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úvodní slovo

Pamatuji si, kdy Mirek Černošek loni na konci
roku řekl větu – važme si toho, že jsme psali
dějiny světového tenisu. Bylo to pár dní poté,
co náš tým slavně vyhrál Davisův pohár, český
národ zapomněl na své každodenní starosti a
upřímně se radoval. Pro nás, Prostějováky bylo
vše o to hektičtější a slavnostnější, protože to
byl především náš klub, který stál za velkými
tenisovými úspěchy českého národa. PR manažeři si pak určitě pochvalovali, když daviscupový a předtím i fedcupový tým pospíchaly
k Novotného lávce, aby se s trofejemi vyfotily
s tím nejvíce českým pozadím – Pražským hradem.
Až za pár týdnů jsem si v tom nekonečném
slavení českého národa uvědomil, že to byl
právě Černošek, kdo k těmto úspěchům musel
ujít nejdelší kus cesty. Vždy byl u rozhodujících
kroků hlavních opor, které pak držely slavné
poháry a ukazovaly je nahoru k nebi.
Kde hledat kořeny současných úspěchů? Už
jednou jsem připomínal, že jsem přišel do naší
firmy čtrnáct dní před prvním extraligovým titulem, psal se pětadevadesátý a všem se splnil
velký sen – Prostějov vyhrál extraligu! Poprvé
a nejslavněji! Starším prostějovským tenisovým nadšencům tekly slzy, (musím podotknout, že za to mohlo i několik režných), byla
to sláva nečekaná, a o to víc jsme si ji vážili.
A moc dobře si pamatuji, že to byl především
Mirek Černošek, který dělal všechno pro to,
abychom poráželi nejen pýchou nadmutou
Štvanici, ale i blízkou přerovskou tenisovou
baštu, která sice už pomalu ztrácela dech, ale
přece jen si myslela, že bude moci ještě nějaký
čas žít z podstaty. Mirek vždycky byl a je až zapřisáhlým patriotem Prostějova a stále chce,
abychom všichni bojovali v hanáckém drezu.
A když ti nejlepší pak navléknou na ten prostějovský – drez český, reprezentační je nejšťastnější.
O té doby mám vždycky radost, když se tleská
našemu městu a víc si vážím lidí, kteří se zasloužili o jeho slávu. A stále přesvědčivěji
cítím, že je naší povinností spoluvychovávat
hanácké patrioty, vtisknout mladým do podvědomí starou známou pravdu, že bychom
nikdy neměli zapomínat na své kořeny.
Už podvanácté jsme vyhlásili nejlepší sportovce a týmy Olomouckého kraje, předtím
vynikající sportovce a mančafty Prostějova.
Nedávno si na jeviště Moravského divadla
posedmé přišly pro ocenění osobnosti, kte-

ré proslavily kulturu našeho regionu a lidé,
kteří stojí za nepřehlédnutelnými kulturními projekty, zviditelňující náš kraj daleko za
jeho hranicemi. Vážíme si toho, že tyto ankety
neklopýtly ani v okamžicích, když se měnily
vizitky na dveřích a mají stále svou neopakovatelnou smysluplnost. Však to také potvrdil
hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil,
když nedlouho před olomouckým anketním
kulturním svátkem říkal – „Ceny za kulturu
nejsou jediné. Oceňujeme sportovce, pedagogy, stavby. Když jsem nastoupil do své funkce,
byl jsem také trochu skeptický, zda přece jen
není těch cen už moc, a není vybrán zásobník
všech těch staveb, sportovců a umělců. Ale
jsem rád, že v Olomouckém kraji tomu tak
není, a letošní ceny za kulturu to dosvědčují.“
Už dávno vím, že velká vítězství mohou být
někdy nevýznamně malá a stane se, že malé
poháry mívají ve zvláštních chvílích mnohem
větší lesk. Záleží, kolik srdce jsme dali do cesty
za vítězstvím, co jsme byli ochotni pro úspěch
obětovat. Každá medaile má a hlavně – najde
si svůj lesk. A přesně tyhle pocity pravidelně
mívám, když tleskám oceněným v anketách,
ať jde o Sportovce Prostějova, Olomouckého
kraje či nejpříkladnějším počinům v oblasti
kultury.
Navíc, všichni cítíme, že pocit národní hrdosti
kolem nás slábne, mohou za to vrtochy společnosti a průzkumy agentury STEM říkají, že
jen pětina českých občanů je jednoznačně
pyšná na to, že jsou občany této země. A to je
hodně málo.
Co s tím uděláme? Někde jsem četl, že hrdým
Čechem, Moravanem či Slezanem se člověk
nerodí, že k tomu povznášejícímu stavu musí
každý dospět, sám o něj usilovat. Snažím se o
to, snažte se taky, jedna pětina národa už to
dělá.
Petr Chytil,
jednatel TK PLUS

UNICREDIT
CZECH OPEN
Devatenáct kroků do historie

Od začátku patří prostějovské challengery mezi nejlepší turnaje ve své
kategorii na světě. Letos se bude konat UniCredit Czech Open podvacáté.
Jaká byla devatenáctka prostějovských turnajů? Proč si UniCredit Czech
Open dlouhodobě zachoval takovou prestiž? „Je velice příjemné a motivující
organizovat největší český turnaj. Když se podíváme zpátky, opakovaně jsme sváděli souboje s funkcionáři i médii o tom, zda jdeme správnou
cestou, mockrát jsme museli obhajovat naši turnajovou filozofii. Ukázalo
se, že jsme měli pravdu, šli jsme nahoru postupně, podle svých možností.
Měli jsme ohromné štěstí v dokonalém partnerství Živnostenské banky
a později UniCredit Bank, v rozvaze a vizionářské velkorysosti Jirky Kunerta.
Díky vytrvalosti, cílevědomosti a určitě i trpělivosti Živnostenské banky
má tento turnaj ve světě svůj zvuk a hráči se k nám rádi vracejí. Mnohokrát
jsem navíc zdůrazňoval, že pro turnaj této úrovně je důležitá především
účast české špičky a vzhledem k našemu postavení v českém tenise tedy
i prostějovských hráčů,“ říká šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek.

Vítězové prostějovských
challengerů
(od roku 2001 Czech Open)
1994 – Karol Kučera (Slovensko)
1995 – Andrea Gaudenzi (Itálie)
1996 – Andrej Česnokov (Rusko)
1997 – Bohdan Ulihrach (ČR)
1998 – Richard Fromberg (Austrálie)
1999 – Richard Fromberg (Austrálie)
2000 – Andreas Vinciguerra (Švédsko)
2001 – Bohdan Ulihrach (ČR)
2002 – Guillermo Coria (Argentina)

V devatenáctileté historii získal český tenis sedm titulů – třikrát vyhrál
Jan Hájek, dvakrát Bohdan Ulihrach a Radek Štěpánek, třikrát se radovala
Argentina, když vyhráli Guillermo Coria, Sergio Roitman a Agustin Calleri,
Austrálie má z Hané dva tituly, dvakrát byl úspěšný Richard Fromberg. Do
listiny šampionů se ještě zapsali Slovák Karol Kučera, Ital Andrea Gaudenzi, Rus Andrej Česnokov, Švéd Andreas Vinciguerra, Fin Jarkko Nieminen,
Kazach Jurij Ščukin a loni Němec Florian Mayer.

2003 – Radek Štěpánek (ČR)
2004 – Radek Štěpánek (ČR)
2005 – Jarkko Nieminen (Finsko)
2006 – Jan Hájek (ČR)
2007 – Sergio Roitman (Argentina)
2008 – Agustin Calleri (Argentina)

Pojďme nahlédnout do historie devatenácti ročníků prostějovského
turnaje.
Blíží se dvacátý ročník prostějovského
turnaje, ten první se konal v roce 1994
a určitě si před devatenácti lety nikdo
nepomyslel, že se začíná tvořit velká
turnajová tradice a prostějovský challenger bude brzy patřit k nejuznávanějším turnajům ve své kategorii na světě.
„A přitom se první turnaj málem nekonal. Český tenisový svaz prostějovský

Centrotex challenger přihlásil až na poslední chvíli a řídící výbor ATP se dlouho
rozmýšlel, zda turnaj na Hané vůbec povolí. Museli jsme tehdy dopředu zaplatit
pětadvacet tisíc dolarů na prize-money,
zaslat je na účet ATP, skoro nikdo nám
nevěřil. Český tenisový svaz tehdy moc
velkou prestiž v tenisovém světě neměl,
prize money se u nás nevyplácely, hráči

2009 – Jan Hájek (ČR)
2010 – Jan Hájek (ČR)
2011 – Jurij Ščukin (Kazachstán)
2012 – Florian Mayer (Německo)

Když se podíváme zpátky, opakovaně jsme sváděli souboje s funkcionáři
i médii o tom, zda jdeme správnou cestou, mockrát jsme museli obhajovat
naši turnajovou filozofii. Ukázalo se, že jsme měli pravdu, šli jsme nahoru postupně, podle svých možností. Měli jsme ohromné štěstí v dokonalém partnerství Živnostenské banky a později UniCredit Bank, v rozvaze a vizionářské
velkorysosti Jirky Kunerta. Díky vytrvalosti, cílevědomosti a určitě i trpělivosti
Živnostenské banky má tento turnaj ve světě svůj zvuk a hráči se k nám rádi
vracejí.

Miroslav Černošek
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je dostali z centrály ATP,“ otáčí se zpátky
Miroslav Černošek. „Byli jsme na začátku,
sbírali jsme zkušenosti, všechno bylo pro
nás nové.“ Hrálo se v hale Sportcentrum-DDM a první ročník byl také jediným,
který se odehrál na rychlém povrchu,
všechny ostatní se už hrály na antuce.
Premiérový Centrotex challenger vyhrál
Slovák Karol Kučera, byl v té době na 59.
místě ATP, největším překvapením byl
však výkon Tomáše Zdražily, ten nastoupil v kvalifikaci a dostal se až do finále.
Na turnaji se také představil Jirka Novák,
škoda, že favorizovaného Kučeru potkal
už ve čtvrtfinále. Po tomto turnaji se Jiří
Novák dostal na 280. místo řebříčku ATP,
Kučerovi otevřelo šedesát získaných
bodů cestu do první padesátky. „A tak
jako nám napřed turnajem nikdo nevěřil,
šéfové ATP si mysleli, že nejsme schopni
turnaj zorganizovat, nakonec byl na zasedání ATP v Monte Carlu náš challenger
zařazen mezi tři nejlépe připravené turnaje této kategorie ve čtyřiadevadesátém roce. To bylo pro mnohé překvapení,
ale my jste chtěli být od prvního ročníku
prostě nejlepší.“ Ve stejném roce se v druhém březnovém týdnu představily v hale
Sportcentra ženy na turnaji ITF s názvem
Nokia Cup a dotací 25.000 dolarů. Premi-

érového ročníku se zúčastnila i třináctiletá naděje Martina Hingisová, už tehdy
v ní většina expertů viděla budoucí světovou jedničku. „Tehdy prohrála v semifinále, ale Martina je navždy spojena
s naším klubem, od nás začala její cesta
do světového tenisu,“ přidával Černošek.
V roce 1995 prostějovský tenis začal dokazovat, že chce patřit k české tenisové
špičce. Druhý ročník se hrál v atmosféře,
kdy Prostějov začal kralovat českému tenisu. „Vyhráli jsme poprvé extraligu a je
třeba říct, že jsme po tomto titulu hodně
toužili. Pamatuji si, jak v jednom z rozhovorů“ říkal Honza Kukal, který nám v začátcích hodně pomohl, že – „všechno je
to tak trochu loterie, ve které rozhodují
známosti a taky peníze. Kdo si však myslí, že to jsou jen prachy, ten se mýlí. To
můžete mít plnou peněženku a stejně
s vámi hráč nejedná. A pak přijdou na
řadu kontakty, ty rozhodují.“ Už jsme
prostě cítili, že se o našem turnaji hodně mluví,“ říkal Černošek. Jirka Novák se
dostal poprvé do finále, roli turnajové
jedničky splnil Ital Andrea Gaudenzi,
dvacátý hráč světa, ten v semifinále přehrál pozdější světovou jedničku Gustavo Kuertena, trojnásobného šampiona

Musím připomenout pro turnaj a pro mě hodně důležitou skutečnost, poprvé vstoupila do turnaje jako významný sponzor Živnostenská banka a právě
její šéf Jirka Kunert se časem stal jednou z nejdůležitějších postav prostějovského challengeru. A co je pro mě hodně důležité – mohu-li to tak říct, stal
se i mým životním kamarádem. S Jirkou jsme se nejvíce radili o budoucnosti
našeho turnaje, jeho rozvaha a životní nadhled dávaly našemu turnaji ten
nejsprávnější směr.

Miroslav Černošek, 1995
Roland Garros! I ten v Prostějově udělal
jedny ze svých prvních kroků ke hvězdné
kariéře. „Hrálo se na novém centrkurtu a
pro mě bylo hodně důležité, že náš turnaj
začaly vnímat osobnosti ze světa politiky
a byznysu. Nebojím se říct, že náš turnaj
měl mnohem lepší zázemí a kvalitu doprovodných akcí, než všechny ty turnaje, co se konaly na Štvanici. Vždycky mi
šlo o to, abychom byli nejlepší, a už v té
době jsem si moc dobře uvědomoval, že
je nutné investovat nejen do hráčů, ale i
do dění za tenisovými lajnami. V Prostějově se tehdy sešlo skoro čtyřicet generálních ředitelů, šest ředitelů bank, ministři. Začalo se hovořit o tom, že by se měla
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zvednout turnajová dotace, že je padesát
tisíc dolarů málo. Musím připomenout
pro turnaj a pro mě hodně důležitou
skutečnost, poprvé vstoupila do turnaje
jako významný sponzor Živnostenská
banka a právě její šéf Jirka Kunert se časem stal jednou z nejdůležitějších postav
prostějovského challengeru. A co je pro
mě hodně důležité – mohu-li to tak říct,
stal se i mým životním kamarádem. S Jirkou jsme se nejvíce radili o budoucnosti
našeho turnaje, jeho rozvaha a životní
nadhled dávaly našemu turnaji ten nejsprávnější směr.“ Hrál se také Nokia Cup,
Martina Hingisová turnaj vyhrála, radost
z vítězství pak zažila i v deblu, když spolu
s Petrou Langrovou, pozdější ředitelkou
prostějovských tenisových akcí, celý turnaj vyhrály.
Co říkal při třetím ročníku v roce 1996
představitel titulárního partnera turnaje
Ing. Milan Velek? „Jsem rád, že se Centrotex challenger stal pro Prostějov symbolickou vlajkovou lodí a pevně věřím, že
jednou bude patřit mezi největší tenisové
podniky u nás. Chce to jen čas.“ Hrálo se
ve vylepšeném areálu, s třemi tenisovými a squashovými dvorci v hale, šatnami,
posilovnou, ve své době areál patřil a stále patří mezi nejlepší u nás. „Pořád jsme
chtěli něco zlepšovat, měli jsme na to sílu,
cítili jsme, že musíme neustále dokazovat
– ano, Prostějov je prostě nejlepší tenisový klub u nás není. Hodně nám v té době
pomáhal Milan Velek, jeden ze šéfů Centrotexu, využívali jsme stále zkušeností a
osobních kontaktů Honzy Kukala. Říkalo
se o něm, že zná telefony na všechny tenisové hvězdy na světě, už tehdy se nám
hlásili Stich, Rios či Bruguera, ale jejich
požadavky byly nadnesené. Bruguera
chtěl zpočátku sto, pak osmdesát tisíc,
ale my jsme byli ochotni dát mu čtyřicet
tisíc dolarů. Prostě to zkoušeli, rozpočet
turnaje v roce 1996 překročil pět miliónů

rasem na US Open a Michal postoupil až
do semifinále! Boj o finále prohrál právě
s Rusem Andrejem Česnokovem. Ten
zvládl i finále, když přehrál prvního nasazeného hráče Francisco Claveta, ten
byl tehdy pětadvacátý na světě. Co bylo
důležité? Už po třetím ročníku se o prostějovském turnaji ve světě vědělo. Slova
chvály na naši adresu neříkali jen hráči,
ale i supervisor ATP Norbert R. Peick, který patřil v téhle tenisové branži mezi nejzkušenější. „Prostějovský challenger měl
výbornou sportovní a organizační úroveň. Moc jsem toho o Prostějově slyšel,
tento turnaj byl za krátkou dobu své existence vždycky zařazen mezi nejlepší, ale
i já jsem se o tom chtěl přesvědčit,“ říkal.
V roce 1997 měl turnaj dotaci 125 000
dolarů a poprvé se uskutečnil ve druhém
týdnu grandslamové Paříže. Tento termín byl pro budoucnost turnaje hodně
důležitý, kdo klopýtl v první půlce Roland
Garros, měl šanci získat zpět antukové
sebevědomí právě v Prostějově. Poprvé
se mezi vítěze zapsal Čech, Bohdan Ulihrach, ten byl ve své kariéře premiérově nasazený jako jednička. Je pravdou,
že do té doby nejpřekvapivější French
Open tenisové historie nedovolilo některým novým hvězdám přijet na prostějovský challenger, ale ten i bez pařížské
záře hodně zářil... Dokonalé manažerské
zvládnutí tenisového zákulisí jasně vyneslo Centrotex Challenger mezi nejlepší
klání této kategorie v tenisové historii.
Cut off, tedy žebříčkové umístění posledního nominovaného hráče, bylo 108., v
tomhle Prostějov jasně předběhl pražský Peagas Czech Open. „Už dokonale
fungovala filozofie dobře vybraného turnajového termínu. V Prostějově se podle
přihlášek měli objevit pozdější pařížský
šampión Gustavo Kuerten, dále Magnus
Norman, který však porazil na Roland
Garros Samprase a Rosetta, Blanco se

Prostějovský challenger měl výbornou sportovní a organizační úroveň. Moc
jsem toho o Prostějově slyšel, tento turnaj byl za krátkou dobu své existence
vždycky zařazen mezi nejlepší, ale i já jsem se o tom chtěl přesvědčit.

Norbert R. Peick, supervisor ATP, 1996
korun,“ vzpomínal Černošek. Do statistik
se zapsal Michal Tabara, ve druhém kole
překvapivě přehrál Jirku Nováka, který
měl za sebou vynikající zápas se Samp-

dostal do čtvrtfinále, v případě pařížského vyřazení byl připravený přijet do Prostějova i Korda...“ konstatoval Černošek.
Centrotex Challenger měl ve svém hra-

11

cím plánu dvanáct hráčů z první stovky
a pro Jiřího Nováka byl start návratem
po dvou měsících tenisového půstu, kdy
jeho organismus zápasil s nepříjemným
virem, prohrál ve druhém kole s Gaudenzim. „Pro Jirku byl náš turnaj tak trochu
zakletý, nikdy ho nevyhrál, třebaže jsme
mu to všichni přáli. Ale takový je už tenisový osud.“ Navíc turnaj dokonale zapadl do oslav 50 let založení Centrotexu.
„Když jsme před časem s našimi hlavními
partnery Centrotexem a Živnostenskou
bankou budovali filozofii tohoto challengeru, šlo nám vedle kvalitního tenisu i o
to, aby se turnaj stal také místem zajímavých obchodních setkání,“ říkal Miroslav

pocit, že naše prostředky budou dobře
investovány,“ přidal po skončení turnaje.
„Ty věty se moc dobře poslouchaly, ale
je třeba říct, že Jirka Kunert jako bankéř
evropského formátu byl vždycky hodně
náročným obchodním partnerem. Ano,
jsme kamarádi, ale o to více jsem chtěl,
abychom Živnostenskou banku a její klienty nezklamali, aby se jim u nás líbilo a
turnaj měl dokonalou kvalitu.“ Volné karty dali pořadatelé Švédu Gustafssonovi,
Jirkovi Novákovi a Petru Kordovi. Všichni
tři pak měli své místo ve světové desítce,
Gustafsson v ní byl poprvé v roce 1991,
Novák byl v sezoně 2002 pátý na světě,
Korda v roce 1998 na 2. místě.
Nebylo žádným tajemstvím, že i turnaj
žen NOKIA Cup měl ambice jít o patro
výš. Nebylo by to však pro Prostějov přece jen moc? A kterému turnaji dát přednost v cestě nahoru? „Nechceme mít žádné velké představy, ale byl bych opravdu
rád, kdyby jeden z našich turnajů byl v
sérii ATP či WTA. Na druhé straně dobře
víme, že Česká republika neoplývá silnými sponzory, kteří by se chtěli v českém
tenise zviditelnit. Navíc je tu konkurence
Prahy a Ostravy v mužském a Prahy v ženském tenise,“ dodával šéf prostějovského
tenisu. Co tomu tehdy říkal Kukal? „Per-

Pro Jirku Nováka byl náš turnaj tak trochu zakletý, nikdy ho nevyhrál, třebaže
jsme mu to všichni přáli. Ale takový je už tenisový osud.

Miroslav Černošek
Černošek. Kdo do Prostějova zavítal, jeho
slova potvrdil. Poprvé se mezi vítěze zapsal Čech Bohdan Ulihrach. „Jsme rádi,
že se spolupodílíme na tomto prestižním
tenisovém podniku a těší nás, že prostějovský turnaj patřil ve své kategorii mezi
nejlepší na světě. Domácí organizátoři
nasadili vysokou laťku a všichni společně si přejeme, aby se nám ji podařilo
udržet i v příštích ročnících,“ konstatoval
na tiskové konferenci před finále prostějovského challengeru šéf Živnostenské
banky Ing. Jiří Kunert v roce 1997.
V sezóně 1998 se stala titulárním partnerem turnaje Živnostenská banka. Obě
strany uzavřely první smlouvu na tři roky.
„Vážíme si těch, kteří něco dokázali,“ říkal
v Prostějově Jiří Kunert, předseda představenstva a generální ředitel Živnostenské banky. „V Prostějově jsme získali
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spektiva turnaje? Inflace mužského tenisu je velká a žádostí o pořádání turnajů je
moc a moc. Je asi rozumnější pokračovat
v challengeru, snazší perspektivu vidím
v turnaji žen. Určitě má ale Prostějov na
to, aby mohl zorganizovat větší turnaj
mužů, než je tento challenger, ale zatím
by byly problémy s termínem.“
V roce 1999 vyhrál Australan Richard
Fromberg prostějovský challenger podruhé. Měsíčník Central European udělil
také podruhé v řadě titul Nejlepší tuzemská banka v ČR Živnostenské bance, tedy
spojení téměř dokonalé... Co bylo pro
další vývoj turnaje důležité? Upevnil si
místo v challengerovém kalendáři a znovu se potvrdilo, že není třeba hledat jeho
novou filozofii, posunovat do vyšší kategorie. Z prostějovského challengeru se
stal komorní, až rodinný turnaj, na který

přijížděli především ti, kteří na něm hrát
– chtěli a pořadatel se nemusel bát, že
si hráči ani pořádně nevybalí věci a už si
budou objednávat zpáteční letenku. Nakonec i generální sponzor se na Hané už
usadil, jeho obchodní partneři a klienti si
na turnaj našli cestu a doprovodné akce
měly exkluzivní obsazení. „Všechny zkušenosti a poznatky nás utvrzují v tom, že
ani na turnajích s mnohem vyšší dotací
se nesejde atraktivnější konkurence a tak
finance na startovné raději investujeme
do skvělého zázemí turnaje,“ konstatoval
Černošek. A dávat hvězdám desetitisíce
dolarů, které by druhý den zapomněly,
že byly na Hané? To určitě ne! Jirka Novák porazil v prvním kole Petra Kordu, ve
druhém se trápil s Argentincem Chelou
a nakonec vzdal. Nejdále z Čechů se do
čtvrtfinále překvapivě probojoval jen
Radek Štěpánek, před turnajem byl na
154. místě ATP. Oddílově nikam nepatřil,
smluvně pod prostějovskou agenturu M
Sport service. „Nikdy by mě to nenapadlo, byli tu přece Jirka Novák a Petr Korda,
škoda, že na sebe narazili v prvním kole,“
říkal Radek Štěpánek. Nakonec mu zastavil cestu pozdější finalista Španěl Ferrero. Ten se na začátku prosince 2003 stal
světovou jedničkou! Právě v roce 1999 se

slav Černošek.
V devatenáctileté historii se jen jednou
nehrálo turnajové finále. Na přelomu milénia mnozí čekali, že Fromberg vyhraje
turnaj potřetí, Australanovi se to však nepodařilo, pro pohár vítěze si v roce 2000
přišel Švéd Andreas Vinciguerra. Finalista
Francouz Golmard si totiž při ranním tréninku natáhl sval a tak nakonec nastoupil k exhibičnímu setu s Vinciguerrou Jiří
Novák, který se vrátil z Roland Garrros.
„Bral jsem to tehdy od Jirky jako velké
gesto, mockrát jsem řekl, že vždycky
udělal to, co bylo v zájmu klubu, firmy TK
PLUS – a co je ku prospěchu prostějovského tenisu.“ Proč nehrál Jirka Novák v
roce 2000 v Prostějově? Turnajové dveře
zavřel jemu i jeho deblovému parťákovi Davidu Riklovi postup do čtvrtfinále
čtyřhry v Paříži. „Do Prostějova chtěl přijet za padesát tisíc dolarů Španěl Carlos
Moya, ale připadalo nám to moc, když
jsme navíc neměli jistotu, že i bude mít
chuť hrát až do konce.“ Navíc antukový
tenis stále více smazával rozdíly, skoro
už nezáleželo na tom, zda byl někdo na
padesátém či stopadesátém místě. Vítěz
Andreas Vinciguerra měl v době, kdy se
stal vítězem prostějovského turnaje, v
Key Biscayne dva mečboly na Sampra-

Vážíme si těch, kteří něco dokázali. V Prostějově jsme získali pocit, že naše
prostředky budou dobře investovány.

Jiří Kunert, 1998

Hráči Top Ten
v Prostějově
1. Gustavo Kuerten
(Brazílie), 4. 12. 2000
1. Juan Carlos Ferrero
(Španělsko), 8. 12. 2003
2. Petr Korda,
2. 2. 1998
2. Magnus Norman
(Švédsko), 12. 6. 2000
3. Guillermo Coria
(Argentina), 3. 5. 2004
3. Ivan Ljubičič
(Chorvatsko), 1. 5. 2006
4. David Ferrer
(Španělsko), 25. 2. 2008
5. Jiří Novák,
21. 10. 2002
5. Gaston Gaudio
(Argentina), 25. 4. 2005
5. Tommy Robredo
(Španělsko), 28. 8. 2006
6. Karol Kučera
(SVK), 14. 9. 1998
6. Tomáš Berdych,
18. 10. 2010
7. Emilio Sanchez
(Španělsko), 30. 4. 1990
8. Karel Nováček,
18. 11. 1991

probojoval devatenáctiletý Juan Carlos
Ferrero do finále a svým výkonem všem
důrazně připomenul, že si jeho jméno
bude tenisový svět brzy dobře pamatovat. I když před prostějovským challengerem mu počítač ukazoval 126. příčku
a na začátku roku 1999 byl na 345. místě
žebříčku ATP…
V roce 1999 si odbyla svou premiéru v
ředitelské roli Petra Langrová. „Od začátku byla výborná a neříkám to proto, že je
Petra nyní mou životní partnerkou. Ano,
jako bývalá výborná hráčka má na tuhle
funkci dokonalé předpoklady a umí se na
problémy dívat i z opačné strany.“ Dobré
tenisové zákulisí vědělo, že se ve čtvrtek
ožení Jirka Novák. „Katku jsme všichni
znali a známe, je to fajn holka, moc Jirkovi pomohla, když se nakonec probojoval
do úplné světové špičky,“ přidával Miro-

se. V únoru 2000 vyhrál turnaj v Kodani,
byl ve finále v Bastadu, na Roland Garros
před turnajem Živnobanka Open prohrál s pozdějším vítězem Paříže Gustavo
Kuertenem. „Živnobanka Open je nás
vlajkovou lodí, vychází z filozofie tohoto
prestižního bankovního ústavu, je turnajem kategorie sportovně-společenské.
Jde nám samozřejmě o to, aby měl vynikající sportovní úroveň, ale současně je
to i o tom, že se Živnostenská banka stále
přesvědčivěji prosazuje v moravském
regionu. Chceme, aby byli její obchodní
partneři u nás spokojeni, aby v rámci turnaje docházelo k plodným obchodním
jednáním. Vážíme si toho, že jsme našli
konstruktivní přístup ve vedení Živnostenské banky a je připravena smlouva o
titulárním sponzorství na příští dva ročníky, s další opcí na rok. Těší nás slova
generálního ředitele ing. Jiřího Kunerta,

8. Radek Štěpánek,
10. 7. 2006
8. Michail Južnyj
(Rusko), 28. 1. 2008
9. Andrej Česnokov
(Rusko), 8. 4. 1991
9. Mark Rosett
(Švýcarsko), 11. 9. 1995
9. Paradorn Srichaphan
(Thajsko), 12. 5. 2003
9. Nicolas Massu
(Chile), 13. 9. 2004
9. Mariano Puerta
(Argentina), 15. 8. 2005
10. Magnus Gustafsson
(Švédsko), 29. 7. 1991
10. Felix Mantilla
(Španělsko), 8. 6. 1998
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velice spokojeni a splnil naprosto účel,
který jsme si dali na začátku - zviditelnit
Živnostenskou banku v moravském regionu. Na turnaji máme stále více klientů,
kteří se nejen účastní kvalitních společenských akcí, ale navíc si i zahrají,“ konstatoval na závěrečné tiskové konferenci
předseda představenstva a generální ředitel Živnostenské banky Ing. Jiří Kunert.
V roce 2001 měl turnaj Živnobanka
Open už svou přirozenou prestiž, v Prostějově se představila kompletní česká
špička. Turnajovým šéfům bylo jasné,
že přemlouvat k účasti velké hvězdy se
prostě nevyplatí. „Samozřejmě, někdy
se vtírá úvaha, zda bychom přece jen
neměli zaplatit nějakou hvězdu, která by
hvězdou opravdu byla. Nerad bych však
přijel v závěru týdne na turnaj a hvězda
by už byla dávno pryč,“ říkal v Prostějově trochu s nadsázkou šéf Živnostenské
banky Jiří Kunert. „Zatím to ale šlo i bez
nich.“ Ne, velké hvězdy za velké peníze
turnaj nezmění a filozofie TK PLUS byla
už prostě někde jinde. „Turnaj má vynikající jméno. Vděčíme za to i hrdinům
Paříže Kuertenovi či Ferrerovi, ten byl v
Prostějově předloni ve finále. Nejen oni
však mají o turnaji slova chvály. Moc se
o tom nemluví, ale měli bychom si připomenout, že prostějovský challenger byl
několikrát vyhodnocený mezi nejlepšími
turnaji roku ve své kategorii. V Prostějově bylo navíc prakticky stejné obsazení
jako na turnaji v St. Pöltenu, který stál půl
miliónu dolarů,“ říkal na Hané Jan Kukal.
„Každý rok by však měla na challengeru
hrát kvalitní turnajová jednička a hlavně se tu už pravidelně představují nové
tváře.“ Už bylo skoro jisté, velké a hlavně
drahé hvězdy se zatím v Prostějově neobjeví. „Požadavky Moyi či Corii, kteří
byli ochotni v Prostějově startovat, byly

Samozřejmě, někdy se vtírá úvaha, zda bychom přece jen neměli zaplatit nějakou hvězdu, která by hvězdou opravdu byla. Nerad bych však přijel v závěru týdne na turnaj a hvězda by už byla dávno pryč. Zatím to ale šlo i bez nich.

Jiří Kunert, 2001
že by rád v Prostějově absolvoval desátý,
jubilejní ročník. Tahle turnajová perspektiva je pro nás samozřejmě velice příznivá,“ říkal po skončení turnaje Miroslav
Černošek.
A co titulární sponzor? „Určitě tu budeme i příští rok a rádi bychom byli i u desátého ročníku. Jsme s organizací turnaje
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prostě nereálné. Coria se sice probojoval
do semifinále turnaje v Monte Carlu a
čtvrtfinále Paříže, ale u nás mohl prohrát
v prvním kole. Dávat někomu polovinu
našich prize money je prostě nemožné.
Co by navíc na to řekli ostatní výborní
hráči, kteří k nám přijedou bez garancí
či dostanou jen přijatelné peníze, odpo-

vídající finanční úrovni tohoto turnaje a
hlavně české ekonomiky?“ uzavíral debatu Černošek.
„Turnaj má opravdu optimální podobu.
Jsou tu nejlepší Češi a to mě jako nehrajícího kapitána velmi potěšilo. Chybí tu jen
pár Pála-Vízner, ale oba měli dokonalou
omluvenku, účast ve finále grandslamové Paříže jim otevřela cestu mezi deblové hvězdy,“ říkal v Prostějově Jan Kukal.
„Prostějovský turnaj navíc pociťuje veškerou podporu ATP, místo páté odpoledne v sobotu jsou z našeho pavouka hráči
vyškrtáváni až pozdě večer a máme výhodu, že můžeme losovat až v pondělí v
poledne. I proto dostal na poslední chvíli
volnou kartu Jirka Novák, který bojoval o
postup do závěrečných kol French Open.“

nus Norman, loni dlouhou dobu vedl
žebříček Champions Race. Argentinec
Coria je hráčem první dvacítky, měl loni
problémy a vrací se na okruh s jistotou,
že bude opět útočit na Top Ten. Je výborné, že startuje i velké překvapení letošního roku Radek Štěpánek, semifinalista z
Mnichova, letos už porazil Ivaniševiče,
Rochuse a Lapentiho. Je navíc výborným
tenisovým obojživelníkem, hraje i debla.
Rád bych připomenul i kvalitní deblové
obsazení, český debl má ve světě svůj
zvuk a je dobře, že ti nejlepší přijeli do
Prostějova,“ říkal Kukal. „Náš turnaj má
ve světě dobrý zvuk a to se při přihlašování hráčů opět potvrdilo,“ dodávala turnajová ředitelka Petra Langrová.
Už v průběhu prostějovského týdne pro-

Turnaj má vynikající jméno. Vděčíme za to i hrdinům Paříže Kuertenovi či Ferrerovi, ten byl v Prostějově předloni ve finále. Nejen oni však mají o turnaji slova chvály. Moc se o tom nemluví, ale měli bychom si připomenout, že
prostějovský challenger byl několikrát vyhodnocený mezi nejlepšími turnaji
roku ve své kategorii. V Prostějově bylo navíc prakticky stejné obsazení jako
na turnaji v St. Pöltenu, který stál půl miliónu dolarů.

Jan Kukal, 2001
Turnaj podruhé vyhrál Ulihrach, Novák se
dostal do finále.
Turnaj měl v roce 2002 poprvé statut
Czech Open a nejčastější otázka v zákulisí? Vyhraje už konečně Jiří Novák? Nastupoval v pozici přesvědčivého favorita,
nikdy předtím nebyl ve světové dvacítce,
neměl za sebou semifinále grandslamového turnaje, pozici lídra daviscupového
týmu a samozřejmou domácí rodinnou
pohodu. Jirka navíc vyrostl nejen v tenisovou osobnost, po čtvrtfinále oznámil,
že všechny získané prize money z turnaje
věnuje prostějovské nemocnici. Prostějovský challenger však měl opět výborné
obsazení a nakonec i další favority, kteří
po prohraném pařížském týdnu čekali
na svou další vítěznou šanci. Jiří Novák se
své role nezříkal. „Jsem nasazená jednička, nevzdávám se role největšího favorita, ale je tu celá řada dalších hráčů, kteří
mohou uspět,“ konstatoval na tiskových
konferencích a ukázalo se, že měl stoprocentní pravdu. „Jirka Novák má životní
sezonu, ale tato Živnobanka je opět hodně silná. Přijel Dominik Hrbatý, ten byl
loni v tomto čase na třináctém místě na
světě, je tu bývalý druhý hráč světa Mag-

hlásil zkušený supervisor ATP Ed Hardisty,
že se Živnobanka Czech Open opět zcela přesvědčivě zařadí mezi nejkvalitnější
turnaje ve své kategorii. Je nutné přidat,
že po vyřazení v Paříži měl zájem hrát v
Prostějově i Brazilec Kuerten, turnajová
pravidla však říkala, že hráči první desítky
na challenger nesmějí a od ATP Kuerten
povolení nedostal. Do semifinále se vkročil Novák, Lisnard přehrál hladce Tabaru,
Acasuso musel bojovat se Štěpánkem
a Coria s Hrbatým. V semifinále vyhnal
Novák z kurtu Lisnadra, ten nezískal ani
game a Coria v argentinském derby přehrál Acasusa. Jirka Novák byl ve finále
v pětadevadesátém roce, to prohrál s Italem Gaudenzim, v roce 2001 nestačil na
Ulihracha a v roce 2002 potřetí sahal po
poháru, ale podlehl Coriovi. „Byl lepší, zasloužil si vyhrát,“ řekl mj. Jirka Novák na
slavnostním ceremoniálu a pak předal
šek na 8 480 dolarů za finále představitelce prostějovské nemocnice, MUDr. Haně
Řehulkové. „Jirka nakonec prohrál s Coriou, tenisová spravedlnost je mnohdy
krutá. Jak rád bych Jirkovi poblahopřál
k titulu! Jeho rozhodnutí, že vyhrané prize-money věnuje prostějovské nemocni-
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ci a při slavnostním ceremoniálu předal
šek MUDr. Haně Řehulkové, bylo velkorysé. Byl prvním, kdo to v českém tenise
udělal, v tomhle je Jirka jedinečný,“ říkal
Miroslav Černošek. A další turnajová filozofie? „Živnostenská banka měla od
začátku k turnaji velkorysý a trpělivý
vztah, nepodlehli jsme žádným megalomanským přáním a šli jsme společně za

vé špičky. V Prostějově měl hrát i Nadalův krajan David Ferrer. Je dobře, že je tu
kromě Vaňka celá česká špička.“ Největší
senzací prvního kola bylo vyřazení Jiřího
Nováka, prohrál ve třech setech s Janem
Vackem. Měl za sebou Řím, Hamburk,
Světový pohár v Düsseldorfu, Paříž a pak
přijel na Živnobanku, určitě svou roli sehrála i únava. Porazila ho atmosféra, v níž

Mockrát jsme se v minulosti přesvědčili, že nejhorší jsou velké tenisové turnaje v Čechách bez českých hráčů, tohle jsem měl pořád na paměti. Znovu
nám hodně záleželo na tom, aby startovali nejlepší čeští hráči a světové tenisové naděje. Lidé chtějí fandit domácím, přejí jim úspěch, když hrají naši a
ještě lépe tenisté z našeho klubu je plný dům.

Miroslav Černošek, 2003
turnajovou filozofií, která se dívala především do budoucnosti,“ dodával Černošek. Dne Živnostenské banky zúčastnil i
olympijský vítěz Aleš Valenta.
V roce 2003 se konal desátý ročník turnaje Živnobanka Czech Open, opět se na
Hané představila česká špička. „Mockrát
jsme se v minulosti přesvědčili, že nejhorší jsou velké tenisové turnaje v Čechách
bez českých hráčů, tohle jsem měl pořád
na paměti. Znovu nám hodně záleželo
na tom, aby startovali nejlepší čeští hráči
a světové tenisové naděje. Lidé chtějí fandit domácím, přejí jim úspěch, když hrají
naši a ještě lépe tenisté z našeho klubu je
plný dům. V době uzávěrky přihlášek byl
Jirka Novák desátým hráčem ATP a podle
pravidel pro naši turnajovou kategorii
tedy nemohl nastoupit. Výjimku udělil
Novákovi po složitých diplomatických
jednáních až šéf ATP Mark Miles, v pondělí ráno to zavolal Petře,“ hodnotil turnaj v polovině Miroslav Černošek. Spolu
s Kukalem opět v prvním pařížském týdnu hledali hvězdy pro turnaj Živnobanka
Czech Open, ve hře byli Španělé Felix
Mantilla, Alex Corretja, Argentinec Augustin Calleri, finalista Hamburku a Švéd
Thomas Enqvist, který měl velký zájem
na Hané hrát. Volné karty ale nakonec
dostali domácí Jiří Novák, Radek Štěpánek, Tomáš Berdych. Co říkal obsazení
prostějovského challengeru Kukal? „Už
tradičně má tento turnaj vynikající sestavu. Škoda, že kvůli zranění nemohl přijet
Španěl Rafael Nadal, který brzy bude na
úrovni Kuertena či Ferrera, kteří u nás
hráli a pak se výrazně prosadili do světo-
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každý čekal, že doma vyhraje? „To bych
ani neřekl, ale samozřejmě, kde bych měl
chtít více vyhrát než doma, v klubu, který mi hodně pomohl? V Prostějově mám
vynikající zázemí, je tu skvělá parta lidí,
kteří mi fandí, a o to víc jsem se jim chtěl
odměnit výborným výkonem. Musím
však na druhé straně přiznat, že jsem na
tomto turnaji přece jen svázanější, než
jinde, navíc se na mě každý chce vytáhnout. Prostě mi ten zápas nevyšel, ale nedělám z toho žádnou tragedii. Chtěl jsem
odvést ten nejlepší výkon, konečně jako
ve všech zápasech, které jsem tu hrál, ale
Honza Vacek byl v té chvíli lepší.“
Jubilejní ročník nakonec zachránil Radek
Štěpánek, ve finále porazil Argentince
Mariana Puertu. „Vyhrát doma turnaj
před svými nejbližšími, před lidmi, kteří
mi fandí je určitě ten nejpříjemnější pocit. Mám z toho titulu obrovskou radost.“
Před finále se už tradičně konala tisková
konference s představiteli Živnostenské banky a TK PLUS. „Turnaj opět splnil
očekávání Živnostenské banky. Chceme
dávat šanci nadějím světového tenisu a
české špičce a to se opět podařilo. Filozofie turnaje je už několik let stejná a jsme
přesvědčeni, že je správná,“ říkal generální ředitel Živnostenské banky Ing. Jiří Kunert. „Měli jsme v Prostějově hodně hostů
a obchodních partnerů a ti odjíždějí moc
spokojeni. Vše opět proběhlo na vynikající organizační úrovni, ale na to jsme už
u prostějovských pořadatelů zvyklí. Jsme
tu už sedm let a těžko se dá něco organizátorům vytknout. Líbil se nám i večer
k turnajovému jubileu v prostějovském

divadle, který měl výbornou úroveň a
byl pro naše hosty příjemným překvapením!“ A jak byli spokojeni pořadatelé?
„Z mnoha důvodů považuji tento turnaj
na české poměry za excelentní. Z našeho
challengeru vyšly v minulosti největší
hvězdy grandslamové Paříže, letos to
byli Ferrero, Verkerk, Coria, i ti hráli v posledních letech v Prostějově a byli v semifinále Roland Garros. Radek Štěpánek
postoupí do první čtyřicítky a vítězství
na turnaji Živnobanka Czech Open mu
dává stejně bodů jako by v Paříži uhrál
tři kola. Jsme rádi, že do Prostějova opět
našly cestu největší osobnosti byznysu,
sportu i kultury. Ceny předával guvernér
České národní banky Ing. Zdeněk Tůma,
měli jsme tu mj. Karla Gotta, Jiřího Bartošku, Jana Železného. Domnívám se, že
jsme i s výstavbou našeho areálu pokročili dopředu, areál si určitě kvalitní turnaj
zaslouží, prostě nemůže být bez tenisu a
rozhodně chceme pokračovat v pořádání prestižního challengeru,“ říkal po turnaji Miroslav Černošek.

hráče, na kterém mu záleželo, aby v Prostějově startoval? „Chela i Corretja postupovali v Paříži a tak na Hanou nemohli.
Nabízeli se Južnyj, Davyděnko, Sargisjan,
Labadze, měli však takové finanční požadavky, které jsme nechtěli akceptovat.
Navíc byl už ve hře Hrbatý. Možná jsem
si myslel, že se ještě dva tři hráči ze stovky přihlásí, ale nakonec se rozhodli pro
jiný program. Třeba byli unavení, zranění, prostě nepřijeli…“ Nad centrálním
dvorcem Národního tenisového centra
Morava objevila zatahovací střecha. „Už
se prostě nedíváme, zda se k nám ženou
mraky, nevoláme na letiště, jaká je detailní předpověď počasí. „Kdo někdy organizoval tenisový turnaj, ten dobře ví, jaké
jsou to starosti, když začne pršet,“ říkala
Petra Langrová.
Titul obhájil Radek Štěpánek, ve finále
přehrál Michala Tabaru, a ten v semifinále porazil právě Nováka. Bylo to největší
turnajové překvapení. Za stavu 6:3, 5:4
sehráli do té doby nejdramatičtější fiftýn
Czech Open. Tabara v něm udělal dvě

V Prostějově mám vynikající zázemí, je tu skvělá parta lidí, kteří mi fandí, a o
to víc jsem se jim chtěl odměnit výborným výkonem. Musím však na druhé
straně přiznat, že jsem na tomto turnaji přece jen svázanější, než jinde, navíc
se na mě každý chce vytáhnout.

Jiří Novák, 2003
Prostějov zažil v roce 2004 premiéru malého Grand Slamu, stal se desátým místem na světě, kde se konal společný turnaj mužů i žen. Na jeho organizaci spojily
síly TK PLUS a ČTS. „Nerozmýšleli jsme se
ani vteřinu, společný projekt s TK PLUS se
nám líbí,“ říkal prezident ČTS Ivo Kaderka. „Jsme rádi, že můžeme být u tohoto
špičkového turnaje, dostává na něm příležitost české tenisové mládí. Dávat šanci
talentům – to je filozofie našeho svazu.“
Jiří Novák byl poprvé v nové roli turnajového manažera, opět nasazenou jedničkou. „Docela mě to bavilo, je to něco
nového a jsem rád, že má náš challenger
tak kvalitní obsazení. Za těch deset let si
prostějovský turnaj získal ve světě velký
respekt a to se samozřejmě na turnajových přihláškách projevilo. Když si vezmu, že osmý nasazený je na žebříčku ATP
na 80. místě, tak to hovoří za vše. Každý
to ví, prostě tenhle challenger se může
svým obsazením bez problémů srovnávat s velkými turnaji ATP.“ Měl nějakého

dvojchyby, Novák měl čtyři brejkboly,
Tabara proměnil druhý mečbol! V turnaji se poprvé představil Tomáš Berdych,
prohrál ve čtvrtfinále se Slovákem Hr-
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batým. Ve finále čtyřhry porazil pár Dominik Hrbatý a Jaroslav Levinský Američany Travise Parrotta a Trippa Phillipse
6:4, 6:4. Vítězové odvedli v celém turnaji
velice kvalitní výkon, v semifinále zcela
přesvědčivě porazili grandslamový pár
Rikl - Paes. „Moc jsme chtěli v Prostějově
uspět, ale Hrbatý s Levinským předvedli
proti nám fantastický tenis. Doslova nás
vystříleli z dvorce,“ říkal po prohraném
semifinále David Rikl.
Po turnaji zavládla opět velká spokojenost. „Měřeno ve fyzikálních jednotkách,
byla v Prostějově na kilometr čtvereční
největší koncentrace kvality – ať už se
jednalo o tenis, obchodní partnery, mezi-

manažer odvedl výbornou práci a byl
v těchto jednáních velice tvrdý. Navíc se
na okruhu pohybuje a umí nahlédnout
více do zákulisí,“ dodával šéf prostějovského tenisu.
Jak dopadl premiérový ženský Czech
Open (75 000 USD)? Do semifinále se
nakonec dostaly tři Češky – Ondrášková,
Němečková a Strýcová, první nasazená
Iveta Benešová klopýtla už ve druhém
kole. I když se osmnáctiletá Číňanka
Shuai Pengová, (139. WTA), nepovažovala za překvapivou vítězku Czech Open,
z ostatních to čekal snad jen její kouč,
olomoucký Karel Fromel. Číňanka však
kráčela turnajem více než přesvědčivě,

Jsme rádi, že můžeme být u tohoto špičkového turnaje, dostává na něm příležitost české tenisové mládí. Dávat šanci talentům – to je filozofie našeho
svazu.

Ivo Kaderka, 2004
jen se Šafářovou a Strýcovou ztratila set,
navíc se s krajankou YanZe Xiovou dostala až do finále čtyřhry.

lidské vztahy či organizaci,“ konstatoval
šéf českého tenisu Ivo Kaderka. A co říkal
Černošek? „Šlo nám především o to, abychom dali šanci českým hráčům a hráčkám a to se nám podařilo. Společný turnaj měl mnohem lepší atmosféru, diváků
bylo zatím nejvíc v historii.“ Opět se projevila rozvaha prostějovských pořadatelů, nepřistoupili na některé přemrštěné
nabídky. „Nebudeme podporovat tenisové zlatokopy a dávat peníze účast v prvním kole. Když se s někým bavíte a chcete
garanci postupu do semifinále, tak není
zájem… Nechci nahlas říkat, kdo nyní na
turnajích bere obrovské peníze a loučí se
v prvních kolech. Prostě Jirka Novák jako
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V roce 2005 se prostějovský challenger Czech Open hrál už podvanácté,
do dvouhry nenastoupil dvojnásobný
vítěz a sedmnáctý hráč světového žebříčku Radek Štěpánek, který se nakonec
představil s Kordou ve čtyřhře. „Mám za
sebou náročný program a musím si odpočinout. Na druhé straně jsem ale chtěl
doma nastoupit. A ve čtyřhře s Petrem
je to skvělá příležitost,“ prohlásil dvojnásobný vítěz Czech Open Štěpánek po
příjezdu do Prostějova. Od začátku bylo
jasné, že jeho start s grandslamovým vítězem Australian Open 1998 bude atraktivní mediální záležitostí. „Věděl jsem, že
Radek moc chtěl v Prostějově hrát, na
druhé straně jsem plně respektoval jeho
touhu – dostat se do světové desítky.
Rozhodnutí, že nastoupí spolu s Petrem
Kordou ve čtyřhře, bylo v té chvíli určitě
nejlepší a pro všechny příznivce našeho
turnaje i nejzajímavější,“ říkal Černošek,
který plně respektoval Štěpánkovo přání
a na druhé straně mu našel v turnajovém
programu velice atraktivní místo. Kdo si
myslel, že to bude třeba šance pro druhého nasazeného Jiřího Nováka, který
byl zatím na domácích dvorcích třikrát
ve finále, zmýlil se. Novák prohrál hned
v prvním kole… Nakonec se na Czech
Open nejvíce radoval Fin Jarkko Niemi-

nen, který na Roland Garros vyhrál tři
kola v kvalifikaci, přehrál v prvním kole
Agassiho a pak na Hané potvrdil, že jeho
přání – vrátit se zpátky do světové třicítky, by se mu mělo splnit.
Vyvrcholením středečního pořadu byl
zápas prvního kola čtyřhry mezi páry
Korda – Štěpánek a Dlouhý – Škoch. Statistikové dobře věděli, že Petr Korda se v
Prostějově v deblu naposledy představil
v roce 2001 s prostějovským rodákem
Karlem Nováčkem. Prostějovský tenisový areál zažil ve středečním odpoledni
největší návštěvu, zaplněný centrální
dvorec viděl mistrovské deblové kousky
nestárnoucího Kordy a sedmnáctého
hráče světového žebříčku Štěpánka. „Po
osmnácti letech jsem hrál s cizími raketami, ale snad jsem to Radkovi tolik nekazil,“ říkal po zápase Petr Korda, který
byl nejbližším spolupracovníkem Radka
Štěpánka při jeho cestě do světové desítky. Mladíci Dlouhý se Škochem nakonec
zvítězili, ale tento deblový duel byl dokonalou ozdobou první poloviny Czech
Open. „Byl to jakýsi bonus Radkovi, slíbil
jsem mu, že když se dostane do dvacítky,
že si s ním zahraji debla. Když bude v desítce, tak se sem příští rok vrátím. Mám
před Radkem velký respekt a vedle nikoho jiného bych se na kurt nepostavil,“
říkal po zápase Korda. „Ale to už bych se

Měřeno ve fyzikálních jednotkách, byla v Prostějově na kilometr čtvereční
největší koncentrace kvality – ať už se jednalo o tenis, obchodní partnery,
mezilidské vztahy či organizaci.

Ivo Kaderka, 2004
na ten zápas líp připravil,“ přidával šampion Australian Open 1998. Mnohokrát
si Korda vysloužil potlesk po skvělém
returnu, smeči či vítězném prohozu. „Dal
bych si desítku za odvahu,“ oznámkoval
se sedmatřicetiletý Korda.

lo.“ Jak se Lucka vypořádala s atmosférou
domácího dvorce? „Diváci byli fantastičtí, mocně mě povzbuzovali, někdy sice
zatleskali, když neměli, ale v Itálii by to
bylo stejné. Jsem ráda, že se mi podařilo
vyhrát turnaj v klubu, za který startuji a
před lidmi, kteří mi hodně pomohli...“

Osmnáctiletá Lucie Šafářová se stala
vítězkou dvouhry žen na Czech Open
2005. Ve finále porazila první nasazenou
Italku Tathianu Garbinovou. „Věřila jsem
si, její hra mi docela vyhovovala, ale musím přiznat, že doběhla balony, které by
ostatní hráčky jen stěží dobíhaly. Škoda,
že mi utekl začátek druhého setu, marně jsem pak její náskok dotahovala. Na
začátku třetího setu jsem si řekla, že to
prostě musím dotáhnout do vítězného
konce a jsem šťastná, že se mi to podaři-

A jak byl s turnajem Czech Open a jeho
novým modelem spokojen Miroslav Černošek? „Společné turnaje mužů a žen
jsou stále oblíbenější, jejich počet narůstá. Má to své objektivní i subjektivní
příčiny. Postaví se jeden tým a za týden
se udělají dva turnaje, objektivní – turnaj
má mnohem příznivější atmosféru, areál
je i ve druhé polovině turnaje naplněnější, program mnohem širší. A to je nesporně výhoda i pro představení turnaje
obchodním partnerům v závěrečných
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dnech. A když se navíc podaří, že je ve finále český hráč, pro prostějovskou veřejnost pak navíc velký úspěch Lucky Šafářové, tak je to velice příjemné. Turnaj měl
zatím nejlepší diváckou kulisu v historii,
skandovaný potlesk při finále žen mi připomínal daviscupovou atmosféru. Czech
Open měl i velice kvalitní mediální vyznění a ocenil bych vedle ostatních médií
především přístup České televize. Máme
také velice dobrou spolupráci s Českým
tenisovým svazem a jeho prezidentem a
vážíme si skutečnosti, že náš turnaj nese
statut Czech Open. Určitě nám mediálně vyšel i tah s dvojicí Korda – Štěpánek.
Připravoval jsem ho dlouho, znám snahy
Radka jít v žebříčku nahoru a myslím si,
že tohle byla jediná šance, jak se mohl

třetím Čechem, který tento turnaj dokázal
vyhrát. Když v osmifinále Roland Garros
vypadl se světovou jedničkou Federerem
Tomáš Berdych, měl se stát největší hvězdou Czech Open, byl prvním nasazeným,
domácím však radost neudělal, ve druhém kole vzdal pro zranění. Jak vypadalo
další nasazení? Dvojku měl Hrbatý (24.
ATP), trojku Paradorn Srichaphan, který
dostal stejně jako Hrbatý volnou kartu.
Thajský tenista byl už ve světové desítce
na 9. místě, vyhrál pět turnajů ATP, v roce
2006 byl v semifinále turnaje série Masters v Indian Wells a ve čtvrtfinále v Sydney a Chenai. V době Czech Open na 39.
místě žebříčku Entry. „Srichaphan je velice atraktivní tenista a určitě bude další
zajímavou tváří Czech Open,“ řekl Černo-

Nebudeme podporovat tenisové zlatokopy a dávat peníze účast v prvním
kole. Když se s někým bavíte a chcete garanci postupu do semifinále, tak není
zájem… Nechci nahlas říkat, kdo nyní na turnajích bere obrovské peníze a
loučí se v prvních kolech. Prostě Jirka Novák jako manažer odvedl výbornou
práci a byl v těchto jednáních velice tvrdý. Navíc se na okruhu pohybuje a
umí nahlédnout více do zákulisí.

Miroslav Černošek, 2004

šek z Paříže, kde na Roland Garros jednal
s hráči o účasti na Hané. Novák prohrál v
prvním kole, nestačil na Španěla Alexe
Calatravu. Za pouhých pětačtyřicet minut Tabara porazil třetího nasazeného
Paradorna Srichaphana z Thajska. Černošek si myslel, že by ideálním finálovým
duelem byl zápas Berdych – Hrbatý. Ve
druhém kole pak přišlo velké překvapení – Tomáš Berdych za stavu 6:1, 1:5 vzdal
zápas Janu Hájkovi. „Ve druhém setu mi
začalo tuhnout levé stehno, mám ho asi
natažené, nemohl jsem se opřít o nohu.“
Kdy naposled Tomáš Berdych vzdal? „Na
turnaji dospělých to určitě nebylo, možná v mládežnické kategorii.“

Štěpánek představit na Czech Open.
Mám s Petrem velice kamarádský vztah
a jsem rád, že se spolu s Radkem objevili
na dvorci.“
Nečekaným vítězem Živnobanka Czech
Open 2006 se stal Jan Hájek a po Ulihrachovi a Štěpánkovi byl
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Prostějovští si moc přáli, aby se opět dařilo domácímu hráči. Novák vypadl moc
brzy, pak vzdal pro zranění Berdych a
tak se všichni soustřeďovali na šance Michala Tabary. Ale když ani jemu nestačil
mečbol proti Brazilci Danielovi, zůstal
ve hře jen Jan Hájek. Právě on jako první postoupil do finále, přehrál Brazilce
Marcose Daniela. Ivo Minář přijel na Hanou s cílem obhájit finále z roku 2005,
ale Slovák Hrbatý byl proti. Jan Hájek ve
finále pak po výborném výkonu porazil

druhého nasazeného Hrbatého ve třech
setech. Centrální dvorec Národního tenisového centra Morava byl v průběhu
Czech Open slavnostně přejmenován na
AGROFERT Arénu.
V průběhu turnaje se samozřejmě hovořilo o obchodních partnerech, bez kterých by Uni Credit Czech Open nikdy neměl svou pořadatelskou noblesu. „Jsem
moc rád, že se nám podařilo stabilizovat
okruh hlavních obchodních partnerů,
vždyť Živnobanka je tu už podvanácté,
Třinecké železárny podesáté, dlouhodobě spolupracujeme s firmami AGROFERT či SKANSKA. Díky jejich pomoci má
prostějovský turnaj ve světě zvuk. Vedle
těchto firem si samozřejmě vážíme také
podpory Města Prostějova i Olomouckého kraje,“ říkal při turnaji Miroslav
Černošek. Pro tyto obchodní partnery,
bez kterých to prostě nejde, ale i pro samotné návštěvníky pořádali Prostějovští
několik doprovodných akcí – Dětský den
ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury
UP Olomouc, Den společnosti SKANSKA,
na programu byl také tenisový turnaj pro
obchodní partnery. V pátek se setkali
partneři společnosti OCÉ a v Kořenci se
uskutečnil V.I.P. golfový turnaj celebrit, v
sobotu se už tradiční V.I.P. tenisový turnaj.
Vrcholem pak byla závěrečná V.I.P. party
na Hotelu Tennis Club, kde zazpíval mj.
Karel Gott a hostem byl i nejlepší hokejista světa Jaromír Jágr… „Vždycky nám
záleželo na tom, aby se u nás cítili dobře

Czech Open titul neobhájila, deblový titul
získal slovensko-japonský pár Gajdošová
– Morigamiová. A jak se dařilo českému
tenisu? První nasazená a obhájkyně titulu Lucie Šafářová prohrála v prvním kole
a tak největším českým úspěchem byl
postup Kateřiny Böhmové do semifinále.
V roce 2006 se v Prostějově naposledy
hrál společný turnaj mužů a žen.
UniCredit Czech Open 2007 se zapíše
do naší tenisové historie jako poslední
turnaj Jiřího Nováka. Kdo si však myslel,
že vše skončí jen u symbolické slavnosti,
ten se mýlil. Ano, zazněla slova díků, ale
po příjemném ceremoniálu Novák oddálil svůj poslední start na českém území a
postoupil do druhého kola přes třetího
nasazeného Argentince Martina Vassalla
Arguella! „Slavnostní zahájení utkání
bylo pro mne velmi dojemné a navíc
následovalo vítězství. Že mám možnost
hrát na tomto turnaji i další zápas, toho
si velice cením. Říká se, že se má končit
v tom nejlepším a mně se to daří,“ říkal po
zápase šťastný Novák. Ve druhém kole
pak Novákovu cestu definitivně zastavil
další Argentinec Juan-Pablo Guzman.
Vše se odehrávalo před plným hledištěm
AGROFERT Arény. „Málokterému hráči
se podaří končit na turnaji v domácím
prostředí, před plným hledištěm, kde
není ani jeden tenisový fanda, který by
vám úspěch nepřál. Když se ozval skandovaný potlesk, došlo mi, že se blíží konec. Ale nostalgii jsem necítil. Přece jen

Po osmnácti letech jsem hrál s cizími raketami, ale snad jsem to Radkovi tolik
nekazil. Byl to jakýsi bonus Radkovi, slíbil jsem mu, že když se dostane do
dvacítky, že si s ním zahraji debla. Když bude v desítce, tak se sem příští rok
vrátím. Mám před Radkem velký respekt a vedle nikoho jiného bych se na
kurt nepostavil. Ale to už bych se na ten zápas líp připravil.

Petr Korda, 2005

nejen tenisté a tenistky, ale abychom vytvořili dokonalé prostředí pro obchodní
partnery a naše hosty. Bez jejich vstřícnosti bychom nikdy nemohli tyto akce
pořádat,“ konstatoval generální manažer
TK PLUS Petr Chytil. Každý, kdo byl v druhém červnovém týdnu na Hané, potvrdí,
že se to prostějovským pořadatelům podařilo…
Titul ve dvouhře na Czech Open si z Prostějova odnesla tehdy třicetiletá Izraelka
Anna Smašnovová, Lucie Šafářová na

se na konec kariéry připravuji dlouho,“
říkal Novák, ale ani jemu se před plným
centrálním dvorcem AGROFERT Arény
nemluvilo lehce. V dokonalé režii se s bývalým pátým hráčem světa, úspěšným
daviscupovým lídrem a velkým prostějovským patriotem přišli rozloučit šéf
Českého tenisového svazu Ivo Kaderka,
hejtman Olomouckého kraje Ivan Kosatík, starosta města Prostějov Jan Tesař a
jednatel TK PLUS Miroslav Černošek.
Každý dobře ví, že kdyby nebylo Čer-
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noška, který se zasloužil o rozvoj prostějovského tenisu, nestal by se ani Jiří

primát, poprvé v české tenisové historii se uskutečnil přímý přenos z tiskové

Jsem ráda, že se mi podařilo vyhrát turnaj v klubu, za který startuji a před
lidmi, kteří mi hodně pomohli.

Lucie Šafářová, vítězka Czech Open 2005
Novák pátým hráčem světa. „Jirko, před
dvanácti lety jsme získali pro prostějovský tenis první extraligový titul, tento
okamžik považuji za jeden z největších
zážitků v mé funkcionářské kariéře. Byl
jsi u všech našich velkých úspěchů. Prostějovský tenis je navždy spojen s Jiřím
Novákem a Jiří Novák, pevně věřím, bude
navždy spojen s prostějovským tenisem,“
řekl Černošek. Před slavnostním rozloučením se Jirka Novák ještě v zákulisí
centrálního dvorce fotografoval s velkou
skupinou sběračů a malých tenistů, kteří
mu pak dělali dokonalou kulisu. Jak bylo
Jiřímu Novákovi, když naposledy šel na
prostějovský centrální dvorec? „Dlouho
jsem se na to připravoval, věděl jsem, že
to přijde a je to prostě tady. Ne, nostalgii
jsem necítil.“ Finále mezi vítězným Argentincem Roitmanem a daviscupovým

konference, která se konala před turnajem v pražském Obecním domě. Kdo
se jí zúčastnil? Představitele titulárního
sponzora zastupoval generální ředitel a
předseda představenstva Živnostenské
banky Ing. Jiří Kunert, Třinecké železárny
a.s., předseda dozorčí rady, Ing. Tomáš
Chrenek, za ČTS byl v Obecním domě
Ing. Ivo Kaderka, za organizátory turnaje
jednatel TK PLUS Dr. Miroslav Černošek a
samozřejmě ředitelka turnaje Petra Langrová.
UniCredit Czech Open 2008 nakonec
vyzněl jako argentinský šampionát, i
když od začátku byl považován za největšího favorita Tomáš Berdych, 13. hráč
světového žebříčku. „O kvalitě našeho
hráčského pole svědčí i to, že loňský vítěz
Argentinec Sergio Roitman není vůbec

Vždycky nám záleželo na tom, aby se u nás cítili dobře nejen tenisté a tenistky, ale abychom vytvořili dokonalé prostředí pro obchodní partnery a naše
hosty. Bez jejich vstřícnosti bychom nikdy nemohli tyto akce pořádat.

Petr Chytil, 2006

reprezentantem Německa Mayerem
patřilo rozhodně v turnajové historii k
těm nejkvalitnějším. Opět bylo dokonalé obsazení doprovodných akcí. V rámci
UniCredit Czech Open se uskutečnily mj.
Dětský den, Dny společností SKANSKA,
UniCredit, OCÉ a golfový turnaj osobností ve Slavkově u Brna. Páteční večer patřil největší doprovodné akci – galaparty
UniCredit Czech Open 2007. Zúčastnili
se jí významné osobnosti politického,
veřejného i kulturního života, předávaly
se šeky s charitativní pomocí. Určitě se při
tomto turnaji uskutečnila debata mezi
Ivanem Lendlem a Miroslavem Černoškem o možné tenisové exhibici, ale v té
době se ještě Lendl k návratu na dvorce
nechystal. Černošek byl však jeden z prvních, který ho oslovil.
UniCredit Czech Open 2007 měl jeden
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mezi nasazenými,“ říkala před turnajem
ředitelka Petra Langrová. „Po brzkém
vypadnutí na Rolland Garros je to pro
Tomáše dobrá příležitost získat body do
žebříčku. Navíc každý vítězný zápas mu
přidává sebevědomí,“ prohlásil jeho kouč
Jaroslav Navrátil. Tomáš Berdych byl nasazený jako jednička, skončil však stejně
jako Bohdan Ulihrach už ve čtvrtfinále.
Berdych prohrál s jednadvacetiletým
Thomazem Belluccim. „Viděl jsem na Roland Garros kus jeho zápasu s Nadalem,
i když prohrál, hrál opravdu dobře,“ říkal
v Prostějově Tomáš Berdych před čtvrfinálovým bojem s Brazilcem. Bellucci
byl osmým nasazeným, na centrálním
dvorci předvedl dokonalou antukovou
partii, podpořenou výborným prvním
podáním a hlavně – nekazil. „Soupeř
hrál skvělý antukový tenis, prakticky od
začátku měl navrch, zasloužil si vyhrát. V

prvním setu to bylo ještě vyrovnané, ale
za stavu 4:4 jsem zbytečně ztratil podání
a Bellucci dotáhl set do vítězného konce,“
říkal po zápase Tomáš Berdych. „Škoda,
že jsem se nechytl na začátku druhého
setu, měl jsem ještě šanci, ale Bellucci
hrál výborně. Dostal se nahoru, čím dál
víc si věřil, skoro nechyboval. Navíc hrál
agresivně, když vedete, tak si i víc věříte,
a to byl přesně jeho případ.“ Co určitě nikdo nečekal, v hlavní soutěži 15. ročníku
UniCredit Czech Open se představili čtyři
Argentinci a dva se dostali do finále! Argentinský šampionát se prostě odehrál
na Hané, ve finále dvaatřicetiletý Agustin

Málokterému hráči se podaří končit na turnaji v domácím prostředí, před
plným hledištěm, kde není ani jeden tenisový fanda, který by vám úspěch
nepřál. Když se ozval skandovaný potlesk, došlo mi, že se blíží konec. Ale nostalgii jsem necítil. Přece jen se na konec kariéry připravuji dlouho.

Jiří Novák, 2007

Calleri porazil Martina Vassalla Arguella a
byla to až příliš jednoznačná záležitost.
Před finále UniCredit Czech Open se
konala tradiční tisková konference, za
předsednickým stolem byla už několik let stejná sestava – Ing. Jiří Kunert,
předseda představenstva a generální
ředitel UniCredit Bank, Ing. Ivo Kaderka prezident ČTS, jednatel TK PLUS Dr.
Miroslav Černošek a turnajová ředitelka
Petra Langrová. „Turnaj měl opět velice
kvalitní úroveň jak po sportovní, tak i
společenské stránce a to co od něj očekáváme, se vždycky naplní,“ říkal na začátku šéf UniCredit Bank Jiří Kunert a pak
dodal to – pro pořadatele nejdůležitější
– že s TK PLUS byla uzavřena smlouva na
další tři roky. „Budeme dále podporovat
tento prestižní turnaj, který nese jméno
naší banky. A protože mám rád kulatá
čísla, věřím, že tu budeme i při dvacátém
ročníku,“ dodal Kunert ke spokojenosti
všech. Živnostenská banka, která je nyní
pod křídly UniCredit Bank, je u prostějovského turnaje jako titulární partner
od roku 1998. Co zklamalo šéfa prostějovského tenisu Miroslava Černoška? „Že
Tomáš Berdych, jako nasazená jednička,
nepostoupil do finále. Už je to skoro pravidlem, že s našimi domácími hvězdami
moc velké úspěchy nemáme, Jirka Novák byl třikrát ve finále a třebaže byl světovým hráčem, na titul doma nedosáhl.

Když si ale vezmu finalisty, tak Calleri byl
už šestnáctý na světě, Vassallo Argeuello
byl za padesátkou, oba představují silný
argentinský tenis.“
Co říkala UniCredit Czech Open 2008
ředitelka turnaje Petra Langrová? „Podle
mého názoru to byl zcela jasně nejlepší
turnaj za deset let, co jsem v této funkci.
A samozřejmě – excelentní byly doprovodné akce. Stává se už pravidlem, že
do Prostějova přijedou nejen osobnosti
politického života, představitelé nejlepších českých firem, ale i další celebrity.
Účast atletické legendy Carla Lewise,
bývalé světové jedničky Jima Couriera či
vítěze Wimbledonu Richarda Krajicka a
to už neberu Karla Nováčka, ten je náš,
prostě všichni jsou ozdobou akcí, které
doprovázejí náš turnaj. Ráda bych řekla,
že to v žádném případě není o mé funkci
ředitelky, v TK PLUS se všichni na turnaj
dlouho připravují a dobře vědí, co mají
v průběhu turnaje za úkol a dělají to výborně. Úspěch vychází z dobré party a ta
tady je a vždycky byla.“
UniCredit Czech Open 2009 nabídl patnáct hráčů z první stovky! Navíc se v rámci doprovodného programu představila
Anna Kournikovová. V Prostějově se hrálo potřetí pod názvem prestižní italské
banky. Už na začátku bylo jasné, že svou
kvalitou se UniCredit Czech Open dostal
nad nedávné skončené turnaje v Mnichově či Kitzbühlu, které měly mnohem
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vyšší prize money. Turnaj měl navíc nečekaného šampiona – Jana Hájka, který
vyhrál prostějovský challenger podruhé
a navíc z kvalifikace! Prvního nasazeného Radka Štěpánka zradil kotník, Tomáš
Berdych skončil v semifinále, Jana Hájka
však nezastavil nikdo. „Přiznám se, když
jsem na předturnajové tiskové konferenci připomínala, že máme v pavouku dva
obhájce trofeje Argentince Roitmana a
Calleriho, tak jsem zapomněla na Honzu
Hájka a on jakoby mi to chtěl obrazně
připomenout – z kvalifikace prodral až
úplně nahoru. Jako Prostějovák nahradil
Štěpánka i Berdycha a dokázal náš turnaj podruhé vyhrát,“ říkala Petra Langrová po turnaji.
Štěpánek v Prostějově nepobyl dlouho,
v prvním kole proti Cuevasovi z Uruquaye za stavu 6:2, 1:1 a 15:0 pro zranění

zatím jeho nejúspěšnějším vystoupením
na prostějovském turnaji. Darcise pak
porazil Hájek ve třech setech.
Nabitý centrální dvorec AGROFERT Arény přivítal po skončení semifinálového
programu exhibiční čtyřhry. V té první
se představili Anna Kournikovová s Karlem Nováčkem proti Jirkovi Novákovi a
Petře Langrové, prvně jmenovaní vyhráli
6:3, ale o výsledek, stejně jako v dalších
exhibičních setech, ani moc nešlo. „Jsme
rádi, že jste nás přišli v tak hojném počtu
a pevně věřím, že se budete dobře bavit,“ říkal Jiří Novák v průběhu exhibice,
ve které se také představil jeden ze šéfů
Třineckých železáren Tomáš Chrenek.
Petra Langrová hrávala čtyřhru s Kournikovovou na okruhu WTA. „Anna byla od
začátku velká hvězda, média se kolem
ní točila, ale ona byla na dvorci vždycky

Účast atletické legendy Carla Lewise, bývalé světové jedničky Jima Couriera
či vítěze Wimbledonu Richarda Krajicka a to už neberu Karla Nováčka, ten
je náš, prostě všichni jsou ozdobou akcí, které doprovázejí náš turnaj. Ráda
bych řekla, že to v žádném případě není o mé funkci ředitelky, v TK PLUS se
všichni na turnaj dlouho připravují a dobře vědí, co mají v průběhu turnaje za
úkol a dělají to výborně. Úspěch vychází z dobré party a ta tady je a vždycky
byla.

Petra Langrová, 2008
kotníku vzdal… S bolestivou grimasou
dokulhal k lavičce a po krátkém ošetření
bylo vše jasné. „Při returnu se mi podvrtla
noha, ucítil jsem strašnou bolest a hned
jsem věděl, že je konec.“ Už seděl v oficiálním voze UniCredit Czech Open a za
pár minut měl odjet na důkladné vyšetření do Olomouce. „Moc mi na startu v
Prostějově záleželo, cítil jsem se výborně,
byl jsem v pohodě, chtěl jsem ten turnaj
vyhrát,“ říkal Štěpánek. Škoda, tenisový
osud se postavil proti němu. „Ani nevíte, jak mě to…. Chtěl jsem to tu vyhrát
kvůli doktorovi, slíbil jsem mu to,“ říkal.
„Pro náš turnaj je to ohromná ztráta,
přeji Radkovi, aby se co nejdříve uzdravil a mohl se vrátit na turnajový okruh,“
prohlásila turnajová ředitelka. Poté, co
Andrejev nedostal vízum a nemohl stihnout zápas prvního kola, to byla pro ni v
třetí hrací den druhá hodně špatná zpráva. Tomáš Berdych prohrál ve dvou tie-breacích v semifinále s Darcisem, který
byl těsně před stovkou. V každém případě byl Berdychův postup do semifinále
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príma holka, se kterou se výborně hrálo,“
vzpomínala na dobu, kdy spolu hrávaly.
„Přišli jsme pobavit lidi a o to jsem se snažil. Myslím si, že se nám to podařilo. Anna
je fantastická, moc mě to s ní na dvorci
bavilo,“ říkal Jágr, který se také představil
na centrálním dvorci AGROFERT Arény.
„Určitě jsme se rozhodli správně, když
jsme se rozhodli pozvat k doprovodnému programu Annu Kournikovovu. Má
charisma, umí se dokonale pohybovat
ve světě modelingu a showbyznysu. O
její účast na zahájení golfového turnaje a následnou exhibici v Prostějově byl
mezi našimi obchodními partnery a tenisovou veřejností velký zájem,“ říkal Miroslav Černošek. UniCredit Czech Open
měl loni ještě jeden velký primát – ještě
nikdy v historii nepřišlo na tenisový turnaj v Prostějově tolik diváků. Zaplněný
centrkurt, na exhibiční čtyřhru se několik
stovek lidí na centrální dvorec nedostalo… „Jsme s turnajem moc spokojeni,“
říkal v Prostějově šéf UniCredit Bank Jiří
Kunert. „Nemohu říct nic jiného, než že je

Vystudoval jsem literaturu, divadlo, film, především proto mám rád příběhy
a snažím se je vytvářet. Náš tenisový turnaj, to byl příběh, který měl zásluhou
počasí špatný začátek, pak ale všechno spělo ke krásnému konci, i když ten
nejkrásnější mohl dopsat Tomáš v Paříži. Měli jsme české finále, dokonalou
exhibici s Ivanem Lendlem, Tomáše Berdycha na centrálním dvorci, ano, tento turnaj to byl opravdu krásný příběh.

Miroslav Černošek, 2010
to opravdu nejlepší vizitka českého tenisu, jsme na něj pyšní a vážíme si toho, že
právě tento turnaj nese označení Czech
Open. Je zorganizovaný na špičkové
úrovni, u nás jasně nejlepší. Obsazení doprovodných akcí všemu dává noblesu,“
říkal šéf českého tenisu Ing. Ivo Kaderka.
„Vždycky se do Prostějova hodně těším,
letos měl navíc od prvního kola výbornou úroveň. I historie tohoto turnaje je
úžasná!“ přidával.
Co říkal Miroslav Černošek po skončení
17. ročníku UniCredit Czech Open 2010?
„Vystudoval jsem literaturu, divadlo,
film, především proto mám rád příběhy a snažím se je vytvářet. Náš tenisový
turnaj, to byl příběh, který měl zásluhou
počasí špatný začátek, pak ale všechno
spělo ke krásnému konci, i když ten nejkrásnější mohl dopsat Tomáš v Paříži.
Měli jsme české finále, dokonalou exhibici s Ivanem Lendlem, Tomáše Berdycha
na centrálním dvorci, ano, tento turnaj to
byl opravdu krásný příběh.“ Berdych prohrál v semifinále Roland Garros v pěti setech se Söderlingem a Černošek pro něj
poslal do Paříže letecký speciál. „Prostějovský turnaj má už několik let výbornou
organizaci, je to stoprocentní svátek českého tenisu,“ říkal šéf českého tenisu Ivo
Kaderka? Před zahájením turnaje konstatovala ředitelka Petra Langrová: „Je
třeba říct, že náš turnaj má velmi dobré
renomé, hráči znají dokonalé turnajové
prostředí, které jim náš areál nabízí a to
znamená, že se do Prostějova přihlásilo
hodně kvalitních hráčů.“ Byla v této roli
už podvanácté!

stějově hodně trénoval a před turnajem
se cítil v docela dobré kondici. „Mám k
tomuto turnaji vztah. Dvakrát jsem tady
vyhrál titul a bylo mi jasné, že nemám
výkonnost na to, abych startoval na
grandslamové Paříži. Přece jen mám respekt mezi hráči a bylo by nefér, abych
tam zabíral místo, když se ještě na Grand
Slam necítím. Takový turnaj může hrát
jen ten, kdo je stoprocentně připravený.
I proto jsem si dal o týden delší pauzu a
nastoupil jsem až tady v Prostějově. Je
pro mě výhoda, že se tu hraje jen na dva
vítězné zápasy. V Prostějově jsem strávil
pár let své kariéry, mám na to tu skvělé
vzpomínky.“
Ještě nikdy v historii prostějovského turnaje nepršelo tak vydatně, v začátku se
hrálo většinou jen na centrálním dvorci
pod zatahovací střechou, v té chvíli se
dokonale projevovala profesionalita španělského supervisora Carlose Sancheze
a týmu kolem turnajové ředitelky Petry
Langrové. Do semifinále se dostali Hájek,
Kazach Andrej Golubjov, velkým překvapením byl postup domácího Jaroslava
Pospíšila. I Radek Štěpánek se probojoval
do semifinále, vyřadil pátého nasazeného Jarrko Nieminena. Do finále pak po-

UniCredit Czech Open 2010 získal na
atraktivitě i tím, že se na turnajový okruh
v Prostějově vracel Radek Štěpánek. Únavový syndrom, který Radka tížil už při daviscupovém duelu v Belgii, ho donutil k
nechtěné přestávce a určitě bylo dobře,
že se si za místo návratu vybral právě
Prostějov, kde navíc už dvakrát získal titul. „Chci vyhrát potřetí,“ říkal Štěpánek,
který byl nasazený jako jednička. V Pro-
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stoupili Hájek a Štěpánek.
Ve čtvrtek přijel do Prostějova osminásobný grandslamový vítěz Ivan Lendl.
Po příletu do Vídně ho partnerské BMW
přivezlo s jednou z jeho dcer Caroline do
tenisového areálu. Od středečního odpoledne byli v Prostějově i Ivanovi rodiče.
Lendl se pak vydal do golfového klubu
ve Slavkově, kde si zahrál devět jamek. V
podvečer si zatrénoval s nadějným pro-

jsem rád, že mi agentura TK PLUS a dr.
Černošek umožnili hrát tuto exhibici,“ dodával Jirka Novák. Přiznejme, bylo hodně prozíravé, že se před finále odehrála
atraktivní exhibice, jinak by jednosetový
turnajový konec patřil k nejsmutnějším
koncům dokonalého turnaje. Finálový
duel Hájek - Štěpánek skončil mnohem
dřív, než všichni čekali, po šestadvaceti
minutách za stavu 0:6 šel Radek Štěpánek podat ruku Janu Hájkovi a už v zápa-

Mnohým se tehdy druhý pařížský týden nezamlouval, argumentovali tím, že
se už hráči soustředí na trávu a budou se připravovat na Wimbledon, ale brzy
se ukázalo, že bylo stále hodně těch, kteří vypadli v prvním týdnu Roland
Garros a chtěli ještě někde využít své antukové kvality, získat nové hráčské
sebevědomí. Termín v druhém týdnu Paříže, to byla brzy naše přednost, navíc jsme si v tom prvním mohli vytipovat hráče pro náš turnaj.

Miroslav Černošek, 2011
stějovským juniorem Robertem Rumlerem a konečně v sobotu ho čekal od 10
hodin exhibiční duel s Jirkou Novákem.
Davisův pohár, nejslavnější tenisová
trofej byla v závěru turnajového týdne
vystavena v recepci Hotelu Tennis Club,
kde se na něj mohli všichni příznivci
nejen podívat, ale také se se Salátovou
mísou vyfotografovat. „Chtěli jsme poděkovat loňským finalistům i skvělým
divákům a požádali jsme Český tenisový
svaz o jednání s ITF a Španělskou tenisovou federací o zapůjčení této cenné
trofeje. Jsme rádi, že se nám to podařilo,“ prozradila ředitelka UniCredit Czech
Open Petra Langrová. Bylo v tom určitě
i hodně symboliky, ještě nikdy v historii
nestartoval ve finále Davisova poháru
tým, jehož všichni členové byli z jednoho
klubu! Tomáš Berdych, Radek Štěpánek,
Jan Hájek, Lukáš Dlouhý, stejně jako nehrající kapitán Jaroslav Navrátil, měli za
svým jménem TK Prostějov.
Zájem o Lendla předčil všechna očekávání. Na mnohé diváky se nedostalo a
tak pořadatelé operativně zajistili přenos
exhibice na velkoplošnou obrazovku do
tenisového areálu. Duel mezi Lendlem a
Novákem skončil smírně 5:5, samozřejmě vůbec nešlo o výsledek, oba aktéři
však ukázali velký tenisový kumšt. „Moc
se mi ta exhibice líbila, dobře jsem si zahrál, Jirka byl na mě hodný a moc mě
netrápil,“ říkal Ivan Lendl už na dvorci.
„Lendl byl pro mě vždycky velký vzor a
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se nepokračoval… Třebaže celým turnajem procházel docela v pohodě, statečně
se pral se soupeři, ve finále už jeho tělo
řeklo – ne. „Jdu krok za krokem, každý
vyhraný zápas je pro mě bonus, ale zatím
si nemohu dávat žádné velké plány, musím být především hodně trpělivý,“ říkal
Radek Štěpánek po semifinálovém duelu
s Golubjovem. Že Radek není ještě v tolik
potřebné kondici, se projevilo hned na
začátku zápasu. Hájek měl navrch a Štěpánek brzy poznal, že nemá naději… Při
slavnostním ceremoniálu popřál Hájek
Štěpánkovi hodně zdraví.
Nejvíc si po finále oddechla turnajová
ředitelka Petra Langrová. „Na začátku
se proti nám doslova spiklo počasí, ale
nakonec se všechno zvládlo. Čím to bylo
složitější, tím víc se lidi kolem turnaje semkli a věřili jsme, že to přece musí
dobře dopadnout. Na tenhle turnaj se
bude dobře vzpomínat. Nakonec se vše
dohrálo, české finále, výborná exhibice a
na ní největší návštěva v historii, Tomáš
po skvělé Paříži se překvapivě objevil na
centrálním dvorci a ještě k tomu po propršeném začátku týdne svítilo slunce.
Nádherné konec skvělého turnaje.“
Osmnáctý ročník turnaje UniCredit Czech
2011 začal tentokrát netradičně prestižní
doprovodnou akcí – golfovým turnajem
ve Slavkově u Brna. Opravdu hvězdná sestava se sešla před prvními odpaly, jednatel TK PLUS Petr Chytil a tradiční spíkr
prostějovských akcí Petr Salava přivítali

atletickou megastar Usaina Bolta, trojnásobného olympijského vítěze Jana Železného, hokejovou legendu Jaromíra Jágra
a mnohonásobného grandslamového
šampiona Ivana Lendla. Na slavnostním
zahájení byl samozřejmě přítomen také
šéf UniCredit Bank Jiří Kunert. „Podařilo se nám sehnat na náš golfový turnaj
opravdu vynikající osobnosti, co je však
důležité, všechny s námi už nějaký čas
spolupracují. S Jardou Jágrem a jeho Teamem jsme od roku 1997, s Honzou Železným od olympijských her v Sydney v roce
2000, Ivan Lendl se poprvé objevil v Prostějově na podzim roku 1998, konala se
tehdy slavnostní vernisáž Alfons Mucha

hodně těch, kteří vypadli v prvním týdnu
Roland Garros a chtěli ještě někde využít
své antukové kvality, získat nové hráčské sebevědomí. Termín v druhém týdnu
Paříže, to byla brzy naše přednost, navíc
jsme si v tom prvním mohli vytipovat
hráče pro náš turnaj,“ říkal před turnajem
Miroslav Černošek.
Prostějovský challenger měl v hracím
poli deset hráčů první světové stovky,
Rus Južnyj už byl na konci ledna 2008
osmý na světě, Robredo v srpnu 2006 na
pátém místě ATP! Oba se tak vstoupili do
historie prostějovského turnaje, zvýšili počet hráčů, kteří hráli na Hané a byli
v Top Ten na číslo – 23! Největší českou

Neznám na světě turnaj obdobný kategorie, který by měl každý rok špičkové
obsazení, perfektní zázemí, vynikající podmínky a velmi slušnou diváckou
podporu. Podle mě je to na této úrovni určitě jeden z nejlepších podniků,
ne-li úplně nejlepší. Patří k tomu i ta vymoženost, že hráči bydlí v hotelu, který je hned vedle centrálního dvorce. Takových míst na světě moc není! A v
neposlední řadě musím zmínit velké odhodlání, ochotu a vůbec celkovou
péči místních lidí.

Radek Štěpánek, 2012

v Čechách a na Moravě. A Usain Bolt? Ten
na naší Zlaté tretře Ostrava startuje už
popáté,“ říkal ve Slavkově u Brna Miroslav
Černošek. Při oficiálním pozdravu dostává ve Slavkově slovo také Jaromír Jágr.
„Když se podívám doleva a doprava, tak
si říkám, co tu vlastně dělám,“ konstatuje
s úsměvem. Bolt dodává, že - „je pro mě
velkou ctí stát vedle takových legend. Já
sám se chci stát legendou,“ a taky – „těší
mě, že jsem tady nejmladší.“ Pak přichází čas čestných odpalů a k celebritám
se přidávají Jiří Novák, Roman Šebrle a
mnozí další. Tomáš Berdych ve Slavkově
absolvoval svůj první golfový turnaj. Byl
to opravdu hvězdný začátek – Bolt, Jágr,
Železný, Lendl, myslím si, že takové sportovní osobnosti vedle sebe už asi nikdy u
nás stát nebudou a neznám další jméno
manažera, kterému by se to mohlo podařit.
V druhém týdnu grandslamové Paříže
se hrálo v Prostějově už po patnácté,
poprvé v roce 1997. „Mnohým se tehdy
druhý pařížský týden nezamlouval, argumentovali tím, že se už hráči soustředí
na trávu a budou se připravovat na Wimbledon, ale brzy se ukázalo, že bylo stále

hvězdou byl Radek Štěpánek, v Prostějově vyhrál už dvakrát – v letech 2003 a
2004. „Přijel jsem do Prostějova vyhrát,
jiné ambice ani mít nemohu a navíc jsem
tu jako doma, mám tu hodně fanoušků,
vždycky je to tu dokonalé,“ říkal Radek
Štěpánek po příjezdu na Hanou. „Neznám na světě turnaj obdobný kategorie,
který by měl každý rok špičkové obsazení, perfektní zázemí, vynikající podmínky
a velmi slušnou diváckou podporu. Podle
mě je to na této úrovni určitě jeden z nejlepších podniků, ne-li úplně nejlepší. Patří k tomu i ta vymoženost, že hráči bydlí
v hotelu, který je hned vedle centrálního
dvorce. Takových míst na světě moc není!
A v neposlední řadě musím zmínit velké
odhodlání, ochotu a vůbec celkovou péči
místních lidí,“ řekl dvaatřicetiletý Štěpánek novinářům. Stalo se však, co nikdo
nečekal – Radek Štěpánek nestačil v semifinále UniCredit Czech Open na Kazacha Jurije Ščukina a prohrál ve třech setech. Dvaatřicetiletý Kazach Jurij Ščukin
se pak stal nepřekvapivějším vítězem
v historii prostějovských turnajů, Itala
Flavia Cipollu porazil ve třech setech.
Opravdu nikdo nečekal, že po finále
prostějovského challengeru bude šéf
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Kunertovi, děláme to spolu už sedmnáct
let, s Ivo Kaderkou čtrnáct. Myslím si, že
se nám naše společná věc daří.“ Co přidal
šéf českého tenisu Ivo Kaderka? „Turnaj
měl opět vynikající noblesu po všech
stránkách, je tu vidět kvalita na každém
kroku, jediné co otec tohoto podniku Mirek Černošek nemůže ovlivnit je obsazení
finále. Jako Český tenisový svaz jsme hrdí
na tento turnaj, je to prostě úžasný týden, jasná jednička mezi českými turnaji
a půjdeme dál touto cestou. Prostějov je
hlavním městem českého tenisu, Český
tenisový svaz takový turnaj bude vždycky podporovat. Jdeme touto cestou a
jsme ne to pyšní.“

UniCredit Bank Jiří Kunert předávat vítězný pohár dvaatřicetiletému Juriji
Ščukinovi z Kazachstánu, který byl před
turnajem na 159. místě ATP. Co říkala
překvapivému finále ředitelka turnaje
UniCredit Czech Open Petra Langrová?
„Samozřejmě, všichni bychom byli radši,
kdyby Radek Štěpánek využil svých šancí v duelu se Ščukinem a dotáhl zápas do
vítězného konce. Všichni bychom raději
viděli ve finále českého hráče, ale jak
Ščukin, tak Ital Cipolla předváděli dobrý
tenis. Prostě jsme museli respektovat, že
tihle dva v průběhu týdne dokázali, že
mají právo hrát zápas o vítěze osmnáctého ročníku UniCredit Czech Open. Měli
jsme tu deset hráčů do stovky, byl tu třináctý hráč ATP Michail Južnyj, konkurence byla vynikající a je třeba poblahopřát
novému šampionovi.“
Jak hodnotil UniCredit Czech Open
2011 jednatel TK PLUS Miroslav Černošek? „Už dlouhá léta se mi potvrzuje, že
každý dokonalý projet musí mít za sebou velké hvězdy a to se nám podařilo.
Už několikrát jsem také řekl, že pro mě
končí turnaj v polovině týdne a začíná
byznys, jednání s obchodními partnery,
které musíte pro tento projekt získat. Co
bych však rád zdůraznil, letos byla největší divácká účast. Chtěl bych také poděkovat médiím, psala o našem turnaji
hodně, už tradičně je dobrá spolupráce
s Českou televizí, navíc jsme organizovali mítink Zlatá tretra Ostrava, takže jsme
sportovní kanál ČT4 celý týden dokonale
zaplnili. Chtěl bych poděkovat Jirkovi
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UniCredit Czech Open 2012 byl pro hráče zajímavý i tím, že body na něm získané mohly ještě některým otevřít dveře
na olympiádu do Londýna, rozhodující
pro nominaci byl žebříček po Roland
Garros. Dvanáct hráčů stovky ATP se
na UniCredit Czech Open přihlásilo, tři
z nich – Itala Staraceho, Belgičana Malisse a Poláka Kubota nepustila na Hanou
tenisová Paříž, další hráč světové stovky
Rus Andrejev se nakonec odhlásil pro
zranění. Fernando Verdasco (16. ATP), Radek Štěpánek (27.) a Florian Mayer (35.)
dostali volné karty. Kromě Berdycha, který by jako hráč Top Ten stejně startovat
nemohl, byli v Prostějově všichni nejlepší
Češi – Štěpánek, Rosol, Hájek a další.
V semifinále pak hráli Mayer s Polákem
Janowitzem a Hájek se Štěpánkem. Hájek hrál na UniCredit Czech Open jako
vždy výborně a mnozí s nadsázkou tvrdili, že kdyby se všechny turnaje hrály v Prostějově, tak by byl na žebříčku
v první třicítce. Hájek nedal v semifinále
Štěpánkovi skoro žádnou šanci, vyhrál za
hodinu a deset minut, proměnil čtvrtý
mečbol. Osmadvacetiletý Florian Mayer,
vítěz devíti challengerů, splnil předpovědi expertů, podle nichž měl patřit k hlavním favoritům UniCredit Czech Open a
vysokého Poláka Jerzy Janowitze porazil
ve dvou setech.
Hájkův sen o čtvrtém turnajovém titulu
ukončil Florian Mayer, Němec předvedl
vynikající výkon v tiebreacích prvního
a třetího setu a stal se devatenáctým
šampionem úspěšného prostějovského
turnaje. „Mám radost z toho, že se prosadili čeští hráči, že se v Prostějově opět
dostal daleko Radek Štěpánek a ve finále byl Honza Hájek. Florian Mayer hraje

za nás extraligu, takže se dalo říct, že to
bylo – s trochou nadsázky – domácí finále. Ráda bych poděkovat titulárnímu
partnerovi, UniCredit Bank a panu Kunertovi osobně, dokonalá je spolupráce
s Českým tenisovým svazem, chtěla bych
poděkovat svému organizačnímu týmu,
odvedl výbornou práci. A chtěla bych
poděkovat Mirkovi Černoškovi, bez něj
by tento turnaj vůbec nebyl,“ hodnotila
turnaj jeho ředitelka Petra Langrová.
Jak hodnotil loni UniCredit Czech Open
2012 Miroslav Černošek? „Chtěl bych
vyjádřit velkou spokojenost nad tím, že
máme tak dokonalého titulárního partnera, že máme už mnoho let tak prestižní
firmu UniCredit Bank v názvu turnaje. A
jsem velice rád, že máme statut turnaje
Czech Open. Pánové Jirka Kunert a Ivo
Kaderka udělali pro tento turnaj opravdu hodně práce. Náš klub a Prostějov
neprožil jen krásný týden, ale krásných
čtrnáct dnů, na Roland Garros zářili hráči
a hráčky Prostějova, s jedinou výjimkou –
Klára Zakopalová je ze Sparty, ale i to je
náš klub. Petra Kvitová a Tomáš Berdych
odvedli v Paříži vynikající výkony. Adam
Pavlásek nešťastně prohrál v semifinále juniorky. Co se týká našeho turnaje,
měli jsme výborné finále, Hájek odvedl
ve finále výborný výkon. Chtěl bych také
připomenout pěkné chvíle v Paříži, kdy
byli vyhlášeni tenisoví mistři světa. Ze
šesti základních kategorií byli oceněni
dva hráči Prostějova, Petra Kvitová a Jiří
Veselý, navíc byl oceněn fedcupový tým,
který táhly k úspěchu naše hráčky. Bylo
to o to příjemnější, že se slavnostního
předávání zúčastnilo pět set největších
osobností ze světa tenisu. Dá se říct, že
nám v posledních čtrnácti dnech udělal
prostějovský tenis hodně radosti.“

o tenisové hvězdy, ale i o to, aby do Prostějova přijela zajímavá obchodní klientela, aby došlo k setkávání obchodních
partnerů. Pokud oni neudělají obchody,
tak ani my nebudeme mít peníze na zajištění turnaje,“ přidával Miroslav Černošek, který je se šéfem UniCredit Bank
Jiřím Kunertem zárukou, že prostějovský
turnaj je zcela jasně nejlepším u nás a vybudoval asi své pevné místo na světové
challengerové mapě. „V devatenáctileté
historii našeho turnaje se představilo
hodně hráčů, kteří se dostali do světové
desítky, ale rozhodně to nebyly peníze,
které je přivedly do Prostějova. Pro mnohé byl náš turnaj velkou šancí dokázat,
že mají na velký tenis a na druhé straně
mnohé velké hvězdy u nás hledaly a hledají nové hráčské sebevědomí. Druhý
týden grandslamové Paříže jim k tomu
nabízí ideální příležitost.“

„Všichni si snad myslí, že máme na Hané
tiskárnu na dolary.“ Tuhle, dnes už památnou větu řekl Miroslav Černošek
v roce 2000, když odmítal hvězdy, které
měly zájem startovat v Prostějově a natahovaly až chamtivě ruku. „Kupovat pro
náš challenger drahé hráče nepovažujeme za šťastné a půjdeme spíše jinou
cestou. Chceme vybudovat okruh hráčů,
kteří by s turnajem rostli, jezdili k nám
rádi, po určitou dobu dělali jeho úroveň
a kvalitu hráčského obsazení. Taková by
měla být naše filozofie, chceme peníze
investovat i do jeho společenského zázemí. Uvědomme si, že pro sponzory je
to i otázka byznysu. Nemůže nám jít jen

29

W W W. M O R AV I A -S T E E L .C Z

Kvalita prověřená časem
Quality Through The Ages

KONTISLITKY :: BLOKY :: BRAMY :: SOCHORY :: KOLEJNICE :: DROBNÉ KOLEJIVO
:: ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉ :: KRUHOVÁ, ČTVERCOVÁ A ŠESTIHRANNÁ OCEL :: TYČE TAŽENÉ A LOUPANÉ
:: PLOCHÁ A ŠIROKÁ OCEL :: VÁLCOVANÝ DRÁT :: BETONÁŘSKÁ OCEL :: OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY
CAST BLOOMS AND BILLETS :: BLOOMS :: SLABS :: BILLETS :: RAILS :: RAILWAY ACCESSORIES
:: EQUAL ANGLES :: ROUND, SQUARE, AND HEXAGONAL STEEL :: DRAWN AND PEELED BARS
:: SEAMLESS STEEL TUBES :: WIRE RODS :: FLAT BARS AND UNIVERSAL PLATES :: REINFORCING BARS

M O R AV I A STE E L A . S., T Ř IN EC-S TAR É M Ě S TO, PRŮMYSLOVÁ 1000, 739 70 T Ř IN EC
T EL .: +420 -558-537 301, +420 -558-532 066, FA X: +420 -558-324 355, W W W. M O R AV IA-S T EEL .C Z

30

12

20

Mayer
Jurij

Schukin

2010
Jan
2009
Hájek
2006

08

20

Agustín

Calleri

07

Sergio

05

Jarrko

20

2004
2003

02

20

00

20

1999
1998

Nieminen
Radek

Štepánek
Guillermo

Coria
Bohdan

Ulihrach
Andreas

Vinciguerra
Richard

Fromberg

19

95

Andrea

94

Česnokov

Gaudenzi
Karol

Kučera

CENTROTEX CHALLENGER

19

96

Andrej

19

ŽIVNOBANKA OPEN

2001
2097

Roitman
CZECH OPEN

20

UNICREDIT CZECH OPEN

11

20

Florian

31

FED CUP
2013
Austrálie nám dala sílu

32

Češky rázně vykročily za fedcupovou obhajobou, popáté za sebou postoupily do semifinále Světové skupiny, v ostravské ČEZ Areně porazily Austrálii 4:0. Tři postupové body získaly prostějovské hráčky, Kvitová přehrála
Gajdošovou, Šafářová ve dvou tiebreacích světovou devítku Stosurovou,
tu porazila v prvním nedělním zápase i Petra a natáhla českou vítěznou
šňůru ve Fed Cupu na sedm zápasů. Utkání se hrálo v ostravské ČEZ Areně,
návštěva byla výborná a nehrající kapitán Petr Pála byl určitě rád, že duel
s jedním z nejlepších týmů ve fedcupové historii byl rozhodnutý v co nejkratším čase. Fedcupový zápas byl především o vůli a ohromné bojovnosti.
„To skóre je vůči našim soupeřkám hodně kruté. Takhle na papíře to vypadá jasně, ale Stosurová měla proti Petře mečbol, Australanky prohrály
pět z pěti tiebreaků a nakonec se jim podařilo vyhrát jen jeden jediný set.
Bylo to daleko vyrovnanější, než by se mohlo podle výsledku zdát,“ říkal
po zápase kapitán Petr Pála. Vítězství nad Austrálií nám dalo další nezbytné týmové sebevědomí.
Český kapitán zákonitě nominoval k otvíracímu zápasu Fed Cupu 2013 vítěznou
sestavu Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká. „Rozhodl jsem se pro osvědčenou vítěznou
sestavu i proto, že se hrálo na stejném
povrchu, stejnými míči. Hra všech nominovaných měla na soupeřky platit a také
se to potvrdilo,“ komentoval Pála své rozhodnutí. Navíc tahle čtveřice měla za sebou loňskou vítěznou cestu – Německo
ve Stuttgartu, doma v semifinále Itálie a
ve finále Srbsko. A role favorita? „Nechci
se vylhávat z toho, že jsme mírnými favority, tuto roli musíme přijmout a zhostit se jí. Věřím, že se nám podaří využít i
výhody domácího prostředí. Těším se na

Samanthu Stosurovou, Jarmilu Gajdošovou a nečekané finalistky čtyřhry Australian Open 2013 Casey Dellacquaovou
a šestnáctiletou Ashleigh Bartyovou.
Jaký měly Australanky žebříček WTA na
začátku fedcupového týdne? 9. Stosurová, 168. Jarmila Gajdošová, 126. Casey
Dellacquaová a Ashleigh Bartyová 180.
WTA. Největší australskou hvězdou byla
Samantha Stosurová, devátá na světě,
vítězka Grand Slamu ve dvouhře, vyhrála
US Open 2011 a rok předtím byla ve finále Roland Garros. V únoru 2011 byla čtvrtá na světě a ve stejném měsíci světovou
deblovou jedničkou!
Petra Kvitová stále nebyla v optimální

„Když slyším všude kolem fanoušky a vidím před sebou naši lavičku, kapitána, jak mi všichni fandí, tak je to vynikající pocit. Mám Fed Cup hrozně ráda
a snažím se vždycky nechat na dvorci úplně všechno. Možná tam je vidět
sebedůvěra, kterou jsme získali za poslední tři roky, prostě si věříme, že to
jako parta zvládneme.“

Petra Kvitová
ostravské publikum, věřím, že bude plný
dům,“ říkal Petr Pála.
Nová australská kapitánka Alicia Moliková přivezla do Ostravy světovou devítku

kondici. „Snažím se to moc neřešit. Jsem
na kurtu od toho, abych trénovala a zlepšovala se. Nemám výsledky, jaké bych
si představovala, ale na druhou stranu
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pořád věřím, že to bude dobré a jenom
lepší. Vím, že tenis hrát umím. Mám
ráda Fed Cup, ten týden je vždy úžasný,
přijdou fanoušci a podpoří nás. Třeba se
chytnu právě tady,“ řekla Kvitová.
Fedcupová sobota byla v prostějovské
režii, Petra Kvitová vyhrála 7:6 a 6:3 nad
Jarmilou Gajdošovou, v druhém singlu
Lucie Šafářová porazila Samanthu Stosurovou dvakrát 7:6, 7:6. „Je to 2:0 a jsem
šťastný, že to holky takhle dotáhly. Petra
hrála velice solidně a zápas Lucky měl
vše, co má mít. Teď se budeme snažit maximálně připravit na to, abychom to zítra
dotáhli,“ řekl po zápase kapitán Petr Pála.
Jak byla spokojená Petra Kvitová? „Vzhledem k tomu, jak zatím probíhala moje
sezona, nemohl nikdo čekat z mé strany
jednoduchý zápas. Ale na to, jak jsem
byla v prvním setu nervózní, to dopadlo
docela dobře. V druhém už to bylo lepší a
uvolněnější. Určitě mě tahle výhra uklidnila,“ řekla Kvitová. V prvním setu prohrávala 2:4, pak získala tři gemy za sebou,
ale za stavu 5:5 to opět neměla jednoduché, Gajdošová promarnila brejkboly.
V té chvíli Petra dokázala, kdo je pánem
na dvorci a v tiebreaku dovolila soupeřce jen dva míče… Ve druhém setu vedla
Kvitová 4:1, Gajdošová se snažila zápas
otočit, Petra už komplikace nepřipustila
a vyhrála druhý set 6:3.
Strosurová nastoupila do druhé fedcupové dvouhry suverénně, toužila po vyrovnání, jeden míček ji chyběl a vedla by
4:0! To byl určitě jeden z nejdůležitějších
okamžiků zápasu, Australanka nevyužila
brejkboly, Šafářová se rychle vrátila do
zápasu, dokázala, že je velkou bojovnicí
a bylo – 3:4! Australanka se znovu zvedla,
vzala Šafářové podání a měla tři setboly! Australanka však začala neuvěřitelně
chybovat, statistici ani nestačili počítat
její dvojchyby, pak Stosurová nevyužila
dva setboly v tiebreaku a Šafářová získala překvapivě první set. „Říkala jsem si,
musím to zrychlit, nesmím ji nechat tvořit
hru. Musela jsem to udělat i za cenu chyb.
Snažila jsem se zkoncentrovat a změnit
styl hry,“ říkala Šafářová po zápase.
Šafářová na začátku druhého setu okamžitě smazala brejk a pak si držela servis
až do stavu 5:5. Stosurová se dostala
do vedení, nabídnutou šanci ale znovu
trestuhodně zahodila. Šafářová srovnala
a v tie-breaku už kralovala. „Na začátku
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tam byla trošku nervozita, ale vracely
se mi vzpomínky na finále. Bylo to velice
těžké, s ní jsou zápasy vždy vyrovnané.
Zvládla jsem to skvěle,“ pochvalovala si
Šafářová. „Co mi hodně pomohlo? Atmosféra v hale. Byla úžasná a vždycky
mi pomáhá, když slyším, jak se lidé radují se mnou. To je prostě fantazie, když
zahrajete vítězný míč a hala se zvedne.
Fanoušci si zaslouží velké poděkování,
ženou nás vždycky dopředu. A jako prostějovská patriotka nesmím zapomenout
na naše bubeníky, ty nás provázejí všude,
jsou výborní a hodně vytrvalí.“
Ještě bylo třeba získat třetí rozhodující
bod, utkaly se týmové jedničky, Stosurová byla na žebříčku WTA jen o jedno
místo za Kvitovou. Petra prohrála v první
sadě za stavu 2:2 čtyři gemy v řadě a ztratila první set. Ve druhém setu odvracela
mečbol! Ve třetím vedla jasně 5:0, ale stále nebylo hotovo! Najednou to bylo 5:4 a
jen malý krok chyběl a Stosurová se vrátila do zápasu! „Samozřejmě, nebylo to
nic příjemného. Za stavu 5:0 neměla co
ztratit, byla najednou uvolněnější a šla
do toho. Moc dobře returnovala. Já jsem
ale věděla, že za stavu 5:4 to na ni zase
musí trochu dolehnout. Přes tyhle nervy
jsem spokojena a dnešní výkon byl asi
můj nejlepší v tomto roce,“ řekla Kvitová
novinářům na tiskové konferenci. A mečbol Stosurové ve druhém setu? Při vlastním podání Kvitové, navíc po zkaženém
prvním servisu? „Když si na to vzpomenu, moc uvolněná jsem nebyla. Docela
jsem se klepala, abych tam vůbec dala to
podání. Ona to naštěstí zkazila. Vyhrát
zápas po mečbolu soupeřky se počítá.“
Bývalá osmá hráčka světa, dvaatřicetiletá
Alicia Moliková si v ostravské ČEZ Areně
odbyla kapitánskou premiéru, v polovině
ledna nahradila Davea Taylora, osobního
kouče Stosurové. „Před zápasem jsem si
myslela, že budeme českému týmu více
vzdorovat, ale na druhé straně je třeba
říct, že Češky mají tak silný tým, že mohou Fed Cup vyhrát potřetí za sebou. Je
na nich vidět, jak mají ze svého výkonu
radost, jak si navzájem fandí. Petra a
Lucie jsou výborné singlistky a mají za
sebou velice kvalitní deblový pár.“

SPORTOVEC
OLOMOUCKÉHO KRAJE
Berdych se opět vrátil na trůn
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„Važme si toho, že jsme psali dějiny světového tenisu,“ říkal loni na konci
roku Miroslav Černošek. Český tenis získal Hopman Cup, ženy obhájily Fed
Cup, tenisté slavně vyhráli sté finále Davisova poháru a za všemi těmito
vynikajícími úspěchy byli hráči a hráčky prostějovského klubu. Anketa
Olomouckého kraje už podvanácté ocenila nejlepší sportovce a vynikající výsledky českých tenistů a tenistek stoprocentně napovídaly, že hlavní anketní trofej bude i nadále patřit členu TK AGROFERT Prostějov. Petra
Kvitová si po roce opět vyměnila místo s klubovým kamarádem Tomášem
Berdychem, který v prostějovském Městském divadle převzal nejprestižnější trofej z rukou hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila a šéfa TK
PLUS Miroslava Černoška.
V dosavadní anketní historii získali nejprestižnější trofej prostějovští tenisté už
podesáté, šestkrát byl nejlepší Tomáš
Berdych, třikrát Jiří Novák, jeden titul
přidala do tenisové bilance za rok 2011
Petra Kvitová. V roce 2004 byla nejlepší
bikrosařka Jana Horáková, v roce 2008
kralovala veslařka Pavlína Žižková. Před
začátkem galavečera premiérově proběhlo setkání úspěšných sportovců s vedením Olomouckého kraje, aby si připili
číší vína a popřáli si mnoho pracovních
a sportovních úspěchů. Slavnostní večer
uváděl už podvanácté a a opět dokonale Petr Salava, hudebně celým večerem
provázel Meky Žbirka, ikona slovenské a
české poprockové scény.

a Petra Kvitová, mládí klubu získalo trofej
pro nejlepší juniorský tým. Tomáš Berdych má za sebou nejlepší sezónu své
kariéry, poprvé vyhrál v jednom roce
dva turnaje na okruhu ATP, byl v semifinále US Open, skončil na šestém místě
ATP, vyhrál největší počet zápasů v jednom roce, potřetí v řadě se představil na
Turnaji mistrů v Londýně a byl největší
oporou daviscupového týmu. Pomohl
českému týmu k zisku Davisova poháru,
který se podařilo získat po dlouhých dvaatřiceti letech. „Je to ocenění za celoroční
práci, kterou člověk musí dennodenně
zvládat. Teď už bude každým rokem těžší
a těžší vyhrávat,“ říkal šestinásobný vítěz
ankety.

Večer v prostějovském Městském divadle měl už tradičně vynikající atmosféru,
prospěšnou anketu opět pořádal Olomoucký kraj s marketingovou společností

Nejlepším týmem se stali fotbalisté SK
Sigmy Olomouc, třetí skončili basketbalisté BK Prostějov. Na pomyslných stupních vítězů se jako druhé umístily volej-

„Díky oceněným sportovcům a jejich úspěchům ve světě, je Prostějov i Olomoucký kraj středobodem vesmíru, což je obrovská vizitka pro nás všechny,
jichž se to týká. Zúčastnil jsem se tohoto slavnostního večera poprvé a nesmírně rád a jen dodám, že jakékoliv zviditelnění našeho kraje je vítáno a je
jen dobře.“

Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje

TK PLUS. Sportovci a týmy, za kterými TK
PLUS stojí, pak chodili na jeviště nejčastěji. Tenisovému klubu patřila první dvě
místa v hlavní kategorii – Tomáš Berdych

balistky TK AGEL, už pošesté za sebou
získaly Český pohár, nyní je čeká vyvrcholení extraligy a obhajoba titulu. Jejich
kouč Miroslav Čada si podruhé za sebou
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přišel pro cenu Trenér roku. „Jsem velice
rád, že mohu převzít toto ocenění, za které vděčím celému svému týmu. Podařilo
se nám vyhrát extraligu, Český i Česko-Slovenský pohár, hráli jsme Ligu mistryň.
Stěžejní zápas byl pro nás ten domácí s
Kazaní a poté konfrontace s nejlepším
evropským týmem Fenerbahce Istanbul.
Letos máme velké rezervy, věřím však, že

ta Jaroslav Šlambor. Co řekl na jevišti?
„Chtěl bych opravdu poděkovat organizátorům, že si na mě vzpomněli a co se
týče ocenění, dovolím si malou vsuvku.
21. září 1972 tragicky zahynulo třináct
skvělých lidí, mých kamarádů, a proto i
tuto cenu beru jako tu symbolickou, se
kterou bych se rád podělil s těmi, kteří
jsou nahoře v parašutistickém nebi.“

SPORTOVEC OLOMOUCKÉHO KRAJE 2012 (PROSTĚJOV)
Sportovec roku: 1. Tomáš Berdych (tenis, TK AGROFERT Prostějov),
2. Petra Kvitová (tenis, TK AGROFERT Prostějov), 3. Michal Ordoš (fotbal, SK
Sigma Olomouc), 4. Romana Labounková (cyklistika BMX, Bikrosklub Jeseník)
19 bodů; 5. Hana Wiedermannová (kuželky, Kuželkářský klub Zábřeh), 6. Ivana
Dvořáková (koloběh, KK Lipník nad Bečvou).
Nejlepší seniorský tým: 1. SK Sigma Olomouc (fotbal), 2. VK AGEL Prostějov
(volejbal), 3. BK Prostějov (basketbal).
Nejlepší junior: 1. Marek Minář (orientační běh, TJ Magnus Orienteering Šumperk), 2. Sára Kaňkovská (cyklistika, MAPEI Cyklo Kaňkovský), 3. Matouš Hynek
(cyklistika, SKC Prostějov).
Nejlepší juniorský tým: 1. TK AGROFERT Prostějov (tenis), 2. SK Sigma Olomouc
(fotbal), 3. DHK ZORA Olomouc (házená).
Nejlepší trenér: 1. Miroslav Čada (volejbal, VK AGEL Prostějov), 2. Jaroslav Navrátil (tenis, TK AGROFERT Prostějov), 3. Jiří Kaňkovský (cyklistika, MAPEI Cyklo
Kaňkovský).
Nejlepší handicapovaní sportovci: Veronika Grygarová (lyžování, SK Skivelo
neslyšících Olomouc) a Tomáš Kajnar (cyklistika, TJ Biketeam Zlaté Hory).
Cena Olomouckého kraje: Petr Uličný (fotbal).
Čestná cena: Jaroslav Šlambor (parašutismus).

náš nepovedený dojem ještě napravíme.“
Na druhém místě se v kategorii Nejlepší
trenér umístil Jaroslav Navrátil, šéftrenér
prostějovského TK AGROFERT a nehrající
kapitán daviscupového týmu. Juniorskou kategorii vyhrál orientační běžec,
mistr Evropy Marek Minář. Ocenění byli
také handicapovaní sportovci Veronika
Grygarová a Tomáš Kajnar.
Jak hodnotil anketu hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil? „Díky oceněným
sportovcům a jejich úspěchům ve světě,
je Prostějov i Olomoucký kraj středobodem vesmíru, což je obrovská vizitka pro
nás všechny, jichž se to týká. Zúčastnil
jsem se tohoto slavnostního večera poprvé a nesmírně rád a jen dodám, že jakékoliv zviditelnění našeho kraje je vítáno
a je jen dobře.“ Cena Olomouckého kraje
byla udělena legendárnímu hráči a trenérovi Petrovi Uličnému, Čestnou cenu
Olomouckého kraje obdržel parašutis-
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Tenisté TK AGROFERT se z velké části
podíleli na zisku Hopmanova poháru,
Fed Cupu Davisova poháru, navíc nedávno důrazně vykročili za obhajobami
dvou nejprestižnějších. „Znovu je získat
bude hodně těžké, ale jsem rád, že se to
jednou podařilo. Co bych si však ještě
hodně přál, kdyby do Prostějova dovezl
některý z našich tenistů grandslamový
titul. Jeden, slavný wimbledonský jsme
zásluhou Petry Kvitové získali, Tomáš
byl už v roce 2010 ve finále Wimbledonu
a věřím, že se mu to v budoucnu podaří.
Navíc se mi líbí, že i on sám si před sebe
tento velký tenisový cíl postavil,“ přeje si
Miroslav Černošek. „A výsledky ankety?
Je to odraz naší celoroční práce a píle,
kterou vkládáme do našich sportovců,
a jejich úspěchy nás těší. Pro město Prostějov a Olomoucký kraj je to obrovský
přínos a jsem rád, že se můžeme podílet
na tolik prospěšné prezentaci našeho regionu.“

Jednou jste dole,
jednou nahoře.

S námi
zvládnete
obojí.
Když stojíte na kurtu proti
nejlepším hráčkám světa, nehraje
roli technika ani výběr rakety.
Rozhoduje to, kdo se cítí v danou
chvíli nahoře a kdo dole. Chcete-li
vyhrávat, musíte zvládnout obojí.
www.unicreditbank.cz
Infolinka 800 144 441
Oﬁciální partner Petry Kvitové.
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SPORTOVEC
MĚSTA PROSTĚJOV
Městu kralují Berdych a volejbalistky
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Už deváté byli na konci druhého březnového týdne v hotelu Tennis Club
vyhlášeni vítězové ankety Sportovec města Prostějov, ocenění se udělovalo v deseti kategoriích – Sportovec roku, Talent roku, Tým roku, Mládežnický tým roku, Trenér mládeže roku, Sportovní událost roku, Neprofesionální sportovec roku, Síň slávy prostějovského sportu, Cena Komise pro
mládež a tělovýchovu a Sportovní hvězda prostějovských médií. O pořadí
v jednotlivých kategoriích rozhodli 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 stojí už od začátku
agentura TK PLUS.
Nikdo jiný než šestý hráč ATP Tomáš
Berdych nemohl získat hlavní trofej.
Loni poprvé v kariéře vyhrál dva turnaje
ATP v Montpellieru a Stockholmu, potřetí za sebou se probojoval na Turnaj
mistrů, spolu s Petrou Kvitovou získal
na začátku roku Hopman Cup v Perthu
a hlavně byl velkou hvězdou vítězného
týmu Davisova poháru! Berdych v devítileté historii ankety vyhrál již popáté,
na druhém místě skončila obhájkyně
loňského prvenství Petra Kvitová. Z její
bilance vyjímáme – vítězství na turnaji
WTA Tour v Montrealu, semifinále na
grandslamových turnajích Australian a
French Open, účast na Turnaji mistryň,
výrazný podíl na triumfech ve Fed Cupu
a Hopman Cupu, 8. místo světového
žebříčku. Jak hodnotil umístění tenisových hvězd TK AGROFERT Miroslav Černošek? „Tomášovi vyšel rok 2012 skoro

triumfu v Davis Cupu. U Petry asi každý
viděl, že v porovnání s předchozí dokonalou sezonou šla trochu dolů, ovšem
dvě grandslamová semifinále a hlavní
podíl na obhajobě Fed Cupu rozhodně
nejsou málo. První a druhé místo v anketě si oba bezpochyby zasloužili.“
Berdych zákonitě ovládl také hlasování sportovní veřejnosti o Sportovní
hvězdu prostějovských médií, což se
mu povedlo potřetí, předtím v letech
2006 a 2007. Petru Kvitovou a Tomáše
Berdycha na jevišti zastupovala ředitelka tenisových projektů TK PLUS Petra
Langrová. „S Tomem i Petrou jsem dnes
mluvila po telefonu, oba momentálně
bojují na významném turnaji v americkém Indian Wells. Mohu tlumočit
jejich radost a potěšení z tohoto ocenění, kterého si moc váží. Jak Tomáš
řekl na nedávném vyhlášení Sportovce

„Neskromně budu tvrdit, že úspěchy našich tenistů v anketě Sportovec Prostějova naprosto odpovídající tomu, čeho v minulé sezoně dosáhli. Městu
Prostějov děláme z mého pohledu skvělou reklamu a propagaci nejen v České republice, ale i v celém světě, a výsledky téhle ankety jsou pro nás logickou odměnou.“

Miroslav Černošek
po všech stránkách výborně, chybělo
mu jediné: větší průlom na Grand Slamech. Jinak hrál parádní tenis, přiblížil
se elitní pětce světového žebříčku a byl
jedním ze dvou strůjců fenomenálního

Olomouckého kraje v místním divadle,
obhajovat vítězství v těchto regionálních anketách je díky stále kvalitnější
konkurenci těžší a těžší. Pro něho, pro
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Peťu i pro všechny ostatní prostějovské
tenisty platí, že si velmi cení podpory
našeho města a rádi jej reprezentují v celém světě,“ řekla na pódiu Petra
Langrová, která převzala jejich trofeje.
Ale tím úspěch TK AGROFERT zdaleka
nekončil. V kategorii Talent roku vyhrál Adam Pavlásek, byl v semifinále

na juniorských Grand Slamech v Melbourne a na French Open mezi juniory,
podílel se dorosteneckém titulu mistrů
ČR. Skleněnou plaketu za něj převzal
kouč Jaroslav Machovský. „Netajíme
se tím, že úroveň mládeže a péče o ni
je pro nás stejně důležitá jako úspěchy
špičkových hvězd našeho klubu. Této

SPORTOVEC MĚSTA PROSTĚJOVA ZA ROK 2012
Sportovec roku
1. Tomáš Berdych (tenis, TK AGROFERT Prostějov), 2. Petra Kvitová (tenis, TK
AGROFERT Prostějov), 3. Jiří Gečnuk (parašutismus, ASO Dukla Prostějov),
4. Lucie Šafářová (tenis, TK AGROFERT Prostějov), 5. Petr Novotný (box, BC DTJ
Prostějov), 6. Markéta Chlumská (volejbal, VK AGEL Prostějov), 7. Michal Černý
(hokej, LHK Jestřábi Prostějov), 8. Lukáš Zelenka (fotbal, 1. SK Prostějov).
Talent roku
1. Adam Pavlásek (tenis, TK AGROFERT Prostějov), 2. Matouš Hynek (cyklistika,
SKC Prostějov), 3. Tomáš Roba (nohejbal, TJ Sokol I Prostějov), 4. Michal Tomeček
(plavání, TJ Pozemstav Prostějov), 5. Filip Slouka (atletika, AC Prostějov), 6. Bonifác Hájek (parašutismus, ASO Dukla Prostějov), 7. Lukáš Petržela (fotbal, 1. SK
Prostějov), 8. Tomáš Havlín (vodní skútry, Prostějov), 9. Daniel Ponížil (sportovní gymnastika, TJ Pozemstav Prostějov), 10. Klára Halmo (lezení na obtížnost,
Prostějov).
Tým roku
1. Volejbalistky VK AGEL Prostějov, 2. Raftařky Tomi-Remont Prostějov, 3. Tenisté TK AGROFERT Prostějov, 4. Parašutisté Dukla Prostějov, 5. Boxeři BC DTJ
Prostějov, 6. Basketbalisté BK Prostějov, 7. Lukostřelci LO Prostějov, 8. Fotbalisté
1. SK Prostějov, 9. Kulečníkáři TJ Kulečník Prostějov, 10. Hokejisté LHK Jestřábi
Prostějov.
Mládežnický tým roku
1. Tenisté TK AGROFERT Prostějov (všechny kategorie), 2. Raftaři Tomi-Remont
Prostějov (junioři a juniorky), 3. Cyklisté SKC Prostějov (všechny kategorie),
4. Basketbalistky TJ OP Prostějov (starší minižákyně), 5. Korfbalisté SK RG Prostějov (starší žactvo), 6. Fotbalisté 1.SK Prostějov (mladší žáci), 7. Volejbalistky
VK AGEL Prostějov (kadetky), 8. Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov (dorostenci),
9. Lukostřelci LO Prostějov (dorost).
Trenér mládeže
Tomáš Gross a Petr Langr (fotbal), Petr Adamec (plavání), Lukáš Majer (hokej).
Síň slávy
Pavel Dyba (fotbal) a František Sedláček (lukostřelba)
Sportovní událost roku
Grand Prix Prostějov 2012, Memoriál Otmara Malečka (cyklistika), TK AGROFERT Prostějov – Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup a Hanácká volejbalová liga.
Neprofesionální sportovec roku
Martin Dostál (kulečník), Petra Růžičková (horolezectví), Radek Šíma (parašutismus).
Cena komise pro mládež a tělovýchovu
Ladislav Zeman.
Sportovní hvězda prostějovských médií
Tomáš Berdych (Tenis, TK AGROFERT Prostějov).
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dlouhodobé filozofii vděčíme za to, že
neustále vychováváme nové slibné talenty,“ konstatoval při slavnostním večeru Miroslav Černošek.
Hlavní kolektivní kategorie dospělých,
Tým roku, patřila jako obvykle volejbalistkám VK AGEL Prostějov. Ty už pět let
dominují všem českým soutěžím a popáté v řadě nechaly za sebou veškerou
kvalitní konkurenci rovněž v městské
anketě, když stříbro braly raftařky Tomi-Remont Prostějov, ověnčené osmi
tituly z evropského šampionátu, a
bronz připadl tenistům TK AGROFERT
Prostějov, kteří na co sáhli, to v minulé
sezoně skvěle zvládli.
„Hodně si považujeme svého dlouhodobě výsostného postavení mezi všemi
zdejšími sporty. Vyhrát tuhle anketu
pětkrát za sebou je pěkné a jednoznačně to bereme jako odměnu za stabilně
výborné výsledky, kterých dosahujeme,“ prohlásil sportovní ředitel VK Peter Goga, doprovázející na slavnostním
večeru kapitánku Solange Soaresovou.
Kategorie Mládežnický tým roku měla
jasného vítěze – mladí tenisté TK AGROFERT Prostějov. Už mají celkově šestý triumf z devíti uplynulých ročníků.
Jako Trenéři mládeže byli zaslouženě
oceněni Tomáš Gross s Petrem Langrem, kteří stojí za vynikajícími úspěchy
žáků 1. SK Prostějov, Petr Adamec, šéftrenér plaveckého oddílu TJ Pozemstav
Prostějov a současně
Sportovního centra pro střední Moravu a Lukáš Majer, který pomáhá při
výchově nejmladších hokejistů LHK
Jestřábi Prostějov. A Sportovní událost
roku? Grand Prix Prostějov 2012, cyklistický Memoriál Otmara Malečka, TK
AGROFERT Prostějov , spolu s TK PLUS
ohromný podíl na úspěších v Davis a
Fed Cupu, Hopman Cupu. Oceněna
byla také Hanácká volejbalová liga
smíšených družstev, na jejím 23. ročníku hrají stovky nadšených příznivců
volejbalu.
Do prostějovské Síně slávy byli uvedeni fotbalista Pavel Dyba, prostějovský
rodák, hráč Sparty Praha, dvojnásobný
mistr Československa, ve sparťanském
drezu sehrál 342 zápasů, devatenáct
v evropských pohárech, vstřelil památný gól Realu Madrid v Poháru mi-

strů evropských zemí. Další osobností
v Síni slávy se stal František Sedláček,
lukostřelec, mistr sportu, úspěšný závodník a trenér lukostřelby, československý reprezentant, mistr ČSR, mistr
ČSSR v terčové střelbě. Držitel Čestného uznání ČSTV a Čestný člen lukostřeleckého svazu. Jako trenér vychoval
účastníky OH v lukostřelbě. Z rukou
primátora Miroslava Pišťáka převzal
Tomáš Jachník desetitisícový šek na
podporu mládeže. Potřetí v historii ankety byli vyhlášeni též Neprofesionální
sportovci roku. Oceněni byli kulečníkář
Martin Dostál (kulečník), horolezkyně
Petra Růžičková a parašutista Radek
Šíma. Cenu Ceny komise pro mládež
a tělovýchovu získal Ladislav Zeman.
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety
Sportovec Prostějova moderoval stejně jako v předchozích letech a opět
dokonale Michal Slavík, dokonale zvládl svůj part populární zpěvák a bavič
Vladimír Hron.
Jak hodnotil slavnostní večer předseda
Komise pro mládež a tělovýchovu při
Radě města Prostějov Pavel Smetana?
„Stejně jako loni se nám povedlo najít
takový termín slavnostního vyhlášení,
aby se jej mohla osobně zúčastnit a pro
trofej si na pódium přijít naprostá většina oceněných. Výjimkou byli vlastně
jen tenisté, kteří mají, bohužel, každoročně v únoru i březnu velmi nabitý turnajový program a najít v něm skulinu
prostě nejde. Obecně jsme se v Komisi
pro mládež a tělovýchovu snažili i přes
dílčí ekonomické úspory udržet vysoce
nastavenou laťku ankety z minulých
let. A díky úzké spolupráci s marketingovou agenturou TK PLUS, které
tímto velmi děkuji za pomoc, proběhl
slavnostní večer na dobré úrovni. To v
případě naší ankety znamená vysokou
společenskou hodnotu, prestiž a navíc
i skvělou zábavu, o kterou se tentokrát
postaral vynikající zpěvák a šoumen
Vladimír Hron. Opět jsme nezapomněli
na charitativní podtext v podobě desetitisícového šeku věnovaného Střední,
základní a mateřské škole v Komenského ulici. Tradičně velmi zdařile připravil
videoportréty všech oceněných člen
naší komise Miloš Sklenka. Celkově
jsem měl z devátého ročníku Sportovce
města Prostějov skutečně dobrý pocit,
moc děkuji všem, kteří se na něm jakýmkoliv způsobem podíleli.“
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Šestý Český pohár
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Vynikající pohárová série prostějovských volejbalistek pokračuje, na palubovce sportovní haly v Teplicích porazily ve finále Českého poháru tým
PVK Olymp Praha 3:1 a uznávanou trofej získaly už pošesté za sebou! „Když
jsme před šesti lety s volejbalovým projektem začínali, bylo naším záměrem dlouhodobě ovládnout ženskou scénu pod vysokou sítí v ČR. Podařilo
se nám vyhrát opět Český pohár, a i když se nám mnohdy nedaří tak, jak
bychom si představovali, a jaké jsme měli před sezónou plány, první trofej
patří nám. Teď je důležité, aby se náš tým výkonnostně lepšil a pokud možno přesvědčivě zvítězil v zatím odloženém Česko-Slovenském poháru a v
extralize“ konstatoval šéf prostějovského volejbalu Petr Chytil.

Cesta prostějovských volejbalistek
za šestým titulem byla přesvědčivá,
do finále neztratily ani set! Začala
loni v prvním listopadovém týdnu ve

rou výchozí pozici pro odvetu,“ řekl
hlavní trenér VK Miroslav Čada. První
zápas doma byl vyrovnanější, než ten
v Přerově a opět jasný postup do fi-

VÍTĚZSTVÍ VK PROSTĚJOV V ČESKÉM POHÁRU
2008, 11. 2., Prostějov: VK Prostějov – PVK Olymp Praha 3:0 (20, 15, 13)
2009 3. 2., Prostějov: VK Prostějov – SK UP Olomouc 3:0 (19, 14, 15)
2010, 8. 2., Prostějov: VK Modřanská Prostějov – KP Brno 3:2 (-19, 22, 19, -20, 9)
2011, 14. 2., Olomouc: SK UP Olomouc – VK Modřanská Prostějov 0:3 (-20, -15, -15)
2012, 13. 2., Olomouc: SK UP Olomouc – VK Modřanská Prostějov 0:3 (-21, -13, -10)
2013, 14. 2. Teplice: VK AGEL Prostějov – PVK Olymp Praha 3:1 (14, -21, 19, 23)

čtvrtfinále proti pražské Slávii v hale
Volleyball Clubu, mladé volejbalistky
Slávie vzdorovaly jen v prvním setu,
k setbolu se ale nedostaly. Jasná výhra 3:0 otevřela Agelkám postup do
semifinále a k duelu s lepším z dvojice Přerovský volejbalový klub Precheza – TJ Sokol Frýdek-Místek. Volejbalová Precheza se do čtvrtfinále
dostala přes druholigové Palkovice
a po vyrovnaných zápasech přes TJ
Sokol Frýdek-Místek mezi čtyři nejlepší týmy. „Přerov je třetí v tabulce
extraligy a na konci roku dokázal porazit Olymp Praha 3:0. Momentálně
patří k nejsilnějším týmům ČR, je velmi nebezpečný. Proto nás nečeká vůbec jednoduché utkání, ale hrajeme
doma a jasným cílem je co nejvyšší vítězství, abychom si vybudovali dob-

nále bez ztráty setu. Jak postupoval
do finále pražský Olymp? Ve druhém
kole vyhrál v Karlových Varech 3:0,
ve čtvrtfinále postoupil přes předposlední TJ Ostravu doma 3:0 a venku
3:1. V semifinále porazil na domácí
palubovce UP Olomouc 3:0, na Hané
ale prohrál 2:3.
Finále se hrálo 14. února v Teplicích,
VK AGEL Prostějov proti PVK Olymp
Praha, první dva týmy extraligové tabulky bojovaly o první letošní domácí
titul. Před zápasem mnozí připomínali, že VK AGEL není tak suverénní jako
v minulé sezóně, kdy jasně vládl českému volejbalu. Překvapivá prohra
v základní části extraligy s Frýdkem
– Místkem a dva složité duely s Olympem, to vše napovídalo, že VK AGEL
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„Každý zisk národní trofeje, který je pro nás v podstatě povinností, samozřejmě
znamená úlevu i radost.“

Miroslav Černošek
nemusí být v zápase s Olympem tak
jasným favoritem. „Před sezónou
jsme jasně řekli, že chceme Český pohár vyhrát a náš cíl se ani přes zdravotní problémy týmu nezměnil,“ říkal
před zápasem kouč Čada. „Naštěstí
se naše marodka už vyprazdňuje,
hráčky se postupně začleňují do kádru a i přes drobné nedostatky budou
kromě dlouhodobě zraněné Chlumské a Jelínkové připraveny nastoupit.“ Čada mohl být přece jen optimističtější, v sobotu před čtvrtečním
finále Agelky jasně porazily Olymp
3:0, přesto – dvě ze tří měření skončily tiebreakovými bitvami, pouze
v tom posledním dominovaly hráč-

tu měly Pražanky ještě tříbodový náskok a diváci se již těšili na tiebreakové rozuzlení. Pátý set však nepřišel,
zkušené Hanačky převzaly taktovku
hry, stav vyrovnaly a v koncovce setu
rozhodly utkání svůj prospěch. Prostějov zvítězil ve čtvrtém setu 25:23,
celkově 3:1 na sety a mohl slavit šestý
pohárový titul v řadě.
Co říkal po zisku trofeje kouč Miroslav Čada? „Každý zisk národní trofeje, který je pro nás v podstatě povinností, samozřejmě znamená úlevu i
radost. Máme v Prostějově vynikající
podmínky a na nic jiného, než na zisk
pohárů a vítězství v české extralize
myslet nemůžeme. Nic jiného než zla-

CESTA VK AGEL PROSTĚJOV K ŠESTÉMU ČESKÉMU POHÁRU
Čtvrtfinále: Slavia Praha – VK AGEL Prostějov 0:3 (-24, -17, -16) a VK AGEL
Prostějov – Slavia Praha 3:0 (16, 21, 19). Semifinále: VK AGEL Prostějov
– Přerovský volejbalový klub Precheza 3:0 (24, 18, 22), Přerovský volejbalový klub Precheza – VK AGEL Prostějov 0:3 (-14, -18, -14). Finále: VK
AGEL Prostějov – PVK Olymp Praha 3:1 (14, -21, 19, 23).

ky z Hané. Pražský tým PVK Olymp
Praha před začátkem sezóny hodně
omladil, přesto podávají svěřenkyně
trenéra Stanislava Mitáče v sezóně
kvalitní výkony, které je vynesly na
druhou příčku extraligové tabulky.
„Finále Českého poháru je jedním ze
dvou vrcholů v sezóně, takže my jedeme do Teplic s jasným cílem – uspět,“
říkal hlavní trenér pražského Olympu
Stanislav Mitáč. „Náš tým je kompletní, s Prostějovem jsme sehráli dvě
vyrovnaná utkání, hlavně v utkání v
domácím prostředí před televizními
kamerami jsme dokázali, že proti favoritkám zahrát umíme.“
VK AGEL Prostějov vyhrál finále Českého poháru 3:1, úvodní set byl jasnou záležitostí favoritek, ve druhém
hráčky Olympu dobře sehrály koncovku, bylo srovnáno 1:1, třetí set
se podobal prvnímu, opět dokonalý
nástup Agelek – 2:1. Olymp se ovšem
nevzdal, vedl v úvodu čtvrtého setu
8:4, při druhém technickém timeou-
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té medaile pro nás neexistuje, každý
jiný výsledek je pro mě osobně velké
zklamání. Na finále Českého poháru
jsme se maximálně soustředili a tahle
stoprocentní koncentrace nakonec
slavila i přes určité herní problémy
úspěch.“

Děláme vše, abyste se cítili jako doma
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CENY
OLOMOUCKÉHO
KRAJE ZA KULTURU
Sedmá opona
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Ceny Olomouckého kraje za přínos
v oblasti kultury v roce 2012:
Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury, Dvorana slávy: Ladislav Čehák,
národopis a lidová hudba, Cena za výjimečný počin roku v oblasti tradiční
lidové kultury: Město Velká Bystřice, Cyklus akcí Hanácký rok v Bystřici, Cena
za výjimečný počin roku v oblasti výtvarného umění: Statutární město Přerov, umělecké ztvárnění nového Tyršova mostu přes řeku Bečvu v Přerově, Cena
za výjimečný počin v oblasti hudby: Sbor Schola od Sv. Jana Křtitele, Šumperk, provedení České mše vánoční Jana Jakuba Ryby, Cena za výjimečný počin roku v oblasti divadla: MgA. Robert Balogh, divadelní režiséra choreograf,
Cena za výjimečný počin roku v oblasti literatury: Klub historický a státovědný v Prostějově, kniha Osobnosti Prostějovska, Cena za výjimečný počin roku
v oblasti filmu, rozhlasu a televize: Ctirad Štipl, dokumentární filmová tvorba, Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních
hodnot: Zvonařská dílna Tomášková – Dytrychová za zhotovené zvony v roce
2012, Cena osobnost roku v oblasti kultury: Prof. PhDr. Pavel Zatloukal, historik umění, bývalý ředitel Muzea umění v Olomouci a Antonín Suchan, sochař
a fotograf, Cena veřejnosti olomouckého kraje za výjimečný počin počin v
oblasti kultury: Vlastivědné muzeum Jesenicka, Expozice čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. Století, Cena hejtmana olomouckého kraje za přínos v
oblasti kultury: Občanské sdružení Balet Globa za úspěch na mistrovství světa
v interpretačním umění v Los Angeles.
Už posedmé se v Moravském divadle
v Olomouci předávaly Ceny Olomouckého kraje za kulturu. „Naše agentura
TK PLUS přišla před dvanácti lety s projektem, při kterém se oceňovali nejlepší
sportovci kraje. Tato anketa se brzy dostala do podvědomí veřejnosti celého re-

hého trvání, nepřející hlasy namítaly,
že kulturních počinů bude velmi málo a
nebude koho oceňovat. Ukázal se pravý
opak, návrhy jsou velmi početné a kvalitní a pro odbornou porotu je vždy náročné – vybrat vítěze. Jsme rádi, že můžeme
v kraji, kde žijeme, spolupracovat s Olo-

„Když jsem moderoval první ročník, říkal jsem si, kolik krajů se k vám asi přidá.
A pokud vím, Olomoucký kraj je doposud stále jediný, který se v takové míře
kulturním oceněním věnuje.“

Marek Eben

gionu, a proto jsme přišli s návrhem, podívat se i do oblasti kultury, vyzvednout
osobnosti a připomenout projekty, které
proslavily nejen Olomoucký kraj. První
debaty o naší společné anketě s Olomouckým krajem nebyly jednoduché, škarohlídi prorokovali, že nebude mít dlou-

mouckým krajem, s hejtmanem Ing. Jiřím Rozbořilem, s vedením kraje a zajistit
důstojné předání cen,“ konstatoval před
slavnostním ceremoniálem jednatel TK
PLUS Miroslav Černošek. A hejtman Jiří
Rozbořil? „Cena za kulturu není jediná.
Oceňujeme sportovce, pedagogy, stav-
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„Sám jsem se kulturní činností zabýval, hrál jsem divadlo. Nicméně, jak ten
můj strmý umělecký růst jedním představením v deváté třídě začal, tak strmě, v téže třídě skončil. Celých dalších čtyřicet let jsem toužil stát na prknech,
co znamenají svět s osobnostmi, jako je Eben, Pawlowská, Nárožný…a ejhle,
je to tady.“

Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
by. Když jsem nastoupil do své funkce,
byl jsem také trochu skeptický, zda přece
jen není těch už cen moc a není vybrán
zásobník všech těch staveb, sportovců a
umělců. Ale jsem rád, že v Olomouckém
kraji tomu tak není a letošní ceny za kulturu to dosvědčují.“
Když už posedmé vstoupil na jeviště Moravského divadla Marek Eben a s ním přišla moderátorská noblesa, plná jemného
humoru, bylo jasné, že vše dopadne znovu na výbornou. Letos navíc s ním vkročila na scénu i přímočará razance hejtmana
Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila, pro
kterého byly ceny za kulturu premiérové.
Sympatická byla i jeho první slova - „sám
jsem se kulturní činností zabýval, hrál
jsem divadlo. Nicméně, jak ten můj strmý
umělecký růst jedním představením v
deváté třídě začal, tak strmě, v téže třídě
skončil. Celých dalších čtyřicet let jsem
toužil stát na prknech, co znamenají svět
s osobnostmi, jako je Eben, Pawlowská,
Nárožný…a ejhle, je to tady,“ pobavil přítomné hejtman hned na začátku. Navíc
byla opět ze zákulisí znát dokonalá režie
Petra Salavy ze zákulisí, byl také autorem
předtočených medailonů všech oceněných. I jeho prostřednictvím k nám
postupně přicházely příběhy osobností,
spolků a institucí, které proslavily kulturu
Olomouckého kraje. Cenu za výjimečný počin roku v oblasti tradiční lidové
kultury získalo město Velká Bystřice za
Cyklus akcí Hanácký rok v Bystřici, Cenu
za výjimečný počin roku v oblasti výtvarného umění pak Statutární město Přerov
za umělecké ztvárnění nového Tyršova
mostu přes řeku Bečvu v Přerově. Cenu
předávali hejtman Jiří Rozbořil a sochařka Dagmar Koverdynská, držitelka Ceny
za výjimečný počin v oblasti profesionálního umění – oblast výtvarného umění
za rok 2011. Cenu za výjimečný počin v
oblasti hudby získal Sbor Schola od Sv.
Jana Křtitele, Šumperk za provedení České mše vánoční Jana Jakuba Ryby, spolu
s hejtmanem byl mezi gratulanty Václav
Neckář, on a jeho skupina Bacily pak byli
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ozdobou příjemného večera. Lesk slavnostnímu večeru dodali i další hosté Halina Pawlowská a Petr Nárožný. Cenu za
výjimečný počin v oblasti divadla získal
MgA. Robert Balogh, divadelní režisér
a choreograf, Cenu za výjimečný počin
roku v oblasti filmu, rozhlasu a televize
filmový dokumentarista Ctirad Štipl.
Také Prostějovsko mělo v řadách oceněných své zástupce – Cenu za výjimečný
počin v oblasti literatury získal Klub historický a státovědný za vydání publikace
Osobnosti Prostějovska, ocenění si přišli
vyzvednout zástupci kolektivu autorů,
starosta klubu Miroslav Macík a místostarostka Dagmar Roháčková. Vedle těchto
dvou se na publikaci ještě podíleli Tomáš
Cydlík, Alice Komárková, Oldřich Václavík
a Romana Němcová. Cenu předávali Halina Pawlovská a Miroslav Černošek.
Právě na něj se pak otočil Marek Eben.
„Měli jste ale mimořádný rok,“ začal a
v duchu určitě myslel na obhájený Fed
Cup a po dvaatřiceti letech vybojovaný
Davisův pohár. „Může to být ještě lepší,
než to bylo loni?“ Co na to Černošek?
„Když na tu otázku odpovídám, cítím se
trochu v pasti. Mohu říct, že už nic lepšího nebude a jako vizionář to říkat nebudu. Těžko, opravdu těžko se dá jít ještě
někam dál, i když jsme letos začali hodně dobře, kluci i holky jsou v semifinále
svých týmových soutěží a prostě musím
být optimistou. V Davisově poháru jsme
schopni dojít do finále, děvčata to budou
mít v semifinále na měkké italské antuce
hodně těžké.“
„Agentura TK PLUS se zabývá také uměním,“ pokračoval Marek Eben. „Zkoušíme
se vedle Cen Olomouckého kraje za kulturu a divadelní přehlídky APLAUS, která má za sebou již pátý ročník, věnovat
koncertům operních hvězd – loni jsme
v Olomouci připravili koncert světoznámého tenoristy Jose Cury, pro příští rok
by se opět v Olomouci měla představit
nejlepší světová mezzosopranistka Elina

Garanča, která nejen krásně zpívá, ale je
to také překrásná žena, v letošním roce
je hvězdou Metropolitní opery v New
Yorku. V Prostějově budeme slavit sto
let radnice a při té příležitosti by tam měl
vystoupit velice charismatický muž Malťan Joseph Calleja, zpívá v La Scale a ve
Vídeňské státní opeře, moc se na tato vystoupení těším a přiznám se, v naší firmě
jsme tomuto kumštu docela propadli,“
dodával Miroslav Černošek.
Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot
získala zvonařská dílna Tomášková –
Dytrychová za zhotovené zvony v roce
2012 – pro katedrálu sv. Víta, Václava a
Vojtěcha, pro kostel sv. Jakuba v Přepeřích u Turnova a Vidnavě. Cenu veřejnosti
Olomouckého kraje za výjimečný počin v
oblasti kultury za rok 2012 si z rukou hejtmana Jiřího Rozbořila převzala ředitelka
Vlastivědného muzea Jesenicka Veronika Rybová. Nová stálá expozice „Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století“
získala od občanů 670 hlasů. Představuje
historii rozsáhlého honu na čarodějnice,
ke kterému došlo v jesenickém regionu v
letech 1622 až 1695. Podařilo se zde prezentovat významnou kapitolu dějin Jesenicka moderním způsobem prostřednictvím audiovizuální techniky. Na druhém
místě se umístila akce „Setkání Hanáků v
Tovačově“ se 477 hlasy, třetí příčku obsadil pátý ročník mezinárodního srazu mistrů řemesla kolářského a kočárnického
„Josefkol“ se 394 hlasy. Anketa probíhala
od 1. - 25. března na internetových stránkách Olomouckého kraje.

uspěli v Los Angeles na mistrovství světa v interpretačním umění, ale zásadní
přidanou hodnotou je skutečnost, že
jde o spojení baletu s postiženými lidmi,
vozíčkáři. Myslím si, že moc takových
projektů na světě není a jsem rád, že jim
mohu tuto cenu předat.“ Je třeba přidat,
že tento projekt patřil k nejzajímavějším
a má také velké úspěchy na mezinárodní
scéně.
Cenu za celoživotní přínos v oblasti kultury získal a do Dvorany slávy byl uveden
pětaosmdesátiletý Ladislav Čehák, národopisec a muzikant Ladislav Čechák,
který i ve svém věku sršel humorem a vyzařovala z něj až nakažlivá energie. „Zarazilo mě, že tuto cenu dostávám za celoživotní práci. Ano, zrealizoval jsem za
dosavadního života na tisícovku vystoupení, zpívám, zpívám, pomáhám. A vy
si myslíte, že už déle nevydržím? Vidím,
že jste na závěr vybrali toho nejstaršího,
ale já se cítím na čtyřicet!“ prohlásil nový
člen Dvorany slávy po převzetí ceny.
„Klobouk dolů, je mi ctí, musím poděkovat a poblahopřát všem oceněným.
Děkuji agentuře TK PLUS, která vytvořila
důstojný a krásný večer, také panu Ebenovi a všem hostům, kteří tady vystoupili,“ uzavřel slavnostní večer hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.

Cenu hejtmana Olomouckého kraje za
přínos v oblasti kultury získalo Občanské
sdružení Balet Globa za úspěch na mistrovství světa v interpretačním umění v
Los Angeles, ocenění přebírali zástupci
sdružení Monika Globová a Valerij Globa.
Ještě předtím konstatoval Jiří Rozbořil.
„Proč vznikla tato Cena hejtmana Olomouckého kraje? Bylo opravdu z čeho
vybírat, návrhů bylo hodně a dá se říct,
že došlo k takové drobné a podle mého
prospěšné rozepři mezi komisí a Radou
Olomouckého kraje, kdy se do závěrečného rozhodování dostaly zásluhy pana
magistra Balogha, divadelního režiséra
a choreografa a baletu Globa. Když pak
bylo rozhodnuto, že budou oceněny
velké zásluhy pana Balogha, přišlo mi,
že počin baletu Globa by bylo doslova
hříchem neocenit a to nejen proto, že
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Na začátku února v Ženevě vyhrál český tým nad Švýcarskem 3:2 a na konci prvního dubnového týdne přehrál na antuce v Astaně Kazachstán 3:1.
Oslabený český tým postoupil znovu do semifinále Davisova poháru, podařilo se mu to počtvrté za uplynulých pět let! V prvním zápase nehrál Štěpánek, ve druhém Berdych.
ŠVÝCAŘI NÁS K PRVNÍMU KOLU SVĚTOVÉ SKUPINY pozvali do Ženevy. „I
když nehraje Federer, bude Švýcarsko
hodně silné, navíc Wawrinka na Australian Open dokázal, že patří mezi nejlepší
hráče na okruhu,“ říkal před zápasem kapitán Jaroslav Navrátil. Navíc Wawrinka
všechny vystrašil, když na prvním grandslamovém turnaji sezony dostal ve čtvrtfinále skoro na kolena Novaka Djokoviče,
prohrál s ním až v pátém setu 10:12 a
vzdoroval mu dlouhých pět hodin. „Češi
jsou velkou výzvou a ten zápas s Djokovičem mi dodal hodně sebevědomí,“ říkal
Wawrinka na začátku daviscupového
týdne. Hrálo se v hale Palexpo s kapacitou 4 700 diváků, kousek od ženevského
letiště.
„Když se hovoří o šancích obou týmů, tak
se nejčastěji říká, že je to padesát na padesát, ale pořád si myslím, že jsme mírným favoritem, i když hrajeme venku,“

noval k zápasu sestavu – Stanislas Wawrinka (17. ATP), Mark Chiudinelli (148.
V žebříčku ATP), Henri Laaksonen (291.),
Michael Lammer (360.) a Sandro Ehrat
(353.). Jaroslav Navrátil dlouho počítal
s Berdychem, Štěpánkem, Rosolem, místo Ivo Mináře dostal přednost Jiří Veselý,
ale Minář se do sestavy stejně nakonec
vrátil – vyhřezlá ploténka nedovolila
Radkovi Štěpánkovi odletět do Ženevy.

Od prohry s Kazachstánem v
prvním kole Světové skupiny v Ostravě 2011 nepoznal
český tým v Davisově poháru
přemožitele. Rumunsko, Itálie, Srbsko, Argentina, Španělsko, Švýcarsko a Kazachstán, taková je zatím vítězná
série českého týmu. V cestě
do finále stojí českému týmu
13. – 15. září Argentina, druhou semifinálovou dvojicí je
Srbsko – Kanada.

O osudu zápasu měly rozhodnout dvě
týmové osobnosti Wawrinka a Berdych,
Lukáše Rosola čekala první těžká zkouška v Davisově poháru, doposud nastupoval jen tehdy, když byly zápasy rozhodnuté. „Pokud dostanu šanci, nechám
na kurtu všechno. Věřím, že se připravím
a odehraju dobré zápasy a přispěju bodem,“ řekl Lukáš Rosol před odletem do
Švýcarska.
K týmu se Berdych ve Švýcarsku připojil
v pondělí a hned na něj dýchla pohodo-

Společnost Česká sportovní, která zajišťuje už několik sezón týmovou reprezentaci, se na zákulisí zápasu v Astaně dokonale připravila, s výpravou odletěl do Kazachstánu i Tomáš Černý, šéfkuchař restaurace La Finestra. Jako prevenci před žaludečními problémy doporučil tenistům do jídla chilli a slivovici.
„Chilli je perfektní dezinfekce a malý panáček nikoho nezabije,“ konstatoval
kuchař.
tvrdil před zápasem Jaroslav Navrátil.
„Proč jsem optimistický? Co rozhodne
pro nás? Tomáš je rozhodně lepším hráčem než Wawrinka, má za sebou výbornou bilanci v Davisově poháru a navíc
celému týmu přineslo velké týmové sebevědomí loňské vyhrané finále. To jsou
hodně důležité věci, které v rozhodujících okamžicích ovlivní zápas.“
Švýcarský kapitán Severin Lüthi nomi-

vá nálada. „Atmosféra v týmu je pořád
super. Je to vylepšené tím, co jsme vloni dokázali. Do tohoto týmu se člověk
vždycky rád vrací,“ řekl šestý hráč světa.
„Obhájit loňský triumf bude těžké. Povedlo se nám vyhrát s úzkou základnou,
nebylo moc z čeho vybírat a potřebovali
jsme spoustu okolností, které se sešly a
ty se nemusejí sejít každý rok,“ řekl Berdych po příletu do Ženevy. A pocit, že to
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bude muset odtáhnout skoro sám, že se
od něj čekají dva a půl bodu? „Už jsem
v této pozici odehrál spoustu zápasů, nic
se pro mě nemění. Soustředím se sám na
sebe, ať bude soupeř, jaký bude. Musím si
odvést svoji práci, na to jsem zvyklý,“ řekl
Berdych.

proti nim Wawrinka s Markem Chiudinellim. Jaroslav Navrátil dobře věděl – jak
moc týmu chybí Radek Štěpánek. Berdych se Štěpánkem v Davisově poháru
získali dvanáct ze třinácti deblů. Nakonec
Berdych s Rosolem premiérový zápas
v deblu vyhráli, na oficiální časomíře se

První opravdoví tenisoví Kazachstánci na žebříčku ATP byli v daviscupovém
týdnu – 592. Denis Jevsejev, 599. Alexej Kedrijuk, 1402. Dmitrij Makejev, 1675.
Syrym Abdukhalikov, 1927. Kuatbek Abijeb a 1967. Serikzhan Jesenbekov.
Všichni současní reprezentanti Kazachstánu se narodili v Rusku. Kukuškin ve
Volgogradu, Golubjov ve Volžském, Koroljov v Moskvě a Ščukin v Kislovodsku.
Začínal Rosol s Wawrinkou, v první sadě
získal za stavu 3:3 Švýcarovo podání, Wawrinka si ho však vzal hned zpátky. To byl
také jediný okamžik zápasu, kdy mohl
Rosol přemýšlet o nějaké šanci – zkomplikovat Wawrinkovi alespoň trochu
cestu za prvním bodem. Švýcar byl od
začátku jistější ve výměnách od základní
čáry a pokud Rosol výborně neservíroval,
byla Švýcarova převaha ještě jasnější.
„Kdybych v prvním setu potvrdil brejk,
možná by se ten zápas vyvíjel jinak,“ říkal po úvodní dvouhře smutný Rosol, i
on však musel cítit, jak vysoko byl Švýcar
nad ním. „Když potřeboval, tak to zahrál,
a v tom je rozdíl mezi top hráči a tím, proč
jsem sedmdesátý. Pracuji na tom, ale zahrát vítězné míče v důležitých momentech, to se prostě nedá natrénovat,“ řekl
Rosol.
Zápas Berdycha s Laaksonenem měl od
začátku jasného vítěze a byla to opravdu
jen otázka času, kdy půjdou oba tenisté
k síti, aby si vzájemně poblahopřáli. Finský Švýcar sice vyhrál náhodou v tie-breaku třetí set, kdyby však na jeho začátku
Berdych využil tři brejkboly, bylo by to
jiné. Čtvrtý set začal Tomáš suverénně,
získal dvanáct míčů ze třinácti a vše bylo
jasné. „Povedl se mu jeden set, mně tři
a výsledek je takový, jaký jsme chtěli.
Máme bod a jsem rád, že se mi to podařilo zvládnout,“ říkal Berdych po zápase. Srovnáno, první den skončil – podle
všech předpokladů – 1:1.
„Čtyřhra bude jako vždy důležitá a po
šesti sedmi letech z ní mám poprvé
strach,“ řekl kapitán Jaroslav Navrátil po
úvodních dvouhrách a čtyřhra měla posunout jeden z týmů do čtvrtfinále. Na
jedné straně dvorce Berdych s Rosolem,
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objevil čas 7 hodin a jedna minuta, pátý
set vyhráli 24:22! V deblu vyhráli Švýcaři
čtvrtý set v tie-breaku, v pátém setu jsme
vedli po podání Rosola 1:0 a hned při servisu Chiundellioho nám Švýcaři nabídli
dva brejkoboly – 15:40. Kdybychom je
využili, nemuselo dojít k maratónskému
trápení. Za stavu 22:21 dokonce vedli
Berdych s Rosolem opět při podání Wawrinky 40:0, ale ani devátý až jedenáctý
mečbol nebyl konečný. Až při třináctém
mečbolu Berdychovi a Rosolovi pomohl
Chiudinelli dvojchybou. „Vítězství chutná skvěle. Nikdy jsem nezažil tak dlouhý
tenis. Nejenom zápas, tak dlouho jsem
na kurtu nebyl. O to chutná výhra líp, ale
potřebujeme ještě bod,“ řekl po utkání
Berdych, Rosol slavil první výhru v Davisově poháru. S přibývajícím časem hrál
lépe a dobře servíroval. „Asi jsem se ke
konci rozehrál. Měl jsem krizi v pátém
setu,“ řekl.
„To je fantazie, několikrát jsem si myslel,
že kluci konečně promění jeden z mnoha
mečbolů, ale ještě, že to takhle dopadlo,“
říkal po zápase kapitán Navrátil. „Hráli
spolu poprvé, měli slabší i dobré okamžiky, ale podstatné je, že vyhráli, vedeme a
pevně věřím, že Tomáš porazí Wawrinku.“
V prvním nedělním duelu vyhrál Berdych
s Wawrinkou první dva sety – 6:3, 6:4, pak
přišla chvíle Švýcara, vyhrál třetí set 6:3
a zdálo se, že by mohl otočit zápas, ale
Berdych to nedopustil. Žádný z dvanácti
gamů nepřinesl shodu, ani jeden brejkbol a tak musel rozhodnout tie-break.
Wawrinka v něm vedl 3:0, 5:2, ale Berdych získal pět míčů za sebou! „Jsem rád,
že jsem byl u všech bodů. Bylo to hodně
fyzicky náročné, ale už je konec, vyhráli

jsme,“ říkal po zápase unavený Berdych.
„Takhle vítězí velcí šampioni, Tomáš byl
jasně nejlepším tenistou celého zápasu,
oceňuji jeho týmový výkon. Vyhrál obě
dvouhry, táhl čtyřhru. Jsem rád, že je to
za námi, bylo to hodně těžké,“ konstatoval po první nedělní dvouhře český kapitán. Tomáš Berdych se třemi ženevskými
výhrami dostal v historické tabulce hned
za Tomáše Šmída. S bilancí 41 vítězství
(24 ve dvouhře, 17 ve čtyřhře) mu chybí
na Šmída jediná výhra. Lepší už jsou jen
Jan Kodeš (60) a Roderich Menzel (53).
Za již rozhodnutého stavu dostal první
šanci zahrát si zápas Davisova poháru
devatenáctiletý Jiří Veselý, který se utkal
s Henri Laaksonenem. Český junior měl
psychickou výhodu, Laaksonena už jednou v Portugalsku porazil, navíc výborně
vstoupil do zápasu. Za necelou půlhodinu vyhrál první set 6:0, ve druhém měl
brejk navrch a vedl 2:1, ale pak byl najednou konec. „Neunesl jsem to. Byl jsem
zpočátku v euforii, najednou jsem si uvědomil, že bych mohl vyhrát a pak jsem už

kony. Musím jim poděkovat za tři body,
předtím moc šancí v Davisově poháru
nedostávali a zvládli to na dvě stě procent,“ říkal po zápase spokojený nehrající
kapitán Jaroslav Navrátil.
Co ukazoval žebříček ATP v týdnu před
duelem v Astaně? Domácí na tom byli
výrazně hůř: Michail Kukuškin (156.), Jevgenij Koroljov (187.), Andrej Golubjov
(205.) a Jurij Ščukin (463.), Češi: Radek
Štěpánek (45.), Lukáš Rosol (63.), Jan Hájek (94.) a Ivo Minář (246.). Berdych, Štěpánek, Rosol, Minář a Hájek, tak vypadala původní nominace. „Zatím je nás pět,
Radek Štěpánek poctivě trénuje a dává
se dohromady, ale jeho zdravotní stav
ještě není takový, aby absolvoval dvouhru. A čtyřhra? To se ještě uvidí. Proto je
nominace širší a o tom, kdo bude hrát, se
rozhodne v Kazachstánu,“ říkal Navrátil.
To ještě věřil, že bude moci počítat i s Berdychem.
Co říkal kapitán před odletem do Astany? „Na Štěpánkovi je vidět, jak moc mu
hodně záleží, aby se vrátil do týmu. Když

Snad žádný jiný zápas, než ten poslední rozhodující mezi Argentinou a Francií, jsem víc nesledoval. Přál jsem Argentině, abychom hráli doma a asi jsem
to nikdy nikomu víc nepřál, než právě Argentinci Berlocqovi. Bylo to i kvůli
českým divákům. Loni jsme vyhráli Davis Cup a jediná možnost, vidět nás,
poslední vítěze, bude možná jenom tahle. Já jsem rád, že to tak dopadlo a
lidi budou moct znovu přijít, užít si to a v uvozovkách zavzpomínat na to, co
s námi zažili v listopadu. Doufám, že to bude zase úspěšné a aspoň to finále
zopakujeme.

Tomáš Berdych
neměl šanci. Psychicky jsem to neunesl,“
říkal Veselý po zápase. „Škoda, měl jsem
to výborně rozehrané, škoda, že to takhle
dopadlo.“

NA ANTUCE V ASTANĚ PORAZIL ČESKÝ TÝM KAZACHSTÁN 3:1, se kterým
v Ostravě v prvním kole Světové skupiny
2011 překvapivě prohrál. Tehdy v ostravské ČEZ Areně nemohl nastoupit zraněný
Radek Štěpánek, tentokráte chyběl Tomáš Berdych. Navíc Radek Štěpánek nebyl v Astaně po lednové operaci vyhřezlé
krční ploténky, jak se ukázalo ve čtyřhře,
v dokonalé kondici. „Bez Tomáše a Radka po operaci to nebylo jednoduché, ale
Rosol s Hájkem předvedli výborné vý-

si uvědomím, že ho na konci ledna operovali, my jsme tehdy letěli do Švýcarska
a on šel do nemocnice na operaci, tak je
to prostě zázrak, že po tak krátké době se
vrací. Korda mu prý říkal, aby to nedělal,
že je to přece jen velké riziko, ale on chce.
Já si myslím, že v současné době je tak
na pětasedmdesáti procentech formy,
ve které byl před operací a nikdo neví, co
s ním udělá zápas – pokud k němu nastoupí. Trénink je jedna věc, zápas v plném nasazení věc druhá a to ještě vůbec
nemyslím na to, kdyby některý z těch zápasů šel do pátého setu. V současné době
si myslím, že se s Radkem dá jen těžko počítat do dvouhry.“
Tomáš Berdych vstoupil do sezóny
opravdu výborně. Čtvrtfinále Australian
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Česká cesta do semifinále
Švýcarsko – ČR 2:3, Světová
skupina, 1. kolo, Ženeva, 1.
– 3. 2. Wawrinka – Rosol 6:4,
6:3, 6:4, Laaksonen – Berdych
3:6, 2:6, 7:6(5), 1:6, Wawrinka,
Ciiudinelli - Berdych, Rosol
4:6, 7:5, 4:6, 7:6(3), 22:24, Wawrinka - Berdych 3:6, 4:6, 6:3,
6:7(5), Laaksonen – Veselý
0:6, 6:3, 6:1.
Kazachstán – ČR 1:3, Světová
skupina, čtvrtfinále, Astana,
5. – 7. 4. Kukuškin – Hájek 3:6,
2:6, 4:6, Golubjov – Rosol 6:4,
4:6, 2:6, 6:7(8), Ščukin, Golubjov – Štěpánek, Hájek 7:6(2),
6:4, 6:3, Koroljov – Rosol 6:7
(5), 7:6(2), 6:7(5), 2:6.

Open a prohra s Djokovičem, dokonalý
a vysilující daviscupový výkon v Ženevě,
prohra s Tsongou ve finále v Marseille,
porážka od Djokoviče ve finále v Dubaji,
předtím v semifinále vítězství nad Federerem, prohra s Nadalem v semifinále
v Indian Wells a prohra s Gasquetem ve
čtvrtfinále v Miami. Zápas s Francouzem
už Berdych doslova protrpěl, bolesti ramene se zvětšovaly. „Noční zápas byl
poslední kapkou. Ráno jsem se probudil
a rameno mě bolelo tak, že bylo jasné, že
za týden v Kazachstánu hrát nemůžu,“
konstatoval Berdych. Navrátil to tušil už
dřív, v některých soukromých debatách
to naznačoval. „Když jsem v Americe
mluvil s Tomášem, bylo znát, že je moc
unavený a v duchu jsem cítil, že do Astany nepoletí. Viděl jsem také jeho zápas
s Gasquetem a to sahal na dno sil. Už
skoro nemohl servírovat, rameno ho určitě moc bolelo. Od Tomáše to prostě musíte vzít, nic neskrývá, řekl na rovinu – jak
na tom je, že prostě nemá sílu ten zápas
s námi odehrát. Pamatuji si, jak se Tomáš
omluvil před třemi lety ze zápasu s Chile,

Tenisté odletěli do Astany bez Berdycha
a Rosola, ten ještě v sobotu hrál semifinále na betonu v Karibiku. Zraky se upnuly
na Štěpánka, padaly otázky, zda přece
jen bude moci nastoupit. „Považuji za
malý zázrak, že tady sedím. Patří za to
díky profesoru Kolářovi,“ říkal Štěpánek
novinářům. Měl za sebou tři týdny ostrého tréninku a doufal, že se bude lepšit.
„Nebudu říkat, co budu schopen odehrát.
Potřeboval bych více času. Budu se snažit
udělat pro tým maximum,“ dodával čtyřiatřicetiletý Štěpánek. „Herně se cítím
dobře. Nevzal bych však na sebe zodpovědnost, pokud bych věděl, že týmu nemohu pomoci,“ poznamenal Štěpánek,
jenž dopředu otevřeně přiznal, že všech-

Jsem hrdý na kluky, dokázali to, i když jsme hráli dvouhry bez Berdycha a
Štěpánka. Už se to podařilo v Chile, ale Kazaši byli doma silnější. Kluci dostali
šanci a využili ji. Hlavně Rosol byl oporou.

Jaroslav Navrátil
v neděli prohrál ve finále Wimbledonu
s Nadalem a bylo jasné, že to bude bez
něj. To prostě nešlo – z trávy na tu jejich
přemrzlou chilskou špatnou antuku!?
Čeho se však bojím? Že Hájek nevydrží
hrát tři dny, jinak se mi v tréninku jeví výborně, hraje dobře, ale na tři dny v plném
zátahu to zatím nevypadá. Minář toho
také moc zatím nevyhrál,“ konstatoval
Navrátil poté, co se mu původní nominovaná pětice zmenšila na čtyřčlennou
sestavu.
A když měl Navrátil srovnat podobnou
situaci s tou před třemi lety v Chile? Kdy
nebyl ani Berdych, ani zraněný Štěpánek? „Kazaši jsou srovnatelní, jak byli
před lety Chilané Capdevill a Massu, ale
ti, když viděli, že nemají šanci a naši kluci
je přehrávají, tak se na to vykašlali a už
moc nebojovali. Kazaši, to jsou Rusáci a
ti se zakousnou a nepovolí, dokud není
definitivní konec. Jsou to velcí bojovníci a v tom je zásadní rozdíl.“ A Berdy-
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chova omluva? „Tomášovo rozhodnutí
plně chápu a respektuju, od roku 2003
vynechal z pětadvaceti utkání jediné v
Chile a za národní tým vyhrál 41 zápasů,
naposledy velmi vyčerpávající duel ve
Švýcarsku. Nyní je prvořadé, aby se dal
zdravotně do pořádku. Je to důležité pro
jeho osobní kariéru i pro případné daviscupové semifinále,“ říkal kapitán Navrátil.

ny tři zápasy by zřejmě neustál. „Hlava a
srdce by strašně chtěly, ale znám své tělo.
Bylo by to kaskadérství.“
Páteční program byl přesně podle Navrátilových představ, los rozhodl, že nejdříve
na dvorec nastoupil Jan Hájek proti Michailu Kukuškinovi, po nich poprvé v roli
jedničky českého týmu Lukáš Rosol proti
Andreji Golubjovovi.
Pátek a 2:0! Vedení zajistil Jan Hájek výhrou nad Michailem Kukuškinem, druhý
bod přidal při premiéře v roli české jedničky Lukáš Rosol, který porazil Andreje
Golubjova. „Rádi bychom to rozhodli
už v sobotu, ve čtyřhře jsme favority,“
byl v pátek večer optimistický kapitán
Navrátil. „Honza Hájek hrál vynikající
tenis, ale s Kukuškinem to měl přece jen
jednodušší, jasně ho přehrál. Myslím, že
kazašský kapitán sáhl vedle, Kukuškin
prostě není ve formě. Porážka Golubjova
v Kazachstánu je pro Rosola výborný výsledek, v domácím prostředí v Davisově

poháru Golbjov ještě neprohrál a Rosol je
prvním tenistou, kterému se to podařilo.“
Co říkal devětadvacetiletý Hájek po vítězství nad Kukuškinem? „Jsem rád, že jsem
to zvládl, ale výkon bych nepřeceňoval.
Hrál jsem dobře, zodpovědně, ale přece
jen – nehrál jsem s hráčem, který je nahoře na žebříčku.“ Rosol vyhrál první dvouhru v Davisově poháru za nerozhodnutého stavu, poprvé hrál první den. „Není to
jednoduché. Člověk nehraje za sebe, ale
za Česko, tak je to hodně cítit, byl jsem
mnohem nervóznější a na začátku trochu ztuhlej,“ říkal spokojený Rosol.

Lopez, Verdasco. „Kazaši odehráli velmi
dobrou čtyřhru a Golubjov byl nejlepší
na dvorci. Stále vedeme 2:1 a máme další
dvě šance zápas ukončit,“ řekl kapitán Jaroslav Navrátil.
Jak se cítil Štěpánek po zápase, navíc po
tak dlouhé přestávce? „Bylo to těžké, člověk není rozehraný, ale prostě to k tomu
patří. Nečekal jsem od sebe zázraky. Hlava by strašně moc chtěla, ale tak to chodí,
všechno potřebuje čas. Zázrak je, že tady
jsem, druhý, že jsem odehrál zápas. Představoval bych si lepší výkon, ale nedá se
přeskakovat.“

Bylo to těžké, člověk není rozehraný, ale prostě to k tomu patří. Nečekal jsem
od sebe zázraky. Hlava by strašně moc chtěla, ale tak to chodí, všechno potřebuje čas. Zázrak je, že tady jsem, druhý, že jsem odehrál zápas. Představoval
bych si lepší výkon, ale nedá se přeskakovat.

Radek Štěpánek, Astana
Vedli jsme 2:0, český tenis si oddychl a už
bral duel s Kazachstánem jako vyhraný,
navíc byla na pořadu čtyřhra, která je výstavní disciplínou české daviscupové reprezentace. Navrátil nahlas varoval před
uspěchaným optimismem. „Nebude to
jednoduché, Kazaši jsou bojovní, ale je
třeba také říct, že Radek s Honzou mají
větší daviscupové a také deblové zkušenosti.“ Štěpánek měl v Davis Cupu bilanci
ve čtyřhře 14 výher a jen dvě porážky.
„Slíbil jsem, že udělám všechno pro to,
abych se připravil na debla, a doufám, že
připravený budu,“ ujišťoval Štěpánek po
losu. Ve čtyřhře zatím v Davisově poháru nastoupoval s Tomášem Berdychem,
dvakrát s Jiřím Novákem, jednou s Pavlem Víznerem, v Astaně měl premiéru
s Janem Hájkem.
Čtyřhra? Bylo to zvláštní, a pro nás spíše
smutnější tenisové představení. Jako bychom stále nemohli uvěřit, že Štěpánek
s Hájkem neudělají třetí bod a prohrají
s párem Jurij Ščukin, Andrej Golubjov.
Škoda prvního dějství. Za stavu 5:4 servíroval Hájek k zisku setu, ale Štěpánek ho
na síti nepodržel. Byla na něm přece jen
znát více než dvouměsíční herní pauza,
chyběl mu cit na síti i při returnech a k
míčům se dostával pozdě. Bojoval, hecoval se, ale vše bylo zbytečné. Naposledy
jsme bod ze čtyřhry nezískali v roce 2009
ve finále proti Španělsku v Barceloně,
Berdych se Štěpánkem prohráli s párem

Všichni se ptali – kdo nastoupí v neděli
proti Rosolovi. „Bude hrát Koroljov. Kdyby ještě jednou postavil kapitán Dias
Doskarajev Kukuškina, byla by to chyba.
Určitě přijde na dvorec Koroljov,“ tvrdil
český kapitán. Sedmadvacetiletý Lukáš
Rosol zvládl na antuce v Astaně roli české
jedničky a vydřel výhru nad Koroljovem,
187. hráčem světa, pětadvacetiletým
Moskvanem, který byl v únoru před třemi lety 46. na žebříčku ATP. „Je to skvělý
pocit. Cítil jsem povinnost, že ten tým
musím vést a dotáhnout vše vítězného konce. Jsem neskutečně rád, že se to
povedlo,“ řekl v prvním pozápasovém
rozhovoru na dvorci Rosol, když chvíli
předtím poklekl ve vítězné radosti na
astanskou antuku. Závěrečná dvouhra
se po dohodě kapitánu už nehrála.„Jsem
hrdý na kluky, dokázali to, i když jsme
hráli dvouhry bez Berdycha a Štěpánka.
Už se to podařilo v Chile, ale Kazaši byli
doma silnější. Kluci dostali šanci a využili
ji. Hlavně Rosol byl oporou,“ řekl nadšený kapitán Jaroslav Navrátil. Krátce po
postupu volal týmu do Astany z Monaka Berdych. „Velká gratulace,“ slyšeli od
něj v šatně. „Připrav si cvičky,“ vtipkoval
Štěpánek a Berdych v legraci odvětil:
„Co bych tam dělal, když vyhráváte beze
mne.“
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PADESÁTKA
BEZ REFLEKTORŮ
Prof. Pavel Kolář je už přes dvacet let na většině sportovních události, kde jde o reprezentaci České republiky, jeho zásluhou získal český sport hodně vynikajících úspěchů. Tichý muž zákulisí, který pomáhá ve
chvílích, kdy si už malověrní myslí, že pomoci nejde. „Považuji za malý zázrak, že zde dnes sedím. Patří za to
díky profesoru Kolářovi,“ uvedl na setkání s novináři před odletem do Kazachstánu Radek Štěpánek. Vrátil
se do týmu po lednové operaci vyhřezlé krční ploténky. „Má zlaté ruce a velkou duši, umí vždycky pomoci.“
A co k jeho padesátinám říká Miroslav Černošek? „Poznal svět, dokonale rozumí lidskému tělu, jeho duši,
dosáhl světové proslulosti a každé setkání s ním je pro mě neobyčejně inspirující. Jak ho znám, nebyl, není
a nikdy nebude slavícím typem, nejraději by tahle jubilea strčil někam do rohu a nepřipomínal si je. Čím
je slavnější, tím je skromnější. Každý u nás ví, kdo je Pavel Kolář a jedno vím určitě, reflektory slávy nikdy
k životu nepotřeboval a potřebovat nebude.“

Na začátku února si připomenul padesátiny prof. Pavel Kolář. Legenda české
fyzioterapie je již třináct let přednostou Kliniky rehabilitace a tělovýchovného
lékařství Univerzity Karlovy 2. lékařské fakulty a fakultní nemocnice Motol,
působí jako proděkan 2. LF UK a vyučuje v zahraničí. Provozuje pražské Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře. Jako fyzioterapeut pečoval a pečuje o
naše nejlepší sportovce, například o desetibojaře Tomáše Dvořáka a Romana
Šebrleho, Radka Štěpánka, Jaromíra Jágra, Jana Železného či Kateřinu Neumannovou. Staral se a stará o české prezidenty. Zaměřuje se především na
pohybovou patologii dětí. Bez jeho starostlivé péče by se nezrodilo mnoho
vynikajících úspěchů českého sportu.
Poprvé byl Pavel Kolář oficiálně členem
realizačního týmu Davisova poháru v
roce 1992, Češi porazil v 1. kole Belgii a
prohráli ve čtvrtfinále ve Fort Myers proti
Americe. Hrálo se na konci března 1992
v Sonesta Sanibel Resort ve Fort Myers
na Floridě, Agassi, Sampras, McEnroe a
deblista Leach, to byla hvězdná sestava.
A jak byli domácí v šoku, když to před
poslední dvouhrou bylo 2:2! Napřed
Korda porazil Samprase a pak spolu se
Sukem pár McEnroe, Leach hladce ve
třech setech. Ameriku nakonec zachránil
Agassi, když v pátém zápase přehrál Nováčka. „To byl tehdy neskutečný zážitek,
všechno bylo pro mě nové,“ vzpomínal
na dobu před více než dvaceti lety Pavel
Kolář. „Můžu říci, že jsem se nikdy pracovně nenudil. Jen pár zápasů bylo klidných,
kdy člověk nemusel řešit onemocnění
nebo pohybový problém.“ Prvně se neoficiálně na žádost Petra Kordy u týmu
objevil o rok dřív v roce 1991 při prohře
s Jugoslávií 1:4 v pražské Sportovní hale.
„V té době se na mě Petr obrátil, chodili
ke mně i ostatní tenisté, tam byly počátky pozdější spolupráce,“ říká Kolář. V Davis Cupu Kolář pomáhal tenistům ve více
než čtyřiceti zápasech. „Sžil jsem se s prostředím, tenis mám rád a vyplynulo to
tak, že každý rok spontánně pokračuji,“
řekl. U týmu se mimo jiné vystřídalo pět
kapitánů a na kurtu mnoho hráčů. Vedle
Kordy využívali jeho služeb třeba Karel
Nováček, Jiří Novák, Cyril Suk, Bohdan
Ulihrach, Ctislav Doseděla a v současnosti Tomáš Berdych a Radek Štěpánek.
Zažil onemocnění Jirky Nováka při Davisově poháru v Austrálii, ten měl velké
problémy i v roce 2004 v Brně proti Španělsku. V pátek Novák porazil Nadala, už
při čtyřhře však začal Novák pokulhávat,
nikdo to ale nebral vážně. Novák si večer
stěžoval na nohu, ale Pavel Kolář nic nenašel. „Ráno Jirka přišel na snídani a nemohl prakticky chodit,“ řekl Kolář. „Všich-

ni věřili, že Jirka udělá třetí bod a nikdo
nechtěl věřit, že by opravdu nemohl nastoupit.“ Objevily se tehdy dokonce názory, že se Novák vymlouvá, ale následně
se potvrdilo, že měl hematom, uzavřený
krevní výron a pak šest týdnů nehrál.
Jsou zápasy, které proběhnou bez problémů, ale – „středa je zlomová. Důvodem je, že se stupňuje napětí před zápasem a psychika hraje velkou roli. Zápasy
jsou vypjaté, vyhrocené, hraje se tři dny
na tři sety a musí se brát v potaz, že to je
psychická zátěž, a i to se někdy podílí na
problémech,“ říká Pavel Kolář, kterému
v roce 2007 udělil prezident České republiky státní vyznamenání Za zásluhy o
stát v oblasti výchovy a vědy. „Chtěl jsem
být sportu co nejblíže. Dnes v nemocnici se na to dívám z jiného úhlu. Některé
problémy, které sportovci prožívají, se mi
zdají banální. Protože když projdeme spinální jednotku, tak tam uvidíte pacienty,
kteří jsou pět dní, deset dní, měsíc po úrazu míchy. Nehýbají ani rukama, ani nohama, ani skoro nedýchají. Když půjdeme
na druhé patro, tam mám lůžka, kde leží
pacienti s jinými formami onemocnění.
Když půjdeme na dětské, tam jsou děti,
které se ani neotočí ze zad na bříško.
Člověk začne na život nahlížet jinak,“ řekl
prof. Pavel Kolář v rozhovoru pro Magazín TK PLUS. „Problémy sportovců řeším,
protože jsem sám sport dělal a vím, co
zranění pro sportovce znamená, ale nepovažuji za tragédii, když sportovec musí
s aktivní činností skončit. Když má člověk
před mistrovstvím světa, mistrovstvím
Evropy, jsou tenze, nervy, katastrofické
scénáře, deprese po prohraném zápase.
Já se na to takhle nedívám. Je to pro mě
něco, co tolik neprožívám. Samozřejmě
mě atmosféra vtáhne, ale vidím ji s určitým nadhledem. Neštěstí nebo spíš zklamání vidím z jiného úhlu.“

S Pavlem jsme se seznámili
před olympiádou v Sydney,
tehdy jsem se chystal na spolupráci s Honzou Železným,
všichni tři jsme se dohodli a
pak jsme se blíže poznali na
olympijských hrách. Rozjela
se spolupráce s Honzou a on
tomu hodně pomáhal. Pavel
je stoprocentním profesionálem, nesmírně rozumí svému
oboru a je v něm světovou
špičkou. Mnohokrát jsem
s ním poseděl, ať to bylo při
Roland Garros na Champs Elysee či na olympijských hrách.
Kde se něco velkého ve sportu děje, tam je i on. Je úžasně
kamarádský, má neuvěřitelné
charisma a obrovskou snahu
pomáhat. Jeho lehký anglický
suchý humor má příjemnou
noblesu.

Miroslav Černošek

„Chodili jsme na stejnou fakultu, navíc v době, kdy vysokoškolský obor fyzioterapie a
rehabilitace teprve na Karlově univerzitě vznikal a patřil
především ženám. Pavel Kolář byl v posledním ročníku,
když jsem na fakultu přišel,
pamatuji si, že se tehdy ještě
aktivně věnoval gymnastice,
ale od začátku patřil k výrazným a úspěšným studentům.
Učil se u legendární paní Mojžíšové a brzy začal dělat doc.
Javůrkovi v Motole asistenta
a také nám pak přednášel. Byl
přece jen jiný než my ostatní,
bral studium hodně vážně a
stoprocentně se mu oddal. V
české medicíně povýšil tento
obor naroveň ostatním, dodal
mu obrovskou prestiž a on
sám je dnes legendou české
fyzioterapie.“

Petr Chytil
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NOVÁ
HALA
V PROSTĚJOVĚ
Šance pro naděje
Nová tenisová hala pro výchovu mladých talentů byla slavnostně otevřena v první polovině dubna v areálu TK
AGROFERT Prostějov ve Sportovní ulici a vyrůstat by v ní mohly příští nové hvězdy světového tenisu. Úvodního
slova se ujal šéf tenisového klubu Miroslav Černošek a poděkoval Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a statutárnímu městu Prostějov za vstřícnou podporu při realizaci vzniku nového projektu.

Na slavnostní otevření nové haly přiletěl
z Monte Carla šestý hráč světa Tomáš Berdych, připravoval se tam na první velký
antukový turnaj sezóny Rolex Masters a
společně s ministrem školství, mládeže a
tělovýchovy Petrem Fialou a primátorem
města Prostějov Miroslavem Pišťákem
symbolicky zahájili provoz nové haly. Jak
se Berdychovi líbila? „Jsem překvapený a mohu jenom říct, je krásná. Nějaké
testování asi nebude v nejbližším plánu,
protože se teď poohlížím po úplně jiném
povrchu. Až b ude třeba v létě možnost
a budu se připravovat do Ameriky, tak
to určitě vyzkouším. Jen podle pohledu
to vypadá, že ten povrch je úplně stejný,
jaký by měl být v Americe.“

hala rozšiřuje naše možnosti, abychom
centralizovali jednotlivé věkové skupiny
a tento areál ve Sportovní ulici, jak říkáme – bývalých starých kurtů, bude sloužit k tréninku dětí od pěti o patnácti let.
Budou tady mít své zázemí také trenéři,
šéfem bude Ivo Šilhánek, k dispozici mají
šest antukových dvorců, dva a půl dvorce
ve dvou halách, šatny, sociální zázemí,
v klubovně budou mít příležitost věnovat
se dalším aktivitám, metodické přípravě,
debatám s trenéry, případně s rodiči. Budujeme navíc ještě kousek odtud velkou
regeneraci, v jednom sále budou i čtyři
třicetimetrové běžecké dráhy, velká posilovna, v dalším poschodí ubytovna pro
patnáct dětí s dokonalým zázemím.“

Halu za třináct milionů korun podpořilo deseti miliony ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, zbytek profinancovalo město Prostějov. „Považujeme ty
peníze za dobře vynaložené a to nejen
proto, že zde působí naši skvělí a úspěšní tenisoví reprezentanti, ale především
proto, že zde je vynikající práce s mládeží,“ konstatoval ministr školství, mládeže
a tělovýchovy Petr Fiala. Tomu předal Tomáš Berdych na památku podepsanou
tenisovou raketu a ministr ji hned s dětmi vyzkoušel…

Šéfem projektu byl provozní ředitel prostějovského klubu Michal Ptáček v úzké
spolupráci se šéftrenérem Ivo Šilhánkem. „Celá stavba proběhla za čtyři měsíce, začalo se koncem října. Napřed se
musela zlikvidovat bývalá už nefunkční
zástavba. Firma Mibosport, Praha a Stavební společnost Navrátil odvedly dokonalou práci, Milan Bouzek, kterého jistě
zaskočily problémy ve firmě, vše dotáhl
do úspěšného konce. Každá nová investice rozšiřuje náš areál, nabízí další možnosti k intenzivnímu tréninku a přípravě
a to je dobře,“ konstatoval Michal Ptáček.
A jednatel TK PLUS Petr Chytil?„Už skoro
dvacet let platí Prostějov – město sportu.
Ano, bez dokonalé spolupráce s městem
Prostějov bychom jen těžko mohli stát za
sportovními projekty, které zviditelňují
náš region.“

Co říkal po slavnostním zahájení Miroslav
Černošek? „Hala byla vybudována s přispěním Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy a města Prostějova. Vážíme
si dlouhodobé podpory našich projektů
náměstkem ministra Janem Kocourkem
a nově i panem ministrem Petrem Fialou. Rád bych také zdůraznil, že si vážíme
přístupu statutárního města Prostějov,
které dlouhodobě vnímá naše výsadní
postavení v českém tenise. Každý dobře
ví, že máme výborné výsledky v péči o
talentovanou mládež, v roce 2011 jsme
poprvé v historii českého tenisu získali
všechny mistrovské týmové tituly, loni
jsme byli pětkrát zlatí a jednou stříbrní. To je opravdu hodně dobrá bilance,“
konstatoval Miroslav Černošek. „Tato

„Považujeme ty peníze za
dobře vynaložené a to nejen proto, že zde působí naši
skvělí a úspěšní tenisoví reprezentanti, ale především
proto, že zde je vynikající práce s mládeží.“

Petr Fiala,
ministr školství,
mládeže a tělovýchovy
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STAROMĚSTSKÉ
NÁMĚSTÍ ZKRÁSNĚLO
Bím 66 a RETROSPEKTIVA, tak se jmenovala generační výstava Tomáše Bíma, která se konala v únoru na
Staroměstské radnici, v Křížové chodbě, Rytířském sále a v Románsko-gotickém sklepení. Čestnou záštitu
převzal primátor hl. města Prahy Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc, garantem výstavy byla společnost TK
PLUS, která má s těmito projekty zkušenosti – organizovala mj. výstavy Alfons Mucha v Čechách a na Moravě, Josef Lada, Pocta kubismu, Svět kolem nás (Skupina 42 a Tomáš Bím), Podklady ze sbírek 19. století, a
další. Kurátory výstavy byli prof. František Dvořák a Dr. Libor Gronský (Mona Lisa Olomouc).

Bím 66
Vážení příznivci pohodového
kumštu Tomáše Bíma,
Tomáše znám přes dvacet let, pamatuji
si, když prvně přijel na náš tenisový turnaj, který je dnes největší v Čechách. Tehdy věděl o tenisu jen to, že se hraje hlavně na Štvanici, vysedával tam v místním
baru a k ránu se bavíval s Jirkou Hřebcem
o tom, kudy by se měl ubírat svět. To mu
neberu. I my na Hané si po několika režných mnohdy myslíme, že se bude zeměkoule točit podle nás.
Pak k nám Tomáš přijel na výstavu plakátů Alfonse Muchy a říkal o Ivanovi Lendlovi, který byl garantem naší výstavy, že
to musí být obrovský frajer, když si mezi
grandslamovými tituly našel čas na budování světově známé plakátové sbírky.
Od té doby byl Tomáš v Prostějově mockrát, několikrát u nás vystavoval a po této
generační výstavě se letos na začátku
léta opět na Hané představí.
Nevím, v kolika sbírkách je Tomáš zastoupený, v kolika depozitářích, ale vím určitě, že jeho obrazy a litografie visí v domovech největších sportovních hvězd.
V rámci Tomášovy spolupráce s naší
společností TK PLUS se na ně doma dívají
Björn Borg, Boris Becker, Pete Sampras,
Mats Wilander, Andre Agassi a jeho žena
Steffi Grafová, ale určitě i Ivan Lendl. Nedají se vyjmenovat všichni, ale na jedno
jméno nesmím zapomenout – Tomášův
obraz si odvezla i největší světová atletická hvězda Usian Bolt.
Tomáš je náš kamarád, vážíme si toho a
jsem rád, že jeho obrazy a litografie nám
nabízejí nádherné příběhy. Jsou plné
upřímné radosti a pohody, kterou v těchto časech všichni potřebujeme.

Tomáš Bím se stal jedním z nejlegitimnějších malířů naší současnosti,
především díky svému zájmu o obraz
moderní civilizace, již jsme obklopeni
jako kulisami jeviště naší každodennosti.

Ačkoliv se Tomáš Bím jeví
jako realistický malíř, nemaluje nikdy povrch, ale
vždy vnitřní magii věcí. Na
jeho obrazech skoro nikdy
nevidíme lidi, takže věci,
stopy po lidech, přebírají
původní lidské významy.
Bím nezobrazuje to, co viděly jeho oči, ale vyjadřuje
stopy, které nazřel vnitřním
zrakem. Tato schopnost ho
v podivuhodných souvislostech propojuje s různými jinými malíři a grafiky – a
schválně teď uvedu jména
z protilehlých výtvarných
světů, aby bylo zřejmé, že
i zdánlivým antipodům
může jít o cosi velmi podobného.
Bímovy malířské světy se
propojují s manýristickými
krajinnými
panoramaty
Jana Součka, s magickými
jezerními výjevy Jindřicha
Pilečka, s až obsedantně
promalovanými plátny Josefa Vyleťala, s crazy gagy
na nejvyšší úrovni Adolfa
Borna, s nokturny Cyrila
Boudy, s desítkami bloudících Nočních chodců
Františka Hudečka. A také
s melancholickými plátny
velkého amerického samotáře Edwarda Hoppera
i s erotickým manýrismem
Káji Saudka.
Ivan Kosatík, 5. února 2013,
Staroměstská radnice

Prof. František Dvořák

Tomáši, ať se všem tvá výstava líbí.
(Úvodní slovo Miroslava Černoška
na výstavě Bím 66)
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České hráčky do 14ti let se staly v Nagoji mistryněmi světa.

MS 14: Vynikající pořadatelská premiéra
WORLD JUNIOR TENNIS FINAL, mistrovství
světa družstev do 14 let byla opět velkou
pořadatelskou šancí pro TK PLUS. „Dělat
akci s ITF, které se zúčastní i prezident Světové tenisové federace, jsme považovali
opravdu za prestižní záležitost. Navíc si
myslíme, že je potřebná i pro český tenis a
především pro ten juniorský,“ konstatoval
na přelomu srpna 1999 Miroslav Černošek,
generální manažer TK PLUS a viceprezident ČTS. „Velice zajímavé to bylo i pro
město Prostějov, protože v tomto regionu,
uprostřed Hané, takových prestižních akcí
moc není. Oceňujeme, že první cesta prezidenta ITF Francesca Ricci Bittiho vedla
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do České republiky, poprvé v historii našeho tenisu navštívil klub a pobyl v něm
tři dny. Jeho vyjádření, stejně jako slova
víceprezidenta ITF Eiichi Kawateie, který
je největším šéfem přes juniorský tenis, či
manažerky Jackie Nesbittové, jsou velice
příznivá a vytvářejí podmínky pro to, abychom vstoupili do jednání s ITF o dlouhodobé spolupráci. Přitom o pořadatelství
Prostějovských se rozhodlo teprve v dubnu
1999, kdy se agentura TK PLUS definitivně
dohodla s ITF a Českým tenisovým svazem
na podmínkách,“ dodával Černošek.
Česká děvčata obhajovala titul mistryň

světa z Nagoje a v domácím prostředí byla
samozřejmě považována za největšího
favorita. Junioři se na šampionát nekvalifikovali, dveře na mistrovství světa jim
otevřela pořadatelská karta, do Prostějova se nedostal ani obhájce trofeje – tým
Rakouska. Od začátku bylo jasné, že se na
mistrovství představí to nejlepší, co současný týmový svět v této kategorii nabízel. Už tradičně na těchto mládežnických
týmových šampionátech záleželo na losu
a ten nám v obou kategoriích moc nepřál. Chlapci měli ve skupině největšího
favorita Francii s výborným třináctiletým
mistrem Evropy Richardem Gasquetem,
děvčata Slovensko. „Vzájemné zápasy s
Ruskem a Slovenskem jsou v této věkové
kategorii jedny z nejprestižnějších, oba
týmy jasně tvoří evropskou špičku,“ říkal v
Prostějově kapitán Roman Medviď. České
tenisové naděje se proti Slovensku definitivně zlomily v druhém duelu, Cetkovská
překvapivě podlehla Slovence Kachlíkové
a bylo rozhodnuto. „Když jsem prohrála,
tak jsem ten zápas obrečela. Viděla jsem,
jak všem záleželo, abychom vyhráli, všichni udělali z hlediska organizace maximum,

do Prostějova nekvalifikovali a nakonec
jsme byli ve hře o páté místo.“ Do finále se
po zásluze dostaly týmy děvčat Ruska a
Slovenska, Rusky pak byly přece jen lepší,
v kategorii chlapců získal titul největší favorit Francie, ale neměl to ve finále s Chile
vůbec lehké.
WORLD JUNIOR TENNIS FINAL, mistrovství
světa družstev chlapců a děvčat do 14 let
je opravdu posledním velkým šampionátem, na který všechny naděje přijedou a
mají zájem startovat. Každý na něm chce
uspět, je to výchozí měřítko dalších tenisových kariér, ukazuje, jak na tom jednotlivé
státy týmově jsou. „Stejné je to i pro agenty. Když si je nepodepíší do čtrnácti let, pak
už mnohdy přijdou pozdě. Určitě byli i v
Prostějově a ti se samozřejmě na ředitelství turnaje nehlásili,“ dodávala Petra Langrová. Ta měla za sebou prestižní mužské
a ženské turnaje, tentokráte šéfovala šampionátu mladých nadějí. „Třebaže jsou už
mezi mladými opravdu vynikající tenisové
naděje, stále jsou to děti a ITF vyžaduje o
ně opravdu celodenní starost, vytvoření
dokonalého přátelského prostředí a navíc

„Mluvil jsem se svými spolupracovníky, byli moc spokojeni. Prožil jsem v Prostějově tři nádherné dny, poznal jsem hodně obětavých a pracovitých lidí,
měl jsem i zajímavá jednání s vaším prezidentem Ivo Kaderkou a šéfem klubu Miroslavem Černoškem a mohu jen říci - děkuji, bylo to excelentní.“

Francesco Ricci Bitti, prezident ITF, 1999
jen ta naše medaile chyběla. Na tuhle prohru jsem myslela moc dlouho. Když jsem
byla mladší, tak jsem brečela mnohem víc,
teď už se z porážky přece jen dřív oklepu,“
říkala smutná Petra Cetkovská po šampionátu. Škoda, v domácím prostředí měla
naše děvčata velkou šanci. Prostějov měl
v obou týmech své výrazné zastoupení –
Petra Cetkovská a Tomáš Berdych byli jedničkami, dále se do nominace ještě dostali
Vejmelka a Tichá.
Chlapci nakonec vybojovali vynikající šesté místo, když v boji o pátou příčku podlehli Rusům. „Napřed bych však chtěl říct,
že jsem byl překvapený výbornou organizací, nedá se to srovnat s ničím, co jsem
zatím na podobných akcích absolvoval.
Říkali mi to i ostatní trenéři a jsem rád, že
se to Prostějovu a Mirkovi Černoškovi podařilo,“ říkal šéf českého realizačního týmu
do 14 let Miroslav Štencl. „Dosáhli jsme tu
opravdu velkého úspěchu, protože jsme se

i několik zajímavých doprovodných akcí.
Každý tým měl během šampionátu jeden
volný den a na ten bylo třeba zajistit nabídku výletů, exkurzí, v tom je to přece jen
náročnější. Jako pořadatelé jsme navíc
měli hodně týmů na starost už dlouho před
zahájením mistrovství, zámořské byly v
Prostějově už deset dní předem,“ konstatovala Petra Langrová.
A jak se cítili organizátoři? V polovině
šampionátu jakoby se vše zlomilo, nepovedeným vystoupením se Slovenkami
ztratila naše děvčata šanci obhajovat zlato
z Nagoje, ale pořadatelům šlo i nadále o
potvrzení organizačních kvalit. ITF vyslalo
do Prostějova hodně svých zástupců, po
celou dobu šampionátu byl na Hané Eiichi Kawatei, viceprezident ITF a předseda
výboru juniorských soutěží ITF, šéf tohoto
úseku v ITF Dave Meely, v závěru přijel na
svou první cestu v nové funkci i nový prezident ITF Francesco Ricci Bitti. Za vším ze
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strany ITF stála hlavní manažerka juniorského tenisu Jackie Nesbittová. „Mám za
sebou opravdu klidný týden, protože Petra
Langrová a její tým odvedl vynikající práci.
Moc se nám tu líbilo, zajistili jste i výborné
počasí,“ říkala na závěrečné tiskové konferenci Jackie Nesbittová. A šéf ITF Francesco
Ricci Bitti? „Mluvil jsem se svými spolupracovníky, byli moc spokojeni. Prožil jsem v
Prostějově tři nádherné dny, poznal jsem
hodně obětavých a pracovitých lidí, měl
jsem i zajímavá jednání s vaším prezidentem Ivo Kaderkou a šéfem klubu Miroslavem Černoškem a mohu jen říci - děkuji,
bylo to excelentní.“
Týmoví šampióni ve všech mládežnických
kategoriích byli v sezóně 1999 z Prostějova. TK AGROFERT vyhrál zcela přesvědčivě
v mladších i starších žácích, nejlepší byli i

Josefus skončil v semifinále, s přerovským
Dubným pak vyhrál debla, když ve finále
přehrál dalšího Prostějováka Přehnala se
štvanickým Piskáčkem.
Stejně přesvědčivá byla vítězná cesta starších žáků TK AGROFERT Prostějov. S LTC
Libra České Budějovice vyhráli 8:1, I. ČLTK
Praha porazili 9:0 a ve finále TK Slavia Pilsner Urquell Plzeň 8:1. V jaké sestavě Prostějovští nastupovali? Berdych, posila ze
Slovenska Šrámek, Vejmelka, Schulhauser,
Svoboda, Cetkovská a Kočíbová. Tým měl
ve svém středu výrazné osobnosti – Cetkovskou, Berdycha, Vejmelku, kteří se prosazovali v individuálních soutěžích. Čtrnáctiletá Petra Cetkovská byla 40. hráčkou
žebříčku ITF do 18 let, na ME v San Remu v
druhé polovině července vybojovalo zlato
nejen ve dvouhře, ale spolu se Strýcovou

„Prostějov mi dal tenisově opravdu všechno, co umím, poznal jsem, co je to
vítězná atmosféra. Je dobře, když jste mezi úspěšnými tenisty. Navíc je v prostějovském klubu taková příjemná přející atmosféra. Trénuji nyní sice více na
Spartě, ale klubově stále patřím do Prostějova. Začal jsem tam hrát v době,
kdy jsem přešel do kategorie starších žáků. A když se podívám zpátky, tak
prostějovskému klubu musím poděkovat za péči, kterou mi věnoval a věnuje.“

Robin Vik, 1999
dorostenci, třebaže právě v tento titul na
Hané věřili nejméně. „Nevyužili jsme ani
možnosti startu Daniely Bedáňové, která
by rozhodně byla velkou oporou. Naopak
jsme dali příležitost Cetkovské i Tiché a
děvčata spolu s Raimrovou splnila svou
roli na výbornou,“ říkal sportovně-technický manažer TK AGROFERT Prostějov Jaroslav Balaš.
Družstvo mladších žáků se stalo mistrem
ČR zcela jednoznačně, vyhrálo nad TK
Písek 8:1, SKT Hrádek n. N. 9:0 a ve finále
pak TK Přerov ESTA 7:2. Tým hrál v sestavě
Josefus, Přehnal, Řačák, Navrátil, Lojda, Šafářová, Rybová, Rullová, Pořízková, kapitány byli Jaroslav Balaš a Zdeněk Strachoň.
„Navíc máme určitě i velkou šanci v příští
sezóně, Lojda s Navrátilem jsou nejlepší v
ročníku 1988 a dobrém doplnění budeme
určitě patřit k favoritům i v roce 2000,“
konstatoval Jaroslav Balaš po šampionátu.
Prostějovským mladším žákům se dařilo i
na mistrovství České republiky v Mariánských Lázních. Rozhodně nikdo nečekal,
že se do finále dvouhry probojuje Dušan
Lojda (1988), ale na výborného Tomáše
Piskáčka z I. ČLTK Praha nestačil. Tomáš
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vyhrály i čtyřhru! Předtím byly spolu se
Šafářovou a Strýcovou hlavními oporami
družstva, které získalo zlato na ME! Titul
na ME ve čtyřhře osmnáctiletých ještě získal Levinský spolu s Chramostou. Daniela
Bedáňová a Jaroslav Levinský navíc vybojovali bronz ve dvouhře. Jakých výsledků
si nejvíce vážila Petra Cetkovská? „Určitě
z mistrovství Evropy do 14 let, kde jsem
získala tři tituly a pak úspěchy na turnajích ITF do 18 let. Tam jsem se setkávala se
staršími hráčkami a hraje se tam úplně jiný
tenis. Jsem ale o čtyři roky mladší a tak mě
nic nemusí nervovat. Ne, že by mi porážky
nevadily, ale na turnajích do 18 let zatím
mohu klidně prohrávat.“
Tomáš Berdych potvrdil na letním mistrovství, že je nejlepším hráčem v této kategorii u nás, byl třetí na ETA (14) Masters. Adam
Vejmelka se vyznamenal i finalovou účastí
na prestižním turnaji ETA 14 v Brühlu.
Před mistrovstvím republiky ČR družstev
dorostenců mnozí hledali favorita všude
jinde, než na Hané. Když však TK AGROFERT přehrál v prvním kole TK NERIDÉ 7:2 a
v semifinále silnou Spartu 6:3, nezastavil se

ani ve finále s TK Přerov ESTA 7:2. Vítězové
hráli v sestavě Levinský, Beck, Navrátil, Mašík, Berdych, Cetkovská, Raimrová, Tichá a
Čtvrtníčková. Ani překvapivá porážka Jaroslava Levinského ve finále s přerovským
Pospíšilem nic nezměnila, vítězové se
mohli opět opřít o výborný výkon děvčat.
A zklamání Levinského? „Napřed mě dlouho trápila záda a pak mě zaskočilo virové
onemocnění,“ říkal Levinský. Samozřejmě, i
v Prostějově mysleli, že Levinského sezóna
bude mít přece jen úspěšnější průběh, ale
zatím se osmnáctileté naději spíše lepila
smůla na paty. „Nedivím se, že jsou nervózní trenéři, vedení klubu, už by mě nejraději
viděli mnohem výše na žebříčku, ale zatím
to není dobré,“ dodával Jaroslav Levinský.
Je však na druhé straně správné připomenout, že prostějovský junior byl na ME do
18 let v semifinále dvouhry a rozhodně i
velkou oporou stříbrného týmu Galeova
poháru. Až do finále neprohrál a ve skupině dokonce přehrál mistra Evropy Francouze Prodona!
Také Robin Vik je už řadu let považován
za jednu z velkých nadějí českého tenisu.
Na začátku února 1999 oslavil dvacetiny,
tenisově toho měl už hodně za sebou. Ve
dvanácti a čtrnácti vyhrál turnaje ITF. Nebylo mu šestnáct a spolu s Kralertem získali čtyřhru na Orange Bowl ‚96, o rok později
se stali mistry Evropy do 18 let. V šestadevadesátém byl ve finále dvouhry ME do
16 let. Na grandslamové juniorce v Melbourne ‚98 se probojoval do semifinále. V
osmnácti byl třetím juniorem na světě. V
devětadevadesátém se začal prosazovat
na satelitech a challengerech, byl po těžkých kvalifikacích v osmifinále ve Vídni a
v Nümbrechtu, v deblu vyhrál s Tabarou

dobře, když jste mezi úspěšnými tenisty.
Navíc je v prostějovském klubu taková příjemná přející atmosféra. Trénuji nyní sice
více na Spartě, ale klubově stále patřím
do Prostějova. Začal jsem tam hrát v době,
kdy jsem přešel do kategorie starších žáků.
A když se podívám zpátky, tak prostějovskému klubu musím poděkovat za péči,
kterou mi věnoval a věnuje.“
Největší zklamání v mládežnických kategoriích přinesla Prostějovským v sezóně
1999 Pardubická juniorka. „Reakce šéfů
tomu odpovídala a souhlasím s názorem
vedení klubu, že se našim sponzorům těžko vysvětlují příčiny těchto neúspěchů,“
říkal Dan Trčka, v té době šéftrenér TK AGROFERT Prostějov a vedoucí trenér prostějovského střediska vrcholového tenisu.
„Provoz klubu stojí nemalé prostředky, a
pokud tvrdíme, že v Prostějově jsou nejlepší podmínky u nás, tak tomu musí odpovídat i výsledky. Nemusím jistě připomínat,
že jsme samozřejmě celou naši účast v Pardubicích vyhodnotili a hledali příčiny našeho smutného pardubického vystoupení.
Zklamalo mě, že neuspěli prakticky všichni, nedokázali ani dobře rozehrané zápasy
dotáhnout do vítězného konce.“ Levinský,
který patřil v Pardubicích k největším favoritům, prohrál s M. Vackem, přitom vedl ve
třetí sadě 5:1 a 40:15! Nedařilo se ani Mašíkovi, Navrátilovi, stejně jako Raimrové a
Tiché. Cetkovská sice potvrdila očekávání
a snad jedině nezkušenost ji nedovolila dotáhnout do vítězného konce dobře
rozehraný zápas s pozdější pardubickou
šampiónkou plzeňskou Hlaváčkovou.
Nesmíme ani zapomínat na skutečnost, že
prostějovský klub se vždycky snažil pečo-

„Prostějov mi samozřejmě nabídl i výbornou klubovou atmosféru, zatím
jsem nikde takovou nezažil, od prvního kroku jsem měl pocit, že mi všichni
přejí, mají radost z každého dobrého výsledku, tady se tenisem prostě žije.
Žádná závist, všichni si fandí. To je taky v tenisové psychice hodně důležité. Samozřejmě, že mě to i vnitřně žene hodně dopředu, chci dokazovat, že
umím využít dobré podmínky a rád bych i jim dokázal, že vsadili – na dobrého koně. Vážím si toho, že mě vzali mezi sebe. Je tu jistě i více kvalitnějších
sparingpartnerů, než v současně době v Přerově a taky lepší trenéři.“

Radek Štěpánek,
po neschváleném přestupu z Přerova do Prostějova, 1999

satelit na Malorce a byli spolu i ve finále v
německém Freudenstadtu. „Prostějov mi
dal tenisově opravdu všechno, co umím,
poznal jsem, co je to vítězná atmosféra. Je

vat o své trenéry a věnoval jim mimořádnou pozornost. Šéftrenér TK AGROFERT
Dan Trčka připomínal, že – „nikdy jsem ale
nechtěl moc zviditelňovat práci trenérů,
důležité jsou výsledky hráčů, ty hovoří za
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vše. Na prvním místě je tedy hráč a až za
ním je trenér.“
A jak to bylo v Prostějově s vyhledáním
nových nadějí? To měl na starosti Karel
Kumst, měl a má velké zkušenosti s mládeží, stejně jako Jaroslav Balaš. Oba jezdili
na mládežnické turnaje v celé republice a měli o mladých nadějích dokonalý
přehled. Ve středisku vrcholového tenisu
pracovali Jaroslav Soukup, ten měl na starosti juniory a Zdeněk Strachoň, který se
věnoval juniorkám, v TSM byl Karel Kumst
a klubovým trenérem Patrik Navara. David
Kotyza se věnoval Michalu Tabarovi a zkušený Jaroslav Navrátil Radku Štěpánkovi.
Dlouholetý hráč TK Přerov ESTA měl za
sebou neschválený přestup do prostějovského AGROFERTU, a byl klubově – bezprizorní. Sponzorskou jistotu mu však dávala
smlouva s marketinkovou firmou M SPORT

svou Asociaci extraligových tenisových
klubů, rozhodli o tom zástupci všech osmi
extraligových týmů. Na prvním zasedání
byli zvoleni i představitelé Asociace, prezidentem se stal Dr. Miroslav Černošek, viceprezidentem Ing. Jan Hlaváček a technickým ředitelem Ing. Leoš Fiala. Tenis se tak
zařadil mezi prestižní sporty, které už tuto
Asociaci měly. „Byla to opravdu jen otázka
času. V poslední době jednání Rady ČTS
opakovaně potvrzovalo, že tento orgán
je z objektivních důvodů opravdu hodně
vzdálený nejen problematice vrcholového
tenisu, ale i komerčnímu využití naší nejprestižnější soutěže,“ říkal Černošek. „Navíc si myslíme, že by o řízení soutěže měli
rozhodovat především ti, kteří ji hrají a investují do ní finanční prostředky.“
Na prvním zasedání byl přijat i návrh nového hracího systému tenisové extraligy

„Jsem šťastný, že jsem skoro celou cestu urazil i s první hráčkou světa Martinou Hingisovou, která nám pomohla v postupu do extraligy a první tři roky
stála na kurtě. I když se tentokráte na dvorci neobjevila, byl jsem rád, že se
zúčastnila slavnostní V.I.P. party v předvečer finále a upřímně se vyznala ze
svého vztahu k našemu klubu a Prostějovu. Navíc se opět ukázalo, že v našem klubu vyrůstají hráči, kteří mají nejen srdce na správném místě, ale i pocit loajality a korektnosti k těm, kteří jim zajišťují dokonalé podmínky.“

Miroslav Černošek, po vítězství v extralize, 1999

Service. V sezóně 1999 se nejvíce radoval
při pražském TENTO Czech Open, kde
spolu s Martinem Dammem přesvědčivě
vyhráli titul ve čtyřhře. „Má ideální tenisovou povahu, nic ho nerozháže, dovede se
opravdu docela rychle otřepat z porážek
a co je nejdůležitější, nikoho se na dvorci nebojí“ říkal o Štěpánkovi jeho osobní
trenér Jaroslav Navrátil. A co Radek Štěpánek? „Prostějov mi samozřejmě nabídl i
výbornou klubovou atmosféru, zatím jsem
nikde takovou nezažil, od prvního kroku
jsem měl pocit, že mi všichni přejí, mají radost z každého dobrého výsledku, tady se
tenisem prostě žije. Žádná závist, všichni si
fandí. To je taky v tenisové psychice hodně
důležité. Samozřejmě, že mě to i vnitřně
žene hodně dopředu, chci dokazovat, že
umím využít dobré podmínky a rád bych i
jim dokázal, že vsadili – na dobrého koně.
Vážím si toho, že mě vzali mezi sebe. Je tu
jistě i více kvalitnějších sparingpartnerů,
než v současně době v Přerově a taky lepší
trenéři,“dodával Štěpánek.
Český tenis měl od konce dubna 1999
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od roku 2000 a včetně startu zahraničních
hráčů, a tak se se extraliga 1999 už hrála
podle jiných pravidel. Z Extraligy nikdo
nesestupoval, další rok měla mít nejvyšší
soutěž deset účastníků, dvě skupiny po
pěti účastnících, ve skupinách se hrálo systémem každý s každým, týmy sehrají dva
zápasy na domácích kurtech a dva u svých
soupeřů. A jak to mělo být se startem cizinců? „Je jasné, že pokud chceme naši
nejvyšší soutěž zatraktivnit, musíme ji více
otevřít zahraničním hráčům. Konečně, blížíme se do evropských struktur a tam jsou
podobná pravidla,“ konstatoval prezident
AETK dr. Černošek. „A už ani nechci připomínat přání sponzorů, kteří chtějí ve svých
klubech vidět atraktivní hráče a stejný je
i přístup tenisové veřejnosti. Vím, že je to
otázka finančních prostředků a že někteří
zahraniční hráči mohou zabrat místo domácí naději, ale extraliga je především o
prestiži a síle. Jsem rád, že se filozofie, kterou se snažíme prosazovat v našem klubu,
stala i filozofií Asociace. V každém utkání
tedy mohou za družstvo nastoupit maxi-

málně tři zahraniční hráči. Podle nových
změn se mohou už v letošní extralize v každém týmu objevit tři cizinci, soupisky musí
být hotovy do konce srpna a může být na
nich uvedeno 12 mužů a 6 žen. V příštím
ročníku to bude 20 mužů a 10 žen,“ říkal
před extraligou Černošek.
Český tenis udělal velice důležitý krok a
Asociace extraligových tenisových klubů
se stala v té době důstojným partnerem
Českého tenisového svazu. Navíc si oddychla i svazová pokladna, finanční prostředky si Asociace na soutěž zajišťovala
sama. „Nikdo si ale nemůže myslet, že
ustanovením Asociace mohou manažeři jednotlivých klubů složit ruce do klína
a myslet si, že se o ně Asociace po všech
stránkách postará. Ve všech extraligách
jsou bohatší a chudší kluby a vše opravdu
záleží na kvalitách klubových manažerů,“
dodával tehdy Černošek.
Přesně v polovině září se v Prostějově a
Přerově bojovalo na mistrovství České republiky smíšených družstev dospělých, o
extraligový titul. Poprvé byla pořadatelem
nedávno vzniklá Asociace extraligových
tenisových klubů. Extraliga si za poslední
léta získala velkou prestiž, ale byly to především moravské kluby, které se zasadily
o její vzkříšení. „Myšlenka pořádat extraligu v nových podmínkách vznikla před
pěti lety částečně v Prostějově a Přerově. V
našem klubu jsme ji pojali velice prestižně
a v této nové podobě jsme ji vždycky vyhráli, i když jsme jednou administrativním
rozhodnutím o titul přišli. Od sezóny 2000
se bude hrát podle nového systému,“ konstatoval Černošek. „Máme vynikající spolupráci se společností AGROFERT, s jejím
šéfem Andrejem Babišem, jméno firmy je
i v názvu klubu a tak zákonitě nemůžeme
mít jiný cíl – než obhájení extraligového
titulu,“ tvrdil už před zahájením Miroslav
Černošek. „Zajistili jsme na finálový zápas
titulárního sponzora BENZINU, a.s., podařilo se nám opět přizvat do Prostějova zajímavé obchodní partnery.“
Podle nových regulí Asociace extraligových tenisových klubů z nejvyšší soutěže
nikdo nesestupoval, ale její prestiž se už
natolik dostala do podvědomí veřejnosti,
že se hrálo opravdu o hodně. Nešlo sice
o prize money, ale o potvrzení pozic nejlepších tenisových týmů České republiky.
Jak to nakonec dopadlo? Podle očekávání
vyhrál největší favorit - TK AGROFERT Prostějov, na dvorcích se mu to podařilo už

popáté za sebou...
Diskutovalo se i tom, že by už tak kvalitní
prostějovskou extraligovou sestavu mohl
posílit překvapivě i Petr Korda, který odešel
z velkého tenisu. „Petr projevil velký zájem
startovat v extralize a rád bych zdůraznil,
že se k nám vždycky choval velice korektně
a v době, kdy byl grandslamovým vítězem
a druhým hráčem světa, měl k Prostějovu
vždycky velice blízký vztah,“ konstatoval
Černošek, když hovořil o této možnosti.
„Je naší povinností se k němu chovat stejně, odpovědět stejnou dávkou slušnosti.“
Co říkali před extraligou jiní? „Chceme
odehrát extraligu důstojným způsobem,
hraje se poslední ročník modelu, který se
mi nikdy moc nezamlouval. Nikde jsem
neskrýval, že v okamžiku, kdy nejde o prize
money a nesestupuje se - jsme se na tuto
soutěž dívali přece jen jinak,“ konstatoval
šéfmanažer I. ČLTK Praha Vladislav Šavrda.
Extraligové stříbro obhajoval PSK Olymp
Praha. „Naše sestava rozhodně nevypadá
na to, že bychom se měli probojovat do
finále, nicméně si myslím, že naši mladí
hráči mohou překvapit,“ konstatoval pár
hodin před zahájením prvních zápasů šéf
týmu PSK Olymp Praha Jiří Severa. Jen
prezident TK NERIDÉ Jaroslav Kalát se na
nic nevymlouval. „Do extraligy jsme šli s
jasným cílem – skončit do čtvrtého místa,
už kvůli nasazení na příští rok. Navíc si myslím, že má náš extraligový tým stoupající
výkonnost. Nesouhlasím s názory, že když
se nesestupuje, že by se měla soutěž brát
na lehčí váhu. Vždycky nám záleželo na
tom, aby byli naši sponzoři spokojeni a i
letos chceme dosáhnout co nejlepšího výsledku, aby bylo našim obchodním partnerům co nabízet.“
První extraligový den přál favoritům. Sparta, která vstoupila do naší nejvyšší soutěže
jako nováček, porazila Czechpol Energy
6:3, TK NERIDÉ přesvědčivě PSK Olymp
Praha 7:2, TK AGROFERT Prostějov Slavii Pilsner Urquell Plzeň 7:2 a konečně TK
Přerov ESTA i bez Doseděla I. ČLTK Praha
6:3. Semifinále se jen zčásti hrálo podle
not favoritů. TK AGROFERT Prostějov přehrál hladce TK NERIDÉ 8:1, ale ve druhém
zápase překvapivě prohrála Sparta Praha
s Přerovem. V zápasech o 5. – 8. místo se
dál propadaly oba pražské kluby. Olymp
Praha podlehl Plzni 2:7 a I. ČLTK prohrál s
TK Czechpolem Frýdland n. O. 3:6. Sparta
po velkém boji zdolala v duelu o třetí místo
TK NERIDÉ 5:4, o pátou příčku Slavia PU Pl-
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zeň Czechpol Frýdlant n. O. 5:2 a o sedmé
místo Olymp Praha I. ČLTK 5:4. Loni hrály
oba celky I. ČLTK o sestup, v roce 1999 opět
skončil I. ČLTK Praha poslední... Nehrálo se
o prize money, nesestupovalo, zdálo by se,
že by se jen těžko hledal v extralize vítězný
motiv. Už několik extraligových sezón se
však potvrzuje, že tenisoví Moraváci jsou
přece jen větší srdcaři... Navíc se místo Přerova čekala ve finále spíše pražská Sparta.
Na finále přijel Přerov do Prostějova už více
než spokojený. „Druhé místo je pro nás velkým úspěchem,“ říkal před zahájením dvouher šéf Huťka. Za stavu 5:1 TK Přerov ESTA
čtyřhry vzdal... Bylo škoda, že Přerovští nenastoupili ke čtyřhrám, zápas tedy skončil
8:1. Více než dva tisíce diváků by si to určitě
deblovou tečku zasloužilo... Prostějovský
tým měl opět i nejdokonalejší zázemí, na
slavnostní V.I.P. party se předvedl v exkluzivním oblečení firmy Steilmann, sportovně se o něj postarala firma NIKE. Jaká
byla sestava českého týmového mistra?
Novák, Fromberg, Zíb, Tabara, Rikl, Suk,
Vik, Schwartzová, Bedáňová, Němečková
nastoupili v průběhu extraligy v prostějovském drezu.
Jak byl spokojený nehrající kapitán TK
AGROFERT Jaroslav Navrátil? „V letošním
roce jsme měli opravdu silný tým a finále
bylo přesvědčivou záležitostí. Navíc jsme
byli byli i lépe postaveni na žebříčku, ale
v týmových soutěžích je to však mnohdy
všechno jinak. Poprvé ve finále nedošlo ke
čtyřhrám, už po dvouhrách bylo rozhodnuto, Prostějov byl letos opravdu jednoznačným extraligovým suverénem. I když
proti loňskému roku odešel Petr Korda,
byl kádr vhodně doplněný, do týmu velice
dobře zapadli Tomáš Zíb či Daniela Bedáňová, stejně jako Barbara Schwartzová
či Richard Fromberg. Byli jsme opravdu
dobrou partou, jeden podporoval druhého, všem záleželo na co nejlepším výsledku. Je to i ideální základ do let příštích,
mladý perspektivní mančaft, který je výborně doplněn zkušenými deblisty Riklem
a Sukem.“
Jirka Novák ani tentokráte v extralize neprohrál. „Pro mě měla extraliga vždycky
velkou vážnost, je to jakési vyvrcholení domácího tenisového snažení a dobře vím,
jak vedení našeho klubu a všem našim příznivcům na úspěchu v této soutěži záleží.
Prostě mám radost, když vidím spokojené
fanoušky, navíc je to i odměna klubu za to,
co pro nás celý rok dělá a jaké nám vytváří
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podmínky.“
Nejspokojenější byl samozřejmě Černošek. „Prostějov se stal prakticky popáté
mistrem České republiky, dominoval pětiletému systému extraligy, který jsme s panem Huťkou vymysleli. Pět let extraligy, to
byl podle mého názoru dokonalý reklamní
panel, který demonstroval sílu našeho klubu. Jsem rád, že jsem v tomhle úsilí našel
dvě velké opory. Jirku Nováka, který se
mnou do extraligy vstoupil, stal se prvním
českým hráčem a za celou dobu neprohrál
v extralize ani jeden zápas! Jsem šťastný,
že jsem skoro celou cestu urazil i s první
hráčkou světa Martinou Hingisovou, která nám pomohla v postupu do extraligy a
první tři roky stála na kurtě. I když letos se
na dvorci neobjevila, byl jsem rád, že se zúčastnila slavnostní V.I.P. party v předvečer
finále a upřímně se vyznala ze svého vztahu k našemu klubu a Prostějovu. Navíc se
opět ukázalo, že v našem klubu vyrůstají
hráči, kteří mají nejen srdce na správném
místě, ale i pocit loajality a korektnosti k
těm, kteří jim zajišťují dokonalé podmínky.
A v tomto směru si hodně vážím Michala
Tabary, který za nás odehrál už několik
výborných extraligových sezón a taky nebyl poražen. Velice nás překvapila Dája
Bedáňová, která velice dobře zvládla svou
extraligovou premiéru. Chceme jít cestou
mladých hráčů, proto k nám přestoupil
Tomáš Zíb, který má kariéru před sebou.
Nesmíme zapomenout ani na náš realizační tým – Dana Trčku, Davida Kotyzu,
Petra Langra či nehrajícího kapitána Jardu
Navrátila.“
V extraligových dnech se také hodně hovořilo o novém modelu extraligy. Najdou
si na extraligu ti nejlepší čas? „Je to opět
otázka vztahu ke klubu, jak se kdo chce
pro něj obětovat. Navíc záleží i na šířce kádru jednotlivých mančaftů, všichni přece
nemusí hrát všechno. Pro mě to bude opět
příjemná záležitost, hraji doma, v klubu,
kde se cítím výborně,“ říkal Jirka Novák.
Česká extraliga se dokázala obklopit
prestižními sponzory, intenzivně se o ní
zajímala média, opět byl z finále televizní
přenos. Když se prostějovským TENIS hotelem nesly skandované pokřiky MISTŘI,
MISTŘI, ozval se Černoškův mobilní telefon
a v něm Petr Korda. „Vyřiďte všem, že jim
blahopřeji. Je mi moc líto, že jsem u toho
nebyl, protože jste opravdu fantastickou
partou...“

Petra Kvitová a její raketa Wilson® Steam 100 BLX®

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR:
AMER SPORTS Czech Republic, s. r. o., www.amersports.cz
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Volejbalistky VK AGEL darovaly krev
Nový výbor rekreačního tenisu
Petra Kvitová získala v Dubaji desátý titul
1. SK Prostějov je v dobré kondici
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I.

Q

TRENÉR 1. SK PROSTĚJOV FRANTIŠEK
JURA byl na začátku ledna čtyři dny na
stáži v pražské Spartě a kromě nových
poznatků do přípravy přivezl i jedno překvapení. V letní pauze sehraje 1. SK Prostějov přátelský zápas s áčkem Sparty na
Letné, o rok později přijede pětatřicetinásobný vítěz ligy na Hanou. „Příští rok
budeme slavit 110 let od založení klubu
a již jsme domluveni, že Sparta přijede
v době letní přípravy v kompletním složení,“ oznámil Jura. Na Spartu se dostal
díky Miroslavu Barankovi, který se na
pozici vedoucího A-mužstva přesunul
právě z Prostějova. „Měl jsem možnost
mluvit celkem dlouho s trenérem Lavičkou, Martinem Haškem i Jaroslavem
Hřebíkem,“ těšilo Juru.
ŘEDITELKA MĚSTSKÉHO DIVADLA
V PROSTĚJOVĚ ALENA SPURNÁ REZIGNOVALA. První náměstek primátora statutárního města Prostějova Jiří Pospíšil
na tiskové konferenci konstatoval, že –
„Rada města jednala o co nejbližším zadání výběrového řízení na pozici ředitele
či ředitelky Městského divadla v Prostějově. Paní Spurná nám totiž oznámila,
že k 30. červnu tohoto roku ve své funkci
končí.“ Co říkala dlouholetá ředitelka
Městského divadla Alena Spurná? „Mám
za sebou deset let, byla jsem jmenována do funkce na Mikuláše roku 2002 a
nastoupila jsem 3. ledna následujícího
roku, kdy jsem vystřídala předchůdkyni Janu Zikmundovou. Ona sama byla
ředitelkou divadla jedenáct let a také
mám pocit, že se po té samé dekádě
má skončit. Navíc mám dojem, že jsem
jaksi dosáhla vrcholu ve své práci, která
rozhodně nebyla a není jednoduchá. A
to vám řekne každý ředitel příspěvkové
organizace. Všechny důvody k rezignaci
vycházejí z mého nejhlubšího osobního
přesvědčení. Tato práce opravdu vyčerpává a mnohdy se už těžko hledá nová
motivace. Chce to prostě novou krev!“
TENISOVÝ PLES REKREANTŮ se konal
v prostorách hotelu Tennis Club a jeho

součástí bylo vyhodnocení jubilejního
20. ročníku Ligy rekreantů. Napřed jeden statistický údaj – oddíl rekreačního
tenisu má 294 zaregistrovaných členů,
z toho 233 mužů a 61 žen. Od 22. října
2012 má po Valné hromadě rekreační
tenis také nový výbor, byli do něj zvoleni MUDr. Oldřich Dostál, Mgr. Miloš
Forst, MUDr. Hana Řehulková, Mgr. Jan
Kalabis a Tomáš Cibulec. Na první schůzi
výboru pak bylo odhlasováno, že funkci předsedy výboru rekreačního tenisu
bude vykonávat MUDr. Oldřich Dostál,
místopředsedou bude Mgr. Miloš Forst.
„Určitě je na co navazovat. Předcházející
výbor rekreačního tenisu v čele s Jirkou
Běhalem udělal hodně dobrých akcí,
zorganizoval mnoho turnajů a každoročně připravil Ligu rekreantů. Vždycky
nám šlo o to, aby se upevňovala přátelská klubová atmosféra, vládla příjemná
tenisová pohoda a to je pro nás jeden
z hlavních úkolů do budoucna,“ říkal
MUDr. Oldřich Dostál, který byl také členem odstupujícího výboru.
Vyvrcholením sezóny byl ples tenistů,
účast mimořádná, zúčastnilo se ho celkem 165 hostů. Ples zahájili za výbor
rekreačního tenisu Oldřich Dostál, za TK
PLUS Petr Chytil a zákonitě přišlo poděkování Miroslavu Černoškovi za úžasný tenisový rok 2012. Česká republika
vyhrála v soutěžích družstev vše, co se
vyhrát dalo a symbolizovaly to také tři
dorty, které šéf prostějovského tenisu
dostal! Úžasná cukrářská práce. Oldřich
Dostál poděkoval Miroslavu Černoškovi
za podporu rekreačního tenisu, bez jeho
pomoci a velkorysosti by se nemohl v takové míře rozvíjet. Co je určitě zajímavé
a nové – výbor rekreačního tenisu se
rozhodl udělovat každým rokem ocenění Fair play. Kdo jiný mohl Cenu dostat,
než v celé Evropě a nyní i v Jižní Americe
dobře známí prostějovští bubeníci! Tradiční vyhodnocení rekreačních tenistů
měl v režii Miloš Forst. Ples se vydařil a
stejně jako jsou vytrvalí prostějovští tenisoví rekreanti na dvorci, se stejnou ver-
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vou a výdrží oslavili dvacátý ročník Ligy
rekreantů. Jak dopadl? Ve dvouhrách se
ho zúčastnilo 40 mužů, ve čtyřhrách 33
dvojic mužů a 6 dvojic žen. Celkem se
hrálo v osmi skupinách, z toho byly čtyři
skupiny ve dvouhrách mužů, tři skupiny ve čtyřhrách mužů a jedna skupina
ve čtyřhře žen. Tady jsou její vítězové:
Dvouhra – 1. skupina: Tomáš Langr, 2.
skupina: Jaroslav Kvapil, 3. skupina: Stanislav Jeřábek, 4. skupina: Vlastimil Šrot,
jn., čtyřhra mužů – 1. skupina: M. Černošek – Sehnal, 2. skupina: Raška – Sobol,
3. skupina: Husařík – J. Trunda, čtyřhra
žen: Hyndrichová – Novotná.
TEREZA SMITKOVÁ (1994) se po zimní
přípravě představila ve Stuttgartu na
turnaji žen s dotací 10 tisíc dolarů a probojovala se do semifinále dvouhry i čtyřhry. Jako čtvrtá nasazená v prvním kole
dvouhry porazila Němku Korpatschovou 6:4, 6:3, ve druhém přehrála její krajanku Schmidovou 6:3, 7:5, ve čtvrtfinále
Martinu Boreckou 6:4, 6:2 a v semifinále
nestačila na Němku Kimmelmannovou
4:6, 1:6. Ve čtyřhře spolu s Martinou Boreckou v prvním kole vyřadily Chorvatky
Lucasovou a Peraovou 6:3, 6:0, ve čtvrtfinále zcela jasně ruský pár Salnikovová
– Samuseová 6:0, 6:1. O postupujícím
do finale rozhodoval až supertiebreak,
Švýcarka Golubicová a Němka Kimmelmannová vyhrály 6:3, 3:6, 11:9. Právě
Němka Kimmelmannová byla u obou
porážek Smitkové.
HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČR OVLÁDL
PROSTĚJOV. Druhý týden v lednu se
tradičně v plzeňské hale konalo halové
mistrovství republiky mužů, premiérově
pod názvem Memoriál Jana Záhlavy. Mistrem ČR se stal v prostějovském finále
zkušený Jaroslav Pospíšil, který ve dvou
setech přehrál klubového kolegu Michala Konečného. Ve čtyřhře získal titul pár
I. ČLTK Praha Roman Jebavý, Jan Šátral,
ve finále porazili dvojici TK AGROFERT
Prostějov Pavlásek, Konečný. Turnaj měl
celkovou dotaci 140 tisíc korun. Ve finále
čtyřhry Adam Pavlásek a Michal Konečný prohráli s párem Jebavý, Šátral až
v super tiebreaku třetího setu. „V Plzni
jsem i přes vítězství nehrál úplně nejlepší
tenis, přece jen byl první turnaj po přípravné fázi. Zápas od zápasu to ale bylo
lepší,“ komentoval svůj výkon Pospíšil.
„Ve finále jsem začal s Michalem přímo
katastrofálně, hned jsem prohrával 0:3 a
0:40 při svém podání, nutno přiznat, že
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kdybych ztratil tento game, přišel bych
určitě o první set. Dostal jsem se zpět do
zápasu, Michala jsem brejknul zpět na
3:4, pak už se moje hra zlepšila. Za stavu
6:4, 4:1 jsem si už myslel, že se to dohraje
samo, a podcenil situaci – to by se mi v
mém věku stávat nemělo.“ Pospíšil, který
byl už na žebříčku těsně za stovkou, byl
v době šampionátu na 404. místě. Jaký
má cíl v letošní sezóně? „Aby singlový žebříček začínal dvojkou a ve čtyřhře bych
se rád podíval do první stovky,“ přál asi.
NA TURNAJI TENNIS EUROPE 16 v Milovicích se představily mládežnické reprezentace do 16 let ze sedmnácti zemí.
Prostějovský Daniel Orlita (1997) se probojoval do semifinále dvouhry a spolu
s Ukrajincem Alexandrem Malyshevem
byli také v semifinále čtyřhry. V prvním
kole dvouhry porazil Orlita Itala Dalla
Vallu 6:4, 7:5, ve druhém Poláka Matuszewského 6:4, 4:6, 6:2, ve čtvrtfinále řeka
Stavropoulose 6:2, 7:6(2), v semifinále
pak nestačil na výborně hrajícího Pelegrina, prohrál 4:6, 2:6 a Ital se nakonec
vítězem ve dvouhře i ve čtyřhře se svým
spoluhráčem Ocleppem. Denisa Cíchová se také probojovala do semifinále
dvouhry, v prvním kole přehrála Rakušanku Friedlovou 6:2, 6:0, ve druhém
Brožovou 6:1, 6:1, ve čtvrtfinále Italku
Brancatoovou 1:6, 6:3, 7:6(5), v semifinále poté prohrála s Italkou Hoferovou 0:6,
4:6. Hoferová si pak zaslouženě odvezla
titul z Tennisline Cupu. Ve finále čtyřhry
Slováková, Vondroušová – Brožová, Cíchová měl TK AGROFERT na každé straně dvorce své zastoupení, šťastnější byla
Anna Slováková (1999), která vyhrála
spolu s Markétou Vondroušovou (I. ČLTK
Praha).
LOJDA BYL V SEMIFINÁLE V ANTAYI. Do
semifinále desetitisícového futures v turecké Antalyi se probojoval Dušan Lojda
(1988) a prohrál s pozdějším vítězem.
V prvním kole vyřadil Rumuna Ignata
6:2, 6:1, ve druhém Tunisana Abida stejným poměrem, ve čtvrtfinále Japonce
Uchiyamanu 6:3, 6:4 a konečně – v semifinále nestačil na Srba Bozoljace 1:6, 2:6.
DVACÁTÝ ROČNÍK REALSPORT OPEN
14 se konal v milovickém sportovním
centru Milten a ve dvouhře dívek byla
suverénní Anna Slováková (TK AGROFERT Prostějov). V prvním kole nadělila
dva kanáry Němce Hrdé, poté to schytala Chorvatka Pupicová, která také

nezískala ani hru. Ve čtvrtfinále na Slovákovou čekala Ruska, žijící na Slovensku, Golubevaová. Ani Ruska nezvládla
uhrát gem a za stavu 0:6 a 0:1 ze zápasu
pro horečku odstoupila. V semifinále se
Anna střetla s poděbradskou Kateřinou
Křížovou, která nejprve prošla kvalifikací
a poté postupně vyřadila Němku Pschorovou, Karolínu Beránkovou a ve čtvrtfinále zvládla porazit druhou nasazenou
Kaňkovou. Slováková vyhrála suverénně
6:2 a 6:1, ale Křížová svým výkonem rozhodně ostudu neudělala. Ve finále proti
Rusce Makarovové se už trochu Slováková zapotila, ale důležité body vyhrála a o
rok mladší Rusku pokořila 6:4, 6:3. Svou
suverenitu uhájila hráčka z Vigantic i ve
čtyřhře, s Monikou Kilnarovou ztratily
nejvíce pět her v zápase a celou čtyřhru
vyhrály, ve finále zdolaly dvojici Vančurová a Drábková. Jan Lenoch pak vyhrál
společně s Markem Dubským z TK NERIDÉ čtyřhru.
JIŘÍ VESELÝ SI Z PRVNÍHO LETOŠNÍHO
TURNAJE ODVEZL TITUL! Devatenáctiletý český tenista vyhrál Futures v izraelském Eilatu, potvrdil roli nasazené
jedničky, navíc spolu s Romanem Jebavým vyhrál i čtyřhru! Na tvrdém povrchu přehrál rodák z Příbrami ve finále
třetího nasazeného Olasa ze Španělska
bez problémů 6:1, 6:2. Cestou do finále
si Veselý poradil s Polákem Kocylou 7:5,
6:3, ve druhém kole se Španělem Vivanco-Guzmanem 6:1, 6:1, ve čtvrtfinále
zdolal bývalý první junior světa šestého
nasazeného Srba Krajinoviče 6:1, 6:0,
kterého začíná trénovat Ivan Ljubičič
a v semifinále ve třech setech Slováka
Norberta Gomboše 6:3, 6:7(5), 6:1. Jediný set ztratil v semifinále s turnajovou
čtyřkou Slovákem Norbertem Gombošem. Druhé prvenství vybojoval Veselý
v Eilatu ve čtyřhře v páru s Romanem
Jebavým. Ve finále porazili španělský
pár Pulyat-Garcia, Virenco-Guzman 6:3,
6:1. Po úspěchu v Izraeli byl Veselý nominován do daviscupového týmu českých
tenistů pro únorový zápas ve Švýcarsku.
Ve světovém žebříčku se díky vítězství
posunul k 275. místu, a protože až do
léta neobhajuje téměř žádné body, dá
se očekávat postupný vzestup a start na
challengerech.
IVO VIKTOR VSTOUPIL DO SÍNĚ SLÁVY
ČESKÉHO FOTBALU při vyhlášení ankety Fotbalista roku 2012. Bývalý gólman
Železáren Prostějov, sedmdesátiletý mi-

str Evropy 1976 z Bělehradu, trojnásobný mistr ligy s Duklou Praha, účastník
světového šampionátu 1970 a laureát
Ceny Dr. Václava Jíry získal v roce 2007
také Cenu Olomouckého kraje. Ivo Viktor už předtím vyhrál pětkrát anketu Fotbalista roku. Společně s Petrem Čechem
drží rekord v počtu prvenství. Ivo Viktor
se v Síni slávy zařadil po bok Josefa Masopusta, Františka Veselého, Antonína
Panenky, Andreje Kvašňáka či Ladislava
Nováka. „Být v takové společnosti je pro
mě čest. Z brankářů by ale měl mít přednost František Plánička,“ dodal.
VÍTĚZNÁ SÉRIE STARŠÍCH ŽÁKYŇ VK
AGEL PROSTĚJOV. V krajském přeboru starších žaček Olomouckého kraje
družstvo nepoznalo hořkost porážky a
zcela zaslouženě převzalo zlaté medaile Přeborník Olomouckého kraje z rukou předsedy Krajského volejbalového
svazu Vladimíra Tabary. V sedmadvaceti
zápasech krajského přeboru děvčata vyhrála 54 setů, ztratila pouze 2 – a to vždy,
s druhým týmem v pořadí – s PVK Přerov.
Na zisku zlatých medailí mají největší zásluhu Lucka Zatloukalová, Tereza Vymazalová, Tereza Baláková, Tereza Slavíková, Tereza Skládalová, Tereza Smékalová,
Markéta Hubrová, Kristina Šestořadová a
Gabriela Klusáková, ty všechny pod dohledem trenérky Lenky Koblerové a asistenta Aleše Dočkala. Vítězstvím v krajském přeboru se družstvo starších žákyň
kvalifikovalo na Mistrovství ČR, které se
bude konat začátkem května.
LIGU VOLEJBALOVÝCH MISTRYŇ VYHRÁL VAKIFBANK ISATANBUL, největší
favorit Rabita Baku opět neuspěl ve finále. Závěrečný turnaj Final Four proběhl v
hlavním městě Turecka pod organizační
taktovkou Galatasaray Istanbul. Tento
celek v prvním semifinále nestačil na Vakifbank, favorit ovládl prestižní sousedské derby jasným způsobem. Naopak
druhý semifinálový duel byl nesmírně
dramatický, neboť Rabita ztratila proti
italskému Busto Arsizio vedení 2:0 na
sady, aby nakonec uspěla až v tiebreaku.
Stejně vyrovnané bylo střetnutí o bronz,
v němž tentokrát Busto Arsizio pětisetové drama zvládlo a na domácí výběr
tak zbylo nepopulární čtvrté místo. Final Four CEV Champions League žen
2012/13, semifinále: Vakifbank Istanbul
– Galatasaray Istanbul 3:0 (26, 17, 21), Rabita Baku – Busto Arsizio 3:2 (14, 16, -27,
-19, 6), o 3. místo: Busto Arsizio – Gala-
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tasaray Istanbul 3:2 (21, 15, -23, -22, 11),
finále: Vakifbank Istanbul – Rabita Baku
3:0 (17, 20, 23).
PETRA MELOUNOVÁ (1997) KRALOVALA NA SAFINA CUPU, na turnaji světového okruhu ITF18, kategorie 4, který
organizovala pražská Štvanice. Zvítězila
ve dvouhře a ve čtyřhře společně s další
hráčkou TK AGROFERT Gabrielou Knutsonovou. Petra tak přesvědčivě potvrdila
oprávněnost své nominace do týmu ČR
na halové ME družstev do 16 let Winter
Cup. V prvním kole porazila Petra Rusku
Urzhumocvou 7:5, 6:4, ve druhém klubovou kamarádku Annu Slovákovou (1999)
6:2, 6:2, ve čtvrtfinále Annu Vrbenskou
(1996) 7:6(8), 6:4, v semifinále pak osmá
nasazená Melounová vyřadila Italku Paoliniovou 6:3, 6:2 a ve finále třetí nasazenou Rumunku Mihailaovou jasně 6:1,
6:2. Ve čtyřhře s Gabrielou Knutsonovou
v prvním kole vyřadily moldavsko-ruský
pár Detiucová, Novikovová 6:3, 6:4, ve
čtvrtfinále přehrály Polky Kowalskou a
Staniszovou 6:1, 6:2, v semifinále druhé
nasazené Italky Marchettiovou a Paoliniovou 7:6(5), 6:4 a v českém finále porazily dvojici Heinová, Holanová 6:3, 6:4.

Česká reprezentace ma
Petits As v Tarbes, zleva
Tomáš Růžička, Evžen
Holiš, Magdaléna
Pantůčková, Tomáš Macháč, Martéta
Vondroušová, Patrik Rikl
a Jaroslav Balaš

LES PETITS AS, prestižního turnaje Tennis Europe 14, nejvyšší kategorie 1, ve
francouzském Tarbes se letos zúčastnili
také dva členové TK AGROFERT Magdaléna Pantůčková (1999) a Evžen Holiš
(2000). Magdaléna prohrála ve dvouhře
v 1. kole se čtvrtou nasazenou Annou
Urekeovou z Ruska 4:6, 1:6, ve čtyřhře
společně s Markétou Vondroušovou (I.
ČLTK) se probojovaly do finále, kde podlehly prvnímu nasazenému páru z USA
Bellisová - Danielová 3:6, 5:7. Evžen Holiš
vyhrál v prvním kole s Ukrajincem Brayninem (UKR) 6:4, 5:7, 6:4, ve druhém kola
porazil Maďara Sohu 6:4, 7:5 a skončil ve
třetím kole s Australanem Popyrinem
1:6, 4:6. Pro Evžena to bylo dokonalé
sbírání zkušeností s touto věkovou kategorií.
JIŘÍ VESELÝ OVLÁDL I DRUHÝ TURNAJ FUTURES v izraelském Eilatu, kde
navíc s krajanem Romanem Jebavým
triumfoval dvakrát i ve čtyřhře. Veselý
odehrál deset utkání ve dvouhře a s krajanem Romanem Jebavým osm zápasů
ve čtyřhře a za celé dva týdny nepoznal
hořkost porážky, včetně čtyřhry zatím
vyhrál všech 18 zápasů! Z posledních
jedenácti startů na turnajích Futures jen

76

jednou chyběl v semifinále, na druhém
turnaji v Eilatu hrál celkově podeváté ve
finále a získal v něm už osmý titul. Jak
se dařilo Čechům v prvním kole? Veselý
porazil Srba Krajinoviče 6:2, 6:1, Konečný
– Goldengorena z Izraele 6:0, 6:1 a Pavlásek vyřadil Francouze Boltze 6:3, 6:2. Ve
druhém kole ztratil Veselý set s Italem
Cecchinatem 6:3, 3:6, 6:3 a Pavlásek
přehrál Slováka Gomboše 7:6(2), 6:4.
Ve čtvrtfinále Veselý porazil klubového
kolegu Michala Konečného 6:2, 7:6(3) a
Pavlásek v tiebreakovém rozuzlení vyřadil čtvrtého nasazeného Španěla Olasu
7:6(3), 3:6, 7:6(6). V semifinále podruhé
za sebou Veselý porazil Pavláska 6:4, 6:4.
Ve finále pak Veselý přehrál Ira McGeeho 6:2, 6:4. Jak šli Veselý s Jebavým za
titulem ve čtyřhře? Jako nasazené jedničky prvním kole porazili belgický pár
Folie – Vandenbulcke 6:3, 6:3, ve čtvrtfinále přehráli krajany Lucáka a Salabu 6:4,
6:3, v semifinále Španěly Pulgar-Garciu a
Vivanco-Guzmana 6:1, 7:5 a konečně ve
finále Italy Faga a Grassiho 6:4, 7:5.
TEREZA SMITKOVÁ (1994) se na turnaj ITF žen s dotací 75.000 USD v izraelském Eilatu probojovala z kvalifikace
až do čtvrtfinále dvouhry, do rankingu
WTA připsala 36 bodů, což ji zaručilo zatím nejlepší žebříček WTA – 290. místo.
V prvním kole kvalifikace porazila domácí Sterenbachovou 6:4, 6:1, ve druhém
kole Tinjicovou (BaH) 6:1, 6:4, ve třetím
zápase kvalifikace přehrála Rusku Artamonovou 6:3, 6:1. Jak se Smitkové dařilo v hlavní soutěži? První kolo bylo opět
úspěšné pro naši hráčku, porazila Ukrajinku Zanevskou 6:3, 7:6(1), druhé kolo a
vítězství nad Larcher de Britovou 6:4, 6:3
a až čtvrtfinále bylo konečnou – Tereza
nestačila na Bulharku Kremenovou 3:6,
6:1, 1:6.
YVO PANÁK (1994), hráč TK AGROFERT
Prostějov vyhrál turnaj juniorského
světového okruhu ITF do 18 let ve Slovinsku, v Otoceci a je to zatím jeho největší úspěch. V prvním kole porazil Rusa
Kuzněcova 7:6(3), 6:2, ve druhém Švýcara Kostadinova 6:1, 6:0, ve čtvrtfinále
Rakušana Moritze 6:4, 6:2, v semifinále
Itala Carliho 6:3, 2:6, 6:2 a ve finále opět
ve třech setech Conkiče (Srbsko) 6:3, 1:6,
6:4.
SISKOVÁ S NAJMANOOVU ZÍSKALY
TITUL VE ČTYŘHŘE na halovém mistrovství ČR jednotlivců v kategorii mlad-

šího žactva, které se konalo na začátku
února. Chlapci bojovali v Mělníku, dívky
na Spartě v Praze. Tereza Najmanová a
Nikola Homolková se ve dvouhře probojovaly do semifinále, společně pak
získaly titul ve čtyřhře. Ve finále přehrály
dvojici Machová (TK Sparta), Nikolovová (I. ČLTK) 1:6, 6:2, 1:0(6). Také chlapci
se prosadili jen ve čtyřhrách – Erik Najman s Andrewem Paulsonem se dostali
do semifinále, stejného výsledku dosáhl
Dominik Podsedník, který hrál s Jiřím Lehečkou (Severočeská tenisová).
HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČR STARŠÍHO
ŽACTVA patřilo mladým TK AGROFERT.
O tituly chlapci bojovali v Prostějově,
dívky v Plzni a oba šampionáty skončily
úspěchem prostějovského klubu TK AGROFERT. Marek Dubský vyhrál dvouhru
a spolu s Janem Lenochem byli úspěšní
i ve čtyřhře. Monika Kilnarová vyhrála
dvouhru a společně se Sárou Vančurovou se dostaly do semifinále čtyřhry.
BARBORA ŠTEFKOVÁ (1995) VYHRÁLA
OPTIM TOUR, celostátní turnaj žen kategorie A v Milovicích a navíc se probojovala společně s Janou Matouškovou do
finále čtyřhry. Finále nebylo sehráno z
důvodu zranění Matouškové, vítězkou
čtyřhry se tak stala další prostějovská
hráčka Eva Rutarová (1995), která nastupovala společně s Karolínou Stuchlou.
Ve dvouhře Štefková měla v prvním kole
volno (Heinová scr.), ve druhém porazila
Kopřivovou 6:2, 6:0, ve čtvrtfinále Mayerovou 6:4, 6:1, v semifinále vyřadila
Matouškovou 3:6, 6:3, 4:1 scr., a ve finále
Jankovskou 3:6, 6:2, 7:6(4).
OKRESNÍ WOLKRŮV PROSTĚJOV BYL
POPRVÉ ZRUŠEN. Pořadatelka tradiční
soutěže v uměleckém přednesu a divadel poezie Zuzana Kožnárková z oddělení Duha prostějovského magistrátu
musela konstatovat, že – „ještě se nestalo, abychom museli okresní postupovou
přehlídku zrušit.“ Pořadatelé to museli
udělat kvůli nízké účasti. Wolkrův Prostějov si letos připisuje 56. ročník a vždycky
si kladl za cíl – být inspirativní přehlídkou
vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie v České
republice. Navíc se na ní pravidelně setkávají literární autoři, učitelé a všichni,
kteří mají rádi recitaci. Ještě nikdy se
však nestalo, aby byla okresní přehlídka
zrušena.

PETRA KVITOVÁ ZÍSKALA V DUBAJI DESÁTÝ TITUL, vyhrála turnaj Dubai Duty
Free Championship (tvrdý povrch, dotace 2 mil. USD). Ve finále osmá hráčka
světa porazila Italku Saru Erraniovou 6:2,
1:6, 6:1 a získala první titul od loňského
srpna. V prvním kole vyřadila jasně Slovenku Hantuchovou 6:2, 6:1, ve druhém
Srbku Ivanovičovou 7:5, 7:6, ve čtvrtfinále Polku Agnieszku Radvaňskou 6:2, 6:4,
v semifinále bývalou světovou jedničku
Dánku Wozniackou 6:3, 6:4 a ve finále
přehrála Italku Erraniovou 6:2, 1:6, 6:1.
Česká hráčka si vylepšila finálovou bilanci na okruhu WTA – od roku 2009 hrála
o titul dvanáctkrát a jen dvakrát odešla
poražena. Petra hrála výborně už na
předešlém turnaji v Dauhá, kde měla na
dosah postup do semifinále. Světovou
jedničku Serenu Williamsovou ale porazit nedokázala, i když nad ní ve třetím
setu vedla už 4:1.
Kvitová vyhrála ve finále proti Erraniové
první set bez větších problémů a dobře
vstoupila i do druhé sady, když hned v
úvodu sebrala soupeřce podání. Pak ale
Kvitová třikrát za sebou neudržela servis
a šlo se do třetího setu. „Po druhém setu
jsem byla docela dole. Věděla jsem, že
musím bojovat o každý míč, protože ona
po druhém setu hrála i ve třetím hodně
dobře.“ Ve třetí sadě nejprve Kvitová odvrátila čtyři brejkboly a poté sama dvakrát uspěla při servisu Erraniové. Nad
pětadvacetiletou Italkou vyhrála i čtvrtý
vzájemný duel, poprvé s ní však ztratila
set. V pořadí nejúspěšnějších českých tenistek v počtu vítězných turnajů se Kvitová vyrovnala páté Heleně Sukové, lepší jsou pouze Martina Navrátilová (167),
Hana Mandlíková (27), Jana Novotná
(24) a Regina Maršíková (13).
TOMÁŠ BERDYCH V MARSEILLE PRVNÍ
TITUL SEZÓNY 2013 NEZÍSKAL, ve finále s domácím Jo-Wilfriedem Tsongou
nevyužil v tie-breaku druhého setu mečbol a prohrál 6:3, 6:7(6), 4:6. „Byl jsem
blízko, měl jsem několik velkých šancí.
Ale nevyužil jsem je, smůla. To se prostě
občas stává,“ řekl Berdych po prohraném finále. „Dva sety hrál neuvěřitelně
dobře a já si nevěřil. Pak se mi to ale díky
jedinému detailu podařilo otočit,“ přidal
spokojený Tsonga. V prvním kole měl
Berdych volno, ve druhém vyřadil Gulbise z Lotyšska 6:4, 6:7(4), 6:4, ve čtvrtfinále
Poláka Janowicze 6:3, 6:7(5), 6:3, v semifinále doslova deklasoval Rusa Tursuno-
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va 6:2, 6:1. A pak přišlo finále s Tsongou,
pro kterého to byl celkově desátý titul.
JIŘÍ VESELÝ SKONČIL V SEMIFINÁLE na
turnaji Futures v Brownsville s dotací 15
tisíc USD. V prvních třech kolech porazil
Veselý Američany Kruegera 6:2, 6:3, ve
druhém Nevola 6:4, 0:6, 6:3, ve čtvrtfinále Fratangela 6:4, 6:2 a v semifinále nestačil na Ira McGeeho 6:2, 2:6, 6:7. Před
zápasem Davisova poháru v Ženevě
došlo ke změně na trenérském postu
trenéra Jiřího Veselého, Jirku Nováka vystřídal Jaroslav Navrátil.
VOLEJBALISTY VK AGEL DAROVALY
V PROSTĚJOVSKÉ NEMOCNICI KREV.
V pondělí 4. března ráno se devět členů volejbalového oddílu sešlo na transfúzním oddělení Nemocnice Prostějov.
„Když nás Nemocnice Prostějov k darování krve pozvala, ani chvíli jsme neváhali. Všichni víme, co pro lidský život
krev znamená, a pokud bychom touto
cestou pomohli někoho zachránit, tak
naše snaha nebyla zbytečná. Většina z
nás dnes darovala poprvé, věřím však,
že ne naposledy,“ řekl sportovní ředitel
VK Peter Goga. Spolu s ním na transfuzní stanici dorazili hlavní trenér Miroslav
Čada, asistent trenéra Ľubomír Petráš,
lékař Pavel Navrátil, statistik Martin Hájek a kvarteto hráček Kateřina Kočiová,
Pavla Vincourová, Šárka Melichárková
a Andrea Kossányiová. Posledně dvě
jmenované ale nakonec krev nemohly
dát, neboť neprošly přísnými zdravotními podmínkami kvůli operačním zákrokům v uplynulém půlroce. „Moc nás
to mrzí, příště už to však určitě půjde,“
ujistily Andrea s Šárkou. Zbylá sedmička
úspěšně absolvovala celou proceduru.
„Sami nikdy nevíme, kdy se dostaneme
do takové situace, kdy nám darovaná
krev může zachránit život. Proto byl můj
pocit příjemný,“ sdělila Kateřina Kočiová, jedna z prvodárců. Těch byla mezi
volejbalovou výpravou většina, naopak
pro některé nešlo o nic nového. Luboš
Petráš daroval podruhé v životě, Martin
Hájek načal druhou desítku, je držitelem Bronzové plakety a Pavel Navrátil
podstoupil dokonce již 88. odběr coby
vlastník Zlatého kříže 3. třídy. „Krev jsem
začal dávat v roce 1996, a dokud to půjde, chci pokračovat,“ konstatoval lékař
týmu. „Rád bych hráčkám i členům realizačního týmu VK Prostějov poděkoval.
Je vidět, že nejsou zapálení jen pro svou
hru, ale chtějí pomoci i druhým a uvě-
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domují si, že by někdy krev mohli také
oni sami potřebovat,“ zdůraznil primář
transfuzního oddělení Nemocnice Prostějov Jiří Šlézar.
NA HALOVÝCH ŠAMPIONÁTECH DOROSTU získalo prostějovské mládí pět
medailí. Dorostenky bojovaly o mistrovské tituly v Mostě, do semifinále dvouhry se probojovala Gabriela Knutsonová (1997) a spolu s Petrou Melounovou
(1997) vyhrály čtyřhru. Dorostenci hráli
ve Frýdlantu nad Ostravicí, v semifinále dvouhry byli dva dorostenci TK AGROFERT David Poljak (1996) a Zdeněk
Děrkas (1996), první pak postoupil do
finále a v něm podlehl Pavlu Štaubertovi
z pražské Sparty. Právě s ním vybojoval
David Poljak bronz ve čtyřhře. Stejnou
medaili, pro Prostějov pátou vybojoval
Zdeněk Děrkas za postup do semifinále
dvouhry.
FOTBALISTÉ 1. SK PROSTĚJOV SE
CHTĚJÍ UMÍSTIT V PRVNÍ TROJCE, pohybovat se mezi nejlepšími mužstvy
Moravskoslezské fotbalové ligy a ideálně zněkolikanásobit průměrnou návštěvu při domácích střetnutích. Takové
byly plány a cíle vedení 1. SK Prostějov
i hlavního sponzora v jarní části sezony.
„Po podzimu jsme si vybojovali dobrou
pozici a myslíme si, že třetí liga je pro
klub i město adekvátní soutěž. Chceme
hrát na špici, ale na druhou ligu nemáme stadion,“ sdělil před sezónou předseda 1. SK Prostějov Petr Langr. Mezi
nejlepšími se chce i díky vydařené zimní
přípravě a téměř nepozměněnému kádru pohybovat rovněž generální sportovní manažer klubu František Jura. „Jaro
bývá vždy těžší než podzim. Věřím ale,
že se s tím popereme ke spokojenosti
všech a diváci si najdou cestu i ve větším
počtu,“ zmínil. A co si před sezónou přál
generální sponzor, šéf MPS Holding Tomáš Medek? „V průměru chodí pět set až
sedm set diváků, já si přeji, aby to byly
tři až čtyři tisíce, jako tomu bylo dříve.“
Kapitán prostějovských fotbalistů Tomáš
Hunal se stejně jako ostatní hráči těšil na
přechod z dlouhé přípravy na soutěžní utkání a nebojí se, že by předesílaný
nezájem o postup do druhé ligy ovlivnil
jejich výkony. „Neměl by být problém se
motivovat. Na hřiště jdete vždy s tím, že
chcete vyhrát. Hlavně mladí kluci tu hrají o budoucnost,“ poznamenal devětatřicetiletý, zkušený stoper Tomáš Hunal.

USAIN BOLT, ŠESTINÁSOBNÝ OLYMPIJSKÝ VÍTĚZ se už posedmé stane hlavní
hvězdou Zlaté tretry. Na ostravském mítinku poběží 27. června štafetu na 4x100
metrů a jedním z jeho partnerů v jamajském kvartetu bude i mistr světa z Tegu
2011 na 100 metrů Yohan Blake. „Těším
se na štafetu v Ostravě. Zlatá tretra se
koná pouze několik dnů po jamajském
šampionátu a štafeta ideálně zapadá
do mého soutěžního programu,“ uvedl
Bolt v tiskové zprávě pořadatelů ostravského mítinku. Organizátoři se rozhodli pro štafetu po domluvě s trenérem
Glenem Millsem a povedlo se domluvit
start sestavy klubu Racers Track s Boltem a Blakem. Na londýnské olympiádě
Jamajčané zaběhli rekordní čas 36,84
sekundy. „Atleti našeho klubu se do Ostravy rádi vracejí zejména kvůli skvělému
publiku, které jim dýchá na záda, a kvůli
přátelské atmosféře,“ řekl Mills. „Štafeta
se nám letos hodí, protože budeme mít
těsně po naší kvalifikaci na mistrovství
světa. Myslím si, že náš tým s Usainem a
Yohanem může dosáhnout velice kvalitního času.“ Rekord Zlaté tretry ve štafetě
38,59 sekundy drží z loňska členové mezinárodního týmu, zaběhli ho americký
překážkář Jeff Porter, mistr světa z roku
2003 Kim Collins ze Sv. Kryštofa a Nevisu a Američané Darvis Patton a Wallace
Spearmon. Za jakou částku bude Bolt
v Ostravě startovat, organizátoři Zlaté
tretry nezveřejnili. „Dražší než loni určitě
je,“ uznal Miroslav Černošek, majitel pořádající agentury Česká sportovní. „My
ale máme budgetovou smlouvu na něj i
na Blakea. Nevíme, jestli z celkové částky
dá manažer Blakovi třeba čtvrtinu. To už
je jeho věc.“

MICHAL KONEČNÝ se v první polovině
března probojoval do semifinále dvouhry na turnaji v tureckém letovisku Antalya-Belek. V boji o finále prohrál s americkým tenistou Carletonem 7:6 4:6 3:6,
když ve čtvrtfinále vyřadil Švéda Olina
7:6 6:2. Konečný si u tureckého moře zahrál v páru se Slovákem Pažickým finále
čtyřhry. Podlehli tchajwansko-čínskému
páru Ti Čen, Wan Gao 6:7, 3:6.
JIŘÍ VESELÝ SE DOSTAL K DVOUSTOVCE! Dvacetiletý tenista TK AGROFERT
po dvou prvenstvích v Izraeli vyhrál začátkem března patnáctitisícový Futures
v texaském Harlingenu. Ve finále porazil
Američana Björna Fratangela po třísetovém boji 5:7, 7:6(4) 6:3, ve čtvrtfinále pátého nasazeného Němce Pütze 6:3,4:6,
6:1, a v semifinále si poradil s Korejcem
Sung Namem 2:6, 6:4, 7:5. Předtím v osmifinále přehrál jasně Baradacha z Běloruska 6:0, 6:0 a v prvním kole Garangangu ze Zimbabwe 6:2, 6:0. V žebříčku ATP
k 18. 3. si Jiří Veselý výrazně polepšil, byl
na 203. místě, proti loňsku si polepšil o
tři sta příček! Na sarajevském challengeru o čtrnáct dní později porazil v prvním
kole poprvé v kariéře hráče první stovky
Slovince Blaže Kavčiče (88. ATP) a po setech 6:7, 6:3 a 6:4 se postaral o největší
překvapení turnaje. Vyřadil nasazenou
jedničku a přešel na jeho úkor do osmifinále. Tam prohrál s domácím Tomislavem Brkičem.

ANNA SLOVÁKOVÁ (1999) se na turnaji
Tennis Europe nejvyšší kategorie 1 v St
. Genevieve des Bois ve Francii probojovala do semifinále dvouhry. Nestačila
na pozdější finalistku Rusku Kazionovou
6:7(1) 2:6, ale společně s Markétou Vondroušovou vyhrály čtyřhru, porazily ruský
pár Kazionová, Levashová 6:4, 6:2. Anna
Slováková byla v nominaci na reprezentační výjezd ČTS.

TEREZA SMITKOVÁ (1994) se na halovém turnaji v britském Bathu s dotací
15 tisíc USD probojovala do semifinále
dvouhry. V boji o finále podlehla belgické naději Ann Sofii Mestachové po třísetové bitvě 5:7, 6:1, 4:6. Smitková vyřadila
ve čtvrtfinále Tinjičovou z Bosny 6:1, 6:3,
v semifinále Němku Witthöftovou 6:4,
6:3 a cenným skalpem bylo vítězstvím
nad bývalou polskou jedničkou a hráčkou první světové stovky Polkou Domachowskou v prvním kole 7:5, 6:4. Ve
čtyřhře si Smitková se slovenskou partnerkou Hončovou zahrály semifinále.
K 18. březnu patřilo Smitkové 284. místo
WTA.

BARBORA KREJČÍKOVÁ (1995) se na
dvou turnajích žen v turecké Antalyi s
dotací 10 tisíc USD dostala do semifinále
a vždy prohrála s rumunskými hráčkami,
které byly na žebříčku WTA nad ní. Rumunky Olaruová a Hincouvá byly v Antalyi jejím osudem.

TOMÁŠE BERDYCHA ZASTAVIL V INDIAN WELLS AŽ NADAL. Výborně vstoupil do turnajů po stoprocentním výkonu
v Davisově poháru, na turnaji v Marseille
se probojoval do finále a prohrál s Tsongou, v Dubaji nestačil až ve finále na
světovou jedničku Novaka Djokoviče,

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr
Fiala, převzal záštitu nad
52. ročníkem atletického mítinku Zlatá tretra
Ostrava 2013.
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když v semifinále přehrál ve třech setech
Švýcara Federera. Třetí finále v řadě si
pak Berdych už nezahrál, v Indian Wells
prohrál po vynikajícím výkonu v semifinále s Nadalem. Ten pak celý turnaj vyhrál, ve finále přehrál Del Potra. Tomáš
měl proti Nadalovi ohromnou šanci ve
druhém dějství, za stavu 5:3 podával na
zisk setu, ale neuspěl, nedostal se ani k
setbolu. Nadal zbylé čtyři gamy utkání
vyhrál. Mimo jiné i proto, že při brejkbolu soupeře za stavu 5:5 poslal Tomáš
jasnou smeč do autu. Berdych měl ještě
šanci set posunout do tie-breaku, ale
všechny tři brejkboly Nadal podáním
odvrátil. „Důležitý byl servis od stavu
5:3 ve druhém setu. Já zahrál jen jeden
první, zatímco on musel hrát jen jednou
druhé podání,“ říkal Berdych po zápase.
Jak postupoval Berdych do semifinále?
V prvním kole měl volno, ve druhém vyřadil Němce Zvereva 6:2, 6:4, ve třetím
jeho krajana Mayera 6:4, 6:1, v osmifinále výborného Francouze Gasqueta 6:1,
7:5 a ve čtvrtfinále servismana Andersona z Jižní Afriky 6:4, 6:4 a v semifinále
podlehl Nadalovi 4:6, 5:7.
ZKUŠENÝ JAROSLAV POSPÍŠIL KRALOVAL V POREČI, ve druhém březnovém
týdnu na antukovém patnáctitisícovém
turnaji kategorie futures v chorvatském
letovisku neztratil ani set. Ve finále přehrál za hodinu Tichomira Grozdanova
z Bulharska 6:2, 6:1. Vítěznou cestu odstartoval tenista z Prostějova výhrou nad
daviscupovým reprezentantem Monaka
Balleretem 6:1, 6:0, v osmifinále vyřadil
čtvrtého nasazeného Itala Bellottiho 7:5,
6:0, a ve čtvrtfinále domácího Puceho
6:3. 6:0. V semifinále Pospíšil přehrál talentovaného Slováka Filipa Horanského
6:4, 6:1. Halový mistr ČR se poprvé od
loňského srpna radoval ze zisku turnajového titulu, celkově již šestnáctého na
okruhu ITF. Co říkal spokojený vítěz po
vítězství v Poreči? „Nejtěžší zápas byl ve
druhém kole, kdy jsem hrál s Bellotim.
Minulý rok jsem s ním prohrál ve finále
v Rakousku a tak jsem mu to chtěl vrátit.
Titul z Poreče pro mě znamená hlavně 18
bodů a povzbuzeni do dalších zápasů.“
DO MĚSTSKÉHO DIVADLA V PROSTĚJOVĚ chodí stále více diváků. „Rapidní
nárůst návštěvnosti městského divadla
jsme zaznamenali po sezoně 2007-2008.
Vysvětluji si to tím, že jsme projektem ke
stému výročí Národního domu udělali
daleko větší množství akcí, navíc celé vý-
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ročí provázela masivní propagace v médiích. Zviditelnil se nejenom divadelní
program, ale Národní dům jako takový.
Lidé si začali konečně uvědomovat, že
náš ´Národ´ je skutečně ceněná budova,
která se pak následně na jaře roku 2008
stala národní kulturní památkou,“ vysvětluje důvody počátků rychlého zvyšování návštěvnosti Alena Spurná, ředitelka Městského divadla v Prostějově,
která k 30. červnu tohoto roku ve funkci
ředitelky Městského divadla v Prostějově končí. „Už jsem se rozhodla, a zakázala si, být z toho smutná.“ Ve zmíněné
sezoně 2007/2008 stoupla návštěvnost
představení Městského divadla z 27 tisíc diváků z předešlé sezony o bezmála
třináct tisícovek. V roce 2012 už divadlo
navštívilo 46 678 lidí. „Musíme neustále
hledat co nejatraktivnější soubory, které
jsou v Prostějově ochotny vystupovat. Co
si budeme povídat, kdyby dvakrát týdně
hrály v Prostějově divadlo Jiřina Bohdalová či Hana Maciuchová, pak bychom
potřebovali nafukovací sál,“ dodává s
úsměvem ředitelka Městského divadla v
Prostějově, která zmínila ještě jeden silný aspekt. „Velkou popularitu a dovolím
si říct i tradici získal divadelní festival APLAUS, který pořádáme s marketingovou
společností TK PLUS. Jeho představení
jsou pravidelně beznadějně vyprodána.“
Rozpočet Městského divadla v Prostějově činí ročně zhruba deset milionů. Se
zvyšující se návštěvností je spokojeno i
vedení magistrátu. „Dramaturgie, kterou vedení divadla zvolilo, je atraktivní
nejen pro návštěvníky z Prostějova, ale i
z blízkého okolí. Svědčí o tom, mimo jiné,
i rychlý prodej některých abonentních
vstupenek,“ souhlasně pokyvuje hlavou
Ivana Hemerková, náměstkyně primátora zodpovědná za kulturu. „Osobně se
nedomnívám, že v Prostějově upadá zájem o kulturu, jak je mnohdy mylně deklarováno. To, že na některých akcích je
méně návštěvníků, připisuji faktu, že se
v našem městě koná velké množství kulturních akcí, některé i souběžně a lidé si
pak vybírají podle svého zájmu,“ dodala
Hemerková.
TŘETÍ LIGA JE PRO NÁS IDEÁLNÍ SOUTĚŽÍ. To byla slova předsedy fotbalového 1. SK Prostějov Petra Langra těsně
před zahájením soutěže. Co by se stalo,
kdyby přece jen na konci Moravskoslezské fotbalové ligy měli právo postoupit?
„Asi bychom se opravdu nepřihlásili,

protože na to nemáme stadion a nejsme schopni ho tak rychle vybudovat.
Vyhodnotili jsme to tak, že soutěž není
po ekonomické ani divácké stránce
dostatečně atraktivní. Tady máme rozpočet sedm a půl milionu, tak bychom
potřebovali asi o deset milionů víc,“ říkal šéf prostějovského 1. SK Petr Langr
před sezónou. „Nevíme, jak se vše bude
vyvíjet. Uvidíme, jaká bude podpora od
sponzorů, od města, ale jsou to obrovské
vzdálenosti a zájezdy na dva dny – Sokolov, Varnsdorf, Most, Ústí nad Labem,
Táborsko. Myslím si, že nynější soutěž je
pro nás daleko lepší. Máme vše v okolí,
asi šest derby do třiceti, padesáti kilometrů a je to i atraktivní pro diváky.“
Prostějovští jsou spokojeni s mládežnickými týmy. „Práce s mládeží je opravdu
kvalitní, všechna mužstva hrají nejvyšší
soutěže. Vše je stabilizované a v každém
ročníku máme dva až tři opravdu talentované hráče.“
VOLEJBALISTKY TJ OP SKONČILY VE
DRUHÉ LIZE ČTVRTÉ, závěr sezóny
zvládly díky pěti výhrám z šesti střetnutí výborně, suverénně uhájily konečné
čtvrté místo a hodně se přiblížily bronzové pozici. „Po loňském třetím místě a
složitém skládání hráčského kádru pro
nový ročník jsme měli trochu obavy z
většího poklesu. Přesto jsem věřil v umístění do páté příčky a tenhle cíl tým s přehledem splnil. Navíc se ukázalo, že jsme
mohli mít i na zopakování bronzu, jenže
to bychom nesměli zbytečně poztrácet
řadu bodů za některé porážky i těsné
výhry 3:2. Každopádně sezóna se nám
celkově povedla a holkám za ni chci moc
poděkovat,“ konstatoval trenér Ladislav
Sypko. Jak vypadalo čelo tabulky 2. ligy
žen, skupina C? 1. Přerov B, 2. Palkovice, 3. Česká Třebová, 4. OP Prostějov, 5.
Lanškroun, 6. Vsetín.
BABYBOX V PROSTĚJOVĚ BUDE ČTVRTÝM V OLOMOUCKÉM KRAJI, od roku
2006 v našem kraji zachránil životy šesti
novorozenců, které si jejich matky rozhodly – neponechat. Po Olomouci, Přerově a Šumperku je další babybox v prostějovské nemocnici a celkově 56. místem
v republice, kde schránka může pomoci
zachránit život dítěte. „V prostějovském
okrese bude schránka sloužit především
jako pojistka pro to, aby se odloženým
dětem dostalo včas potřebné zdravotní péče,“ říká Hana Szotkowská, mluvčí
holdingu AGEL, pod který nemocnice v

Prostějově patří.
BYLA DOKONČENA REKONSTRUKCE
historických prostor prostějovské radnice – obřadní síně, vedlejší zasedací
místnosti, malého konferenčního sálu,
červeného salonku, kanceláře primátora
a zasedačky vedle kanceláře primátora
spolu sekretariátem. Na odborných pracích se podílel i restaurátor Petr Janda z
Malé Lhoty u Černé hory na Blanensku.
„Jsou to hezké interiéry, zaslouží si pochvalu. Takto bohatých bůhvíkde není,“
hodnotil Janda historické prostory radnice a zdůraznil, že investoři před sto lety
oslovili zkušené architekty. Jak restaurátor hodnotil staré řemeslníky? „Odvedli
dobrou práci. Je srovnatelná s tím, co
jsem viděl na pracovní stáži v Louvre,“ reagoval Janda. Rozdíl mezi francouzskými a tuzemskými postupy ale přece jen
zaznamenal. „Ve Francii se mnohem víc
požívalo exotické dřevo,“ řekl restaurátor
a ukázal na tmavé rámečky v obložení
obřadní síně prostějovské radnice. „Mají
imitovat eben. Jde o mořenou a lakovanou hrušku,“ uvedl. A jakou zajímavou
pomůcku při restaurování dřevěných
prvků na radnici použil Petr Janda? „Třeba rybí klih.“ Ten se vaří z kůží ryb.
BARBORA KREJČÍKOVÁ (1995) SE NEDOČKALA. Na turnaji ITF 18, kategorie 1
v chorvatském Umagu si Barbora Krejčíková nezahrála finále dvouhry, neustále
pršelo a tak získala polovinu bodů dohromady za postup do finále a případné
vítězství. Krejčíková navíc spolu s Rumunkou Ducuovou postoupila do finále
čtyřhry, ve kterém prohrály s italsko-španělským párem Chiesaová, Sorribes-Tormová 5:7, 3:6. Ve dvouhře v prvním kole
porazila první nasazená Krejčíková Chorvatku Alibaličovou 6:1, 6:3, ve druhém
Rusku Sharifovou 6:4, 6:0, ve třetím Herdzelasovou (BaH) 6:2, 6:3, ve čtvrtfinále
Španělku Sorribes-Tormovou 6:1, 6:1 a
v semifinále Ukrajinku Ploškinovou 6:1,
6:2. Těmito výsledky si Barbora zajistila
účast na grandslamových juniorkách ve
Wimbledonu a na Roland Garros a může
se nyní věnovat turnajům žen. IVAN LENDL: ALFONS MUCHA V OBECNÍM DOMĚ.
Výstava unikátní sbírky sto šestnácti Muchových plakátů je považována za jednu
z nejvýznamnějších kulturních událostí
letošního roku. Téměř kompletní sbírku
v Obecním domě poprvé vystavil Ivan
Lendl. „Je to nejrozsáhlejší sbírka Muchovy tvorby pro tisk, která kdy byla na
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světě k vidění. Návštěvníci budou moci
spatřit více než 150 artefaktů, mezi něž
se řadí především Muchovy plakáty, dále
také kalendáře, dekorativní pohlednice
nebo obaly na potravinářské výrobky,“
popisuje mluvčí výstavy Pavlína Stránská. Ředitel Obecního domu Vlastimil
Ježek světovou premiéru výstavy vnímá
tak trochu jako Muchův návrat domů.
„Mucha tady samozřejmě přítomen je, je
autorem řady maleb, řady vitráží, a dokonce navrhoval i vzory pro některé tkané závěsy. Přitom Mucha, Obecní dům a
secese jsou tři věci, které k sobě naprosto
jasně patří. Takže ten velkolepý návrat
jeho plakátové tvorby, která z Muchy
udělala světovou celebritu, je opravdu
satisfakce Muchy ve vztahu k Obecnímu
domu.“ Výstava byla otevřena 10. dubna
a potrvá do konce července.
Petr Mariňák patřil k nadějným
tenistům a obětavým trenérům

ZDENĚK PĚNIČKA OSLAVIL V POLOVINĚ BŘEZNA 75. NAROZENINY. Nadšený
tenista, dlouholetý funkcionář prostějovského tenisu, nenahraditelná součást
party bubeníků, která povzbuzuje české
týmy nejen doma, ale i v zahraničí. Když
před třiceti lety odešli do přerovského
TSM Karel Nováček, Jana Pospíšilová a
Petra Langrová, napsal na konci října
1986 v prostějovských okresních novinách: „Tenisovému oddílu Železáren
Prostějov nezbývá nic jiného, než znovu
vyhledávat a vychovávat nové talenty
k doplnění svých soutěžních družstev.
Otázkou zůstává, jak tyto talenty udržet
až dosáhnou špičkové úrovně a měly by
reprezentovat svůj mateřský oddíl a rodné město. Podobné problémy i v jiných
prostějovských sportovních oddílech nejsou čistě náhodné a stojí za zamyšlení.“
Dnes už je to jiné a Zdeněk Pěnička si vrchovatě užívá úspěchů prostějovského
tenisu.
MĚSTO PROSTĚJOV ZÍSKALO CENU
MINISTERSTVA VNITRA ČR za kvalitu
ve veřejné správě. Jen čtyři Zdravá města v republice získala za realizaci místní
Agendy 21 stříbrný titul Organizace
dobré veřejné služby a mezi nimi je také
Prostějov. Ceny byly předány v Brně na
9. Národní konferenci kvality ve veřejné
správě. O ceny ministerstva vnitra soutěžilo celkem 38 organizací. Mezi oceněnými byli ve všech kategoriích zastoupeni
také členové Národní sítě Zdravých měst
ČR, kteří získali ocenění jak za realizaci
místní Agendy 21, tak za uplatňování
dalších metod kvality ve veřejné správě.
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Stříbrnou cenu v kategorii Organizace
dobré veřejné služby za kvalitu ve veřejné správě v realizaci místní Agendy
21 získala Zdravá města Prostějov, Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice.
MEMORIÁL PETRA MARIŇÁKA, čtrnáctý ročník turnaje mladších žáků vyhrál
Andrew Paulson (I. ČLTK), ve finále přehrál Jakuba Berana (TK AGROFERT Prostějov). Petr Mariňák, prostějovský rodák
ve své době patřil k velkým nadějím
československého tenisu. „Petr byl také
velice poctivým a pracovitým trenérem,
hodně nám pomohl a je dobře, že si jeho
práci tímto turnajem připomínáme,“ říká
už tradičně šéf prostějovského tenisu
Miroslav Černošek. Už před finálovým
střetnutím bojoval Beran s bolestí v rameni, které se podepsalo na finálovém
výsledku, ten dopadl až moc jednoznačně pro Paulsona. Finalisté dvouhry spolu
hráli i čtyřhru a tu dokázali vyhrát.
ČESKÝ TENIS ZÍSKAL TENNIS EUROPE
TROPHY. Nejvyšší ocenění evropské tenisové federace za rok 2012 převzal na
39. výročním zasedání Tennis Europe v
Tallinnu z rukou prezidenta Tennis Europe Jacquese Duprého šéf českého tenisu Ivo Kaderka. Slavnostní předání se
uskutečnilo v estonském Muzeu umění
za přítomnosti vedení ITF v čele s prezidentem Francesco Ricci Bittim a viceprezidentem Juanem Margetsem. Tennis
Europe Trophy je nejprestižnější ocenění
Tennis Europe pro nejúspěšnější tenisovou zemi Evropy roku 2012. Hlavní cena
oceňuje ve svém celku všechny kategorie, od mládežnických, přes dospělé až
po výsledky seniorů. Vedle této hlavní
ceny převzal Kaderka i dílčí cenu Tennis
Europe Trophy za výsledky v profesionálním tenisu. Český tenis získal dvě nejslavnější týmové trofeje, na začátku roku
navíc Hopman Cup. Významné evropské
ocenění je i dokonalým vyzdvižením
zásluh prostějovského tenisu, v obou
týmech mají velké zastoupení členové
TK AGROFERT Prostějov, navíc agentura
Česká sportovní je partnerem Českého
tenisového svazu a už několik sezón zajišťuje českou týmovou reprezentaci.
DVA TITULY NA TURNAJÍCH DOROSTU,
dvě vítězství ve dvouhře pro TK AGROFERT na turnajích nejvyšší dorostenecké
kategorie A získali David Poljak (1996) a
překvapivě loňská starší žákyně Denisa
Cíchová (1998)! Dorostenci hráli v Os-

travě, dívky v Rakovníku. David Poljak,
svěřenec trenéra Jaroslava Machovského, porazil v 1. kole klubového kolegu
Jana Krahulíka 6:1, 6:0, ve 2. kole Filipa
Matějku (TK PRECHEZA Přerov) 6:3, 6:1,
ve čtvrtfinále Pavla Motla (TK Sparta Praha) 6:2, 6:3, v semifinále Poljak vyřadil
Jaroslava Vondráška (I. ČLTK) 6:4, 3:6, 6:1
a ve finále přehrál Dominika Sochůrka
(I. ČLTK) 6:4, 5:7, 6:2. V Ostravě se ještě
Zdeněk Děrkas probojoval do semifinále dvouhry a společně s dalším hráčem
TK AGROFERT Miroslavem Herzánem do
semifinále čtyřhry. V semifinále čtyřhry
byl také Poljak se Sochůrkem. Denisa Cíchová, kterou trénuje Patrik Navara, přešla v 1. kole přes Petru Šnajberkovou (TK
NERIDÉ) 2:6, 7:5 scr., ve 2. kole vyřadila
Markétu Zeminovou (TJ Lázně Bělohrad)
6:3, 6:0, ve čtvrtfinále porazila Dagmar
Janischovou (TK PRECHEZA Přerov) 6:3,
5:7, 6:1, v semifinále Nikolu Kohoutovou
(I. ČLTK) 4:6, 6:1, 7:5 a ve finále Markétu
Slavíčkovou (TJ Lokomotiva Plzeň) 4:6,
6:3, 7:5.
VÝSTAVA KE STÉMU VÝROČÍ NAROZENÍ OTTO WICHTERLEHO. Rodiště prof.
Otto Wichterleho se stalo místem představení zahraniční verze stejnojmenné výstavy, která vznikla ve spolupráci
s Českými centry. Ta mají propagovat
českou kulturu, českou vědu, obchod,
ekonomiku v zahraničí. „Vzhledem k
tomu, že v roce 2011 bylo padesáté výročí sestavení prvního čočkostroje, tedy
vznikly první měkké kontaktní čočky,
v minulém roce čtyřicáté výročí uvedení měkkých kontaktních čoček na trh
a letos sté výročí narození právě jejich
tvůrce, profesora Otto Wichterleho, rozhodla se Česká centra prezentovat právě
tohoto fenomenálního vědce v zahraničí,“ konstatoval zástupce Českých center Praha Jan Špunda. Celou sérii akcí
Centra připravila ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR
a Českou kontaktologickou společností.
Výstava oslovuje nejen technicky orientované zájemce o historii silonu, hydrogelů a kontaktních čoček, život velkého
vynálezce s sebou nese také důležitější
poselství: zprávu o svobodě ducha, která
byla pro Wichterleho nedílnou součástí
vědecké činnosti. Jako mladý se hodně
věnoval tenisu a zapsal se do historie
tohoto sportu v Prostějově. Výstava se
koná do 2. června.
MLADÉ AGELKY VYHRÁLY KRAJSKÝ

PŘEBOR. Mladší žákyně VK AGEL Prostějov na závěr 12. kola krajského přeboru
Olomouckého kraje, které se odehrálo v
přerovských halách, zaslouženě převzaly zlaté medaile. K tomuto poslednímu
kolu nastupovaly naše mladší žákyně s
propastným náskokem 32 bodů před
druhou Olomoucí, dopředu bylo vše
jasné a tak si slavnostní ceremoniál užily,
byl odměnou za výborné výkony v celé
sezóně. Za družstvo A v sezóně 2012/13
nastupovaly: Monika Babicová, Monika
Dokoupilová, Klára Dvořáčková, Karolína Klocová, Adéla Kocourková, Sabina
Kratochvílová, Jana Muzikantová, Jana
Prokopová, Tereza Rojová, Kateřina Stará a Markéta Zapletalová. Svůj podíl na
úspěchu mají i všichni trenéři, kteří se
holkám od přípravky věnovali a naučili
je hrát volejbal. V krajském přeboru jsme
měli ještě další dvě družstva. V nich hrály a sbíraly zkušenosti hráčky především
mladších ročníků.
MARTINA KUBIČÍKOVÁ (1991) SE PROBOJOVALA do finále turnaje žen s dotací 10 tisíc USD v egyptském Sharm el
Sheiku, kde nestačila na Srbku Doroteju
Ericovou 6:7(4) 6:3 3:6. V prvním kole
přehrála třetí nasazená Kubičíková Italku
Coppolaovou 6:2, 7:5, ve druhém Rusku
Afanasyjevovou 7:5, 6:0, ve čtvrtfinále
Belgičanku De Sutterovou 6:2, 6:3 a v semifinále Rusku Saitovou 6:2, 6:2. Pak už
nestačila na Srbku Ericovou. Škoda, že se
Martině nepodařilo oplatit Srbce porážku ze čtvrtfinále turnaje z předchozího
týdne. Kubičíková si připsala osm bodů
do žebříčku WTA.
LUCIE ŠAFÁŘOVÁ ZÍSKALA V CHARLESTONU TITUL VE ČTYŘHŘE. Společně s
Francouzkou Kristinou Mladenovičovou
porazily ve finále nejvýše nasazené Andreu Hlaváčkovou s Američankou Liezel
Huberovou 6:3, 7:6(6). Pro Lucku je to
druhý deblový titul v kariéře. V americkém Charlestonu se hrálo na zelené
antuce o dotaci 795.707 USD a Šafářová
se navíc ještě probojovala do čtvrtfinále
dvouhry, ve kterém nestačila na pozdější šampiónku Serenu Williamsovou 4:6,
1:6. Ve dvouhře Šafářová napřed vyřadila Lucic-Baroniovou 7:5 6:1, pak Rumunku Soranu Cirsteaovou 6:34, 5:7, 6:1,
pak už ji čekala Serena, se kterou ještě
nevyhrála.
Jak postupovala Lucka s Mladenovicovou za titulem ve čtyřhře? První kolo
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Jankovičová (Srb.), Petkovičová (Něm.)
6:4, 6:2, čtvrtfinále Kingová, Raymondová (obě USA) 7:6.6:1, semifinále Bartyová, Rodionová 6:1, 6:4. Zatímco minulý
rok triumfovala Šafářová po boku Rusky
Pavljučenkovové, letos v Jižní Karolíně
uspěla spolu s Francouzkou Kristinou
Mladenovičovou. Na prvním společném
turnaji ve finále porazily nejvýše nasazený pár Andreu Hlaváčkovou a Američanku Liezel Huberovou „Byl to krásný
týden, nemůžu mluvit jen o tom finále.
Hrály jsme tady moc dobře a odehrály
jsme skvělé zápasy proti silným soupeřkám. Moc jsem si celý ten týden užila a
za to Lucce moc děkuju. Hrály jsme spolu
první turnaj a hned jsme ho vyhrály, to
je fantastické,“ říkala po turnaji Kristina
Mladenovičová.

MILAN SOUKUP NEJLEPŠÍM PEDAGOGEM OLOMOUCKÉHO KRAJE. Mezi
patnáct vybraných kantorů, kteří byli
oceněni jako nejlepší v kraji se po zásluze dostal také Mgr. Milan Soukup ze SOU
obchodního. Byl nominován za dlouholeté působení ve funkci ředitele školy a
celoživotní práci s mládeží. Jako kantor
působil 41 let. Mimo jiné je spojen se založením barmanské soutěže o Hanácký
pohár a školní galerie umění (Galerie S).
Jeho vyučovacím předmětem byla tělesná výchova a biologie. Výběrová komise
při svém výběru zohledňovala především dlouhodobou nadstandardní práci,
výrazný inovativní a kreativní přístup k
výuce, mimořádnou odbornou, publikační a prezentační činnost, případně také zapojení do specializovaných
projektů. „Už třetím rokem pokračuje
Olomoucký kraj v oceňování náročné a
záslužné práce pedagogů. Sám jsem se
při vyhlašování oceněných přesvědčil,
že s naším školstvím to není zdaleka tak
špatné. Z medailonků oceněných totiž
jednoznačně vyplývá, že v Olomouckém
kraji máme skvělé pedagogy,“ uvedl po
slavnostním ceremoniálu hejtman Jiří
Rozbořil. Milan Soukup patří už dlouhá
desetiletí k prostějovskému tenisu a aktivně se zapojuje do akcí rekreantů. Jeho
kytara provází nespočet klubových akcí,
je jejich ozdobou.
DO SEMIFINÁLE TURNAJE ITF s dotací
10 tisíc USD v chorvatském Bolu se probojovala Barbora Krejčíková (1995). Tam
nestačila na Maďarku Buktaovou a podlehla ji 4:6, 2:6. Pro Barboru to byla ni už
třetí semifinálová účast za poslední dva
měsíce na turnajích s touto dotací. Vedle
semifinále dvouhry vyhrála spolu s Ruskou Polinou Leykinovou čtyřhru. V prvním kole vyřadily pár Lisjaková (Chor.),
Sheikhanová (USA) 6:3, 6:0, ve čtvrtfinále
španělsko-italský pár Lopezová, Savorettiová 6:4, 6:2, v semifinále dvojici Buktaová (Maď.), Rebersaková (Slovin.) 6:2,
6:1 a ve finále jasně přehrály Američanky
Fettovou a Perraovou 6:3, 6:3.

Barbora Krejčíková
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PETRA KVITOVÁ SE PROBOJOVALA DO
FINÁLE V KATOVICÍCH, jako nasazená
jednička prohrála ve finále s Italkou Robertou Vinciovou 6:7(2), 1:6. „Od začátku zápasu jsem byla na kurtu druhá,
Roberta hrála moc dobře a zasloužila si
vyhrát,“ konstatovala Kvitová po zápase.
V týdnu před Katovicemi byla navíc nemocná a finále bylo nad její očekávání.

„Už mi vážně chyběly síly.“ Hrálo s na
antuce o dotaci 235 tisíc USD. V prvním
kole porazila Petra Japonku Doiovou 6:4,
6:4, ve druhém Lucemburčanku Minellaovou 7:5, 6:2, ve čtvrtfinále Chorvatku
Martičovou 6:2, 6:3 a v semifinále Rumunku Cadantuovu 6:0, 6:4. Pro mnohé
bylo finále v Katovicích předehrou pro
semifinálový duel ve Fed Cupu, Petra by
Vinciové ráda vrátila porážku už v Palermu. „Bude to ale jiný zápas, je to Fed Cup
a bude to venku. Asi vím, co na ni hrát,
ale bohužel jsem toho v Katovicích nebyla schopná. Ona mění rytmus hry, je
to hrozně varchtlatý a člověk musí být
pořád ve střehu.“

protože žebříček je údaj a vítězství se
daleko víc cení. Mám velkou radost, ale
musím být pokorný, pracovitý a doufám,
že mě úspěch nakopne k dalším skvělým
výsledkům,“ řekl Veselý po zápase. Svěřenec daviscupového kapitána Jaroslava Navrátila a jeho syna Michala vyhrál
letos včetně turnajů Futures už 24 z 26
zápasů. „Takhle skvělý úvod sezóny jsem
nečekal, vyhrál jsem čtyři ze šesti turnajů. Bilance to je ohromná a budu se snažit to udržet. Ale je třeba jít krok po kroku a dívat se dopředu.“ Jaké bylo pořadí
Čechů na ATP k 15. dubnu? 6. Berdych,
46. Štěpánek, 47. Rosol, 89. Hájek a 163.
Veselý.

LUCIE ŠAFÁŘOVÁ MÁ NOVÉHO TRENÉRA, po více než dvou letech ukončila
spolupráci se Srbkou Biljanou Veselinovičovou a bude se připravovat s Kanaďanem Robertem Steckleym. „S Biljanou
jsme se rozešly po halové Paříži v únoru,“ konstatovala pětadvacátá hráčka
WTA. „Usoudily jsme, že potřebuju nový
impulz a nejlepší bude změna. Steckley
mi pomáhal v Montrealu a došla jsem
do semifinále,“ řekla Šafářová. Bývalý
kanadský daviscupový reprezentant v
minulosti vedl Sanju Mirzaovou z Indie a
svou krajanku Aleksandru Wozniakovou.
Právě s tou Šafářová hrávala čtyřhru a
díky tomu poznala díky tomu Steckleyho. „Jsme na začátku. Byl už teď v Indian
Wells, vyhovovalo mi to a chci v tom pokračovat.“ uvedla. Od antukového Roland Garros v Paříži bude Šafářová s třiatřicetiletým koučem do konce sezony.
„Věřím, že to bude dobrá volba.“
JIŘÍ VESELÝ VYHRÁL PRVNÍ CHALLENGER! V polovině dubna sehrál Veselý
nejlepší turnaj své kariéry v kategorii
dospělých, v tureckém Mersinu poprvé
vyhrál challenger (42 500 eur) a to ho
definitivně dostalo do druhé stovky ATP,
k 15. dubnu 2013 mu žebříček ATP ukazoval 163. místo! Veselý v prvním kole
porazil Uzbeka Dustova 6:2, ve druhém
Srba Lajoviče 6:2, 3:6, 6:4 a ve čtvrtfinále si poradil i s favorizovaným Němcem
Reisterem, kterého porazil 6:2 a 7:6 a
v semifinále vyhrál s jeho krajanem Bastianem Knittelem – 3:6, 6:2, 6:1. Ve finále
pak porazil dalšího Němce, nedal šanci
Simonu Greulovi 6:1, 6:1. Bývalý 55. hráč
pořadí ATP, nyní na 157. místě vzdoroval
hráči TK AGROFERT Prostějov pětapadesát minut. „Určitě mám větší radost
z turnajového vítězství než z žebříčku,
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CO PŘIPRAVUJEME?
Dvacátý UniCredit Czech Open
Zlatá tretra Ostrava: Posedmé s Boltem
Zima zastavila Nike Junior Tour
Získá TK AGEL Prostějov pátý titul?
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NEJVĚTŠÍ ČESKÝ TURNAJ UniCredit
Czech Open se uskuteční v termínu od
3. – 8. června a oslaví dvacáté narozeniny! V druhém týdnu grandslamové Paříže se hraje na Hané už od roku 1997 a
Petra Langrová bude v roli turnajové ředitelky už popatnácté! Jubilejní dvacátý
ročník prostějovského challengeru bude
jistě důvod k oslavě. „Každý, kdo se ve
sportu pohybuje, uzná, že pořádat tak
dlouho finančně poměrně náročnou akci
je nesmírně složité. Nám se to díky partnerům podařilo a samozřejmě cítíme, že
dvacet let spolupráce je důvodem k oslavě. Proto se pečlivě připravujeme. Jednáme o jménech startujících, připravujeme
atraktivní exhibici a řadu doprovodných
akcí. Bude to velký tenisový svátek. Turnaj si to rozhodně zaslouží, stejně jako
lidé, kteří se na jeho pořádání podílejí.
Součástí oslav bude také tematická výstava Tomáše Bíma, který je už tradičním autorem plakátů našeho turnaje.
Expozice bude instalována v Galerii N7,“
říkal před turnajem Miroslav Černošek,
kterého ani dlouholetá úspěšnost tohoto tenisového projektu neláká zkusit
turnaj kategorie ATP. „Když se podíváte
na obsazení celé řady evropských turnajů, tak to vážně nemá smysl. Při pohledu
na pavouky podniků s dotací půl milionu
eur zjistíte, že mají podobné obsazení
jako náš challenger. Zvolili jsme cestu
kvalitního startovního pole, špičkových
doprovodných akcí a atraktivní exhibice
bývalých hvězd. Tak to zůstane.“
V loňském roce měl UniCredit Czech
Open nejlepší obsazení v historii a překonat tuto laťku nebude snadné. Přesto se o
to pořadatelé pokusí. „Vždy je co vylepšovat, i když v našem případě už to opravdu nebude snadné. Ale něco vymyslíme,“
slíbila ředitelka turnaje Petra Langrová.
„V devatenáctileté historii prostějovského challengeru se představilo třiadvacet
tenistů, kteří byli ve světové desítce ATP
nebo se do ní následně probojovali a to
jen dokazuje, že se turnaje měly vždycky
dokonalé obsazení. První jednání s hráči,

kteří by měli být ozdobou dvacátého ročníku, proběhla v Kay Biscayne, další budou následovat v průběhu prvního týdne
French Open,“ dodává Petra Langrová.
O loňském turnaji se hovořilo jako o nejlepším v historii, vyhrál ho třetí nasazený
Němec Florian Mayer, hrálo se o 106 500
euro a Němec si odnesl šek na 15 300
euro. Supervizor Stehpane Cretois byl
i tentokrát hodně spokojený. Do semifinále se nakonec probojovali dva Češi
– Radek Štěpánek a Jan Hájek, trojnásobného vítěze UniCredit Czech Open zastihl turnaj v lepší formě než Štěpánka, ve
finále však Hájek těsně prohrál, o všem
rozhodly v třísetovém duelu dva tiebreaky. UniCredit Czech Open měl i tentokrát kvalitní doprovodný program, na
golfovém hřišti Kaskady se hrál UniCredit
Golf Cup a před finalovým duelem se
v exhibici představily australské legendy
– Pat Cash a Mark Philippoussis. „Turnaj
měl opět vynikající organizační úroveň
a chtěl bych poděkovat všem, kteří se o
to zasloužili. Vše, co od tohoto turnaje
očekává naše banka, bylo naplněno,
doprovodné akce měly jako každoročně dokonalou kvalitu,“ konstatoval po
turnaji Ing. Jiří Kunert, generální ředitel
UniCredit Bank.
Jak hodnotil UniCredit Czech Open 2012
šéf českého tenisu Ivo Kaderka? „Byl to
nádherný týden a z pohledu Českého
tenisového svazu určitě nejvýznamnější,
největší a nejlépe zorganizovaný turnaj
u nás. Je to naše výkladní skříň a nejde
nyní jen o hráčské obsazení, které bylo
nejlepší v historii, ale i dokonalé zázemí,
areál, centrální dvorec se zatahovací
střechou, protože jediné, co zatím v Prostějově nedokážou – je zorganizovat
dokonalé tenisové počasí. Jinak bylo vše
excelentní, kvalitní doprovodné akce, a
opravdu nevím, s čím parta kolem Mirka Černoška přijde při příštím dvacátém
ročníku. Rád bych poděkoval generálnímu řediteli Jiřímu Kunertovi a pevně věřím, že UniCredit Bank bude ještě dlouho
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partnerem Czech Open, ocenění zaslouží
Petra Langrová, parta kolem ní odvedla
opět dokonalou práci.“
52. ZLATÁ TRETRA OSTRAVA, mezinárodní atletický mítink kategorie IAAF
World Challenge se uskuteční 27. června
na Městském stadionu ve Vítkovicích a
posedmé by se měl v Ostravě představit
Usain Bolt! Šestinásobný olympijský vítěz
na ostravském mítinku poběží štafetu na
4x100 metrů a jedním z jeho partnerů v
jamajském kvartetu bude i mistr světa
z Tegu 2011 na 100 metrů Yohan Blake.
Další dva úseky v týmu světových rekordmanů ještě nejsou obsazené. „Těším
se na štafetu v Ostravě. Zlatá tretra se
koná pouze několik dnů po jamajském
šampionátu a štafeta ideálně zapadá do
mého soutěžního programu,“ uvedl Bolt
v tiskové zprávě pořadatelů ostravského
mítinku. Důvodem posunutí termínu
Zlaté tretry o měsíc proti minulému roku
je podle pořadatelů především rekonstrukce stadionu, stejně jako snaha dostat závody do období, kdy budou mít
atleti lepší formu a v neposlední řadě
také předpoklad stálejšího červnového
počasí. „Při pohledu na startovní listinu
musím konstatovat, že jsme pro letošní
rok více udělat nemohli, sestava atletů
snad nemůže být lepší. Chtěli bychom
tímto vzdát hold a poděkovat městu Ostrava a Moravskoslezskému kraji za podporu a skvělé podmínky. A především divákům, protože sport je o atmosféře a ta
je během mítinku vždycky neuvěřitelná,“
konstatoval v období příprav 52. ročníku
atletického mítinku Zlatá tretra Ostrava
Miroslav Černošek. Nezapomeňme přidat, že za vynikajícím obsazením mítinku
stojí už hodně dlouho manažer Alfons
Juck. „Prožíváme sportovní horečku a
těšíme se na další ročník nabitý hvězdami. Dokončujeme výstavbu nové tribuny
a garantujeme příznivcům atletiky lepší
pohodlí. Zvýšení renomé mítinku je pro
nás samozřejmostí,“ prohlásil náměstek
primátora města Ostravy Martin Štěpánek.
Počet olympijských vítězů z Londýna
se na 52. Zlaté tretře Ostrava zatím blíží k desítce. Po roce se vrací Francounz
Renaud Lavillenie, který v loňském
roce okouzlil diváky výkonem 590 cm,
mnohými experty je přirovnáván k fenomenálnímu tyčkaři Sergeji Bubkovi.
Hvězdou Zlaté tretry bude také úřadující
mistr světa a senzační olympijský vítěz na
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400m Kirani James z Grenady. Nečekaný
vítěz olympijské čtvrtky v Londýně se na
nově položené dráze utká i s nejlepším
českým závodníkem a halovým mistrem
Evropy Pavlem Maslákem. Oba se pokusí svrhnout sedmatřicet let starý rekord
mítinku, který drží od roku 1976 Alberto Juantorena časem 44,70. „Na souboj
s Jamesem se moc těším. Doufám, že se
mi podaří zlepšit český rekord a že nově
položený tartan bude stejně rychlý jako
ten předchozí. Po návratu se soustředění
z Jihoafrické republiky, kde jsem absolvoval kvalitní přípravu, jsem připraven,“
konstatoval dvojnásobný mistr Evropy
Pavel Maslák.
Po dvaadvaceti letech se do programu
Tretry vrací vrh koulí žen, start potvrdila
i dvojnásobná olympijská vítězka Valerie
Adamsová z Nového Zélandu (osobní rekord 21.24 m), která v loňské sezóně neprohrála. „Budu mít v Ostravě premiéru,
na mítinku, o kterém jsem hodně slyšela,
a kde diváci viděli už mnoho skvělých výkonů. Z Česka pochází mnoho skvělých
vrhačů a možná budu mít i šanci osobně
se setkat s legendární Helenou Fibingerovou,“ uvedla šampionka.
Mítink bude přenášet kromě České televize i prestižní sportovní stanice Eurosport, která v loňském roce odvysílala
více než čtyři a půl hodiny živě a pokryla
stojedenapadesát zemí především v Evropě a Severní Africe, a to ve třiceti jazycích. Televizní stanice ESPN odvysílala
mítink do amerických zemí a řada národních televizních společností se postarala
o prezentaci Zlaté tretry Ostrava na svém
území. „Také tato prezentace je pro nás
dalším krokem na cestě kupředu. Třeba
se jednou dočkáme a ostravský mítink
bude zařazený do programu Diamantové ligy,“ říká promotér Miroslav Černošek,
majitel společnosti Česká sportovní a
jednatel TK PLUS. Jak byly loni navštěvovány webové stránky Zlaté tretry? V den
mítinku to bylo 38 867 návštěv, tedy celkem 280 825 zobrazených stránek!
A jak bude pokračovat rekonstrukce
vítkovického areálu? „Po skončení Zlaté
tretry 2013 pak přijde na řadu druhá etapa v podobě likvidace protilehlé tribuny
na stání a výstavby nové kryté k sezení
s podstatně vylepšeným zázemím pro
diváky, což by mělo být hotové na jaře
2014. Vše je nachystáno, plány by rozhodně nemělo nic narušit, takže v roce

2014 by náš mítink měl proběhnout na
krásně vylepšeném stadionu,“ konstatuje
Oldřich Zvolánek, předseda atletického
oddílu SSK Vítkovice.
DLOUHÁ ZIMA NEDOVOLILA ZAHÁJIT SERIÁL NIKE JUNIOR TOUR, který
pravidelně nabízel první turnaje starších
žáků a žákyň v druhé polovině dubna. „Z
důvodu nepříznivých klimatických podmínek se přes veškerou snahu organizátorů nepodařilo zabezpečit odpovídající
počet dvorců tak, aby turnaj proběhl dle
Soutěžního řádu ČTS. Stalo se tak poprvé v turnajové historii. Četa správců pod
vedením Petra Langra odvedla naprosté
maximum, ale nebyla schopna připravit
a garantovat více než 5 - 6 dvorců. V některých místech byl ještě sníh a dvorce
byly hodně namoklé,“ konstatoval Jaroslav Balaš, který stojí od začátku za
organizací českého seriálu Nike Junior
Tour. Ten se letos koná už posedmnácté. Náhradní termín pro neuskutečněné
turnaje bude oznámen na konci dubna.
A další program? Druhé turnaje pro kategorii staršího žactva se konají v Plzni
15. – 19. 8., a stojí za nimi místní TK Slavia.
Mladší žáci a žačky hrají stejně jako loni
dva turnaje za sebou, první od 16. do 20.
8. na dvorcích TK DEZA Valašské Meziříčí,
druhé následují v termínu 23. – 27. 8. v
areálu TK Sparta Praha. Jde samozřejmě
o turnaje kategorie A. Nemění se počty
startujících – v hlavní soutěži 48, v kvalifikaci je pak 32 míst, nejdůležitější je dostat se na české Masters, na něm uspět,
protože až jeho vítězové mají otevřené
dveře do světa Nike Junior Tour. Na české Masters postupuje čtrnáct nejlepších
v každé kategorii na základě výsledků ve
dvou turnajích a k nim mohou nastoupit
dva nadějní tenisté na dvě volné karty
pořadatele. Závěrečný společný turnaj
Masters pro mladší žactvo a starší žactvo se koná 24. – 27. 9. 2012 v areálu TK
AGROFERT Prostějov a pak už se čtyři
vítězové jednotlivých kategorií odletí na
celosvětové finále.

o to, aby v Prostějově špičkově fungoval
nejen vrchol pyramidy v podobě ženského áčka, ale také všechny mládežnické
celky pod ním. Dosažené výsledky svědčí
o tom, že se za několik posledních sezón
udělala v tomto směru spousta dobré
práce. V téhle dlouhé i náročné cestě určitě hodláme pokračovat. Dík patří všem
našim mladým hráčkám, jejich rodičům
a trenérům za výborný přístup i práci,“
říká šéf prostějovského volejbalu Petr
Chytil. V práci s mládeží patří VK AGEL
k nejlepším u nás.

VK AGEL PROSTĚJOV SE VYDAL ZA PÁTÝM TITULEM vítěze české UNIQA extraligy, bez problémů se probojoval do finále. Přiznejme, proti minulým ročníkům
nebylo působení prostějovských volejbalistek v nejvyšší soutěži tak suverénní,
celkově je však projekt rozvoje volejbalu
v Prostějově hodně úspěšný, daří se hledat nové talenty, pečovat o ně a vytvářet
ji ty nejlepší podmínky. „Vždycky nám šlo
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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 cyklotras, 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.

Harmonie kultury a přírody

Přijeďte a uvidíte!

www.ok-tourism.cz

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.

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

VSTUPY ZDARMA: 74 míst
Bouzov

Veteran Arena, Olomouc

Zoo Olomouc

hrady • zámky • muzea • zoo • památky UNESCO
• veřejná doprava v Olomouci • sbírkové skleníky
• botanická zahrada • arboretum • minigolf • golf
Vlastivědné muzeum, Olomouc Zámek a zahrady Kroměříž

Petříkov

(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

ATRAKTIVNÍ SLEVY: 121míst
Aquapark Olomouc

Kouty nad Desnou

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

Javoříčské jeskyně

Dlouhé Stráně

Mladějov

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

Další informace na

www.olomoucregioncard.cz

Ušetříte: cca 1 375 Kč

Obyčejný ztrácí
časem hodnotu.

2,5 %
p. a.

Spořicí účet
PRIMA
ho udělá každý
rok cennější.
Je skvělé, když věci přibývají samy.
Zhodnoťte své peníze na našem
Spořicím účtu PRIMA s výhodným
úrokem garantovaným do konce roku.

Oﬁciální partner Petry Kvitové.

Úrok 2,5 % p. a. je platný pro zůstatky do 500 000 Kč.

Kvalita prověřená časem
Quality Through The Ages
KO N T I S L I T K Y :: B LO K Y :: B R A M Y :: S O C H O RY :: KO L E J N I C E :: D R O B N É KO L E J I VO
:: Ú H E L N Í K Y R OV N O R A M E N N É :: K R U H OVÁ , Č T V E R COVÁ A Š E S T I H R A N N Á O C E L
:: T YČ E TA Ž E N É A LO U PA N É :: PLO C H Á A Š I R O K Á O C E L :: VÁ LCOVA N Ý D R ÁT
:: B E TO N Á Ř S K Á O C E L :: O C E LOV É B E Z E Š V É T R U B K Y
C A S T B LO O M S A N D B I L L E T S :: B LO O M S :: S L A B S :: B I L L E T S :: R A I L S
:: R A I LWAY ACC E SS O R I E S :: E Q UA L A N G L E S :: R O U N D, S Q UA R E , A N D H E X AG O N A L S T E E L
:: D R AW N A N D PE E L E D BA R S :: S E A M L E SS S T E E L T U B E S :: W I R E R O D S
:: FL AT BA R S A N D U N I V E R SA L PL AT E S :: R E I N F O R C I N G BA R S

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, 739 70 Třinec, tel.: +420-558-531 111, fax: +420-558-331 831, www.trz.cz
MORAVIA STEEL a.s., Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, 739 70 Třinec, tel.: +420-558-537 301, +420-558-535 865, fax: +420-558-324 355, www.moravia-steel.cz
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