
ká hráčka se objevila jen dvě jména 
Petr Korda a jana Novotná. Tipující 
ocenili velký návrat Petra Kordy do 
absolutní světové špičky, v sezóně 
1997 se objevil ve světové desítce! 
„Je to samozřejmě velmi příjemné 
ohodnocení, ale jsem realista. Kdyby 
byla uzávěrka ankety až po ženském 
Masters v New Yorku, vítězkou ankety 
by se po zásluze stala Jana Novotná,“ 
říkal v Prostějově Petr Korda. Pro něj 
hlasovalo 64 tipujících, pro Novot-
nou třicet. „Pro mě je Zlatým kaná-
rem Jana, vždyť je druhou hráčkou 
světa.“ Korda šel na jeviště třikrát, 
odnesl si ještě trofej za Nejkvalit-
nější postup na žebříčku ATP. Vyhla-
šování Zlatého kanára bylo stejně 
jako v předcházejících ročnících 
úspěchem domácího klubu. Drži-
tel Zlatého kanára Petr Korda měl 
sice za svým jménem klub TK Slavia 
PU Plzeň, ale extraligu už odehrál 
v prostějovském drezu. Vedle jany 
Novotné, která měla také smlou-
vu s TK Prostějov, byli i oba talenti 
– Robin Vik a Daniela Bedáňová z 
prostějovského klubu. Ta se stala 
nejmladším Talentem roku v historii 
Zlatého kanára – Daniele bylo tepr-
ve čtrnáct let. otec Daniely, zkušený 
jan Bedáň, neustále opakoval, že 
jeho dcera je teprve na začátku ces-
ty. Slovo – talent nerad slyší, spíše 
připomíná každodenní, usilovnou H

IS
To

RI
E „Člověk by měl ctít v životě určité principy a těm se nikdy neprotivit. 

Start na téhle extralize jsme domluvili před rokem a půl s mirkem Čer-
noškem a je samozřejmé, že martina byla v té době v úplně jiné pozici. 
Slíbili jsme to a jsme tady.“

Melanie Molitorová, 
maminka martiny Hingisové, 1997



53

a mnohdy nekonečnou práci. „Pra-
cujeme pořád stejně, ale stále více 
si uvědomujeme obrovskou konku-
renci.“ Titul Nejlepšího trenéra roku 
obdržel domácí jaroslav Navrátil. 
moderátory večera byli martina Ko-
ciánová a Petr Salava, o dobrou ná-
ladu se staral ondřej Havelka a jeho 
melody makers.
V sedmadevadesátém roce nastou-
pil do prostějovské firmy Dr. michal 
Ptáček, ten měl v dalších letech na 
starosti především provozní zále-
žitosti. Po dlouhých letech skončil 
sportovně-technický manažer jiří 
Zeman st. a od začátku roku 1998 
usedl na jeho židli mgr. jaroslav Ba-
laš. jirka Zeman st. byl vynikajícím 
hráčem, jeho vítězství na Pardubic-
ké juniorce v pětapadesátém roce 
bylo prvním velkým připomenutím 
prostějovského tenisu v republice. 
Celý život zasvětil tenisu na Hané 
a přitom se jeho sportovní kariéra 
opravdu mohla ubírat úplně jiným 
směrem, měla o něj velký zájem te-
nisová Praha... majitelé prostějov-
ského klubu se s  jirkou Zemanem 
domluvili na další spolupráci, i na-
dále využívali jeho zkušeností.
V říjnu 1998 byla založena společ-
nost TK PLUS, stále vyvíjelo činnost 
občanské sdružení TK Prostějov. 
„Každý rok si říkáme, že naše akce 
musí mít stále vyšší kvalitu. Pro něko-
ho to je možná fráze, která se říkává 
na setkání zástupců top manage-
mentu, ale – kdo se tohoto hesla ne-

drží, nemá prostě šanci. Navíc se naši 
partneři v žádném případě nespokojí 
s průměrnou nabídkou. Naše teni-
sová veřejnost spojuje firmu TENIS-
Komerc plus s dokonalou kvalitou, 
vždycky jsme se snažili být o něco dál 
než ostatní a tahle filozofie platí v na-
šem klubu i nadále. I když víme, že se 
nám všechno nepodaří, jak bychom 
si představovali, že z každého talen-
tu neuděláme šampióna a všechny 
akce nemusí skončit podle našich 

představ,“ konstatoval na konci se-
dmadevadesátého roku jeden z 
představitelů klubu Ing. Aleš Hil-
čer. Rostoucí věhlas prostějovského 
klubu podporovala i skutečnost, že 
firma NIKE začala uvažovat o ote-
vření oficiální tenisové akademie 
pro ČR a střední Evropu na Hané. Z 
mistrovských titulů utekla Prostějo-
vu jen dvouhra dívek na Pardubic-
ké juniorce, jinak bylo za každým 
titulem bylo napsáno TK SEZooZ! 
Vítězstvím v Extralize KB Cup klub 
opět dokázal, že je nejlepším u nás. 
I nadále byla prosazována filozofie 
úspěšné budoucnosti, v Prostějově 
se dobře věděli, jak moc je pro ně 
důležitá soupiska dorosteneckého 
týmu či sestava mladších a starších 
žáků.
„Dobře víme o naší pozici v českém 
tenise v současné době a jsem pře-
svědčen, že tituly, které získali naši 
mladí, nám dávají záruky, že tomu 
tak bude i v letech příštích. Proto se 
tolik věnujeme talentům, vytváříme 
jim kvalitní podmínky, dostatek ho-
din v hale, postarali jsme se o dobrou 
kondiční přípravu, rehabilitaci. Na 
kvalitní úrovni je i spolupráce se ško-
lou, naši mladí mají od začátku indi-
viduální studijní plány, stejně pak na 
střední škole se zaměřením na podni-
kání a management. Svou vážnost v 
našem klubu mají trenéři. Na nich se 
v žádném případě nešetří a myslím si, 
že jsou u nás spokojeni,“ potvrzoval 
v roce 1997 klubovou filozofii miro-

slav Černošek. „Jsme rádi, že v našem 
klubu hraje Martina Hingisová, jasná 
světová jednička, měli jsme velkou ra-
dost z úspěchu Jany Novotné na Mas-
ters, kde jednoznačně potvrdila svou 
pozici ve světovém tenise. Petr Korda 
svým postupem do světové desítky 
doslova šokoval tenisový svět a velice 
si vážím jeho upřímného a aktivního 
vztahu k našemu klubu. Po nemoci se 
vrací do bývalých pozic Jirka Novák a 
věřím, že půjde ještě dál.“

„je tu dobrá parta, s jirkou Novákem jsme si padli do oka hned, jak se 
stal členem daviscupového týmu.“ 

Petr Korda 
po přestupu do Prostějova, 1997

„Hingisová svým postu-
pem do světové desítky 
doslova š okoval teniso-
vý svět a velice si vážím 
jeho upřímného a aktiv-
ního vztahu k našemu 
klubu.“

Miroslav Černošek, 
1997
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jiří Novák skončil sezónu 1997 na 
48. místě, byl v semifinále v Dubaji a 
Aucklandu, mezi osmi v Indianapo-
lis a ostravě. Právě na severní mo-
ravě vyhrál čtyřhru s Riklem, spolu 
byli ještě v semifinále v Gstaadu. V 
Bostonu byl jiří Novák v semifinále 
debla s Kovesem. Ke stovce se také 
vrátil Radomír Vašek, po sezóně sice 
přestoupil do TK Czechpol Energy, 
ale své si v prostějovském klubu 
odehrál. Naděje i nadále potvrzo-
val michal Tabara, který byl oporou 
v týmových soutěžích. Byl členem 
týmu mužů, který na mE skončil 
na bronzovém stupínku, v Galeově 
poháru skončil se svými spoluhráči 
ve finále. Tabara vyhrál Pardubic-
kou juniorku, když ve finále porazil 

oddílového spoluhráče Vika. Vyni-
kajícího úspěchu dosáhli naši do-
rostenci na mistrovství světa šest-
náctiletých, prestižním Youth Cupu 
ve Vancouveru, členem vítězného 
týmu byl i jaroslav Levinský. jan 
mašík na mS čtrnáctiletých prohrál 
v soutěži družstev jednu dvouhru a 
Česká republika byla druhá. Na mE 
juniorů do 14 let získala Bedáňová 
dvě bronzové medaile za dvouhru 
a čtyřhru, na mE 16 byl Levinský 
bronzový v deblu, na mE 18 se stal 
Vik s Kralertem mistrem Evropy a 
Paštiková byla třetí ve dvouhře. Také 
Lenka Němečková měla vynikající 
sezónu a na žebříčku WTA byla na 
96. místě.
Za těmito úspěchy byla samozřejmě 
dobrá práce prostějovského středis-
ka vrcholového tenisu pod vedením 
jaroslava Navrátila. Šéftrenérem byl 
Daniel Trčka, juniorské reprezen-
tantky měl na starosti Zdeněk Stra-
choň, juniory jaroslav Soukup. o 
nejmladší se staral a skauting za-
jišťoval Karel Kumst. Novou trenér-
skou posilou se stal David Kotyza z 
Plzně, špičkovou práci pro středis-
ko odváděli kondiční trenéři Balaš 
a Shejbal, stejně jako masér müller.
Firma TENIS Komerc plus se zača-

la prosazovat i v mimotenisových 
aktivitách. Ve spolupráci s Českou 
asociací squashe uspořádala 5. 
mistrovství republiky a akce měla 
mezi hráči squasche velký ohlas. 
Na prostějovském náměstí se kona-
la tyčkařská show, tenisový turnaj 
jágr týmu a druhý den se pak Bub-
ka a jágr představili na centrálním 
dvorci. V tenisové exhibici porazil 
na prostějovském centrkurtu jágr 
s Navrátilem pár Bubka-Hřebec a 
Prostějovští si ověřili, že o zápasy 
těchto hvězd je velký zájem. Při tur-
naji Parlament open se konal kon-
cert skupiny olympic. Prostějovští 
vstoupili i na naší golfovou scénu, 
společnost se marketingově podí-
lela na zajištění činnosti Golf Sport 

Clubu Zlín v areálu Lázně Kostelec 
– Zlín. Patronkou nově otevřeného 
hřiště se stala i světová jednička 
martina Hingisová.
„Vedle těchto akcí jsme pořádali hod-
ně menších, které také samozřejmě 
vyžadují hodně práce, a chceme, aby 
i ony měly za sebou visačku dobré 
kvality. Rád bych ale připomenul, že 
všechno v Prostějově vždycky děla-
la a dělá nadšená parta. Spolu jsme 
začínali ve skromných podmínkách a 
co je důležité – duch nadšení a spolu-
práce zůstal.“ Takový byl názor vede-
ní společnosti.
 A jak progresivní tenisový klub vní-
mala v roce 1997 česká tenisová ve-
řejnost? „Jsou lidé, kteří vás poplá-
cají po ramenou a myslí to upřím-
ně. Jsou ale takoví, kteří vás za prv-
ním rohem pomluví a spíše vám zá-
vidí. Na tohle jsme si už zvykli. Pod-
nikání v tenisu je ale stejné jako všu-
de jinde, podléhá stejným zákonům, 
jednou jste nahoře, jindy máte pro-
blémy. A jak se k sobě lidé chovají? To 
ale není jen problém tenisu, jen se po-
dívejte - jak se chováme k sobě na-
vzájem, jak jsme mnohdy nepřející a 
jen málokdy uznáme kvality těch lep-
ších. My na své filozofii nic neměníme 
- chceme jít dopředu a zkoušet nové 

„Petr Korda svým postupem do světové desítky doslova šokoval tenisový 
svět a velice si vážím jeho upřímného a aktivního vztahu k našemu klubu.“

Miroslav Černošek, 1997
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věci, zlepšovat se. O žádné lepší ces-
tě zatím nevíme,“ říkal na konci roku 
1997 Černošek.
Už se stalo tradicí, že martina Hin-
gisová trávila konec roku u své ba-
bičky v Rožnově pod Radhoštěm a 
ani v roce 1997 tomu nebylo jinak. 
Zavedený program světové jednič-
ky měl v programu jednu změnu. 
Část posledního sobotního dopo-
ledne roku věnovala martina Hin-
gisová dětem. Exhibice se uskuteč-
nila pod hlavičkou firmy TELECom 
a za podpory a.s LÉČIVA „Mám tyhle 
akce moc ráda a navíc, tady v Prostě-
jově to bylo výborně zorganizované. 
Když jsem byla na podobné exhibi-
ci v Americe, tak jsem byla na všech-
no sama. Nevěděla jsem, které dítě 
to alespoň trochu přendá přes síť, ale 
tady to bylo něco jiného. Navíc mi vý-
borně pomáhal Jirka Novák, ten za 
mě taky hodně práce,“ říkala v Pros-
tějově martina Hingisová. „Jako dítě 
jsem na žádné takovéhle exhibici ne-
byla, asi jsem na to byla moc malá 
nebo se takové akce tehdy nepořá-
daly. Jako malá holka jsem viděla ně-
kolikrát Davis či Fed Cup a měla jsem 
vždycky jedno velké přání – být na 
těchhle akcích sběračkou. Nikdy se mi 
to nesplnilo.“ 
Byla to teprve její druhá opravdová 
profesionální sezóna. „Před rokem 
jsem si nikdy nepomyslela, že bych 
mohla mít před sebou tak úspěšný 
rok. Kdyby mi někdo loni řekl – budeš 
první na světě a vyhraješ tři Grand 
Slamy, tak bych si o tom myslela své. 
Ale stalo se to, i když to bylo pro mě 
neuvěřitelné. Jen doufám, že to tak 
bude pokračovat a – když bych měla 
mluvit o nějakých přáních, tak mi v 
seznamu grandslamových turna-
jů chybí Paříž... Hlavně ke konci roku 
jsem ale maminku svým tenisem moc 
nepotěšila, předtím to však bylo lepší, 
tak se to snad trochu vyrovnalo. Ur-
čitě ji rozčililo, že jsem spadla z koně, 
ale to už je za námi. Tehdy jsem ne-
hrála sedm týdnů a ty mi před Paříží 
určitě chyběly.“ 
Prostějovští pořadatelé akce s mar-
tinou Hingisovou věnovali 200 000 
Kč na podporu místních zdravot-
nických zařízení a obdarovali i třicet 
dětí z Dětského domova v Čechách 
pod Kosířem. A ještě něco. Prostě-

jov už měl svého zástupce v čestné 
wimbledonské lóži. maminka mar-
tiny pozvala dr. Černoška, aby viděl 
její premiérový wimbledonský tri-
umf.
Sezóna 1998 začala fantasticky, Petr 
Korda vyhrál Australian open a po 
osmi letech se tak český tenista 
stal vítězem grandslamového tur-
naje. Naposledy se to podařilo Iva-
nu Lendlovi v roce 1990 právě v 
melbourne. S Kordou na Australian 
open skoro nikdo nepočítal. Dlou-
ho před turnajem měl u sázkových 
kanceláří kurs 40:1, po vítězství na 
turnaji v Dauhá už 20:1, v průběhu 
turnaje 11:1, aby pak před finále si 
u sázkařů stál v kursu 1,9:1 a Rios 
1,8:1. Prvního února se štěstí přiklo-
nilo na Kordovu stranu, porazil Ri-
ose 6:2, 6:2, 6:2. Na co myslel Kor-
da, když po proměněném mečbolu 
dlouhou dobu klečel na centrálním 
dvorci? „Mohu říci, že mi toho bušilo v 
hlavě požehnaně, že je velice těžké to 
vyslovit. To se nedá vůbec vyjádřit slo-
vy. Vzpomněl jsem si, jak otec přeska-
koval síť a já plot, když jsem nechtěl 
jako kluk trénovat, vzpomněl jsem si 
na radu Reginy, abych dál hrál tenis, 
vzpomněl jsem si na všechno, co mě v 
posledních letech potkalo a na všech-
ny lidi, o kterém jsem se mohl v po-
slední době opřít.“ 
Deník Sport ve svém zpravodajství 
neopomenul napsat, že – „Australi-
an Open se stal kořistí dvou hráčů TK 
Prostějov Martiny Hingisové a Petra 
Kordy.“

H
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Fed Cup s Itálií

Zlatá tretra ostrava s Boltem

UniCredit Czech open

Pokračuje Nike junior Tour

Získá TK AGEL Prostějov úplně všechno?

CO PŘIPRAVUjEmE?
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ČeSKý FeDCUPOVý TýM bude v polo-
vině dubna (21. – 22. 4.) bojovat v ost-
ravské ČEZ Areně o finále Fed Cupu! Za 
organizací týmových zápasů české teni-
sové reprezentace stojí společnost Čes-
ká sportovní. „Ostrava byla dosud pova-
žována za daviscupové město, ale pro mě 
je to město sportu, kde diváci umějí fan-
dit a dokážou vytvořit skvělou atmosfé-
ru pro jakoukoli zajímavou událost. Se-
mifinále Fed Cupu s obhájkyněmi trofeje 
v čele s Petrou Kvitovou takovou událostí 
bezpochyby je,“ konstatoval majitel po-
řádající agentury Česká sportovní mi-
roslav Černošek. „Do Ostravy se už moc 
těším, hrát zase před domácím publikem 
bude úžasné. Věřím, že bude stejně rych-
le vyprodáno, jako se vyprodal Davis Cup 
v Praze. Vím, že ostravské publikum je vý-
borné, navíc přijedou i nějaké autobusy z 
Fulneku, a tak nepochybuji, že atmosféra 
bude parádní,“ řekla k zahájení předpro-
deje jednička českého týmu Petra Kvi-
tová.

obhájkyně titulu vyhrály velice nároč-
ný duel ve Stuttgartu s  Německem a 
nyní je čeká stejně těžký soupeř – Itá-
lie. Vítězky soutěže z let 2006, 2009 a 
2010 prohrály loni s  Ruskem, které se 
pak postavilo proti našemu týmu ve fi-
nále Fed Cupu. Italky si přála Petra Kvi-
tová i celý tým, chtějí vrátit Italkám po-
rážku z  dubna před dvěma lety, kdy 
prohrál y v  Římě v  semifinále Světo-
vé skupiny 0:5. „Dostali jsme lekci z an-
tukové hry,“ hodnotil kapitán Petr Pála 
vystoupení svého týmu před dvěma 
lety. „Stále si však myslím, že tento tým 
má budoucnost, holky se budou zlepšo-
vat.“ V tom měl Pála stoprocentní prav-
du, od té doby český tým neprohrál! Pe-
tra Kvitová v dubnu před dvěma roky v 
Římě nestačila na Flavii Pennettaovou, 
od té doby ale vyhrála ve Fed Cupu osm 
dvouher za sebou! její loňská hvězdná 
sezona z nás určitě dělá – navíc v domá-
cím prostředí – favority. „Jako vítězky z 
loňska nemůžeme říct, že je nějaký zápas 
nehratelný. Musíme se pokusit porazit 
každý tým,“ řekla Kvitová ve Stuttgartu.

Italky měly letos v prvním kole v areá-
lu Lauretana Forum v Bielle hodně pro-
blémů s Ukrajinou, na oblíbené antuce 
rozhodly až ve čtyřhře. „Tajemstvím na-
šeho úspěchu byla bojovnost,“ konstato-
val italský kapitán Corrado Barazzutti. 
Proti Češkám očekává Barazzutti mno-
hem náročnější souboj než s Ukrajin-
kami. „Čeká nás Kvitová, skvělá hráčka a 
světová dvojka, ale každý zápas je jiný a 
jsme nebezpeční pro kohokoli,“ věřil ital-
ský kapitán. „Češky jsou silné, ale ve Fed 
Cupu nikdy nevíte, jak zápas dopadne. Je 
to určitě otevřené,“ konstattovala Vinci-

ová, když s Pennettaovou získaly vítěz-
ný bod. 

Co říkal před zápasem šéf českého te-
nisu Ivo Kaderka? „Nechci vypočítávat 
kvality italské fedcupové reprezentace, 
co všechno už Itálie ve Fed Cupu vyhrá-
la, je to hodně těžký soupeř a co je dů-
ležité – Itálie se vždycky dokázala v  dů-
ležitých zápasech semknout. A právě to 
nyní vyzařuje z  našeho týmu. Bylo to vi-
dět ve Stuttgartu, zápasy Petry rozhod-
la její mentální vnitřní síla, ani nechci ří-
kat – zkušenosti, oba své zápasy vybo-
jovala svou ohromnou urputností. Petra 
měla na začátku roku zdravotní problé-
my, dlouhou tréninkovou pauzu a do se-
zony rozhodně nevstoupila tak, jak by si 
nejen ona, ale i její nejbližší okolí předsta-
vovalo. Věřím, že v zápase proti Itálii bude 
Petra opět v  dobré kondici a že náš tým 
pojede i nadále na vítězné vlně,“ dodával 
prezident ČTS. jak vypadá dosavadní 
vzájemná zápasová bilance? Italky ve-
dou 4:3, poslední čtyři zápasy jsme pro-
hráli – v  roce 1998 v  Praze na Štvanici 
1:4, v  roce 2004 v  maglii 1:3, v  Liberci 
v roce 2005 2:3 a konečně před dvěma 
lety v Římě 0:5.

51. ZLATá TreTrA OSTrAVA, mezi-
národní atletický mítink kategorie IAAF 
World  Challenge se uskuteční 25. květ-
na na městském stadionu ve Vítkovi-
cích a pošesté by se měl v ostravě před-
stavit Usain Bolt! Pro Černoška je start 
sprinterské superstar jasným potvr-
zením organizátorských kvalit, ostra-
va je jediným mítinkem na světě, který 
se může pochlubit tak početnou bilan-
cí jeho startů. „jsem rád, že se pošesté v 
kariéře můžu vrátit do ostravy. obecně 
je známé, že mám k tomuto mítinku po-
zitivní vztah a patří k prvním, ze kterých 
si každou sezonu vybírám. Zlatá tretra 
má skvělou diváckou kulisu, která mě 
žene ke kvalitním výkonům. ostrava 
bude letos mým prvním startem v Evro-
pě. Už před časem jsem potvrdil starty 
v Římě a v oslo. Po těchto závodech se 
vrátím na jamajku a nadále se budu při-
pravovat na domácí olympijskou kvali-
fikaci. můj trénink v současném obdo-
bí je podle plánu a těším se na závody,“ 
konstatoval Bolt krátce poté, co potvr-
dil start na Zlaté tretře. 

jaká je bilance Boltových startů v ostra-
vě? Pro jamajčana to bude šestý start, 
pátý v řadě od roku 2008. Běžet měl už 
v roce 2004 jako čerstvý držitel junior-
ského světového rekordu, ale kvůli zra-
nění se na poslední chvíli odhlásil. V 
roce 2006 si poprvé okusil chladné os-
travské počasí, i v něm však zaběhl re-

Vítězové  
prostějovských  

challengerů
(od roku 2001 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)

2009 – j. Hájek (ČR)

2010 – j. Hájek (ČR)

2011 – j. Ščukin  
(Kazachstán)
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kord mítinku na 200 m – 20,28 s. V roce 
2007 neměl jako specialista na 200 m v 
programu Zlaté tretry tuto disciplínu. o 
rok později přijel jako senzační světo-
vý rekordman v běhu na 100 m a zlep-
šil rekord mítinku na 200 m na 19,83 s. 
V dalších letech už se do ostravy vra-
cel jako megahvězda světového spor-
tu. V roce 2009 zaběhl 100 m s větrem 
těsně nad povolenou normou čas 9,77 
s (+2.1), v roce 2010 předvedl v běhu na 
300 m druhý nejlepší čas historie 30,97 
s a vloni zvládl 100 m za 9,91 s (mezi-
čas na 100 y - 9,14 s, druhý čas historie). 
Podle aktuálních očekávání by měl bě-
žet potřetí ve Vítkovicích závod na 100 
m a měl by to být pro něj první start v 
Evropě v letošním roce. Poté má potvr-
zené závody Diamantové ligy v Římě a 
v oslo.

jaké disciplíny nabídne Zlatá tretra os-
trava? Ženy: 200 m, 400 m, 800 m/1500 
m, 100 m př., 400 m př., oštěp, kladi-
vo. muži: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 
3000 m, 110 m př., 4x100 m, tyč, oštěp, 
koule a kladivo. Právě tato disciplína 
bude součástí 3. ročníku IAAF Ham-
mer Throw Challenge, kladivářské sou-
těže se konají už tradičně den před mí-
tinkem – 24. května. od roku 2008 se 
na Zlaté tretře ostrava poprvé uskuteč-
ní skok o tyči, hlavní hvězdou bude ha-
lový mistr světa z  Istanbulu Francouz 
Renaud Lavillenie, ještě o rok déle če-
kal vrh koulí, v ostravě se představí úřa-
dující mistr světa z Daega Němec David 
Storl. jednou z hvězd memoriálu Emila 
Zátopka na 3000 m je ještě junior Isiah 
Koech z Keni, juniorský halový rekord-
man na 3000 a 5000 m. Které další hvěz-
dy by se měly v ostravě představit? Na 
400 m LaShawn merritt a oscar Pistori-
us, na 110 m př. Dayron Robles, v kou-
li vedle Storla také Christian Cantwell a 
Dylan Armstrong. V  ženské dvoustov-
ce Veronica Campbellová-Brownová, 
na 800 m Pamela jelimová, halová mis-
tryně světa. „Za kvalitní startovní listinou 
stojí dokonalé kontakty manažera mítin-
ku Alfonze Jucka,“ neopomene pravidel-
ně připomenout majitel společnosti 
Česká sportovní miroslav Černošek.

UNICreDIT CZeCH OPeN 2012 se 
uskuteční v termínu 4. – 9. června, de-
vatenáctý ročník mezinárodního te-
nisového turnaje mužů kategorie ATP 
se už tradičně hraje v  druhém týd-
nu grandslamové Paříže. Navíc má ješ-
tě jednu velkou termínovou výhodu, o 
účasti na olympijských hrách v Londý-
ně ve Wimbledonu rozhoduje žebříček 
ATP po Roland Garros a mnozí z  těch, 

kteří v prvním týdnu na pařížské antuce 
neuspějí, budou pospíchat za posled-
ní šancí do Prostějova. Proč si UniCre-
dit Czech open dlouhodobě zacho-
val takovou prestiž? „Je velice příjemné 
a motivující organizovat největší český 
turnaj. Když se podíváme zpátky, opako-
vaně jsme sváděli souboje s funkcionáři i 
médii o tom, zda jdeme správnou cestou, 
mockrát jsme museli obhajovat naši tur-
najovou filozofii. Ukázalo se, že jsme měli 
pravdu, šli jsme nahoru postupně, podle 
svých možností,“ říká šéf prostějovské-
ho tenisu miroslav Černošek. jen snílci 
a špatní marketingoví manažeři si mo-
hou ještě myslet, že český tenis potře-
buje velký milionový turnaj. „Nakonec 
některé megalomanské tenisové projek-
ty, které neodpovídaly následné síle čes-
ké ekonomiky, zákonitě propadly. Měli 
jsme navíc ohromné štěstí v  dokonalém 
partnerství Živnostenské banky, pozdě-
ji UniCredit Bank, v  rozvaze a vizionář-
ské velkorysosti Jirky Kunerta. Díky vytr-
valosti, cílevědomosti a určitě i trpělivos-
ti našich partnerů má tento turnaj ve svě-
tě svůj zvuk a hráči se k nám rádi vrace-
jí. Mnohokrát jsem navíc zdůrazňoval, že 
pro turnaj této úrovně je důležitá přede-
vším účast české špičky a vzhledem k na-
šemu postavení v českém tenise tedy i 
prostějovských hráčů.“

Turnaj měl loni nejnečekanějšího vítě-
ze v historii, vyhrál jurij Ščukin z Kaza-
chstánu, nejlepší Čech Radek Štěpánek 
skončil v semifinále. Po celý týden přálo 
turnaji počasí, do hlediště přišlo kolem 
přes osm tisíc diváků, zpestřením závě-
rečného dne byla atraktivní exhibice, 
ve které se představily tenisové světo-
vé legendy Hana mandlíková, Ivan Len-
dl, jana Novotná a miloš mečíř. Co říka-
la překvapivému finále ředitelka turna-
je UniCredit Czech open Petra Píchalo-
vá-Langrová? „Samozřejmě, všichni by 
byli radši, kdyby Radek využil svých šan-
cí v  duelu se Ščukinem a dotáhl zápas 
do vítězného konce. Všichni bychom ra-
ději viděli ve finále českého hráče, ale jak 
Ščukin, tak finalista Cipolla předváděli 
dobrý tenis. Prostě jsme museli respekto-
vat, že tihle dva v průběhu týdne dokáza-
li, že mají právo hrát zápas o vítěze osm-
náctého ročníku UniCredit Czech Open. 
Měli jsme tu deset hráčů do stovky, byl tu 
třináctý hráč ATP Michail Južnyj, konku-
rence byla vynikající a je třeba poblaho-
přát novému šampionovi.“ I letos pros-
tějovští připravují atraktivní exhibici a 
bohatý doprovodný program. jak loni 
hodnotil turnaj šéf českého tenisu Ivo 
Kaderka? „Turnaj měl vynikající noble-
su po všech stránkách, je tu vidět kvalita 
na každém kroku. Jediné, co otec tohoto 
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podniku Mirek Černošek nemůže ovlivnit, 
je obsazení finále. Český tenisový svaz je 
hrdý na tento turnaj, je to prostě úžasný 
týden, jasná jednička mezi českými tur-
naji a půjdeme dál touto cestou. Vážíme 
si toho, že máme v  Mirkovi Černoškovi, 
Petře Píchalové-Langrové a v jejich orga-
nizačním týmu tak vynikajícího partne-
ra. Prostějov je hlavním městem českého 
tenisu, Český tenisový svaz takový turnaj 
bude vždycky podporovat.“

POPATNáCTé Se rOZjeL ČeSKý SerI-
áL NIKe jUNIOr TOUr, ten světový má 
před sebou o jeden ročník víc. Za čes-
kým seriálem je od začátku TK AGRo-
FERT a agentura TK PLUS, která s firmou 
Nike dlouhodobě spolupracuje. Vše le-
tos začalo už tradičně prvním turnajem 
starších žáků a žákyň v Prostějově v po-
lovině dubna, druhý turnaj pro stejnou 
kategorii se koná v Plzni 7. – 11. 8. a or-
ganizuje ho místní TK Slavia. mladší žáci 
a žačky hrají stejně jako loni dva turnaje 
za sebou, první od 17. do 21. 8. na dvor-
cích TK DEZA Valašské meziříčí, druhý 
následuje v termínu 24. – 28. 8. v areálu 
TK Sparta Praha. Nemění se samozřej-
mě počty startujících – v hlavní soutě-
ži 48, v kvalifikaci je pak 32 míst, nejdů-
ležitější je dostat se na české masters, 
na něm uspět, protože až jeho vítězové 
mají otevřené dveře do světa Nike juni-
or Tour. Závěrečný společný turnaj mas-
ters pro mladší žactvo a starší žactvo se 
koná 25. – 28. 9. 2012 v areálu TK AGRo-
FERT Prostějov a pak už se čtyři vítězo-
vé jednotlivých kategorií vydají na celo-
světové finále, které se stejně jako loni 
koná v Club med Sandpiper Bay na Flo-
ridě. „Mezi českými pořadateli se nic ne-
mění, jednotlivé kluby zvládly turnaje na 
výbornou. Navíc je přáním majitelů seri-
álu a všech partnerů, aby jeden z turna-
jů byl na Moravě, druhý v  Čechách, aby 
se vše konalo v kvalitních areálech, s do-
konalým pořadatelským zázemím. Rád 
bych opět vyzvedl dobrou spolupráci 
s  ČTS, firmami Nike a Prince. Turnaje se-
riálu NJT patří do kategorie ačkových tur-
najů, je o ně velký zájem. Navíc – účast na 
celosvětovém Masters se dostala do pod-
vědomí nejen mladých hráčů, ale i rodičů 
a trenérů. Všichni vědí, že uspět na tom-
to podniku může hodně ovlivnit kariéru 
mladých nadějí,“ říká jaroslav Balaš, kte-
rý má český seriál více než deset let na 
starost.

VOLejBALISTKy VK AgeL PrOSTĚjOV 
jdou zcela přesvědčivě za posledním ti-
tulem v letošní sezoně, vítězstvím v do-
mácí extralize. Popáté vyhrály Český 
pohár, počtvrté pohár Česko-Sloven-

ský, postoupily do play-off Champi-
ons League, zatím splnily všechny vý-
konnostní cíle. V páté extraligové sezo-
ně prostějovské volejbalistky určitě zís-
kají čtvrtý domácí titul. A basketbalisté 
BK Prostějov? Zklamali v Českém pohá-
ru, skončili čtvrtí a všichni věří, že se jim 
podaří postoupit do finále mattoni NBL.

jOSé CUrA, SLAVNý AgreNTINSKý 
TeNOrISTA, který patří mezi nejlep-
ší na světě, vystoupí na závěr meziná-
rodního hudebního festivalu Dvořáko-
va olomouc. Koncert se koná ve spolu-
práci moravské filharmonie olomouc, 
statutárního města olomouc, společ-
nosti TK PLUS a uskuteční se 2. červ-
na ve 20.00 hodin na Horním náměs-
tí v olomouci. „Snažíme se pořádat kul-
turní akce mnoha žánrů. Nápad, uspořá-
dat tento koncert, vznikl za přispění Mo-
ravské filharmonie Olomouc, jde o pokus 
představit Olomouci světové špičky teno-
ru. Akce má obrovský potenciál přilákat 
diváky nejen z okolí, ale i z celé republiky 
a blízkého zahraničí. Jsem rád, že bude-
me spolupracovat na tomto projektu se 
společností TK PLUS, která stojí za velký-
mi a úspěšnými projekty,“ pronesl primá-
tor statutárního města olomouc mar-
tin Novotný. Tento koncert bude jedi-
ným Curovým v tomto roce ve střed-
ní Evropě, na kterém společně s vyni-
kající korejskou sopranistkou Wonsin 
Lee zazpívá nejznámější árie a duety z 
oper G. Verdiho a G. Pucciniho. Slavné-
ho umělce doprovodí pod taktovkou 
argentinského dirigenta mario de Rosa 
moravská filharmonie olomouc. josé 
Cura učinkoval na nejprestižnějších di-
vadelních scénách včetně metropolit-
ní opery, Vídeňské státní opery, Králov-
ské opery v Anglii, opery v Curychu a v 
La Scale. Profesionálně začal zpívat až v 
osmadvaceti letech. Původně se věno-
val dirigování, skládání a hře na klavír. 
V roce 1991 odešel z Argentiny do Itá-
lie, v roce 1992 debutoval ve Veroně v 
Henzeho Pollicinu. Další úspěch přišel 
v roce 1993 v Turínu, kde zpíval Alber-
ta Gregora v janáčkově Věci makropu-
los. opravdový průlom ale znamenalo 
vítězství v mezinárodní prestižní soutě-
ži operalia v roce 1994, po níž okamži-
tě debutoval v USA a londýnské Covent 
Garden. od té doby začala jeho hvězd-
ná kariéra.
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mladé tenistky Prostějova mistryněmi Evropy

TK AGRoFERT úspěšný na Australian open

miroslav Čada hledal posily v Brazílii

Prostějov je statutárním městem

I. Čtvrtletí
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ČTVERÁK VYhRÁL POSLEDNÍ ÁČKOVÝ 
TuRNaJ. Před koncem roku se tradičně 
konají turnaje kategorie A staršího žac-
tva, chlapci hráli ve Frýdku místku, turnaj 
organizoval TK Tennispoint, děvčata hrá-
la v  Řevnicích, za turnajem stála Řevnická 
sportovní. Dvouhru vyhrál ondřej Čtverák 
(TK AGRoFERT), Denisa Cíchová z  prostě-
jovského klubu byla v  semifinále dvouhry 
a čtyřhry. jak postupoval ondřej Čtverák 
za vítězstvím? V  prvním kole porazil Filipa 
Guziura (TK moravská Slavia Brno) 6:4, 6:1, 
ve druhém Radka Koudelu (SK Zlín-mladco-
vá) 6:4, 6:2, ve čtvrtfinále klubového kolegu 
jakuba Nováka 7:5, 6:2, v  semifinále Piotra 
matuszewského (SK Slavia orlová) 6:4, 6:2. 
Až ve finále proti Petru Nouzovi (SK Hamr) 
prohrál ondra Štverák set, ale další dva byly 
více než jasné – 1:6, 6:0, 6:2.

DOBRÝ VSTuP DO SEZONY měla šestnác-
tiletá Tereza Smitková, vyhrála turnaj žen 
kategorie A oPTIm Tour – AVE Cup, který or-
ganizoval SK matchball Česká Lípa, ve dvou-
hře neprohrála ani set. Vítězství v České Lípě 
bylo dokonalou přípravou před turnaji žen 
s dotací 10 tisíc USD v Německu. V prvním 
kole porazila Smitková Sandru matekovou 
(I. ČLTK) 6:3, 6:0, ve druhém Karolínu Stuch-
lou (LTK Liberec) 6:2, 6:0, ve čtvrtfinále Per-
nillu mendesovou (TK Precolor Plus Přerov) 
6:3, 6:2, v semifinále Petru Kubinovou (Tenis 
Brandýs n. L.) 6:0, 6:0 a ve finále jekatěrinu 
Alexandrovou (TK oÁZA Říčany) 7:5, 6:1.

JIŘÍ VESELÝ MÁ Za SEBOu JuNIORSKÁ 
LÉTa, skutečnost, že byl světovou jedničkou 
v  této kategorii je už jen pouhým zápisem 
v  tenisových statistikách. Dobře ví, že se 
nyní musí prosazovat na turnajích dospě-
lých a na začátku roku si připsal vítězství ve 
dvouhře na turnaji futures s dotací 15 tis. 
USD v čínském Shenzhen. Získal 27 bodů do 
žebříčku ATP a čekala ho kvalifikace na prv-
ní grandslamový turnaj sezony Australian 
open, kam dostal jako vítěz loňské juniorky 
v melbourne divokou kartu. jak postupoval 
v  Shenzhenu? V  prvním kole porazil Hsin-
Han Leeho z Tchaj-wanu 6:3, 3:6, 6:3, ve dru-
hém kole japonce Hirokiho moryiau, který 
byl druhým nasazeným 6:4, 6:3, ve čtvrt-
finále přehrál Číňana Ya-Nan maa 6:2, 6:3, 
v semifinále jeho krajana Yu Changa 1:6, 7:5, 
6:4 a konečně ve finále Američana Austina 
Krajicka 6:4, 7:5. V  kvalifikaci na Australian 
open jiří Veselý skončil hned v  otvíracím 
kole, prohrál se Slovákem Čapkovičem 1:6, 
5:7.

PaMěTNÍ MÍSTNOST EDMuNDa huSSER-
La byla otevřena v  muzeu Prostějovska, je 
navíc doplněna dlouhodobou výstavou Z 
prostějovského ghetta. Nejznámější pro-
stějovský rodák, filozof Edmund Husserl 
Edmund Husserl se narodil 8. dubna 1859 

v  Prostějově a zemřel 27. dubna 1938 ve 
Freiburgu. Stal se jedním z  nejvýznamněj-
ších filosofů 20. století, založil tzv. feno-
menologii, která je v současnosti bohatě 
rozvíjena a tvoří protipól k  analytické filo-
sofii. Fenomenologie (z řeckého fainomai, 
ukazuji se), znamená obecně přesné zkou-
mání jevů. místo zkoumání podstat a sku-
tečností samých se tedy zabývá zkušeností, 
tím, jak se věci „samy“ člověku ukazují. Ed-
mund Husserl pocházel z židovské rodiny 
obchodníka s oděvy a střižním zbožím, v 
letech 1865 – 1868 navštěvoval v Prostějově 
městskou školu. Po ročním pobytu na reál-
ném gymnáziu ve Vídni pokračoval od roku 
1869 ve studiích na německém gymnáziu v 
olomouci, maturoval v roce 1876. Studoval 
astronomii na univerzitě v Lipsku (1876 – 
1878), matematiku v Berlíně (1878 – 1881) 
a ve Vídni (1881 – 1882). Během studií v Lip-
sku 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 vycho-
vatele“. o významném postavení prostějov-
ských Židů svědčí i to, že historické stanovy 
místní židovské obce sepsal roku 1587 rabi 
jehuda Löw, který tehdy v prostějovské obci 
žil. A pro zajímavost – prostějovská židovská 
tiskárna byla první a jedinou svého druhu 
na moravě. Nejstarší zmínka o židovském 
osídlení v  Prostějově, kterému se mnohdy 
přezdívalo moravský jeruzalém, pochází z 
roku 1445.

K MÍTINKu ZLaTÁ TRETRa OSTRaVa SE 
V  POLOVINě LEDNa uskutečnila v prosto-
rách SSK Vítkovice tisková konference. o 
Zlaté tretře hovořil náměstek primátora 
města ostravy martin Štěpánek. „Budeme 
tento mítink i nadále podporovat, je to ob-
rovský přínos pro naše město, zvyšuje jeho 
atraktivitu, prestiž, návštěvnost. Atletický svět 
jezdí do našeho města a jsme za to rádi. Letos 
jsme zajistili stavbu nového parkoviště pro 
zlepšení dostupnosti a v budoucnu plánuje-
me rekonstrukci stadionu,“ doplnil. „Věhlas 
ostravského mítinku je ve světě stále silnější, 
stejně jako zájem o něj. Je to určitě i proto, že 
se koná dva měsíce před zahájením olympij-
ských her v Londýně,“ přidal ředitel mítinku 
jan Železný. „Spousta závodníků bude chtít 
mít brzo splněné limity, takže věřím, že letoš-
ní startovní listina bude ještě nabitější, než v 
minulých ročnících.“ Na tiskové konferenci 
se také poprvé hovořilo po tom, že by v os-
travě mohl už pošesté startovat Usain Bolt. 
„Loni, když odjížděl, říkal, že se rád vrátí. A do-
sud nikdy svoje sliby neporušil,“ řekl manažer 
Zlaté tretry ostrava Alfonz juck. 

KOuČ ČaDa MuSEL hLEDaT NÁhRaDu za 
volejbalistku Prostějova Gabiku Tomašeko-
vou, ta na konci ledna oznámila, že jí čekají 
mateřské povinnosti. Vedení klubu si ale 
s neočekávanou změnou poradilo rychle. 
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Slovenskou blokařku nahradila devětadva-
cetiletá Srbka Vesna jovanovičová. Nová 
posila má za sebou dobrou mezinárodní 
kariéru, rodačka ze Subotice si zahrála také 
v Bělehradu, tři sezony strávila ve Francii 
a jednu ve Španělsku. Naposledy hrála za 
francouzský klub PA Vanelles VB. „V roce 
2008 byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou 
CEV Cupu,“ konstatoval sportovní ředitel VK 
Prostějov Peter Goga. Gabika Tomašeková 
patřila v posledních čtyřech sezonách ne-
odmyslitelně do prostějovské sestavy. „Ga-
bika byla výborná holka do party, pro klub 
toho odvedla opravdu hodně,“ ocenil přínos 
budoucí maminky trenér miroslav Čada.

SOChaŘSKÉ SYMPOZIuM haNY WICh-
TERLOVÉ se bude konat jen jednou za tři 
roky, rozhodli o tom radní města Prostějov. 
To příští se bude konat v roce 2014. „Po loň-
ském jubilejním desátém ročníku jsme spočí-
tali, že v Prostějově stojí už šestašedesát soch 
a sousoší, a to převážně v exteriéru. Takové 
množství už potřebuje péči, která sebou nese 
i finanční náklady,“ naznačila prostějovská 
místostarostka Ivana Hemerková. Výdaje na 
základní sanaci a napouštění plastik látkami 
proti pronikání vlhkosti spočítali odborníci 
na více než osmdesát tisíc. ošetření je při-
tom nutné opakovat každé čtyři roky. Po 
deseti letech každoročního organizování 
letních mezinárodních sochařských sympo-
zií Hany Wichterlové tedy dochází ke změ-
ně. „Důvodem je i skutečnost, že za deset let 
trvání akce bylo vytvořeno přes šedesát soch a 
čím dál tím častěji se potýkáme s problémem 
jejich umístění. Smetanovy sady jsou už plné 
a například do škol se mnohé sochy nevejdou. 
Domníváme se, že určitý časový odstup mezi 
pořádáním jednotlivých sympozií je proto 
nezbytný,“ dodala místostarostka Ivana He-
merková.

DESET BODŮ DO ŽEBŘÍČKu aTP ZÍSKaL 
MIChaL KONEČNÝ za postup do finále tur-
naje futures v turecké Antályi. V prvním kole 
přehrál Setkiče (BaH) 6:4, 5:7, 6:4, ve dru-
hém maďara Lukacse 6:4, 6:1, ve čtvrtfinále 
porazil Švéda Bergmana 6:2, 4:6, 6:2, v semi-
finále Inda Singha 6:3, 7:6(7) a až ve finále 
nestačil pátý nasazený prostějovský tenista 
na Brkiče (BaH) 4:6, 1:6. michal se v minulé 
sezoně výrazně prosazoval na turnajích ka-
tegorie futures. Co si o jeho vzestupu myslí 
sportovní ředitel ČTS jaroslav Balaš? „Michal 
hraje výborně, jde jistě nahoru. Když se řekne 
jeho jméno, tak si každý připomene, že to byl 
vynikající český junior, který ve své době do-
sahoval opravdu kvalitních juniorských vý-
sledků. Pak došlo zákonitě k  poklesu, to byla 
doba, kdy přecházel do tenisu dospělých. 
Navíc je třeba říct, že tenis skoro rok nehrál, 
podrobil se složité operaci zápěstí hrací ruky 
a to zpomalila jeho tenisovou cestu. Pomalu 
se vracel zpátky, loňskou sezonu měl opravdu 
hodně dobrou a doufám, že bude v kvalitních 

výsledcích pokračovat, že z turnajů futures se 
posune o minimálně kategorii výš.“

MLaDÝM TENISTŮM TK agROFERT se v po-
lovině ledna dařilo. Na turnaji TE16 v  mi-
lovicích, na 12. ročníku Tennisline Cupu se 
Petr Hájek (1997) probojoval do semifinále 
dvouhry a spolu s janem Pobořilem vyhrá-
li čtyřhru. Na turnaji ITF18 v  Bratislavě, na 
19th Slovak junior Indoor 2012 získal marek 
jaloviec spolu s Václavem Šafránkem titul 
ve čtyřhře. Na 11. ročníku turnaje Realsport 
open 14, který se také hrál v milovicích se 
Denisa Cíchová (1998) probojovala do finále 
dvouhry a v  něm podlehla první nasazené 
Slovence Viktorii Kužmové 3:6, 4:6. o rok 
mladší monika Kilnarová (1999) se dostala 
ve dvouhře do čtvrtfinále.

SEDMNÁCTILETÁ TEREZa SMITKOVÁ vy-
hrála překvapivě na turnaji ITF ve Stuttgartu 
titul ve dvouhře. Hrálo se o 10 tis. USD a Te-
reza musela začít v  kvalifikaci! je to dosud 
největší úspěch předloňské vítězky Pardu-
bické juniorky mezi ženami, připsala si dva-
náct bodů do žebříčku WTA a posunula se 
k 700. místu. jak postupovala? V kvalifikaci 
byla jedenáctá nasazená a v  prvním kole 
porazila Chorvatku Primoracovou 6:1, 6:3, 
ve druhém krajanku Terezu malíkovou 6:1, 
6:3. V hlavní soutěži přehrála v prvním kole 
Němku Nowakovou 6:0, 6:3, ve druhém Slo-
vinku jakupovičovou 6:1, 6:1, ve čtvrtfinále 
Němku Etzelovou 6:4, 6:2, v semifinále Rus-
ku Artamonovou 6:2, 6:7(5), 6:3 a konečně 
ve finále přehrála Tereza Ukrajinku Zanev-
skou 6:4, 7:6(4).

Na haLOVÝCh MISTROVSTVÍCh ČR mlad-
ších žáků a žákyň získali mladí tenisté TK 
AGRoFERT čtyři medaile. V  areálu TK NE-
RIDÉ v  Praze-Chotejně se jan marančák 
probojoval do semifinále dvouhry, prohrál 
se Sedlářem (TC-mj Tenis), spolu s  janem 
jermářem (TK DEZA Valašské meziříčí) se 
pak dostal do finále čtyřhry, ke zlatým me-
dailím je nepustil pár jiroušek (TK NERIDÉ), 
macháč (TK Sparta Praha). Škoda, že se šam-
pionátu nemohl pro nemoc zúčastnit Evžen 
Holiš, určitě by byl prostějovský tenis na mi-
strovství ČT úspěšnější. Dívky hrály o tituly 
mistryň ČR na pražské Spartě, Anna Kynčlo-
vá prohrála v semifinále dvouhry s hráčkou 
domácího klubu a pozdější vítězkou Lucií 
Kaňkovou z  mečbolů, Kynčlová ztratila 
oba sety v tiebreaku, třetí set pak skončil – 
6:7(8). Anna Sisková byla spolu s Karolínou 
Beránkovou (TK Sparta Praha) v  semifinále 
čtyřhry.

Na SaFINa CuPu, turnaji ITF 18, kat. 4, kte-
rý se hrál na pražské Štvanici, vyhrál miro-
slav Herzán spolu s Pavlem Štaubertem (TK 
Sparta Praha) soutěž ve čtyřhře. V  prvním 
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kole porazili nizozemský pár Van der Lans, 
Willekes macDonald 7:5, 6:2, ve čtvrtfinále 
přehráli čtvrtý nasazený pár Slováka maruš-
čáka a Brita Colauttiho 7:6(8), 7:5, v semifi-
nále Rakušana miedlera a Švýcara Valenta 
7:6(2), 7:6(3) a konečně ve finále český pár 
Kryštof jánošík (TK Sparta Praha), František 
Polánka (TCF PURUm mariánské Lázně) 7:5, 
6:7(5), 10:8. Na tomto turnaji si první body 
do počítače ITF18 připsaly loňské starší 
žákyně Petra melounová (1997) a Gabrie-
la Knutsonová (1997), obě vyhrály kolo ve 
dvouhře a získaly každá deset ITF bodů, 
společně vyhrály zápas prvního kola ve 
čtyřhře, i to žebříček ITF oceňuje. 

TK agROFERT BYL Na auSTRaLIaN OPEN 
ÚSPěŠNÝ, Petra Kvitová postoupila do 
semifinále dvouhry, do finále ji nepustila 
Ruska Šarapovová. Tomáš Berdych svedl v 
melbourne dramatickou bitvu se světovou 
dvojkou Rafaelem Nadalem o semifinále. S 
pozdějším finalistou prohrál ve čtyřech se-
tech, když po prvním vyhraném setu měl 
setbol i v  setu druhém. Trochu ve stínu 
výkonů českých tenisových jedniček bojo-
val na Australian open Adam Pavlásek. Ve 
dvouhře desátý nasazený hráč postoupil do 
semifinále, kde ve větrném souboji podlehl 
nasazené domácí jedničce Lukeovi Saville-
mu ve dvou setech. V deblu s Chorvatem 
Filipem Vegerem postoupil až do finále. V 
utkání o titul se svým parťákem nestačili 
na šestou nasazenou dvojici Broady, Ward-
Hibbert z Velké Británie a prohráli ve dvou 
setech. Do čtvrtfinále juniorské dvouhry se 
probojovala také Barbora Krejčíková. 

RaDEK ŠTěPÁNEK MÁ PRVNÍ TITuL 
Z gRaND SLaMu! Do nedávna ještě tenis-
ta TK AGRoFERT, nyní člen pražské Sparty, 
vyhrál na Australian open vyhrál svůj první 
grandslamový titul v kariéře! Spolu s Indem 
Leanderem Paesem zdolali ve finále čtyřh-
ry americké obhájce Boba a mika Bryanovy 
7:6(7:1) a 6:2. Radek Štěpánek si zahrál v 
grandslamovém finále poprvé před deseti 
lety. Na US open v New Yorku, kde byl jeho 
partnerem bývalý pátý hráč světa jiří Novák, 
tehdy v souboji o cenný titul podlehli ve 
třech setech bělorusko-indické dvojici max 
mirnyj, maheš Bhúpáthí. A právě Bhúpáthí-
ho bývalý partner, legendární Leander Paes 
nastoupil letos v melbourne po boku Radka 
Štěpánka. Indický tenista získal v melbour-
ne sedmý titul a doplnil svůj kariérní Grand 
Slam. Na Roland Garros triumfoval v letech 
1999, 2001 a 2009, ve Wimbledonu v roce 
1999 a dvakrát vyhrál US open v  letech 
2006 a 2009. „Je to neuvěřitelný pocit. Možná 
si to ještě tak neuvědomuji, ale když se dívám 
na trofej, tak je to určitě zápis do tenisové his-
torie. Až se ráno probudím a zjistím, že jsem 
grandslamový vítěz, budu na sebe pyšný,“ 
říkal Štěpánek v melbourne. „Mám teď hro-
madu sebevědomí, které v tenise hraje velkou 

roli. Vyhráli jsme šest zápasů, to vlije novou 
krev do žil, a člověk se chce zase dál zlepšovat.“

MEMORIÁL PETRa MaRIŇÁKa vyhrál do-
mácí David Kovařík. Byl to už třináctý roč-
ník turnaje mladších žáků, který se hraje na 
počest prostějovského rodáka, který ve své 
době patřil k velkým nadějím českosloven-
ského tenisu. „Petr byl také velice poctivým 
a pracovitým trenérem, hodně nám po-
mohl,“ říká už tradičně šéf prostějovského 
tenisu miroslav Černošek. memoriál Petra 
mariňáka je v  Prostějově mládežnickým 
turnajem s  největší tradicí. David Kovařík 
ve finále přehrál Dominika jedličku z praž-
ské Štvanice. jak šel David Kovařík (2000) 
za vítězstvím v  áčkovém turnaji? V  prvním 
kole porazil Červinku (jiskra Velké Březno) 
6:1, 6:1, ve druhém Doubka (F. H. TK Dobři-
chovice) 6:3, 6:2, ve čtvrtfinále Barnáta (TK 
Sparta Praha) 6:3, 6:3, v semifinále Skopala 
(TK NERIDÉ) 7:5, 6:3. Až ve finále ztratil Ko-
vařík set s jedličkou – 1:6, 6:4, 6:1. Za orga-
nizací turnaje mladších žáků už pravidelně 
stojí také Petrův táta milan mariňák, který 
pracuje v prostějovském klubu, dbá o kva-
litu dvorců Národního tenisového centra 
morava. Turnaj s  přehledem řídila dvojice 
vrchní rozhodčí Petr Flašar a ředitel turnaje 
Petr Cetkovský.

MLaDÁ NaDěJE NaŠEhO KLuBu Anna Si-
sková (2001) se probojovala do semifinále 
dvouhry v Rožnově pod Radhoštěm a spo-
lu s Kristýnou Kvochovou do finále čtyřhry. 
jak postupovala ve dvouhře? V prvním kole 
porazila Kozákovou (TK DEZA Valašské me-
ziříčí) 6:0, 6:1, ve druhém domácí Belásovou 
(TK Radegast) 6:0, 6:3, ve třetím josefovou 
(TENIS-CENTRUm DTj HK) 6:1, 6:3, v semifi-
nále pak nestačila na Šenkárovou (TK DEZA 
Valašské meziříčí) 1:6, 3:6. Ta pak celý tur-
naj vyhrála, ve finále porazila Beránkovou 
(Sparta Praha) 6:3, 6:3. Ve finále čtyřhry Si-
sková s  Kvochovou (Lokomotiva Trutnov) 
nestačily na sehranou dvojici Cajthamlová 
(Sparta Praha), Drábková (TK NERIDÉ), ty vy-
hrály jasně 6:0, 6:0.

NOVÉ hŘIŠTě PRO VÍCE gENERaCÍ bylo 
otevřeno nedaleko prostějovské hvězdárny 
v  Kolářových sadech. V  současné době je 
v  Prostějově v  provozu 52 veřejných hřišť. 
Do tohoto počtu však nejsou zahrnuty spor-
tovní plochy a školní hřiště, těch je v Prostě-
jově devět. „Je to taková venkovní posilovna, 
kterou jsme vybudovali nákladem 410 tisíc Kč. 
Hřiště je vybaveno pěti cvičebními stoji, které 
slouží především ke zvýšení pohyblivosti dol-
ních končetin, pasu ale i celkové pohyblivosti 
těla. Některé procvičují rovnováhu a celkovou 
koordinaci pohybu. Zároveň bych však chtěla 
zdůraznit, že toto venkovní sportoviště má i 
významný sociální rozměr. Setkávají se zde 
lidé více generací, mohou spolu sportovat i 

Zleva Milan Mariňák, 
ředitel turnaje  

Petr Cetkovský 
a vrchní rozhodčí  

Petr Flašar, vpředu 
vítěz David Kovařík 

(TK AGRoFERT Prostě-
jov) a finalista  

Dominik jedlička 
(I. ČLTK Praha) 
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komunikovat,“ přibližovala nové prospěšné 
zařízení prostějovská místostarostka Ivana 
Hemerková. 

gRaFFITI uŽ LEgÁLNě. Prostějov se přidal 
k  řadě dalších měst a vyčlenil místa, kde 
mohou mladí umělci malovat své graffiti. 
město pro ně vyčlenilo dvě plochy, na které 
budou moci malovat bez jakékoliv hrozby 
trestu za poškozování majetku. „Na staros-
tu města se v loňském roce obrátili dva mladí 
lidé, kteří se graffiti zabývají, a požádali ho, 
jestli by nebylo možné najít v Prostějově ně-
jaké volné plochy pro jejich tvorbu,“ nastínila 
mluvčí jana Gáborová důvod, proč se pro-
stějovská radnice tímto tématem zabývala. 
„Úřad města vytipoval dvě místa, jsou to plo-
chy v majetku města, které odpovídají tomu-
to záměru. Nemůže samozřejmě nabídnout 
například místa v památkové zóně,“ dodala. 
Prostějovská radnice striktně odděluje graf-
fiti – jako uznávaný umělecký směr, a spre-
jerství, které považuje za vandalství. Lidé, 
kteří se chtějí věnovat tomu prvnímu a dělat 
ho legálně, budou moci kreslit na zeď fotba-
lového hřiště ve Vrahovicích a zadní stěnu 
Sportcentra na Vápenici v Prostějově.

jaká je historie – graffiti? Legenda o vzniku 
graffiti nás zavádí do New Yorku, kde na kon-
ci šedesátých let jistý pošťák Řek Demetrius, 
přezdívaný Taki, zaregistroval nápis jULIo 
204, který byl odvozen od přezdívky a ulice 
bydliště autora, 204. ulice v New Yorku. De-
metrius se pak stal se autorem podpisů TAKI 
183 na nesčetných plochách. o jeho čin-
nosti napsaly v roce 1971 noviny New York 
Times a tím se stal vzorem pro své následov-
níky pro tvorbu podpisů – tagů. Následný 
rozvoj stylu graffiti do podoby dnešní nastal 
v 70. letech. otočme se ale také do pravěku, 
za výtvarnou práci ve veřejném prostoru lze 
považovat jeskynní malby. V dějinách staro-
věku je graffiti přítomno v Římském impé-
riu, zachovaly se např. v Pompejích a Egyptě 
zpravidla jako anonymní škrábání do omí-
tek v podobě nadávek, vyznání lásky nebo 
reklamy na nevěstinec.

Na MISTROVSTVÍ ČR STaRŠÍhO ŽaCTVa 
byla úspěšnější prostějovská děvčata. V po-
lovině února se konaly národní šampionáty 
staršího žactva, chlapci bojovali v  Prostě-
jově, dívky v  Plzni. Denisa Cíchová vyhrála 
dvouhru i čtyřhru spolu s další prostějov-
skou hráčkou, o rok mladší Annou Slová-
kovou, další hráčka našeho klubu monika 
Kilnarová přidala bronz ze čtyřhry spolu s 
Kateřinou Brožovou z TK NERIDÉ. V Prostějo-
vě z domácích tenistů částečně uspěl jen jiří 
Balun, který spolu s  Vojtěchem Prokopem 
(TC mj-Tenis) vybojoval bronz ve čtyřhře. 
Byla opravdu velká škoda, že jeden z vel-
kých spolufavoritů mistrovství, náš ondřej 
Čtverák si zlomil nohu a nemohl k mistrov-
ství ČR nastoupit. 

V NěMECKÉM LEIMENu, na turnaji žen ITF 
s  dotací 10 tisíc USD, se Tereza Smitková 
(1994) probojovala do finále dvouhry. To 
však není z  úspěchů prostějovského mládí 
vše – v  Leimenu startovala i Barbora Krej-
číková (1995), která se stala v anketě časo-
pisu TENIS Talentem roku, a probojovala 
se z  kvalifikace až do čtvrtfinále dvouhry. 
Smitková si za postup do finále připsala 
osm bodů do žebříčku WTA a k  20. únoru 
se poprvé dostala pod hranici sedmistovky, 
na 699. místo. jak postupovaly mladé pro-
stějovské tenistky? V  prvním kole porazila 
Krejčíková Němku Nagelovou 3:6, 6:0, 6:4, 
Smitková Francouzku Georgesovou 6:2, 6:1, 
ve druhém Krejčíková přehrála Němku Sie-
gemundovou 6:3, 6:3, Smitková Belgičanku 
6:1, 6:2, ve čtvrtfinále Krejčíková nestačila 
na Zajaovou z  Německa 6:7(2), 4:6, Smit-
ková vyřadila Švýcarku Bencicovou 6:4 6:3. 
V semifinále se Smitková utkala s krajankou 
martincovou, vedla 4:2 v prvním setu a mar-
tincová vzdala. Ve finále pak Smitková pod-
lehla čtvrté nasazené Rakušance Klaffnero-
vé 6:2, 6:7(5), 1:6. 

PROSTěJOVSKÁ DěVČaTa byly platnými 
členkami týmu České republiky, který na 
halovém mistrovství Evropy, Winter Cupu 
do 14 let vybojoval zlaté medaile! obě byly 
velice úspěšné ve dvouhrách, Kolářová jen 
jednou prohrála s Rumunkou Cristianovou, 
ve čtyřhře obě hráčky TK AGRoFERT Prostě-
jov doplňovala zlínská Barbora miklová. jak 
postupovaly české dívky za zlatou medailí? 
V kvalifikační skupině v Rakovníku porazily 
Belgii 3:0, v  semifinále Velkou Británii stej-
ným poměrem a ve finále pak Slovensko 
2:0. jako vítězky kvalifikace se přesunuly do 
Rožnova pod Radhoštěm, kde se konala fi-
nálová skupina Winter Cupu do 14 let. Tam 
v prvním kole přehrály Francii 2:1, v semifi-
nále Rumunsko také 2:1 a konečně ve finále 
opět potkaly Slovensko, které přehrály už 
v Rakovníku. odveta se Slovenkám nepoda-
řila, český tým vyhrál 2:0. 

Na NÁMěSTÍ T. g. MaSaRYKa V  PROSTě-
JOVě byli oceněni příslušníci 8. jednotky 
Provinčního rekonstrukčního týmu Lógar, 
kteří se vrátili ze zahraniční mise v Afghá-
nistánu. Vojákům připjal osobně medaile 
ministr obrany Alexandr Vondra. Slavnost-
ního ceremoniálu se zúčastnil také starosta 
Prostějova miroslav Pišťák. „Patří vám velké 
poděkování za to, že se díky vám stal svět 
bezpečnějším místem. Proto jsem na vás já 
i my všichni, kteří jsme tady, právem hrdí,“ 
pronesl z tribuny k vojákům ministr obrany. 
Vojáci z Prostějova i dalších míst republiky 
zajišťovali sedmadvacet týdnů bezpečnost 
inženýrů a dalších odborníků, napomáhají-
cích obnově jedné z afghánských provincií. 
V proslovech ministra i vojenských velitelů 
zaznělo několikrát i jméno prostějovského 
vojáka – rotného michala Novotného, který 
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s nasazením vlastního života zachránil ame-
rického vojáka. 

PROSTěJOV JE OD 12. BŘEZNa STaTuTÁR-
NÍM MěSTEM. Úředníci dostali tuto infor-
maci krátce po osmé hodině ráno. Všemu 
předcházel podpis prezidenta Václava Klau-
se pod novelu zákona o obcích 21. února. 
Díky tomu se dvě česká města, jablonec 
nad Nisou a Prostějov, definitivně staly sta-
tutárními. „Nyní se už tedy můžeme definitiv-
ně připravovat na novou roli v seznamu měst 
České republiky,“ konstatoval miroslav Pišťák, 
nyní už primátor.

MIROSLaV ČaDa hLEDaL POSILY V BRaZÍ-
LII spolu s kapitánkou Solange Soaresovou. 
„Letíme do Sao Paula na začátek play off bra-
zilské ligy. V tomto městě jsou hned čtyři týmy 
tamní nejvyšší soutěže a předpokládám, že 
uvidíme všechny jejich domácí zápasy. Cíle 
naší výpravy jsou dva: získat nějakou hráčku 
coby posilu pro příští ročník a absolvovat stáž 
v jednom ligovém klubu ze Sao Paula,“ infor-
moval Čada. Brazílie je uznávána za největší 
velmoc světového volejbalu, tudíž nahléd-
nout do kuchyně jednoho z top oddílů téhle 
země bylo určitě nesmírně přínosné. „Bude 
možnost zblízka sledovat přípravu před za-
hájením vyřazovacích bojů i během play off, 
koučování při utkáních, celkovou atmosféru a 
chování v kolektivu. Prostě poznat, jak u nich 
všechno funguje.“ Čada bral cestu jako vel-
kou příležitost k získání nových zkušeností. 
„Je výborné, že vedení klubu tuhle věc umož-
nilo, byť to samozřejmě stojí hodně peněz. 
Úroveň brazilské ligy je vynikající, naprosto 
se dá srovnat s nejlepšími evropskými soutě-
žemi v Itálii, Turecku či Rusku. Bude to taková 
vysoká škola volejbalu s možností načerpat 
spoustu velmi cenných poznatků a zároveň 
osobně vytipovat z výborných hráček tako-
vou, která se nám bude zamlouvat a přitom 
ji budeme schopni zaplatit,“ uzavřel miroslav 
Čada. „Vybírat na vlastní oči je rozhodně jis-
tější a celkově vhodnější, než spoléhat pouze 
na doporučení agentů a videozáznamy, které 
nemusí být vždy úplně spolehlivé.“ 

JaROSLaV POSPÍŠIL MuSEL LÉČIT ZRa-
NěNÍ, i proto měnil plány před antukovou 
sezonou. Co bylo příčinou? Zánět achilovky. 
Přitom vloni, 23. května se Pospíšil dostal 
na své životní žebříčkové maximum, byl na 
103. místě ATP. Letos se chtěl pokusit o něco 
podobného, zatím se však sezona nevyvíje-
la podle jeho představ. „Momentálně jsem 
bohužel zraněný, mám zánět v achillovce, což 
mě trápilo už na turnajích v Maroku, kde jsem 
bolest tlumil prášky. Měl jsem nyní v plánu 
hrát turnaje v Rabatu a Marrakech, ale teď je 
pro mě prioritou pořádně vyléčit achillovku,“ 
říkal Pospíšil v polovině března, kdy mu pa-
třilo 352. místo světového žebříčku. Pospí-
šil vstoupil do letošní sezony na kvalifikaci 

Australian open, kde ale vypadl v prvním 
kole. Následoval challenger v Heilbronnu, 
kde neprošel kvalifikací, na dalším turnaji 
v Kazani postoupil do druhého kola hlavní 
soutěže. Na challengeru v meknes, kde ob-
hajoval loňské vítězství, přišla porážka s Por-
tugalcem Sousou, radost mu udělala čtyřh-
ra, vyhrál ji se Španělem menendezem. Na 
dalším turnaji marocké šňůry v Casablance 
vypadl prostějovský rodák v prvním kole s 
Ivem minářem. „Nyní se ale chci především 
pořádně doléčit. Věřím, že v dalším průběhu 
sezony to bude po zdravotní stránce lepší a 
nějaké kvalitní výsledky opět přijdou,“ věřil 
Pospíšil.

MIChaLu KONEČNÉMu SE V  TuRECKu 
DaŘÍ, byl úspěšný na turnaji kategorie fu-
tures v  Antályi s  dotací 10 tis. jako první 
nasazený vyhrál dvouhru a byl v semifinále 
čtyřhry. Nejtěžší zápas absolvoval už v prv-
ním kole, duel s  Italem omarem Giacalo-
nem rozhodl tie-break třetího setu – 4:6, 
6:3, 7:6(11), pak už byla jeho cesta za titulem 
přece jen klidnější. Ve druhém kole bojoval 
o postup s Italem Erikem Crepaldim ještě ve 
třech setech – 5:7, 6:1, 6:2, pak už neztratil 
ani set. Ve čtvrtfinále přehrál Slováka Filipa 
Horanského 7:6(5), 6:0, v semifinále Uzbeka 
murada Inoyatova 6:1, 7:6(3) a ve finále po-
razil v  nejsnadnějším duelu celého turnaje 
Švýcara Alexandra Sadeckého 6:2, 6:3.

DaNIEL ORLITa (1997), loňský starší žák, 
se na turnaji Tennis Europe 11th Realsport 
oPEN 16 probojoval do finále dvouhry. 
V prvním kole porazila Řeka Theodoroua 7:6 
(1), 6:4, ve druhém přehrál Poláka Andrejc-
zuka 6:2, 6:1, ve čtvrtfinále Němce Ciocaula 
6:1, 6:2 a v semifinále Rumuna Borzu 2:6, 7:5, 
6:3. Ve finále plném zvratů nestačil na Polá-
ka Zawiszu 0:6, 6:0, 6:4. Prostějovská hráčka 
Hana Kvapilová (spolu se Sabinou machalo-
vou) přidaly finálovou účast ve čtyřhře, pod-
lehly maďarské dvojici Bondarová-Piroková 
6:4, 2:6, 7:10. 

PRaVIDELNÉhO VÝJEZDu ČESKÉ MLÁDEŽ-
NICKÉ REPREZENTaCE, tentokráte na tur-
naj ITF 18 v lucemburském Esch Sur Alzette, 
se zúčastnilo také prostějovské mládí. Petra 
melounová (1997) se probojovala do se-
mifinále dvouhry a spolu s další prostějov-
skou hráčkou Natálií Cváčkovou (1997) byly 
v  semifinále čtyřhry. Dominik Starý (1997) 
se dostal do čtvrtfinále dvouhry a čtyřhry. 
Pro všechny mladé hráče to byl opravdu 
výborný vstup na juniorský žebříček do 18 
let! Petra melounová vyhrála v prvním kole 
s  Francouzkou Lenaovou 6:4, 6:3, ve dru-
hém s  Ruskou Dmitrijevovou 7:6, 6:4, ve 
čtvrtfinále vyřadila Belgičanku Scholseno-
vou 6:4, 5:7, 6:2. V semifinále pak nestačila 
na maďarku Bekefiovou 0:6, 5:7. Dominik 
Starý si v  prvním kole poradil s  Němcem 
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Baumannem 3:6, 7:5, 6:3, ve druhém s Fran-
couzem Schottem 6:4, 6:3, ve čtvrtfinále ho 
však přehrál Španěl Gonzales muniz 7:5, 6:4.

TEREZa KOLÁŘOVÁ Za PRVNÍ DVaCÍT-
KOu. Na prestižním turnaji Tennis Europe 
14, 1. kategorie Tim Essonne v St. Genevieve 
des Bois na předměstí Paříže se Tereza Kolá-
řová dostala do semifinále dvouhry a posu-
nula se k hranici 20. místa na počítači TE14. 
Nakonec prohrála s první nasazenou a poz-
dější vítězkou turnaje, první hráčkou počíta-
če TE14 Ukrajinkou Friedmanovou 5:7, 2:6. 
V  prvním kole Tereza porazila Francouzku 
Soicaovou 6:3, 6:2, ve druhém Angličanku 
Tomkinsovou 6:4, 6:2, ve třetím Srbku jovi-
čovou 6:4, 6:1, ve čtvrtfinále vyřadila jokičo-
vou (BaH) 7:5, 2:6, 7:5.

BaRBORa KREJČÍKOVÁ (1995) se na tur-
naji juniorského okruhu ITF18, 1. kategorie, 
19th Sarawak Chief ministers Cup v malajsii 
probojovala do semifinále dvouhry a získa-
la titul ve čtyřhře. V prvním kole měla Bar-
bora volný los, ve druhém vyřadila Indku 
Shivalingaihanovou 6:3, 6:0, ve třetím Gren-
deovou z  Indonézie 6:1, 6:3, ve čtvrtfinále 
porazila Rusku Doroshinovou 7:5, 5:7, 6:1 a 
v semifinále nestačila na Kanaďanku Zhao-
vou 6:7(2), 7:5, 2:6. Ve čtyřhře hrála Krejčí-
ková s  Australankou Abbie myersovou, ve 
čtvrtfinále porazily pár Doroshinová (Rus.), 
Ruhrigová (Aus.) 4:6, 6:4, 10:5, v  semifinále 
japonskou dvojici Hibinová, okunová 6:3, 
6:7(3), 10:8 a ve finále rusko-japonský pár 
Tyulpavová, Tsujiová 6:3, 7:5.

MLaDÁ NaDěJE NaŠEhO KLuBu Tereza 
Smitková (1994), předloňská vítězka Pardu-
bické juniorky, přidala další velký úspěch na 
turnaji ženského okruhu ITF s dotací 10 tis. 
USD, tentokrát v anglickém letovisku Bath. 
Tereza začala v  kvalifikaci, celý turnaj pak 
vyhrála a připsala si do počítače WTA dal-
ších 12 bodů, které ji ze současného 640. 
místa posunou na cca 570. místo. Svěřenky-
ně trenéra Volejníka, který s ní turnaj absol-
voval, se nyní soustředí jen na turnaje žen a 
jejím letošním cílem je postup na žebříčku, 
aby měla zajištěnou přímou účast na turna-
jích s dotací 25 tis. USD a výš. V  kvalifikaci 
byla Smitková první nasazená, vyhrála nad 
Angličankou Croweovou jasně 6:0, 6:0, ve 
druhém stejně přesvědčivě vyřadila Ame-
ričanku Whoriskeyovou 6:1, 6:2. V  hlavní 
soutěži napřed porazila šestou nasazenou 
Rusku melnikovovou 6:1, 6:0, ve druhém 
Angličanku Windleyovou 4:6, 6:3, 7:5, ve 
čtvrtfinále Italku Gatto-monticenovou 6:1, 
2:6, 6:3, v semifinále další Angličanku Brow-
novou 6:1, 6:2 a konečně ve finále porazila 
pátou nasazenou Polku Katarzynu Pitero-
vou 4:6, 6:2, 6:1.

PROSTěJOVSKÉ MLÁDÍ SE PROSaDILO 
V TRNaVě. Kristýna Hrabalová (1996) se na 
turnaji juniorského okruhu ITF18, kategorie 
4, EmPIRE Cup 2012 probojovala do semifi-
nále dvouhry a spolu s Nikolou Tomanovou 
získala vítězství ve čtyřhře. Další prostějov-
ské hráčky Natálie Cváčková (1996) a Petra 
melounová (1997) skončily ve dvouhře ve 
čtvrtfinále. jak hrály tenistky TK AGRoFERT? 
V  prvním kole Hrabalová porazila Polku 
Snitovou 0:6, 7:6(3), 6:4, Cváčková Ukrajin-
ku Bugayenkovou 6:3, 6:2, melounová Sto-
ilkovskou (mak.) 6:4, 6:2. Ve druhém kole 
Hrabalová přehrála Rakušanku Kasumovou 
6:3, 7:6(3), Cváčková Slovenku Lackovou 
6:0, 6:2 a melounová Polku Lewandowskou 
7:5, 6:3. Ve čtvrtfinále byla úspěšná už jen 
Hrabalová, vyhrála nad Slovenkou Samko-
vou 6:4, 7:5, Cváčková prohrála s  Rumun-
kou mihailovou 3:6, 6:4, 5:7 a melounová 
nestačila na krajanku Slavíčkovou 5:7, 0:6. 
V semifinále pak přemožitelka Cváčkové vy-
řadila i Hrabalovou 6:3, 3:6, 6:4. Ve čtyřhře 
Hrabalová s Tomanovou vyřadily v  prvním 
kole slovenskou dvojici juráková, Kupková 
6:7(5), 6:3,10:7, ve čtvrtfinále Rakušanku Ka-
sumovou a Estonku Vorobjovovou 6:2, 4:6, 
10:2, v  semifinále domácí pár Hercegová, 
Kurtinová 6:3, 6:1 a ve finále přehrály Italky 
Garigliovou a marchettiovou 6:3, 2:6, 10:5.

OLOMOuC JE MEZI SKRYTÝMI POKLaDY 
EVROPY, zařadil ho tam prestižní průvod-
ce Lonely Planet. Světově proslulá edice 
turistických průvodců zveřejnila seznam 
skrytých pokladů Evropy, tedy nejkrásněj-
ších míst, o kterých turisté příliš nevědí. V 
prestižním žebříčku se v první desítce umís-
tila olomouc, která zabodovala jako jediné 
město z České republiky. „Zatímco tisíce tu-
ristů míří na pražský Karlův most, další kleno-
ty po celé zemi jim zůstávají skryty. Olomouc 
je zřejmě nejkrásnější město v republice,“ 
popisují porotci Lonely Planet. „Město má 
architektonický šarm, bez velkého chaosu. 
Mezi jeho skvosty patří především orloj v soci-
alistickém stylu na Horním náměstí a křížové 
chodby z 12. století v Přemyslovském paláci, 
dnešním Arcidiecézním muzeu Olomouc.“ Jak 
vypadá desítka skrytých pokladů Evropy pod-
le Lonely Planet? 1. Hrad Satzvey, Německo, 
2. Battle, Velká Británie, 3. Amiens, Francie, 
4. Haarlem, Nizozemsko, 5. Lucemburk, Lu-
cembursko, 6. La Coruňa, Španělsko, 7. olo-
mouc, 8. Klaipeda, Litva, 9. Tartu, Estonsko, 
10. Łańcut, Polsko.

VOLEJBaLOVÝ ČESKÝ POhÁR JuNIORKÁM 
a KaDETKÁM! Vše vyvrcholilo v Hradci Krá-
lové, kam jel náš tým už jako jistý vítěz, pře-
sto sedmi výhrami v elitní osmičce potvrdil 
své hegemonní postavení v letošním pohá-
rovému ročníku. mladé Hanačky porazily 
junior Brno, Spartak Děčín, Tj Lanškroun, 
Loko Plzeň, PVK Přerov i Tatran Střešovice 
shodně 2:0, jen s opavou ztratily set, ale vy-
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hrály 2:1. jak vypadala první pětka v koneč-
ném pořadí ČP juniorek a kadetek 2011/12? 
1. VK AGEL Prostějov 96, 2. junior Brno 82, 3. 
Plzeň 82, 4. Děčín 81, 5. opava 79. „Tento tri-
umf je pro nás povzbuzením před rozhodující-
mi zápasy extraligy kadetek, respektive první 
ligy juniorek s následnou kvalifikací o postup 
do nejvyšší soutěže,“ hodnotil šéftrenér mlá-
deže VK jaroslav matěj.

V  TRENČIaNSKÝCh TEPLICÍCh NENaŠEL 
Daniel orlita (1997) soupeře, na mezinárod-
ním turnaji Tennis Europe do 16 let, SCHo-
oL LoBIK U16 2012 vyhrál dvouhru bez ztrá-
ty setu! Daniel navázal na finálovou účast na 
turnaji stejné kategorie v milovicích a vítěz-
ství na Slovensku jej posune na evropském 
žebříčku do 16 let na 68. místo. V  prvním 
kole porazil orlita Slováka Kůreka 6:3, 6:1, ve 
druhém Rusa Khrustaleva 6:3, 6:2, ve čtvrtfi-
nále Srba Grbiče 7:6, 6:4 a v semifinále Slo-
váka Nemá 6:2, 6:3. Ve finále nastoupil orlita 
proti dalšímu domácímu tenistovi, porazil 
obala 6:3, 6:4. 

JEDEN SET ROZhODL a STaRŠÍ ŽÁKYNě VK 
agEL skončily v Českém poháru jen těsně 
druhé! V Bílovci bojovalo čtyřiadvacet týmů, 
rozdělených do tří osmičlenných skupin, o 
konečné umístění a o tři sady medailí v po-
sledním finálovém turnaji Českého poháru. 
Po součtu všech bodů ze dvou finálových 
turnajů Českého poháru měly tři týmy stej-
ný počet bodů – Brno, Prostějov a olomouc. 
Rozhodovalo tedy pořadí v posledním finá-
lovém turnaji, který se o jeden jediný set po-
dařilo vyhrát Brnu a tedy celkově získat 42. 
ročník Českého poháru žákyň. Druhé místo 
našich starších žákyň v Českém poháru zna-
menalo přímý postup na mistrovství repub-
liky, které se uskuteční začátkem května v 
Přerově. jaká byla sestava stříbrného týmu 
starších žákyň VK AGEL? Eliška Koblerová, 
Kristýna Adamčíková, Eva Lakomá, Aneta 
Chludová, Pavlína maidlová, Adéla Stavino-
hová, Tereza Vymazalová, markéta Hubrová, 
Adéla jetelová, Tereza Slavíková, Kristýna 
Šestořádová, Dominika Vincourková, Lucie 
Zatloukalová, trenérka Eva Ryšavá a jako 
asistentka trenéra na turnajích Českého po-
háru pomáhala Lenka Koblerová.

ŠTěPÁNEK S PaESEM VYhRÁLI I MaSTERS 
V MIaMI, ze čtyř společných turnajů získali 
dva tituly! V miami si znovu poradili se svě-
tovými jedničkami Bobem a mikem Bryano-
vými a ve finále porazili i světový deblový 
pár číslo dvě, bělorusko-kanadskou dvojici 
mirnyj-Nestor 3:6, 6:1, 10:8. „Byli jsme agre-
sivnější a řekl bych, že v super tie-breaku i kre-
ativnějším týmem. Proto jsme vyhráli,“ říkal 
Štěpánek po zápase. Vítězové prohráli první 
set 3:6, ve druhém ziskem pěti gamů v řadě 
rychle vyrovnali, v super tie-breaku už pro-
hrávali už 1:4, pak však vyhráli šest výměn 
v řadě a rozhodli o svém vítězství. Druhý 
mečbol proměnili díky Štěpánkovu nechy-

tatelnému voleji. Pro Štěpánka to byl cel-
kově patnáctý deblový titul, s Leanderem 
Paesem měli po miami výbornou bilanci 
14 výher a jen dvě porážky a byli v té době 
nejlepším párem sezony 2012. Štěpánek 
završil druhou desítku vyhraných titulů na 
ATP Tour, k pěti singlovým přidal patnáctý 
ve čtyřhře. Ind Leander Paes vyhrál v miami 
potřetí za sebou, pokaždé jiným partnerem 
– loni zvítězil se svým krajanem mahéšem 
Bhúpathím, předloni s Lukášem Dlouhým. 
Navíc to byl pro něj padesátý titul.

VK agEL PROSTěJOV POSTOuPIL JaSNě 
do semifinále UNIQA extraligy žen, Hanač-
kám na to stačily čtyři dny. Po dvou víken-
dových triumfech nad Tj Sokol Šternberk v 
domácím prostředí volejbalistky VK AGEL 
Prostějov nezaváhaly ani v třetím utkání 
čtvrtfinálové série venku, které vyhrály na-
prosto s přehledem, neztratily ani set. jak 
vypadalo semifinále? VK AGEL Prostějov 
– SK UP olomouc, PVK olymp Praha – KP 
Brno. SK UP olomouc porazil v play-off Sla-
vii Praha 3:1 na zápasy, PVK olymp Praha Tj 
Sokol Frýdek místek 3:0 a KP Brno Přerovský 
volejbalový klub 3:1 na zápasy. Ženskému 
volejbalu jasně kraluje morava, v semifinále 
jsou tři týmy!
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