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Finanční krize se nám všem dostala pod kůži. Agenturní průzkum 
z konce minulého roku sice uvedl, že se o tento problém zajímají 
tři čtvrtiny obyvatel, jsem ale přesvědčený, že se do peněženky  
a hlavně té vlastní – dívá každodenně každý. Někdo s menšími, 
ale většina určitě s většími obavami. Průzkum ještě ukázal, že si 
66% našich občanů myslelo, že se jim letos povede stejně nebo 
ještě lépe – než loni. Nevím, kde berou tenhle optimismus, ale 
ekonomům, manažerům a šéfům podniků v posledních měsících 
určitě přibývají hluboké vrásky. Někteří analytici na konci května 
přišli s tvrzením, že to nejhorší máme teprve před sebou, průzkum 
hospodářské komory doložil – 70% podniků očekává, že ekono-
mický propad bude pokračovat i v měsících příštích a že se snad 
vyčasí až na začátku nového roku. Stále více však převládá ná-
zor, že prognostici mohou konec světových finančních problémů  
hádat snad jen z čarovných koulí.

Co je však jisté, na sport bude v příštích letech stále méně financí. 
Změní se? Nesníží se kvalita soutěží? Bude v něm méně hvězd? 
Všichni dobře víme, že v druhé polovině dvacátého století a na 
začátku toho našeho byl a je sport především soupeřením finanč-
ních rozpočtů a je až paradoxní, že v době, kdy až drasticky kra-
chují prestižní hypotéční a bankovní domy, se uskutečnil nejdražší 
přestup v historii fotbalu. Ve chvílích, kdy šéfové burcují své za-
městnance k co nejvstřícnější firemní loajalitě, světové agentury 
a média přinášejí fotografie a televizní záběry s rozesmátou tváří 
fotbalisty Cristia-
na Ronalda, který 
přestoupil do špa-
nělského velkoklu-
bu Realu Madrid  
z Manchesteru 
United za rekord-
ních 94 milionů eur  
(2,5 miliardy korun). 

Ronaldo a mana-
žeři, kteří stojí za 
tímto bombastic-
kým přestupem, 
nemusí mít černé 
svědomí, trh s hráči 
nabídl tuhle cenu  
a obě strany na ni 
kývly. Samozřejmě, 
za vším stojí silné 
ekonomiky a tamní 
božská obliba fot-
balu. Ale v zemích, kam patříme i my a kde se čím dál složitěji 
zajišťují finanční prostředky na sportovní projekty, se nejen nikdy 
takových přestupů nedočkáme, naopak – finance nás v evrop-
ském měření stále přesvědčivěji budou stavět do role outsiderů  
a předem poražených.

Rozhodně to však neznamená, že by měly mít české soutěže 
stále se propadající kvalitu. Nové výzvy a příležitosti nabízejí  
i v méně slavných klubech šance neznámým, neopotřebovaným, 
manažery nezkaženým sportovcům. Máme je? Nebo se všichni  
převlékli do rolí novodobých sportovních zlatokopů?

Stojím za prostějovským basketbalem a vím, jak složitě se napl-
ňuje rozpočet klubu Mattoni NBL, navíc v prostředí, které je zvyk-
lé vyhrávat a jak jsem řekl v jednom rozhovoru – je i netrpělivé. 
A na druhé straně také vím, že se nemohu pustit do bláznivých 
rozpočtových dostihů, zúčastnit se nesmyslných přetahovaných  
o hráče, z čehož profitují především oni sami. Kde začít?  
V nejprestižnějších světových ligách jsou platové stropy, nakonec  
i realisté kolem F1 měli snahu sjednotit náklady stájí na rozumnou  
míru. U nás to zatím nejde, sport se mnohdy ubírá nekontro-
lovanými cestami, ve světových velkoklubech ho zatím ne-
zastavila ani finanční krize. Je objektivním faktem, že mar-
ketingové peníze na sport půjdou celoplošně dolů skoro  
o čtvrtinu. S tím se musíme smířit. Nejen hráči, ale celý český sport  
se budou muset uskromnit. Čím dříve začneme každou korunu  
v dlani obracet, tím lépe… 

Ing. Milan Matzenauer,
jednatel TK PLUS

ANNA KURNIKOVOVÁ
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*nar. 7. června 1981, Moskva, *s tenisem začala v pěti letech, *v deseti odjela na Floridu 
do Bolletieriho akademie, za vším stála agentura IMG, *v roce 1995 vyhrála prestižní ju-
niorskou soutěž Orange Bowl, mistrovství Evropy osmnáctiletých a získala titul na juniorce 
v Římě, *za výsledky roku 1995 se stala světovou juniorskou jedničkou, *ve čtrnácti debu-
tovala ve Fed Cupu, hrála v něm v sezónách 1997-1997 a 2000, *vyhrála dva turnaje ITF 
ve dvouhře: 1996 - ITF/Midland-USA, ITF/Rockford-USA, *ve dvouhře na okruhu WTA byla 
čtyřikrát ve finále: 1998 – Miami, 1999 - Hilton Head, 2000 – Moskva, 2002 – Šanghaj, *ve 
čtyřhře vyhrála šestnáct titulů: 2002 - Australian Open (Hingisová), Šanghaj (J. Leeová); 
2001 - Sydney (Schettová), Moskva (Hingisová); 2000 - WTA Championships, Filderstadt, 
Curych, Philadelphia (vše s Hingisovou), Gold Coast (Halard-Decugisová), Hamburk  
(Zverevová); 1999 - Australian Open, WTA Championships, Indian Wells, Řím, Eastbourne 
(vše s Hingisovou); 1998 - Tokio (Selešová), smíšená čtyřhra, finále 2000 - US Open (Mirnyj); 
1999 - Wimbledon (Björkman), *22. listopadu 1999 se stala světovou jedničkou v deblu  
a je na tomto místě do 31. ledna 2000, *nejlepší umístění v kariéře na žebříčku WTA ve 
dvouhře – 20. listopadu 2000 jí poprvé patřila osmá příčka, toto místo několikrát obháji-
la, naposledy na něm byla 27. května 2001, *v roce 2003 končí s tenisem a od té doby  
se věnuje především modelingu a dalším reklamním aktivitám.

Anna Kurnikovová byla čtyřikrát ve finále turnajů WTA, ale ani jednou se jí nepodařilo 
dotáhnout zápas do vítězného konce. V roce 1998 měla v Miami šanci vyhrát svůj první 
turnaj, ale v třísetové bitvě nakonec podlehla Američance Venus Williamsové 6:2, 4:6, 1:6. 
Získala však svůj první tutul v deblu, v Tokiu hrála se Selešovou. V roce 1999 byla podru-
hé ve finále WTA, v Hilton Head podlehla první hráčce světa Hingisové 4:6, 3:6. Předtím 
na Australian Open získala právě s ní první grandslamovou trofej, vyhrály spolu čtyřhru. 
Dvaadvacátého listopadu 1999 se Kurnikovová stává světovou jedničkou v deblu a 31. 
ledna 2000 jí na tomto postu střídá deblová partnerka Martina Hingisová. Ani v roce 2000 
Kurnikovová na singlový titul nedosáhla. V Moskvě opět prohrála ve finále s Martinou 
Hingisovou 3:6, 1:6, ale postup do závěrečného zápasu v Kremlin Cupu jí přinesl nejlepší 
umístění v kariéře na žebříčku WTA – 20. listopadu jí patřila osmá příčka. Všichni věřili, že  
se posune v žebříčku ještě výš, ale sezóna 2001 se jí moc nevydařila, Annu stále více 
trápila zranění, nemocná záda a poprvé si zahrává s myšlenkou, že skončí s aktivní kari-
érou a bude se věnovat jen modelingu a dalším reklamním projektům. Rok 2002 byl pro 
Kurnikovou přece jen úspěšnější. S Martinou Hingisovou podruhé vyhrála Australian Open 
ve čtyřhře, na turnaji v Šanghaji prošla opět do finále, nevyhrála však ani na čtvrtý pokus  
a podlehla Izraelce Anně Smashnovové 2:6, 3:6. Bolesti zad v následující sezóně dovolily 
Kurnikovové odehrát jen pár zápasů, končila většinou už v prvním kole. Poslední Grand 
Slam sehrála Kurnikovová v roce 2003, na Australian Open vyřadila v prvním kole Slovenku 
Nagyovou 6:1, 6:2, aby pak podlehla Belgičance Henin-Hardenneové 0:6, 1:6. Poslední 
turnaj odehrála Kurnikovová v polovině května 2003, v Charlottesville prohrála s kvalifi-
kantkou Colosiovou, tehdy 384. WTA, v prvním kole 2:6, 7:6, 4:6. To už byla myšlenkami 
úplně někde jinde. Vyhrála šestnáct deblových titulů, dva grandslamové, s Hingisovou  
se jí dařilo v Melbourne na Australian Open.

Ve dvaadvaceti letech se Anna Kurnikovová rozhodla s tenisem skončit, mohla za to zra-
něná záda, o to více se začala věnovat světu reklamy a modelingu. Nezříká se však cha-
ritativních tenisových akcí, např. v dubnu 2006 hrála spolu s Evertovou pro Nadaci Jima 
Couriera. V minulých letech si jí jako svou tvář vybraly prestižní firmy, např. Adidas, Omega 
nebo Lycos. Nedávno podepsala novou smlouvu s K-Swiss. 

Nejkrásnější tenisová 
Anna na Hané
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„Jsme rádi, že Anna Kurnikovová přijala pozvání na náš turnaj, je to 
jedna z komerčně nejúspěšnějších tenistek historie. Ještě dnes jsou její 
příjmy z reklamy mnohonásobně vyšší než třeba u Srbek Jankovičové 
a Ivanovičové, které byly obě první na světě,“ říkal Miroslav Černošek 
v době, kdy se připravoval příjezd atraktivní Rusky na Hanou. „Snažíme 
se, aby se na doprovodných akcích při našem turnaji představily bývalé 
sportovní hvězdy a celebrity. Dává to našim akcím lesk,“ dodával šéf TK 
PLUS. Jaký byl program Kurnikovové na Hané? Zahájila golfový turnaj  
v Austerlitz Golf Clubu ve Slavkově u Brna, setkala se s novináři, před-
stavila se v exhibičních čtyřhrách před nabitým centrálním dvorcem  
AGROFERT Arény, večer byla ozdobou V.I.P. Party, při které také předá-
vala charitativní šeky. Vše zvládla dokonale.

„Určitě jsme se rozhodli správně, když jsme se rozhodli pozvat k dopro-
vodnému programu Annu Kurnikovovu. Má charisma, umí se dokonale 
pohybovat ve světě modelingu a showbyznysu. Na žebříčku nejžáda-
nějších exsportovců je na třetím místě. A to ukončila kariéru už před šesti 
lety. O její účast na zahájení golfového turnaje a následnou exhibici  
v Prostějově byl mezi našimi obchodními partnery a tenisovou veřejnos-
tí velký zájem,“ říkal Černošek chvíli před zahájením exhibice s Annou 
na ochozu centrálního dvorce. „Opravdu si nevzpomínám, kdy jsme 
měli tak nabitý centr a to se do hlediště ještě spousta lidí nedostala…“  
Černošek přilákal atraktivní hvězdu sportovního showbyznysu na  
Moravu s pomocí Karla Nováčka, který s ní hrává v Americe při cha-
ritativních akcích exhibiční mixy. „Jednání o její účasti nebyla až tak 
složitá. Ano, velice nám pomohl Karel Nováček, který s ní hrál na dvou 
exhibicích. Jedinou její podmínkou bylo, aby měla po příletu hodinu  
pro sebe. Aby se upravila a odpočinula si.“ 

Už asi nikdo přesně nezjistí, kdy a kde se rozdělily životní cesty půvab-
né Anny Kurnikovové. Jedna vedla k tenisové kariéře, druhá po čase 
směřovala do světa modelingu, showbyznysu a reklamy. Anna Kurni-
kovová patřila ve své době k největším talentům světového tenisu, její  
tvář a postava jí však také nabídly jiný svět reklamy, do kterého rázně 
vkročila a je v něm mimořádně úspěšná. Dokonce tak, že vedle mno-
ha dalších ocenění se v roce 2003 umístila v anketě časopisu Sports  
Business Daily o marketingově nejvíce zajímavou sportovkyni na  
šestém místě. Kdo byl před ní? 1. Serena Williamsová, 2. Annika  
Sorenstamová, švédská golfistka, 3. Mia Hammová, americká fotba-
lová hvězda, v roce 2000, 2001 zvolena nejlepší fotbalistkou světa,  
4. Venus Williamsová, 5. Lisa Leslieová, americká basketbalista a olym-
pijská šampiónka. Od roku 2000 se Kurnikovová neustále umisťuje  
v popředí anket o nejpopulárnější sportovkyni světa.

 Nabitý centrální dvorec AGROFERT Arény přivítal po skončení semifiná-
lového programu UniCredit Czech Open exhibiční čtyřhry. V té první  
se představili Anna Kurnikovová s Karlem Nováčkem, proti Jirkovi  

Anna Kurnikovová patří mezi nej-

krásnější ženy světa, je stále uzná-

vanější celebritou. Média a stránky 

společenských rubrik o ni napsa-

ly rozhodně víc, než kdyby pětkrát 

vyhrála Wimbledon. Je ozdobou  

každé společenské akce.
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Novákovi a Petře Píchalové-Langrové, prvně jmenova-
ní vyhráli 6:3, ale o výsledek, stejně jako v dalších exhi-
bičních setech, nešlo. „Jsme rádi, že jste nás přišli v tak 
hojném počtu a pevně věřím, že se budete dobře ba-
vit,“ říkal Jiří Novák v průběhu exhibice. Petra Píchalo-
vá-Langrová hrávala čtyřhru s Kurnikovovou na okruhu 
WTA. „Anna byla od začátku velká hvězda, média se 
kolem ní točila, ale ona byla na dvorci vždycky príma 
holka, se kterou se výborně hrálo,“ vzpomínala Petra 
Píchalová-Langrová na dobu, kdy spolu hrávaly na 
okruhu WTA. Poté se na centrálním dvorci představili 
Mirek Topolánek s Annou Kurnikovovou proti páru Ivan 
Langer, Karel Nováček a na závěr pak Tomáš Chrenek 
s Petrou Píchalovou-Langrovou proti dvojici Kurnikovo-
vá, Jaromír Jágr. 

Jágr od začátku vtipkoval na adresu Kournikovové, 
která přišla na dvorec v bleděmodrém oblečení s bí-
lou čelenkou. „Moc ji to slušelo,“ říkal Jágr po zápase. 
„Anna byla pro mě velkým překvapením, exhibici na 
dvorci jsem si dokonale užil. Bylo na ní vidět, že tohle 
umí. Když jsem s ní přišel na kurt, říkal jsem si, jsme tady 
od toho, aby se lidi bavili, protože kvůli tomu jsou tady. 
Na můj tenis přece nemohl být nikdo zvědavý. V Rusku 
se k němu nedostanu, hraji ho jen při turnajích JÁGR 
Teamu. S Annou byla na kurtu sranda a o to přece jde. 
V tomhle je Kurnikovová dokonalou profesionálkou.  
A co je na ní ještě zajímavé? Jak z toho – jak vypadá  
a jak před lety hrála určitě dobře tenis – udělala dobrý 
byznys. Opakuji, na kurtě to s ní bylo fajn.“

Jágr zvládl exhibici dokonale. Když se ho moderátor 
zeptal, jak se mu hraje s Kournikovovou, hned odpově-
děl: „Myslel jsem, že mě víc podrží. A místo toho ji držím 
já,“ rozesmál se. A když Anně Jágrova slova přetlumo-
čili, naoko se rozlobila. „Asi se naštvala,“ přidával Jágr 
a na dotaz z plného hlediště, na co se ho Anna ptala, 
hned přidával – „asi se ji líbím. A taky říkala, že se jí tady 
moc líbilo. Ale, hlavně díky mně.“

„Nevěřte mu, je to vtipálek,“ křikla Anna. „To víte,  
hokejista…“

Kurnikovová už v Austerlitz Golf Clubu ve Slavkově  
u Brna na Jágrovu adresu poznamenala, že si ho pa-
matuje z doby, kdy hrál NHL. „Neuvěřitelný hráč, legen-
da. Vzpomínám si na rivalitu jeho klubu s Red Wings. 
Jágr je skvělý sportovec, uznávám jej,“ říkala. 
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Jak se Anně Kurnikovové líbilo ve Slavkově a potom v Prostějo-
vě? „Dlouho jsem v Česku nebyla, je tu moc pěkně. Exhibice měla  
výbornou atmosféru, mám vždycky radost, když se lidi baví. Dostalo  
se i nádherného přijetí, setkala jsem se s milými lidmi.“ 

Přemýšlí ještě někdy Kurnikovová, že by se vrátila k profesionálnímu 
tenisu? „Teď v červnu je to šest let, co jsem skončila. I když hraji skoro 
denně, není jednoduché se vrátit na Tour. Když jsem se tenisu věno-
vala naplno, trénovala jsem šest hodin denně. Ta úroveň, na které 
jsem dnes, nestačí. Nedovedu si představit, že bych do toho nyní šla. 
Ale jednou, kdo ví… Čtyřhru si možná zkusím, to bych ještě mohla, ale 
pořád hrávám exhibice, charitativní zápasy. A také americkou soutěž 
družstev.“

A co řekla ke své tenisové kariéře? „Tenis jsem vždy milovala a to,  
že se mu teď aktivně nevěnuji, neznamená, že jsem ho úplně zavrhla. 
Ano, hraji pravidelně exhibice a jsem spolupořadatelkou charitativ-
ních akcí pro děti, snažím se, aby se více věnovaly sportu. Věřte, nikdy 
jsem ale nebyla smutná, že jsem nebyla v tenise úspěšnější. Na druhé 
straně je spousta hráček, které by určitě chtěly v kariéře dosáhnout 
toho, co se podařilo mně. První na světě ve čtyřhře, v desítce v sing-
lu. V době, kdy jsem hrála na velkých turnajích a byla jsem úspěšná  
i ve čtyřhře na turnajích Grand Slamu, jsem svému tenisu dávala  
maximum a mám čisté svědomí. Možná jsem toho opravdu mohla  
vyhrát víc, ale takhle to prostě mělo být a tak to mělo skončit. Kdo  
se někdy pohyboval ve velkém tenise, ví, o čem mluvím. Všichni nemo-
hou vyhrávat velké turnaje, ale určitě hodně lidem může dávat tenis 
radost. Mně ji dával, i když znovu opakuji – třeba jsem toho mohla 
vyhrát víc…“

Společenské rubriky nabízejí zprávu, že partnerem Kurnikovové je už 
několik let zpěvák Enrigue Iglesias. A informace o případných nesho-
dách? „Všechno je mezi námi v pořádku, zatím mě, prosím, nerozvá-
dějte,“ odpověděla.

Anna byla ozdobou večerní V.I.P. Party, dlouho si vyprávěla s Mirkem 
Topolánkem a především s Petrou Píchalovou-Langrovou. „Na V.I.P. 
Party jsme si dlouho povídaly, o její rodině teď vím snad úplně všech-
no, Anna mi taky řekla, že mě začátku měla problém zařadit, ale pak 
dodala, že – v momentě, kdy jsi zahrála první úder, jsem přesně vě-
děla, kdo jsi. Zavzpomínaly si na naše společné zápasy, nasmály jsme  
se, Anna je opravdu v nové roli výjimečná.“

Anna odletěla v sobotu dopoledne v 10 hodin z brněnského letiště, 
už odpoledne hrála další exhibiční čtyřhru v německém Halle, kde 
začínal velký turnaj na trávě. V letadle s ní byl i Tomáš Berdych, kdyby 
se dostal do finále UniCredit Czech Open, měl by soukromý tryskáč 
sám pro sebe… A kam odjela Kurnikovová po páteční V.I.P.Party?  
„Nikam, měla apartmá u nás v hotelu Tennis Club a jak ráno nastu-
povala do auta, vypadala, že se vyspala moc dobře,“ říkal Zdeněk 
Duplák ze společnosti Česká sportovní, který také stál za organizací 
pobytu Kurnikovové na Hané a který ji doprovázel na letiště do Brna. 
„Slyšel jsem o ní, že je profesionálka, ale že bude tak dobrá a tak vstříc-
ná, to jsem nečekal.“ S Annou přiletěly osobní asistentka a také šéfová 
firmy AK7, která jí organizuje program. „Obě jsou Američanky, Anna 
má však slovanskou duši a byla určitě vstřícnější a komunikativnější, 
než ony. A třebaže měla letadlo jen pro sebe, nebyl problém, aby s ní  
do Halle letěl Tomáš s tatínkem. Je tam přece místa dost, ne? říkala.“

V neděli večer přišel organizátorům mejl od Phila de Piciotta, šéfa 
firmy Octagon, která stála za pobytem Kurnikovové na Moravě. „Vše 
bylo OK, Anna byla naprosto spokojena,“ stálo v mejlu. Černošek byl 
spokojený taky. 

„Je to fajn holka a určitě to nemá v životě jednoduché. Má kolem sebe 
neustálý shon. Zvládá to ale výborně, u nás se chovala fantasticky,“ 
říkala ředitelka turnaje Petra Píchalová-Langrová, která s Annou při 
V.I.P. strávila určitě nejvíce času. „Po těch předcházejících letech, kdy 
se u nás představili Lendl, Courier či Lewis byla Anna stoprocentně 
příjemnou změnou.“
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Mnichov a Paříž
Na konci druhého květnového týdne zvedl Tomáš  
Berdych na mnichovské antuce nad hlavu pohár pro 
vítěze, ve finále dvouhry porazil Rusa Michaila Južného 
6:4, 4:6 a 7:6  Bylo to popáté v kariéře a poprvé pod 
novým trenérem Tomášem Krupou, se kterým spolupra-
cuje od října 2008. Tomáš mohl o svém vítězství rozhod-
nout dříve než v tie-breaku, ale rozhodující set si značně 
zkomplikoval. Vedl 4:1, ale Južnému se podařilo vyrov-
nat, Berdych poté mohl zápas rozhodnout ještě při sou-
peřově podání za stavu 6:5, ale neproměnil ani jeden 
ze dvou mečbolů. Ve zkrácené hře rychle prohrával 0:4 
a 1:5, ale dokázal srovnat a nakonec ji pro sebe získal 
poměrem 7:5! „Větší drama už to asi být nemohlo a jsem 
rád, že jsem to takhle zvládl,“ řekl Berdych po finále. 

Co ukázala Berdychova turnajová statistika? Turnaj ATP 
World Tour 250, 450 tis. eur, 1. kolo: Kloer (Něm.) 7:6(0), 
6:4, 2. kolo: Beck (Něm.) 1:6, 6:4, 7:6(4), čtvrtfinále: Hewitt 
(Aust.) 4:6, 6:3, 7:6(4), semifinále: Chardy (Fr.) 6:1, 5:7, 6:2, 
finále: Južnyj (Rus.) 6:4, 7:6, 7:5(5). Na vítěze čekalo nové 
BMW, za titul si Tomáš připsal 250 bodů do žebříčku ATP 
a vydělal 71.700 eur. Berdych, který triumfem v Mnicho-
vě napodobil výkon Jiřího Nováka z roku 2001, si ve finá-
le turnaje ATP zahrál podeváté v kariéře a bilanci si vy-
lepšil na pět výher a čtyři porážky. Mnichovský titul pak 
posunul Berdycha na žebříčku, postoupil o šest míst na 
22. příčku ATP. Byl to také první výrazný úspěch po půl-
roční spolupráci s koučem Tomášem Krupou. „Po nepří-
liš přesvědčivých výkonech v poslední době je dobře, 
že Tomáš v Mnichově dokázal, že má všechny před-
poklady postoupit do světové desítky a že spolupráce  
s Tomášem Krupou přináší první velké výsledky,“ konsta-
toval šéf prostějovského klubu Miroslav Černošek.

Lukáš Dlouhý se zapsal do tenisové historie, spolu s In-
dem Leanderem Paesem dokázali jako nasazený pár 
číslo tři ve finále mužské čtyřhry na French Open porazit 
dvojici Moodie, D. Norman a vyhráli grandslamový titul! 
Lukáš se tak stal po Jaroslavu Drobném, Tomáši Šmídovi 
a Danielu Vackovi čtvrtým českým hráčem, který vyhrál 
čtyřhru na Roland Garros. Lukáš navíc proměnil svou 
čtvrtou finálovou účast v zisk prvního grandslamového 
deblového titulu, dvakrát neuspěl s Pavlem Víznerem 
(2007 Roland Garros a US Open) a minulý rok na US 
Open s Paesem. 

Jak se dařilo prostějovským tenistům na Roland Garros 
a ve Wimbledonu? Radek Štěpánek prohrál ve třetím 
kole s Chorvatem Čiličem, Berdych už v prvním kole 
s Italem Boellim. Lucie Šafářová prohrála ve druhém 
kole s Venus Williamsovou, ve třetím setu měla za stavu 
5:4 mečbol, přesto nakonec prohrála 7:6(5), 2:6, 5:7. „Byla 
jsem strašně blízko a asi mě to bude ještě dlouho mrzet. 
Tenhle zápas asi povede žebříček mých nejsmutnějších 
zápasů,“ prohlásila smutná Šafářová. „Určitě by mi to 
ale mělo přidat na sebevědomí, že mohu hrát více než 
vyrovnaný zápas s třetí hráčkou světa.“ Petra Cetkovská 
měla v Paříži smůlu na los, hned v prvním kole ji čekala 
Jankovičová. Druhá Petra Kvitová v Paříži nestartovala, 
stále si léčila poraněný kotník. Ve Wimbledonu bojovali 
Štěpánek i Berdych o čtvrtfinále, Radek vedl s Hewit-
tem už 2:0, ale nakonec vysílený prohrál v pěti setech, 
Američan Roddick byl v zápase s Berdychem kromě 
prvního setu jasně lepší. „Roddick mě k ničemu nepustil, 
nedal mi šanci na zvrat v zápase,“ říkal po prohraném 
osmifinále Berdych. Do té doby předváděl Berdych 
v Londýně výborné výkony, poprvé po osmi prohraných 
zápasech porazil mj. Davyděnka. Šafářová podlehla 
v prvním kole Australance Rothové, Kvitová Kirilenkové 
a Cetkovská Pavljušenkové. Dlouhý s Paesem prohrá-
li ve Wimbledonu v prvním kole s Američany Fishem  
a Blakem.

Na ostatních turnajích se mj. Štěpánek probojoval do 
čtvrtfinále v Barceloně, podlehl Davyděnkovi a v Římě 
mezi osmi nestačil na Federera. Berdych ve čtvrtfinále 
v Barceloně prohrál s Verdascem. Lucie Šafářová se 
v Madridu probojovala mezi osm nejlepších a prohrála 
se světovou jedničkou Ruskou Safinovou, v Barceloně 
ve čtvrtfinále s Italkou Schiavoneovou. Kvitová se po 
zranění v posledních týdnech spíše léčila a prohrávala 
v úvodních kolech, Cetkovská po prohře ve Wimble-
donu v prvním kole prohlásila, že musí hledat hráčské 
sebevědomí na turnajích nižší kategorie. Po výbor-
ném výkonu v Indian Wells se Petra radovala z účasti  
v semifinále na turnaji ITF v Saint-Gaudens. Také Jan 
Hájek dělá všechno pro to, aby se zase vrátil do stov-
ky ATP, je úspěšný na challengerech, ale vzhledem ke 
změnám v hodnocení těchto turnajů, ho čeká ještě 
dlouhá cesta… V každém případě vítězství Hájka na  
turnaji Prosperita Open v Ostravě, semifinále v Aténách 
či finále v polské Bytomi jsou hodně cenná.

Tomáš Berdych získal v Mnichově 
pátý turnajový titul, Lukáš Dlouhý vy-
bojoval na Roland Garros s Indem 
Paesem první Grand Slam ve čtyřhře
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Miroslav Pišťák
Miroslav Pišťák se narodil 6. června 1939 v Prostějově. Vyučený universální soustružník, maturita na 

střední ekonomické škole. Pracoval jako soustružník, zámečník, výrobní dispečer, kamenolamač, dělník 

hrazení bystřin, manipulační dělník. Po roce 1989 vedoucí ústavu sociální péče, pracovník Okresního 

úřadu, vedoucí provozovny. Od roku 1991 je členem ČSSD. V roce 1994 byl zvolen členem Městského 

zastupitelstva v Prostějově, od roku 1995 uvolněný předseda kontrolní komise, od roku 1998 místostaros-

ta města Prostějova. Je ženatý, otec dospělého syna.

Nebojím se podívat zpátky
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Pišťák Na první pohled se může zdát, že je nepřístupný, že se snad ani neumí smát. Ale nic z toho není 

pravda. Miroslav Pišťák je přísný sám na sebe, mnohdy složitý život ho pak určitě dokonale nau-

čil hledat spravedlivou cestu nejen k sobě, ale i ke všem kolem. I proto je už patnáct let členem 

Městského zastupitelstva, od roku 1995 uvolněným předsedou kontrolní komise a od roku 1998 

místostarostou města Prostějova. „Nejsem příliš levicový politik, patřím spíše k levému středu,“ 

říká o sobě. Věřte, je příjemné se s ním potkat.

Jaké to je – být Prostějovákem?

„Jsem Prostějovákem už sedmdesát let a zcela určitě říkám, je to 
opravdu moc dobrý pocit. Samozřejmě, naše město nemá kouzlo jako 
má třeba Praha nebo některá jiná velká města, ale na druhé stra-
ně je – tiché, klidné, má dobré dopravní spojení s okolím, svou vnitřní  
atmosféru. Mám ho rád a nedám na něj dopustit. A třebaže nás  
v posledním období všechny zaskočily ekonomické problémy, v kaž-
dém případě je Prostějov – z pohledu hospodaření – městem stabil-
ním. Těší mě, že v posledních letech máme velmi dobrý rating z pohle-
du vytváření podmínek pro podnikání. Určitě se jako město můžeme 
pochlubit vynikajícími sportovními kluby, i když by někdo mohl namít-
nout, že fotbal či hokej nejsou na nejlepší úrovni, ale pevně věřím,  
že i v těchto dvou sportech se situace bude zlepšovat.“

Která událost ve vašem dětství vás nejvíce ovlivnila?

„Těžko se mi na to odpovídá, narodil jsem se před začátkem druhé 
světové války, do školy jsem začal chodit po pětačtyřicátém roce. 
V pozdějším věku se určitě nedá zapomenout na rok 1953, to byly udá-
losti kolem zničení pomníku Tomáše Garique Masaryka a pak jistě rok 
1968. Byl jsem v té době členem KSČ a zúčastnil jsem dnes už legen-
dárního Vysočanského sjezdu, prožíval jsem tu dobu velice intenzivně. 
Pak se ale všechno otočilo…a stejné to bylo i se mnou. Pracoval jsem 
v Praze na výstavbě metra, dále jako kamenolamač, dělník hrazení 
bystřin či manipulační dělník, to bylo po roce 1969.“

I jako dělník hrazení bystřin?

„Byla to nádherná práce v přírodě, nejkrásnější bystřiny v té době byly 
ve vojenských prostorách, netknuté. Všechno tam bylo takové panen-
ské, svobodné, pohybovali jsme se jakoby mimo civilizaci, uprostřed 
lesů nebo někde na opuštěných místech. A kdybych měl opravdu 
připomenout nějakou pracovní štaci, tak to byl rok 1975, 1976, praco-
val jsem na stavbě v Bavorech u Mikulova pod Pálavou, byl jsem tam 
tehdy mezi vinohrady jedenáct měsíců… Práce mě zavedla do přírody  
a tehdy mělo taky své kouzlo.“

V roce 1994 jste se stal členem Městského zastupitelstva,  
patnáct let jste v městské politice. Když se otočíte zpátky, jak 
hodnotíte své působení, navíc patnáct let v lidském životě  
je hodně dlouhá doba…

„Těžko mohu hodnotit sám sebe, ale myslím  si, že se za těch patnáct 
let v Prostějově udělalo hodně prospěšné práce. Nechci také tvrdit,  
že se některé věci nemohly nebo nedaly udělat lépe, že se pokaž-
dé našla ta správná cesta. Od roku 1998 jsem ve funkci místostarosty, 
mám na starosti městské finance a investice, dá se říct, že hospodaře-
ní města bylo za celá ta léta dobré.“

Myslíte si, že může v politice, napříč jejím spektrem, existovat 
přátelství?

„Zcela určitě. Někdy se říká, že politika je špinavá věc, já tvrdím, ales-
poň mám ten pocit, že politika je taková, jací jsou lidé, kteří se v politice 
pohybují. Politika je mimo jiné hlavně o uspokojování zájmů jednotli-
vých skupin, lidí, ale je to také schopnost a potřeba hledání dohody, 
co může být velké skupině a tedy i městu – prospěšné. Pochopitelně 
– existují různé názory na řešení problémů, naštěstí komunální politika 
je do určité míry jiná – než ta celostátní. Z té mnohdy nemám nejlepší 
pocity. A pokud se týká komunální politiky, pak na radnici dlouhodobě 
spolupracují dvě velké strany, umí se domluvit, i když ne pokaždé je 
ta domluva jednoduchá. Znovu říkám – je to o hledání určitých kom-
promisů, ale když se podíváte na volební programy vpodstatě všech 
stran, které kandidují v komunálních volbách, tak jsou si velmi podob-
né. Koneckonců, ono to ani jinak být nemůže, všem nám přece musí 
záležet na prospěchu města.“

Dají se v politice nacházet – symbolicky – i jakési osobní  
koalice?

„Politika je o hledání a nacházení způsobů řešení problémů a plnění 
programů, které si strany před sebe postavily. Pochopitelně, někdy je 
to složitější, jindy se dojde k dohodě snáze, ale je to také o tom – jací 
jsme my politici, jací jsme lidé. A vždycky se rádi spojíte s lidmi, kteří  
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mají podobný – a nemusí být úplně stejný 
– názor na věc. Čím víc se takových prospěš-
ných lidských spojení v politice najde, tím lépe.  
A navíc, v komunální politice je to hned vidět  
a to je dobře.“

Přečetl jsem si, že jste před časem dal 
boxerskému klubu vlastní peníze na ná-
kup rukavic. Jaký vlastně máte vztah ke 
sportu?

„Nikdy jsem aktivně nesportoval, život šel prostě 
tak, že jsem se mu pravidelně nevěnoval. Občas 
jezdím do lázní a když jsem tam byl jednou na 
masáži, tak se mě masérka ptala, jaký sport jsem 
dělal? Říkal jsem, že žádný, ale protože jsem ně-
jaký čas pracoval v kamenolomu, tak jsem urči-
tě získal dobrou fyzickou kondici, ale už mockrát 
jsem si uvědomil, že nejnáročnější práce byla ve 
skladě bytového textilu. Když jste v průběhu osmi 
hodin nedokázal na ramenou nosit stokilové  
koberce, tak jste tam nebyl nic platný. A box? 
Stejně jako jiné sporty k Prostějovu vždycky pat-
řil, chodil jsem na něj pravidelně a považuji ho 
za chlapský. Někdo může namítat, že je až moc 
tvrdý, třeba zdraví méně prospěšný, ale je rov-
ný a spravedlivý. A peníze na rukavice? Mně se 
tehdy dotklo, když jsme na jednání zastupitelstva 
odmítli boxerům dát určitou veřejnou finanční 
podporu. A považoval jsem za svou povinnost 
jim pomoci. Ani to tom, prosím, nepište, snažím 
se pomáhat i jiným, v sociální oblasti, politici  
by to dělat měli.“

Jak vnímáte působení marketingové 
agentury TK PLUS v městě a v celém  
regionu?

„Už jsem to řekl před časem a nevím, zda ty 
věty dokáži zopakovat stejně, platí však po-
řád a v posledních letech stále víc… Všichni  

dobře víme, že agentura TK PLUS by bez dokto-
ra Černoška neexistovala. Víte, obdivuji lidi, kte-
ří – v tom profesionálním slova smyslu – hodně 
dokáží. To, co doktor Černošek udělal pro sport  
a nejen v Prostějově, ale i v celé republice, 
je prostě něco mimořádného. Nemusí ho mít 
všichni rádi, život je i o tom, že nemusíme být  
pokaždé všem sympatičtí, ale jedno se mu nedá 
upřít – když něco chce, v tom dobrém slova 
smyslu, tak to umí prosadit. Víte, pro některé  
lidi v České republice bylo možná až nepo-
chopitelné, že člověk z ne příliš velkého města 
dokáže udělat tak velké věci, že je schopen 
vyvinout tak důsledné úsilí, aby se mu to podaři-
lo. Černošek udělal hodně dobrého pro město  
a pro nás pro všechny. Jen mám stále větší  

pocit, že tohle neumíme říkat nahlas, jako by-
chom se styděli přiznat, že je mezi námi člověk, 
který je pracovitější než většina z nás. Uznání mu 
patří také proto, že se dokázal obklopit výbor-
nými spolupracovníky, Petr Chytil určitě odvádí 
v TK PLUS dobrou práci. Ale jsou tam i další, bez 
nich by akce této agentury neměly kvalitu.“

Jak se v městském zastupitelstvu prosazu-
jí investice do sportu?

„Před řadou let, když se hovořilo o investicích 
do sportu, tak ta diskuse byla většinou hodně 
vzrušená, ne pokaždé existovala příliš velká sho-
da a ne všichni chtěli, aby se peníze do sportu 
dávaly. Řeknu jen jednu větu – kdysi se do spor-
tu v podobě veřejné finanční podpory dávaly  
peníze v řádu statisíců, dnes je to v miliónech.“

Je to dobrá investice?

„Můžeme diskutovat o tom, zda je to pokaždé 
spravedlivé, ale jak se v tomhle měří sprave-
dlnost? Každý, kdo provozuje nějaký sport, by 
chtěl, aby to byl především on, ke komu by měla 
směřovat finanční podpora. Můj osobní názor? 
Ano, je to dobrá investice a mnohokrát se vám 
vrátí zpátky. Sport vychová, podporuje sebevě-
domí a hrdost občanů, o našem městě se ví.“

V posledních letech se stále více hovoří 
o globalizaci, společné Evropě, evropan-
ství. Nemizí s velkou Evropou češství, mo-
ravanství a význam regionu? Neztrácíme 
se pomalu a jistě ve velké Evropě?

„Tohle je otázka na velkou a stále složitější dis-
kusi. Vždycky říkám, že jsem především Čech, 
neříkám, že jsem Moravák, jsem Čech, narozený 
na Moravě. Pocit češství, pocit příslušnosti k naší 
republice je ve mně opravdu silný. Ale všichni 
přece dobře víme, že Česká republika nemů-

že být sama o sobě, na evropanství si musíme 
zvykat, musíme se naučit tak žít. Musíme si ale 
dávat pozor, aby nás to evropanství nezahltilo, 
abychom se nedívali hodně daleko, vysoko  
a přitom zapomněli, co se děje u špiček našich 
bot. Věřte, ne pokaždé jsem nadšen z toho, co 
přichází z Bruselu, ale svět je dnes tak propoje-
ný, že ani jinak být nemůže. A pak se můžeme 
sami sebe ptát, zda pocit národa, do určité míry 
tedy i státu, má převažovat nad tím velkým – ev-
ropským. Můj osobní názor je, že bychom měli 
usilovat o určitý vyrovnaný vztah, velmi sebe-
vědomě a nahlas v Evropě říkat, že jsme Češi,  
Moravané či Slezané, ale politicky jsme pře-
devším Češi a při tom všem současně vní-
mat, že jsou kolem nás jiné státy, jiné národy  

Musíme si dávat pozor, aby nás to evropanství  
nezahltilo, abychom se nedívali hodně daleko,  
vysoko a přitom zapomněli, co se děje u špiček  
našich bot.

„Poznal jsem málo 
tak pracovitých  
a obětavých regi-
onálních politiků 
– jakým je Miroslav  
Pišťák. Umí naslou-
chat lidem, vždycky 
se snaží pomoci. Byl 
a je pro mě vždycky 
vzorem pracovitosti.“

< Miroslav Černošek >



15

a nezáleží jak jsou velké. Vztahy v Evropě by  
měly být o vzájemné úctě a respektu.“  

Jaká je z tohoto pohledu role městských 
zastupitelství?

„Někdy se hovoří o tom, že by Evropa v budouc-
nu  postupně neměla být – Evropou států, ale 
měla by být – Evropou regionů. To je ale podle 
mého názoru běh na hodně dlouhou trať, ale 
určitě je to myšlenka, která si zaslouží pozornost 
a může být někdy prospěšná. A pokud se týká 
městského zastupitelstva, vedení města? Našim 
úkolem je především starat se o to, aby město, 
za které odpovídáme, prosperovalo. Dobrá 
věc je spolupráce se zahraničními regiony,  
ale to naráží na finance.“

Studenti prostějovského Gymnázia Jiřího 
Wolkera se ptali v ulicích – v rámci celo-
státní ankety Kniha mého srdce – jakou 
mají Prostějováci nejoblíbenější knihu. Vy 
jste si vybral Nicholase Monsarrata a jeho 
knihu Kruté moře, která zachycuje nelí-
tostný boj britských námořníků na korvetě 
během druhé světové války. Je to odraz 
vašeho charakteru? Boj o život, o přežití? 
Co vás na té knize tak fascinovalo? Kdy 
jste ji četl poprvé?

„Někdy v šedesátých letech. Vyšla před rokem 
1968, do té doby, pokud jsme četli nějakou vá-
lečnou literaturu, tak byla především o východní 
frontě. A Kruté moře – to byl najednou zcela od-
lišný pohled na válku, žádný heroismus, prostá 
pravda. Nechtěl bych se, ale ani v nejmenším 

srovnávat s hrdiny, kteří jsou vyobrazeni v této 
knize. Sám o sobě říkám, že jsem člověk, který 
umí vnímat problémy jiných a pokouší se je řešit, 
ale dobře vím, že ne vždy se mi to daří. Někteří  
o mě na druhé straně říkají, že nejsem dostateč-
ně ambiciózní, ale to není pravda. Ambice se 
přece nemusí projevovat pouze navenek, mů-
žeme je přece mít někde uvnitř. Vždycky jsem 
měl pocit, že bych měl pomáhat lidem a tak se 
snažím žít. Až se jednou skutečně budu otáčet 
za svým působením na radnici, tak bych byl 
moc rád, abych tam viděl převážně dobré věci.  
Ano, převážně dobré věci.“

Zatím ten pocit máte?

„Jsem přesvědčen, že ano. Víte, když člověk po-
suzuje sám sebe, tak je buď příliš kritický nebo je 
na sebe až moc hodný. To musí posuzovat jiní.“

Jaká je koncepce rozvoje sportu v Prostě-
jově? Fotbalu se moc nedaří, hokej má 
finanční problémy.

„Rád bych tu otázku rozdělil na dvě části. Je mi 
opravdu líto, že se hokeji v našem městě v po-
slední době nedaří a stejné je to i s fotbalem, 
za první republiky se v Prostějově hrával výborný 
fotbal. Na druhé straně a to je ten druhý pohled 
– jako ekonom si dobře uvědomuji, že dnes je 
to především o financích a ne o nadšení. Ani 
fotbal, ani hokej nemají na Prostějovsku dosta-
tečné sponzorské zázemí.“

Jak vnímáte v době na přelomu jedena-
dvacátého století vliv sportu na výchovu 
mládeže? Jsou mladí vůbec ochotni hle-
dat vzory v úspěšných sportovcích?

„Všichni, kdo se věnovali aktivnímu sportu, vám 
potvrdí, že je sport vychovával, vedl je k životu 
v kolektivu, aby se uměli obětovat jeden pro 
druhého. Sport jim dával nejen fyzický základ  
a odolnost pro další život, ale i nezbytnou psy-
chickou odolnost. Není třeba diskutovat o tom, 
zda sport pomáhá či ne, to je jednoznačné, 
ale měli bychom se spíše zabývat obecnou 
pohodlností, která je k vidění všude kolem nás. 
Ano, mladí by měli sportovat mnohem víc. A je 
tu ještě jedno velké nebezpečí současné mla-
dé civilizace a tím jsou - počítače. Samozřejmě, 
je to trend, který prostě musíme vnímat, nové 
technologie ovládly svět, ale na druhé straně to 
lidi hodně odcizuje. Čím víc mladých lidí bude 
sportovat, tím lépe. Je to ale také otázka vytvá-

ření nových sportovišť a péče o ta zařízení, která 
už stojí. Netvrdím, že to, na čem jsme se dohodli 
s okresním fotbalovým svazem, což je výstavba 
fotbalového areálu především pro mladé fotba-
listy je to nejlepší, ale určitě by to mělo posunout 
mladý prostějovský fotbal výš.“

Myslíte si, že v novém tisíciletí mnozí mla-
dí mění žebříček životních hodnot?

„Zcela určitě a nechci, aby to vyznělo, že si 
stěžuji – jak je mladá generace jiná, ale je to 
přirozené, protože i svět je prostě jinačí! Ale 
přece i Karel Čapek v jednom ze svých zamyš-
lení napsal, že se už za starého Řecka říkalo, 
jak je mládež zkažená a že by se měla polepšit. 
Mládež je prostě jiná a nechci tvrdit, že je hor-
ší. Otázkou je, nakolik se mění životní hodnoty, 
zda jsou lepší a pro život důležitější či dávají  

„Je dobře, že se v komunální politice se dokážeme 
všichni na radnici napříč politickým spektrem domlu-
vit na všech dobrých a prospěšných věcech. Jde 
nám to daleko lépe než tam nahoře v Praze. I když 
někdy to domlouvání je i u nás nepříliš snadné.“
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přednost povrchním a nevýznamným věcem  
a postojům. Ale musíme si také říct – nemění  
se okolí, které na ně působí? Není horší  
a charakterově narušenější? V jakém stavu je 
česká rodina, jak důsledně se rodiče věnují  
výchově svých dětí? Jsem přesvědčen, že  
z dobré rodiny vycházejí i mravně čistější a od-
povědnější mladí lidé.“

Zásluhou města patří prostějovská hala 
Sportcentrum DDM k jedné z nejpěkněj-
ších u nás. Jaký máte – jako místostarosta 
– pocit, když v ní sedíte a například vo-
lejbalistky jdou za ziskem mistrovského ti-
tulu či úspěšně reprezentují v Champions 
League?

„Přiznám se, jsem svou funkcí trochu deformo-
ván a protože mám na starosti finance, tak za 
krásou a užitečností haly vidím napřed finanční 
prostředky, které jsme do ní jako město inves-
tovali. A přidám – velice užitečně investovali!  
A teprve pak se ze mě stává prostějovský fa-
noušek a v okamžiku, když se začne hrát, tak 
fandím někdy až nekriticky. A přiznám se, občas  
si ulevím i hodně neslušným slovem…“

Máte za sebou patnáct let v komunální 
politice. Když se ohlédnete – jste sám se 
svým působením na radnici spokojený? 

„Těžko se na tuhle otázku odpovídá. Říkám, že 
člověk nemá zapomínat na svou minulost, má 
se hlásit i k tomu, co měl asi udělat jinak, i když 
se to už stejně změnit nedá. Konečně – já si ani 
nemohu stěžovat na dobu před devětaosmde-
sátým rokem. Pracoval jsem sice většinou mimo 
prostějovský okres, ale i v těch těžkých podmín-
kách se našly časy, kdy se člověk mohl usmát  
a spokojeně se podívat na to, co dokázal  

vlastníma rukama. Když pohlédnu na těch 
patnáct let na radnici? Možná jsem mohl ně-
které věci vnímat trochu jinak, ale v podstatě  
říkám – snad jsem se zase tak velkých chyb  
nedopustil.“

Zastupitelé chtějí mít v Prostějově samo-
statnou fakultu zlínské Univerzity Tomáše 
Bati. 

„Mít samostatnou fakultu je otázkou prestiže.  
Nelze to poměřovat jen z pohledu příjmů do 
obecní pokladny. Chceme vysokoškolákům  
vytvořit co nejlepší prostředí. Město Prostějov  
potřebuje něco takového pro své občany a ne-
jen pro mladé lidi, je to také otázka rozvoje měs-
ta, nových příležitostí, dotýká se do určité míry  
i ekonomiky města. Mám radost, že jsou ve 
městě lidé, kteří usilují o to, aby u nás stálá  

fakulta byla, její vznik podporují všichni významní  
regionální politici.“

Koho považujete za nejznámějšího pros-
tějovského rodáka?

„Edmund Husserl se v Prostějově narodil, ale 
dlouho tady nežil. Pro mě největší osobností  
Prostějova je Otto Wichterle, v roce 1993 byla 
po něm dokonce pojmenována jedna z plane-
tek naší sluneční soustavy. Ale našli by se i další, 
například někteří významní kněží, nebo katoličtí 
básníci. S Prostějovem je velice úzce spojován 
Jiří Wolker. Byl bezesporu vynikajícím básníkem 
a že bylo v pozdější době někdy zneužito  soci-
ální vyznění jeho básní, to je věc jiná. Ale když 
se podíváme zpátky, tak v minulosti celá řada 
intelektuálů byla levicového smýšlení. Jiná věc 
pak je, jak se dokázali dívat na věci po roku 
1948. Myslím si, že u těchto lidí s odstupem času 
bychom neměli příliš vnímat, zda byli až moc 
politicky konformní, ale vnímat si spíše toho, co 
dokázali napsat, složit, namalovat, jak obohatili 
naši kulturu. Jen si vezměte Nezvala. Ano, ně-
kdo mu může vyčítat, že se po osmačtyřicátém 
roce výrazně angažoval, ale byl to velký básník. 
V duchu si někdy připomínám jeho verš z Ediso-
na: Tisíc jablek spadlo na nos zeměkoule a jen 
Newton doved těžit ze své boule. Ano, i tohle je 
Nezval a ne jen ten plakátový, jak byl mnohdy 
přezdíván… A nejznámější, já bych řekl – nejslav-
nější Prostějovák? Otto Wichterle.“

Co si myslíte o odpovědnosti politika? Je 
na české politické scéně stále dost po-
litiků, kteří mají odpovědnost vůči svým 
voličům?

„Jsem přesvědčen, že ano a kdyby tomu tak ne-
bylo, tak by na tom česká politika byla opravdu 

hodně špatně. Každý by měl mít odpovědnost 
vůči svým voličům, ale měl by mít odpovědnost  
i vůči celku, vůči všem. Těžko se pak odpovídá 
na otázku, proč politici, pokud udělají chybu 
nebo se jim něco nepodaří, neodstoupí. Ale 
musíme si přiznat, že politika je také – droga, 
pro některé je způsobem seberealizace a pro 
některé –  nechce se mi tomu ale věřit – i způ-
sobem obživy. A to je pak moc špatné… Znovu 
říkám, pocit odpovědnosti vůči vlastnímu poli-
tickému uskupení, vůči vlastní straně, ten musí 
převažovat, ale opakuji – musí být odpovědnost 
i vůči většímu celku. A já nechci hodnotit za  
druhé – co je dobré a co ne – ale určitě by  
poslanec, který se rozhodne, že už není schopen 
spolupracovat s vlastní stranou, měl složit man-
dát. Ať je zprava nebo zleva. Prostě se zvednout 
a odejít. Pak už to jsou jen vlastní hry…“

„Snad jsem žil život, který nebyl úplně nejhorší. Ale 
sám o sobě nemá člověk příliš mluvit, protože je to 
velice subjektivní a většina z nás má tendenci vidět 
se trochu růžovějšími brýlemi, než vás vidí ti druzí.“

„Zda mi žena neří-
kala, abych se už 
na všechno vykašlal  
a užil si důchodu? 
Samozřejmě, tato 
diskuze u nás doma 
tu a tam proběhne. 
Ale já mám nesmír-
ně hodnou a tole-
rantní ženu, takže se 
do těchto věcí příliš 
neplete. Ale zároveň 
musím říct, že díky 
ní jsem tak dlouho  
v politice vydržel.“  
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Jan Hájek vstal bájně z kvalifikace
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Jak se dostal Prostějovák Jan Hájek k vítězství? 
„Byl tak trochu schovaný v kvalifikaci,“ říkala  
o něm Petra Píchalová-Langrová, která byla 
v roli turnajové ředitelky už pojedenácté!  
Prvního nasazeného Štěpánka zradil kotník, 
Berdych skončil v semifinále, Hájka nezastavil 
nikdo. Jaké bylo nasazení? 1. Štěpánek 19. ATP, 
2. Berdych 20., 3. Andrejev (Rus.), 27., 4. Ljubi-
čič (Chor.) 53., 5. Gil (Port.), 66, 6. I. Minář 85., 7.  
Golubev (Kaz.), 88., 8. Navarro (Šp.), 89. Žebříč-
ková statistika potvrdila, že 16. ročník byl zcela 
jasně nejlepším v turnajové historii! Z Čechů 
se do hlavní soutěže dostali přímo Ivo Minář  
a Pavel Šnobel (174. ATP), z kvalifikace pak 
ještě Jan Minář a Jan Hájek. Tři karty udělaly  
z prostějovského turnaje jeden z nejlepších 
ve své kategorii na světě, už na začátku bylo 
jasné, že svou kvalitou se dostal nad nedávné 
turnaje v Mnichově či Kitzbühlu. „Na volné kar-
ty se nám podařilo získat dva nejlepší Čechy  
Radka Štěpánka a Tomáše Berdycha, jako ředi-
telka turnaje jsem si nemohla nich lepšího přát,“ 
konstatovala po losování Petra Píchalová- 
Langrová. Už dávno je jasné, že až případná 

klopýtnutí na Roland Garros otevírají dveře 
na Hanou. Třetí volná karta byla připravena 
pro Rusa Andrejeva, v Paříži se však nedočkal 
víza… „Škoda, Igor patří mezi nejlepší antukáře 
na světě,“ litovala turnajová ředitelka. Dopředu 
domluvenou volnou kartu získal Polák Jerzy  
Janowycz, talentovaný Polák, který patří k nej-
lepším v Evropě ve svém ročníku, za jeho  

startem stála prostějovská klubová filozofie  
a šance mladých nadějí. 

Vítěz prostějovského turnaje v letech 2003  
a 2004 Radek Štěpánek přijel do Prostějova 
v dokonalé náladě, Černoška se ptal, zda už 
někdo turnaj třikrát vyhrál, ten mu odpověděl, 
že bude prvním a slíbil mu, že když se dostane 
do finále, poletí na další turnaj do Halle soukro-
mým tryskáčem. Nakonec bylo všechno jinak, 
v prvním kole proti Cuevasovi z Uruquaye za 
stavu 6:2, 1:1 a 15:0 pro zranění kotníku vzdal… 
„Při returnu se mi podvrtla noha, ucítil jsem 
strašnou bolest a hned jsem věděl, že je konec.  
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. 

Neměl Berdych pocit, že by po odstoupení 
Radka Štěpánka a absenci Igora Andrejeva 
měl převzít roli turnajového lídra? „Nebylo by 
dobré myslet si, že turnaj najednou ztrácí kvalitu, 
je tady hodně vynikajících tenistů, kteří drží úro-
veň turnaje hodně vysoko. Nepřemýšlím o tom, 

že by se nyní měla pozornost soustředit právě 
na mě, jak jsem říkal, je tu stále dost hráčů, kteří 
to mohou a hlavně chtějí vyhrát.“ 

Jak procházel turnajem druhý nasazený To-
máš Berdych? V prvním kole porazil Belgičana  
Oliviera Rochuse ve třech setech, ve druhém  
ho čekal Brazilec Bellucci, který loni Tomáše vy-
řadil ve čtvrtfinále, o postupu Berdycha rozhodl 

Mýtus o věčně žijícím Fénixovi se táhne staletími. O tomto podivuhodném ptáku si 
vyprávěli lidé ve starověkém Egyptě, Sumeru, Babylónu, Asýrii, Tibetu, Indii, Číně, Řec-
ku, Římě… a nyní symbolicky nevstal z popela, ale z prostějovské antuky. Jan Hájek 
(TK AGROFERT Prostějov) zachránil 16. ročník prostějovského turnaje UniCredit Czech 
Open. Když odešly hvězdy, v prvním kole se zranil první nasazený Radek Štěpánek, 
v semifinále nestačil na Belgičana Darcise Tomáš Berdych, byl stále ve hře Jan Há-
jek. Nikdo ho ve finále nečekal a že by měl držet pohár nad hlavou? I šéfka turnaje  
Petra Píchalová-Langrová na něj na předturnajové tiskové konferenci zapomněla, 
když jmenovala obhájce titulu, kteří přijeli na Hanou. Už loni si prostějovští mysleli, 
že se nedá turnajová úroveň překonat, loni bylo jedenáct hráčů z první stovky, letos 
patnáct! „Dotkli jsme se stropu, dál už se v této kategorii nedá jít,“ říkal před finále šéf 
prostějovského tenisu Miroslav Černošek. V Prostějově se hrálo potřetí pod názvem 
prestižní italské banky.

„Musím být velice upřímný a říct to hodně nahlas 
panu generálnímu řediteli – Jirko, asi už lepší turnaj, 
z pohledu hráčského obsazení a podle současných 
pravidel challengeru, nebudeme nikdy schopni 
zvládnout.“

Miroslav Černošek k Jiřímu Kunertovi

UniCredit Czech 
Open 2009, 

finále dvouhry: 

Hájek – Darcis 
(Belgie) 6:2, 1:6, 6:4, 

finále čtyřhry: 

Brunström (Švédsko), 
Rojer (Holandské 
Antily) – Cuevas 
(Uruquay), Hrbatý 
(Slovensko) 6:2, 6:3.
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až třetí set. Mezi čtyři nejlepší stál Berdychovi 
v cestě Slovák Martin Kližan, vítěz juniorky na  
Roland Garros 2007, Tomáš vyhrál ve dvou 
setech. V semifinále pak byl Berdych jediným 
nasazeným a když se hledal největší favorit 
turnaje, oči se otáčely nejčastěji k němu. Dvě 
vítězství ho dělily od vítězství na prostějovském 
challengeru a zařadil by se tak k Čechům Rad-
kovi Štěpánkovi, Bohdanu Ulihrachovi a Janu 
Hájkovi, kteří turnaj v jeho patnáctileté historii 
vyhráli: „Bylo by pěkné, být napsaný mezi turna-
jovými vítězi, navíc, když hrajete doma. Ale po-
řád mi ještě chybí vyhrát dva zápasy a to je ještě 
dlouhá cesta.“ Tomáš Berdych však předpo-
slední krok neudělal, s Darcisem prohrál v boji  
o finále ve dvou tie-breacích. V každém přípa-
dě byl Berdychův postup do semifinále zatím 
jeho nejúspěšnějším vystoupením na prostějov-
ském turnaji.

Hájkovi ukazoval na začátku turnaje počítač 
ATP 288. místo! Vítěz prostějovského turnaje  
v roce 2006 a nedávný šampion padesátisí-
cového Prosperita Open byl v kvalifikaci až šes-
tým nasazeným! V prvním kole v dešti porazil 
Robina Vika, ve druhém kole jasně domácího 
juniora Rumlera a vítězstvím s Pospíšilem si ote-
vřel dveře do hlavní soutěže. První kolo a Jan  

Minář, ve druhém kole po vítězství nad Španě-
lem Gimeno-Traverem postoupil do čtvrtfinále, 
kde se utkal s bývalým třetím hráčem světa 
Chorvatem Ljubičičem. „Nečekal jsem, že to 
bude až tak jednoduché. Kromě začátku zápa-
su, kdy Ljubičič vedl 3:1 a ještě navíc servíroval, 
to pak už bylo v mé režii. Na začátku jsem hrál 
špatně, byl jsem hodně nervózní, ale pak jsem 
se vrátil ke své hře,“ říkal po zápase spokojený 
Hájek.  

Před semifinálovými duely přehráli ve finále 
debla Švéd Johan Brunström a Jean-Julien  
Rojer z Holandských Antil slovensko-uruquays-
kou dvojici Hrbatý-Cueves. „Vyhráli jsme, ale 
konkurence byla silná, byl to opravdu dobře ob-
sazený turnaj,“ říkal po slavnostním ceremoniá-
lu Švéd Brunström. „Nečekali jsme, že tu máte 
tak nádherný areál, cítili jsme se tady oprav-
du moc dobře. Skvělá organizace, takových  
challengerů na světě moc není…“

Jan Hájek bojoval proti Italu Staracemu a po-
koušel se dál snít svůj tenisový sen – dostat 
se do finále UniCredit Czech Open. Podařilo  
se mu to! „Kdyby mi někdo předtím, než jsem 
vstoupil do kvalifikace, řekl, že se probojuji do 
finále, tak bych mu určitě odpověděl, že to není 
možné. Na druhé straně jsem v posledních týd-
nech hrál docela dobře, takže vyhrát tento tur-
naj zase nic nemožného není.“ Takže už byl Jan 
Hájek s účastí na Czech Open spokojený? „Ne, 
ještě ne. Absolutně spokojený budu až poté, co 
uspěji ve finále…“ Mnozí říkají, že kdyby se u nás 
hrálo více turnajů, byl by Hájek do padesátky. 
„Doma se mi vždycky daří, rád hraji před domá-
cím publikem, navíc v Prostějově mám hodně 
známých a kamarádů.“ Jan Hájek byl zatím 
nejlépe na počítači ATP na 71. místě, to se psal 
rok 2006. Koho si přál Hájek ve finále? „Určitě 
Tomáše. Zaprvé jsme velcí kamarádi, zadruhé 
oba hrajeme za Prostějov a titul zůstane doma, 
vyhrál by Prostějovák.“  Tomáš Hájkovi přání ne-
splnil, s Darcisem prohrál ve dvou tie-breacích. 

Miroslav Černošek se už mnohokrát vyjádřil, že 
pro něj je ideální sestava finále – duel českého 
hráče se zahraniční hvězdou. „Poté, co hned 
na začátku nešťastně v turnaji skončil Radek 
Štěpánek, jsem věřil, že vyhraje Tomáš Berdych. 

Ještě štěstí, že se zezadu objevil Honza Hájek, 
který se bojovným výkonem doslova prorval 
do finále. Všichni mu fandí a věří, že zopakuje 
vítězství z roku 2006,“ říkal před finále Miroslav 
Černošek.

Finále bylo duelem hráčů, kterým věřili jen 
ti největší optimisté. Hájek postoupil z kvalifi-
kace a Darcis se mezi nasazené nedostal… 
S čím šli oba do finále? Hájek věřil, že se mu 
podaří zopakovat výkon z nedávného turnaje 
Prosperita Open v Ostravě, kde Belgičana ve 
třech setech porazil a Darcis doufal, že Hájkovi 
porážku oplatí… Hájek vstoupil do finálového 
duelu UniCredit Czech Open impozantně. Po 
úvodních třech vyrovnaných gamech zpřesnil 
hru a pěti vyhranými hrami po sobě získal za 
necelou půlhodinu úvodní sadu. Darcis se však 
ve druhém setu vzchopil, Hájkovi utekl začátek 
druhého setu a o všem se rozhodovalo v setu 
třetím… „Zklidnil jsem se a řekl si, že toto je můj 

„Tohle je nejlepší turnaj v České republice, tohle je 
Czech Open. Pro Českou republiku, pro to, co potře-
buje český tenis, pro zázemí a zájmy těch, kteří ten-
to turnaj platí a podporují, je UniCredit Czech Open 
ideálním produktem. Český tenisový svaz je na tento 
turnaj pyšný a bude ho vždycky podporovat.“ 

Ivo Kaderka, prezident ČTS
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poslední set v tomto turnaji a musím jej jedno-
značně vyhrát,“ dodal Hájek. Vedl 5:2, Darcis 
ještě zápas zdramatizoval a Hájek proměnil až 
čtvrtý mečbol. Pětadvacetiletý Jan Hájek vyhrál 
turnaj v Prostějově podruhé po tříleté přestáv-
ce, v dosavadní šestnáctileté historii se kromě 
Hájka podařilo v tomto turnaji dvakrát zvítězit 
ještě Radku Štěpánkovi, Bohdanu Ulihrachovi  
a Richardu Frombergovi z Austrálie.

Kam řadí ve své kariéře Jan Hájek vítězství na 
UniCredit Czech Open 2009? „Před třemi lety 
jsem říkal, že největší úspěch byl tady v Pros-
tějově, pak jsem hrál v roce 2007 třetí kolo na 
Roland Garros a teď jsem vyhrál Czech Open, 
který byl obsazený jak turnaj kategorie ATP. Ne-
chci říkat, co je pro mě úspěch číslo jedna, ale 
tyhle ty turnaje mi zůstanou v paměti do konce 
života.“

„Tohle je nejlepší turnaj historie, splnili jsme to, co jsme před turnajem slibovali. Pat-

náct hráčů první stovky ATP, to je proti loňsku velké zlepšení, navíc první dva nasazení  

byli nejlepší čeští hráči Radek Štěpánek a Tomáš Berdych. Škoda, že nás na začátku 

potkala velká smůla a zranil se Radek. Mrzí mě to i proto, že jsme měli v úterý na jeho 

zápas fantastickou návštěvu, plný centrální dvorec a kdyby Radek v turnaji pokračo-

val, tak bychom stále překračovali rekord v návštěvnosti.“ 
Petra Píchalová-Langrová,

ředitelka UniCredit Czech Open 2009 

„V bance všem kolem říkám, že se všechno dá zlepšit, takže musím také tady vytvá-

řet nějaký tlak… To říkám symbolicky, protože spolu s panem Dr. Černoškem stojíme  

za touto turnajovou filozofií a říkám otevřeně – do turnaje vyšší kategorie bychom  

peníze nedali, když navíc dobře víme, že bychom prakticky nic nezískali. Vždycky  

se dá něco vylepšit, vždycky může přijít nějaké překvapení, organizátoři prakticky  

pokaždé přišli s něčím novým a znovu opakuji – jsme s turnajem v této podobě moc 

spokojeni. Jen si vezměte letošní exhibici s Kurnikovovou, bylo nabito, lidé se bavili, 

příště to bude určitě také tak…“
Ing. Jiří Kunert, 

předseda představenstva
a generální ředitel UniCredit Bank 
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Páteční večer po divácky atraktivních čtyřhrách s Annou 
Kurnikovovou patřil už tradičně V.I.P. Party, která měla nejen 
bohatý kulturní program, ale byly – jako už tradičně – pře-
dány charitativní šeky. V programu vystoupila skupina Kryš-
tof, Viktor Sodoma, velký ohlas měla módní přehlídka firmy 
Steilmann.

I tentokráte měla prostějovská V.I.P. Party reprezentační ob-
sazení, přijeli představitelé politického a společenského ži-
vota, sportovní celebrity, šeky předávali mj. Mirek Topolánek, 
Anna Kurnikovová, Jaromír Jágr či Martin Straka. „Chceme 
v rámci našich doprovodných akcí přivést do Prostějova 
atraktivní bývalé tenisové hvězdy, vynikající sportovce a na-
bídnout program, který pobaví a přitáhne. Vážíme si toho, 
když naši obchodní partneři a přátelé přijedou a jsou u nás 
spokojeni,“ říká několik let Miroslav Černošek, pro kterého je 
pátek už tradičně nejdůležitějším turnajovým dnem. „Přijíž-
dějí obchodní partneři, začíná doprovodný program a sa-
mozřejmě je dobré, když v turnaji hrají ještě Češi,“ říká šéf 
prostějovského tenisu. „Loni se ve finále dívali na dva Argen-
tince a takový zápas zajímá většinou jen ty, kteří mají rádi 
tenis. Letos to bylo výborné, Berdych a Hájek byli semifinále, 
v obou zápasech jsme měli šanci na finále a Honza Hájek 
nakonec turnaj vyhrál.“ 

V.I.P. Party měla už tradiční noblesu, konal se jako při všech 
minulých ročnících tenisový turnaj osobností. V areálu Ná-
rodního tenisového centra Morava a v hotelu Tennis Club 
měli všichni hosté UniCredit Czech Open dostatek příležitostí 
k regeneraci. 

V Prostějově při UniCredit Czech Open už byli mj. Lendl,  
Courier, Lewis, i letos vše mělo – hvězdné obsazení.

Hvězdné obsazení turnajového zákulisí
Doprovodné akce

„Doprovodný program je rok od roku kvalitnější, 
organizátoři přicházejí stále s novými nápady a to 
rozhodně zvyšuje prestiž našeho turnaje,“ 

říká šéf UniCredit Bank Ing. Jiří Kunert



23

V rámci doprovodného programu UniCredit Czech Open 
2009 se konal už tradičně golfový turnaj, do Slavkova u Brna 
na greeny Austerlitz Golf Clubu přijeli představitelé obchod-
ních partnerů, vynikající sportovci, celebrity. V nádherném 
areálu také začínal atraktivní program Anny Kurnikovové. 
Na první jamce ji čekali nejen Šebrle, Jágr, Bartoška, Eben, 
Straka, ale i stovky diváků, kteří se přišli podívat na čestný 
odpal ruské krásky. „Naposledy jsem hrála snad před čtyř-
mi lety. A moc mi to nešlo. Poprvé jsem si golf vyzkoušela 
někdy v devíti deseti letech v akademii v Miami, tam bylo 
v našem areálu hřiště. Golfu se ale nevěnuji,“ poznamena-
la Kurnikovová ve Slavkově. Od Romana Šebrleho si půjči-
la hůl, dopředu všechny kolem varovala, aby nestáli moc 
blízko. „Běžte dál, je to moje druhá rána za posledních pět 
let,“ říkala fotografům, kteří toužili po nejlepších záběrech. 
Odpálila a jeden z nich se chytl za rameno. „Vidíte? Co jsem 
vám říkala.“ Až čtvrtou ránou odpálila míček do vzdálenosti 
padesáti metrů. „Kdepak, golf moc neumím, v tenisu jsem 
lepší,“ dodávala jakoby na omluvu.

Golfový turnaj se hrál v turnajový pátek UniCredit Czech 
Open už potřetí, „O tento turnaj je mezi partnery UniCredit 
Bank a představiteli obchodních firem stále větší zájem, golf 
hrají stále více i sportovci a lidé ze showbyznysu. A navíc se 
rok od roku zvyšuje kvalita, mnozí z účastníků našeho turna-
je se golfu pravidelně věnují,“ říká manažer TK PLUS David 
Lenz, který má V.I.P. turnaj osobností na starost.

Golf 
už k turnajovému programu patří

Golfový V.I.P. turnaj osobností

KATEGORIE DLE HANDICAPŮ: 

0 -13 Martin Erat

13,1 - 20 Antonín Panenka

20,1 - 28 Samuel Nováček

28,1 - 54 Lukáš Jílek

VLOŽENÉ SOUTĚŽE

LONGEST DRIVE: Roman Šebrle

NEAREST TO THE PIN: Milan Matzenauer
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FED 

Jeden míč chyběl k postupu do finále
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Brněnská hala Rondo se připravovala na velký 
tenisový svátek, za dokonalou organizací opět 
stála společnost Česká sportovní. Všechno vy-
padalo nadějně, americká kapitánka Mary Joe 
Fernandezová nepřemluvila sestry Williamsovy, 
přijela k semifinále se sestavou, která se roz-
hodně nemohla považovat na favorita zápasu. 
Nedá se také říct, že by nehrající kapitán Petr 
Pála nadšeně sdílel optimismus, který byl skoro 
všude kolem něj. „Už to, že hrajeme semifinále 
Fed Cupu je velký úspěch a tak bychom to měli 
brát. O to je to ale vše náročnější a zrádnější. 

Všichni nás považují za favority, ale i Američanky 
tady mají velice kvalitní tým. Rozhodně si nemys-
lím, že když tu nejsou sestry Williamsovy, že je to 
jasný zápas. Mají tu Mattekovou, je 38. na WTA, 
přitom dlouho nehrála a jistě by byla výš, je tu 
Huberová, první hráčka na světě v deblu. Zatím 
jsme byli vždycky favority deblového zápasu, 
v tomhle případě je to naopak. Nebude to jed-
noduché a myslet si, že jasně vyhrajeme, by byla 
hloupost. Hrát o finále je hodně lákavé, ale je to 
jen prostě velká šance,“ dodával Pála krátce po 
losování a příští hodiny potvrdily, jak krutou měl 
pravdu.

Kapitánka Mary Joe Fernadezová byla diploma-
ticky vstřícná, ale kdo se točil kolem amerického 
týmu, ten určitě musel vnímat, jak svému týmu 
nepřetržitě dodávala optimismus. „Češky mají 
velmi solidní tým, ale věřím, že každý zápas bude 
nesmírně náročný. Náš tým je mladý a nezkuše-
ný a o to větší je to pro něj výzva. Na papíře to 
vypadá vše jasně, ale Fed Cup je opravdu spe-
cifická soutěž a my uděláme všechno pro to, aby 

žebříčková čísla neplatila,“ říkala už po příjezdu 
do Brna, navíc jako zkušená bývalá fedcupová 
reprezentantka věděla, že Matteková i Glatcho-
vá měly zažít v tomto semifinále svou fedcupo-
vou premiéru! „Někde začít musí a já jim věřím,“ 
dodala pak na tiskové konferenci.

Dlouho se nevědělo, zda nastoupí Petra Kvito-
vá, pak se přece jen na taraflexu brněnského 
Ronda objevila, dny příští pak ukázaly, zda to 
nebylo přece jen unáhlené. Zraněný kotník ur-
čitě nebyl doléčený a Petra následně přišla  
o několik turnajů, navíc nemohla letos obhajovat 

loňské osmifinále na Roland Garros. Ona sama 
určitě chtěla nastoupit… „Doufám, že se neobjeví 
žádné komplikace, nic mě nebolí,“ řekla. Ještě 
v pátek ráno podstoupila elektroléčbu zraně-
ného kotníku, při zápase ho měla zatejpovaný  
a když vyhrajete, vždycky si myslíte, že je vše 
v pořádku. I potřetí ve fedcupovém začátku  
porazila Kvitová jedničku soupeře, ale ze začát-
ku – jak přiznala – byla hodně nervózní. Neode-
vzdala zápas ani za stavu 3:5 ve druhém setu 
a za hodinu a půl získala první český bod. „Od 
včerejška, kdy jsem se dozvěděla, že budu hrát, 
jsem byla nervózní. A navíc se  jedná o semifi-
nále. To je něco jiného, než první kolo! Na dru-
hé straně mi hodně lidí moc nevěřilo, asi čekali,  
že zápas skrečuju,“ říkala Petra po zápase.  
A Matteková? „Petra byla lepší, dostala jsem se 
pod tlak, moc nadějí mi  nedala.“

Vedli jsme 1:0 a Iveta Benešová měla získat dru-
hý, už skoro postupový bod, ale naopak –  de-
vatenáctiletá debutantka Alexa Glatchová, 114, 
hráčka WTA, byla překvapivě jasně lepší a první 

„Je to strašná škoda. Holky byly po většinu zápasu 
lepším týmem, ale v tom je tenis ošemetný. Chyběl 
jeden míč, ale v tenise není nikdy konec.“

Petr Pála

„Tohle se nemělo stát,“ říkala hodinu po skončení čtyřhry Květa Peschkeo-
vá, dlouhou dobu jasně nejlepší hráčka rozhodující deblové partie. Ano, 
takovou ránu osudu si český tenis rozhodně nezasloužil. Jen pár centi-
metrů a český fedcupový tým se mohl po jedenadvaceti letech znovu 
probojovat do finále! V rozhodující čtyřhře měla naše deblová dvojice 
Peschkeová, Benešová za stavu 6:2, 5:2 mečbol! Return Peschkeové po 
druhém servisu Mattekové skončil v autu a pak se tenisové štěstí začalo 
otáčet na americkou stranu. „Je to strašná škoda. Holky byly po většinu 
zápasu lepším týmem, ale v tom je tenis ošemetný. Chyběl jeden míč, ale 
v tenise není nikdy konec. Míč přešel lehce za čáru, Matteková se vzpa-
matovala a už to byl zase otevřený zápas,“ řekl český kapitán Petr Pála. 
Peschkeová pak prohrála poprvé podání, rázem bylo ve druhém deb-
lovém setu srovnáno na 5:5 a v tie-breaku už český pár začal klopýtat. 
Ve třetím setu pak byly Američanky Matteková s Hubertovou jasně lepší. 
Z obrovské euforie a nadšení jsme se propadli do fedcupového smutku. 

Jeden míč chyběl k postupu do finále

ČR – USA 2:3, 
Brno, 25. – 26. 4., 
semifinále Světové 
skupiny 
I. Kvitová – Matteková-
Sandsová 6:3, 7:6 (2), 
Benešová - Glatcho-
vá 1:6, 2:6, Šafářová 
– Matteková-Sand-
sová 6:3, 6:1, Kvitová 
– Glatchová 2:6, 1:6, 
Peschkeová, Bene-
šová – Huberová,  
Matteková-Sandso-
vá 6:2, 6:7(2), 1:6.
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game uhrála Benešová až za stavu 0:5! Iveta 
získala na zarputilé Američance jen tři hry, pro 
všechny to byl velký šok, Benešová na tiskové 
konferenci končila s fedcupovou reprezenta-
cí, ale jak se pak ve druhém zápase ukázalo, 
Glatchová byla silnější, než si všichni mysleli…  
Benešové se Američanka nelekla, bylo jí jed-
no, že hraje proti devětadvacáté hráčce světa, 
která byla ve finále v Hobartu, dvakrát skonči-
la v semifinále a v Miami uhrála čtvrtfinále…  
Po zápase se Benešová zahalila po smutku, 
chyběla na týmové večeři, ale přiznejme, kdyby 
mečbolový return Peschkeové byl o pár centi-
metrů kratší, vystoupila by naopak Iveta spolu 
s Květou mezi fedcupové hrdinky.

Nedělní fedcupový program měl stejnou re-
žii jako proti Španělsku v prvním kole, do role 
šťastné zachránkyně byla pasována opět  
Lucie Šafářová, měla získat druhý bod a svou  
roli dokonale splnila. I se zatejpovaným rame-
nem porazila Mattekovou-Sandsovou naprosto 

hladce. „Snažila jsem se hned od začátku pře-
vzít režii zápasu do svých rukou, soustředila jsem 
se na každý míč a jsem moc spokojená,“ říkala 
Šafářová po zápase. „Teď to chce ještě jeden 
bod.“ A Matteková? „Chvílemi jsem si připadala 
na dvorci naprosto zbytečná.“

Kvitová měla rozhodnout, na bolavý kotník nikdo 
nemyslel, ale Petra uhrála jen tři gemy! Glatcho-
vá za hodinu a pět minut vyrovnala na 2:2 „Moc 
mě to všechno mrzí.“ Kvitová svou prohru dlouho 
oplakávala… „Už ráno jsem se necítila dobře, kot-
ník se ozýval. Glatchová to hrála z jedné strany  
na druhou, samý čop – nevěděla jsem si s tím 
rady. Moc jsem chtěla týmu přinést třetí bod,“ 
říkala se slzami v očích. Bylo na ní vidět, že ji  
zatím tenis ještě nepřinesl větší zklamání. A de-
vatenáctiletá Američanka? „Je to neuvěřitelné, 
ani nevím, jak jsem to dokázala.“ Přiznejme,  
i americké vítězné sebevědomí, hrálo v ce-
lém zápase velkou roli. Vyhrát s každým, všude  
a v každé době, to si myslel a tak v Brně vystupo-
val po celou dobu i americký tým . Prostě – kdo 
jiný než my a je úplně jedno, že jsme tu s hráč-
kami, které nemají s týmovými zápasy pražádné 
zkušenosti. Nedá se říct, že by tyhle pocity našim 
hráčkám chyběly, rozhodně je ale nedávaly  
razantně najevo.

V závěrečné čtyřhře jsme si už skoro sáhli na vy-
toužené finále, aby nás v poslední vteřině vytla-

čily ze dveří Američanky. Český tenis mohl vkro-
čit po jedenadvaceti letech do finále Fed Cupu, 
americká lavička zděšeně vzývala tenisovou 
naději, aby pak po jen o pár centimetrů delším 
returnu Peschkeové bylo všechno jinak… 6:2, 5:2, 
mečbol! Asi jsme nemohli chtít víc… Peschkeová 
s Benešovou byly v euforii, hala ve varu, všichni 
jsme si mysleli, že nic jiného – než česká radost 
– nemůže přijít. Američanky získaly set v tiebre-
aku a ve třetí sadě se hrálo už podle jejích not. 
„Pořád jsem věřila, že vyhrajeme,“ řekla pak 
americká kapitánka Mary Joe Fernandezová, 
která zlom v zápase viděla na konci druhé sady. 
„Od stavu 5:5 jsme byly lepším týmem, Češky  
se psychicky zlomily a Češky jsme přehrály.“

Petr Pála byl po zápase zdrcený, bylo na něm 
vidět, jak moc chtěl, aby jeho tým udělal krok do 
finále. „Chyběl jediný míč. Holky byly dvě třetiny 
zápasu lepším párem. Sám tomu ještě nevěřím.“ 
A šťastná Huberové po zápase? „Na kurtu jsme 
dlouhou dobu hrály druhé housle. Květa hrála 

jako o život, Iveta se k ní brzy přidala. Bezradností 
jsem na kurtu skoro brečela. Nevynucená chyba 
Peschkeové při mečbolovém returnu nás vrátila 
do hry. Jsem šťastná, Češky nebyly horší.“ 

I prezident Kaderka jakoby stále věřil, že se musí 
probudit ze špatného snu. Už už byl za tribunou 
připravený, aby běžel jako jeden z prvních bla-
hopřát českému týmu… „Za těch skoro dvanáct 
let ve funkci prezidenta českého tenisu jsem 
toho v týmových soutěžích zažil opravdu hodně 
a dobře vím, jak je úspěch na jedné straně blíz-
ko, aby ho jeden míč odvál hodně daleko. A mu-
sím při hodnocení zápasu s Amerikou objektivně 
konstatovat, že obrovská zodpovědnost v sobotu 
hodně svázala nohy Ivetě, v neděli určitě i Petře 
Kvitové. Ale kdo před dvěma lety tušil, že se Petra 
stane oporou týmu, že se na ní bude moci kapi-
tán spolehnout?! Rád připomínám Petřinu touhu 
i přes složité zranění nastoupit, pomoci týmu a je 
jasné, že o to větší bylo její zklamání, že nepřida-
la třetí bod,“ říkal po zápase šéf českého tenisu 
Ivo Kaderka. „A Iveta? Kdyby loni nebylo jejího 
vynikajícího výkonu v Izraeli, nikdy bychom neby-
li v semifinále Fed Cupu! Byla to ona, kdo před  
rokem v Ramat Hašaronu pomohla vrátit na 
čtvrtý pokus český fedcupový tým do Světové 
skupiny! Druhý den porazila Peerovou a pak spo-
lu s Květou vyhrály rozhodující čtyřhru. Náš tým  
si zaslouží velkou poklonu.“

„Náš tým je mladý a nezkušený a o to větší je to pro 
něj výzva. Na papíře to vypadá vše jasně, ale Fed 
Cup je opravdu specifická soutěž a my uděláme 
všechno pro to, aby žebříčková čísla neplatila.“

Mary Joe Fernadezová 

„Je určitě spravedli-
vé posuzovat zápas 
s Amerikou v kon-
textu celé sezóny. 
S mladým týmem  
a zkušenou Květou 
Peschkeovou jsme 
dokázali opravdu 
hodně, skončili jsme 
třetí na světě! Byli jsme 
pár centimetr od finá-
le a od postupu mezi 
dva nejlepší týmy ze-
měkoule! Moc nás 
to všechny bolí, jsme 
z toho smutní, ale 
z druhé strany – ne-
měli jsme žádné ba-
rážové starosti, opět 
jsme potvrdili vysokou 
prestiž českého teni-
su a je škoda, že se 
k nám tenis tentokrá-
te otočil tou smutnější 
stranou. Ukázali jsme 
však světu, že tenis 
umíme a je mi líto, 
že už nemáme mož-
nost – dokázat ještě 
víc. Ano, jsme třetí 
na světě a takových 
sportů u nás moc 
není.“

< Ivo Kaderka >
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Jágr

Desáté jubilejní léto
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Prostějovští se snaží každoročně obohacovat 
program JÁGR Teamu, loni to byly např. závo-
dy na motokárách, pevné místo v aktivním létě 
nejlepších hokejistů si však už našel golf. „Před 
třemi lety jsme se tento sport rozhodli dát do 
programu především proto, že mnoho hráčů 
NHL golf pravidelně hraje i v zámoří, navíc je vi-
dět, jak se rok od roku zlepšují. O golfové turna-
je je mezi hokejisty i obchodními partnery JÁGR 
Teamu velký zájem,“ říká manažer TK PLUS Ing. 
Petr Fridrich, který zajišťuje akce JÁGR Teamu 
už podesáté! Konečně i hokejista Martin Erat 
byl nejlepší na V.I.P. golfovém turnaji osobností, 

který se konal v rámci UniCredit Czech Open 
v Austerliz Golf Clubu ve Slavkově u Brna. Pře-
dehrou tenisového a golfového turnaje byla už 
tradiční páteční V.I.P. Party, na které se předsta-
vil s největšími hity Peter Nagy a po něm nabídl 
svůj recital Jakub Smolík. 

JÁGR TEAM TENNIS OPEN 2009 určitě patří 
k nejsledovanějším letním sportovním aktivi-
tám v České republice a je už tradičně spojen 
s přítomností významných osobností veřejného 
života, bankovnictví, byznysu, sportu a kultu-
ry. Loni poprvé se nehrál tenisový turnaj JÁGR 
Teamu v prostějovském areálu Národního 
tenisového centra Morava, hokejové hvězdy  
a další celebrity přivítal areál Véska u Olomou-
ce, stejně tomu bylo i letos. Tenisový i golfový 
turnaj se uskutečnily v poslední červnovou 
sobotu v krásném prostředí v podhůří Malého 
Jeseníku na Olomoucku. Jaromír Jágr jel na 
Hanou s tím, že se představí v tenisovém turnaji, 
ale natažený sval z předcházejícího fotbalové-
ho zápasu JÁGR Teamu v Českém Dubu ho na 
kurt nepustil. Do Vésky přijeli mj. Tomáš Kaberle, 
Tomáš Plekanec, Petr Průcha, Karel Pilař a další 
hokejisté, na dvorcích se představily osobnosti 
z politického života, stejně jako bývalí vynikající 

sportovci  - např. Jan Železný, Aleš Valenta, Jiří 
Novotný, Karel Nováček, Tomáš Cibulec, David 
Rikl. Mediálním partnerem projektu JÁGR Team 
Tenis Open 2009 bylo Radio Haná na 92,3 FM. 

Součástí tenisové exhibice byly autogramiá-
dy hráčů Jágr Teamu a charitativní projekty. 
„Tentokráte jsme se snažili reagovat na složitou 
situaci kolem povodní na Jesenicku a proto byl 
první šek ve výši 50.000 Kč věnován oblasti Jese-
níků na škody způsobené vodním živlem. Další 
šek ve výši 25.000,-Kč obdržela mateřská školka 
ve Vésce,“ konstatoval Petr Chytil. Ředitelce 
školky Pavlíně Coufalové předávali šek Jaromír 

Jágr a Ivan Langer, ta velice ocenila finanční  
výpomoc a slíbila, spolu se starostou obce Do-
lany Ing. Janem Doleželem, že finanční obnos 
bude použit na obnovu dětského školkového 
hřiště ve Vésce. 

V tenisovém turnaji opět uspěl – stejně jako loni 
– pár Langerová, Langrová. Loni ve finále pře-
hrály dvojici Dalík, Tomáš Kaberle, letos si v tur-
naji osobností manželka politika Ivana Langera 
společně s bývalou špičkovou tenistkou poradili 
ve finále s párem Aleš Valenta, Tomáš Pleka-
nec. V turnaji tenisových legend vyhrál čtyřhru 
Tomáš Kaberle společně s Karlem Nováčkem, 
když ve finále porazili pár Jan Železný, Tomáš 
Cibulec.

Další akcí JÁGR Teamu byl beachvolejbalový 
turnaj ve Starých Splavech u Máchova jezera, 
od 16. do 22. srpna se budou hokejisté připra-
vovat v Prostějově v rámci kondičního soustře-
dění. V tomto týdnu rovněž odehrají několik 
exhibičních utkání. „Místa zápasů ještě budou 
upřesněna. O zápasy JÁGR Teamu je velký  
zájem, takže musíme vybrat ty nejvhodnější vari-
anty,“ konstatoval při turnaji ve Vésce manažer 
TK PLUS Ing. Petr Fridrich.

Spolupráce s JÁGR Teamem začala v Prostějově v šestadevadesátém 
roce, v roce 2000 se TK PLUS stala poprvé na tři roky exkluzivním marketingo-

vým partnerem JÁGR Teamu. V dřívějších letech pečovala TK PLUS jen o teni-

sový turnaj hvězd NHL, nyní firma stojí za celým letním seriálem JÁGR Teamu. 

„Za tu dobu se už vytvořily velice úzké vztahy, Jaromír Jágr a někteří další 

se zúčastňují i ostatních projektů, které jsou mimo oficiální program našeho 

společného seriálu. Rozhodně se nám s JÁGR Teamem podařilo v uplynulé 

době mnoho dobrých akcí, bylo při nich věnováno i hodně prostředků na 

charitativní účely,“ říká jednatel TK PLUS Mgr. Petr Chytil. „Nejrůznější akce 

jsou samozřejmě obohacením letního programu JÁGR Teamu, ale vždy jde 

především o kvalitní přípravu na prestižní hokejové soutěže ve světě.“

Jágr

Rozhodně se nám s JÁGR Teamem podařilo v uply-
nulé době mnoho dobrých akcí.

Petr Chytil

„Tentokráte jsme se 
snažili reagovat na 
složitou situaci kolem 
povodní na Jesenic-
ku a proto byl první 
šek ve výši 50.000 Kč 
věnován oblasti Jese-
níků na škody způso-
bené vodním živlem.“

< Petr Chytil >
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Zlatá

Usain Bolt okouzlil Ostravu 
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Na druhém místě majitel společnosti Česká 
sportovní neopomene zdůraznit, že o kvalitě 
každého projektu rozhodují i dokonalí spolu-
pracovníci. „Tretru jsme začínali s jedním pol-
ským manažerem, ten první ročník nám ale 
moc nevyšel, tři velké kubánské hvězdy v čele 
se Javierem Sotomayorem nepřijely a ani jsme 
nevěděli, že do Ostravy nedorazí. Pamatuji si, 
byli jsme tehdy v nepříjemné mediální situaci  
a pak jsme na doporučení Honzy Železného  
začali spolupracovat s Alfonsem Juckem. Ali  
pro Honzu dělal, řekli jsme si, že to s ním zkusí-
me a hned první sezona dopadla dobře. Jeho 
výborné jméno, jeho skvělé vyjednávací schop-
nosti nám přinášejí úspěch v tom, že – devade-
sát procent hvězd, které nasmlouváme, pak 

na mítinku opravdu startují. Letos se nám třeba 
stalo, že nám na Mítinku světových rekordmanů 
v O2 Aréně nepřijely Blanka Vlašičová a Pamela 
Jelimová, to je věc naprosto běžná, znovu však 
opakuji – co nasmlouvá Ali Juck prakticky vyjde. 
S Alim se výborně spolupracuje, ve svém obo-
ru je vynikající. Startovní listina našich mítinků je  
dokonalá vizitka jeho kvalit.“

Populární atletický mítink přišel několik týdnů 
před zahájením s dvěma novinkami. Tou hlavní 
byla oproti minulým letům změna na postu ře-
ditele mítinku, stal se jím nejlepší oštěpař histo-
rie a legenda české atletiky Jan Železný. Nový 
je i název mítinku –  Zlatá tretra Ostrava. „Je to 
pro mě obrovská čest. Ostrava je mou srdeční 
záležitostí. Vždy jsem tady hodně rád závodil 
a snažil se podávat nejlepší výkony,“ říkal nový 
ředitel Jan Železný. „Honza je nejen ve světě 
atletiky, ale i v olympijském hnutí respektova-
nou osobností. Navíc obsazení mítinků je stále 
více otázkou zákulisí a diplomacie,“ konstatoval  
Miroslav Černošek. 

Jak vnímal start Usaina Bolta na Zlaté tretře její 
nový ředitel? „Od začátku bylo jasné, že Bolt 

bude největší hvězdou mítinku, ale na druhé 
straně – jedno jméno nestačí. Když budete mít 
na startu tu největší superstar, tak to ještě nezna-
mená, že to bude vynikající mítink. Ale to, že si 
Bolt vybral mezi těmi všemi atraktivními nabíd-
kami Ostravu, potvrzuje vynikající kvalitu těch, 
kteří se o startovní litinu starají. Ale vezměte si 
třeba loňský ročník Zlaté tretry. Rozhodně tu loni 

„Mockrát jsem opakoval, že každá úspěšná sportovní akce musí mít 

velkou hvězdu a obhajovat pozici Bolta je naprosto zbytečné, je jas-

ně nejlepším sportovcem světa, byl králem olympijských her v Pekingu, 

světový rekordman a o takové investici se prostě nemůže přemýšlet,“ 

odpovídá Miroslav Černošek na otázku – Jak složité bylo zajistit finan-

ce na start Jamajčana Bolta na Zlaté tretře. „Na druhé straně však mu-

sím zdůraznit, že všechny investice do hvězd dělám po zralém uvážení, 

s rozvahou, vynaložené finance se prostě musí vrátit. A zda bylo složité 

sehnat na tohoto dnes už legendárního sprintera peníze? Společnost 

TK PLUS má dlouhodobé smlouvy na Zlatou tretru, vím, s jakým rozpoč-

tem každý rok pracuji, ale – v tomto případě nebyl problém získat od 

obchodních partnerů prostředky navíc. Na tohle jméno dnes slyší celý 

svět! Bolt je prostě hvězda, kterou chce mít ve své startovní listině každý 

ředitel mítinku, pro mě osobně to byla obrovská prestiž, že si Bolt ve 

svém programu vybral právě Ostravu a náš mítink,“ dodává Černošek.

Zlatá

„Usain Bolt v Ostravě potvrdil, že patří zcela jasně 
k nejlepším sportovcům světa, je už velkou mega-
star, stal se miláčkem publika. V průběhu celého 
pobytu v Ostravě se choval fantasticky, vstřícně, je 
na něm vidět, jak ho atletika baví, jak chce svými 
výkony dělat lidem radost, jak je rád na světě.“

Miroslav Černošek
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byly větší hvězdy než Kubánec Dayron Robles, 
ale nakonec to byl on, kdo Zlatou tretru prosla-
vil světovým rekordem na 110 metrů překážek,“ 
říkal před mítinkem Jan Železný. „A když bych 
měl vyslovit nějaké přání, tak aby se nám poda-
řilo v Ostravě v budoucnu opět uvést do světa 
velké atletiky novou superhvězdu.“

Třebaže na 48. ročníku Zlaté tretry Ostrava 2009 
nepadaly světové rekordy jako vloni, určitě 
to byl největší atletický mítink v historii české 
atletiky. Hlasatel na stadionu ohlásil rekordní 
návštěvnost, na beznadějně vyprodaném sta-
dionu bylo hodně přes 22 000 diváků, stovky 
jich stály za branami a do hlediště se mnoho 
atletických fanoušků nedostalo. Po úvodních 
slovech jednatele pořadatelské agentury TK 
PLUS Miroslava Černoška, ředitele mítinku Jana 
Železného, zástupcích Českého atletického 
svazu, statutárního města Ostravy a předání 

charitativního šeku na dobročinné účely, se 
v slunečném podvečeru představily při čest-
ném kole v otevřených kabrioletech největší 
hvězdy mítinku. V prvním jeli překážkáři Felix 
Sanchez a Bershon Jackson, ve druhém už le-
gendární světoví rekordmani Jarmila Kratochví-
lová a Wilson Kipketer jako čestní hosté mítinku, 
oba drží světové rekordy na 800 metrů. Třetí 
kabriolet patřil světovým šampionům a olympij-
ským vítězům Romanu Šebrlemu, Barboře Špo-
tákové a do posledního usedla největší hvězda 
mítinku Usain Bolt. Atletické galapředstavení 
mohlo začít, v šestnácti disciplínách startovalo 
jedenáct olympijských vítězů!

Od začátku bylo jasné, že se vše bude točit 
kolem bájného jamajského sprintera Usaina 
Bolta. Kvůli němu také přijel do Ostravy rekordní 
počet novinářů, z celé Evropy se dostavilo 145 
žurnalistů. Jamajčan opravdu nabídl Ostravě 
atletickou euforii, potvrdil, že je nejrychlejším 
mužem planety a škoda, že vítr, který mu foukal 
do zad, nebyl o desetinku slabší. Skvělý čas na 
sto metrů 9,77 nemohl být uznán jako oficiální, 
pravidla dovolují jen sílu větru dva metry za vte-
řinu. Rekord mítinku i nejlepší výkon dosažený 
na českém území tak zůstal Boltovu krajanovi 
Asafu Powellovi, který před čtyřmi lety dosáhl 

času 9,85. A to se ještě Boltovi nepovedl start 
podle jeho představ, jeho reakce na výstřel 
byla nejhorší ze všech. „Měl jsem v první polo-
vině trochu problémy to dohánět, ale ten čas 
je skvělý. V druhé polovině závodu jsem cítil, že 
jsem rychlý. Je to pro mě známka, že jsem na 
tom dobře,“ říkal Jamajčan po závodě. Díky 
Boltovi věděl o Zlaté tretře celý atletický svět  
a kdyby měl v zádech o setinu slabší vítr, na-
bídla by Ostrava nejrychlejší čas na 100 metrů 
v letošní sezóně!

Jak vnímal svou premiéru v roli ředitele mítin-
ku Jan Železný? „Samozřejmě jsem byl hodně 
nervozní, všichni očekávali, co předvede Bolt  
a nezklamal nás. Škoda, že jeho vynikající čas 
9,77 pokazila podpora větru desetinku za povo-
lenou hranicí. Taky bylo pro mě velice důležité, 
jestli se vyprodá stadion. Nakonec přišlo víc 
než dvaadvacet tisíc lidí, což je nejvíc v historii  

mítinku a museli jsme uzavřít brány. Co jsem si 
přál, se mi splnilo, prostě, manažer Alfons Juck 
odvedl vynikající práci.“

Více štěstí než Bolt měl Dayron Robles, na 110 
metrů překážek větroměr přesně vyhověl nor-
mě a Kubánec se časem 13,04 sekundy posta-
ral o jeden ze tří výkonů roku. Další předvedli 
etiopská vytrvalkyně Meselech Melkamuová 
na trati 5000 metrů (14:34,17) a Američan Ber-
shawn Jackson na 400 metrů překážek (48,32). 
Kubánec Robles zaostal o 17 setin za svým  
loňským světovým rekordem právě z Ostra-
vy. Kdo čekal vítězství olympijské šampionky  
a světové rekordmanky Barbory Špotákové 
byl zklamaný. Vyhrála Ruska Abakumovo-
vá, loňskou vítězku Zlaté tretry a v současné  
době lídra světových tabulek Němku Obergföl-
lovou přehodila o jediný centimetr. Nesplnilo  
se také přání pořadatelů vymazat rekord  
mítinku na 100 metrů překážek z roku 1980, 
stále ho drží Polka Rabsztynová časem 12,65. 
Měla ho překonat dvojnásobná mistryně světa 
Michelle Perryová, ta však klopýtla na jedné 
z překážek a skončila druhá… Světový rekord 
v Ostravě po třech letech tedy nepadl, i když 
se o něj pokoušela Etiopanka Dire Tuneová  
v závodu na 20.000 m.

Dva dny před Zlatou tretrou začaly už tradiční mlá-
dežnické závody Čokoládová tretra, všichni účastní-
ci po doběhu ve svých kategoriích dostali vstupen-
ku na Zlatou tretru, první tři v každé kategorii pohár, 
vítěz čokoládový dort a další drobné upomínkové 
předměty. Už podruhé se rozjel projekt Hurááá na 
Zlatou tretru, akce pro žáky základních škol s pro-
gramem „Kids´ Athletics“ – Dětská atletika IAAF.
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Na Zlatou tretru Ostrava 2009 se bude vždyc-
ky vzpomínat jako na galashow Usaina Bolta. 
„Závod v Ostravě rozhodně nepodcenil,“ říkal 
po skončení mítinku Alfons Juck. V hlavě má  
už plán, že by se Jamajčan na Zlatou tretru 
mohl vrátit, až poběží svou první velkou čtyřstov-
ku. Příští rok by se na Městském stadiónu v Os-
travě-Vítkovicích měla představit i ruská tyčkař-
ka Jelena Isinbajevová, připravený je i projekt  
pokusu o překonání světového rekordu na 
10.000 metrů v podání Etiopanky Meseret  
Defarové.

A jaká byla atmosféra poté, co den před Zla-
tou tretrou přišla pořadatelům ostravského mí-
tinku zpráva od Mezinárodní atletické federa-
ce zpráva, že Zlatá tretra nebyla zařazena mezi 
mítinky Diamantové ligy? „Bylo to pro nás velké 
zklamání, ale ukazuje se, že je určitou výhodou 
být nezávislý. Mítinky Diamantové ligy se budou 
muset zavázat k určitému počtu disciplín, což se 
nás, kteří budeme v kategorii hned po tomto se-
riálu, nebude týkat. Moci si trošku vybírat, nemusí 

být špatné. Po této cestě se určitě vydají i další 
pořadatelé, kteří stojí mimo seriál Diamantové 
ligy,“ říkal šéf Zlaté tretra Jan Železný.

A ekonomické zabezpečení atletického mítin-
ku v příštích letech? „Navzdory krizi je Zlatá tre-
tra Ostrava ve vynikající kondici. Díky výborným 
výsledkům za námi stojí silní partneři. Zlatá tretra 
patří mezi dvě největší akce naší agentury, zále-
ží nám, aby dopadla excelentně, aby byli naši 
obchodní partneři spokojeni,“ říkal po skončení 
mítinku Miroslav Černošek. „Letos dopadla po 
divácké a mediální stránce naprosto skvěle, 
ještě nikdy v historii neměl žádný atletický mítink 
u nás tak velkou odezvu ve světě. A Usain Bolt? 
Říkám to už dlouho,vyplatí se investovat do vel-
kých hvězd.“ A jak reagovali obchodní partne-
ři? „Už v průběhu mítinku vyjadřovali svou spoko-
jenost a co je z hlediska další perspektivy mítinku 
důležité – v průběhu Zlaté tretry Ostrava jsme 
s dvěma hlavními partnery prodloužili smlouvu  
o další tři roky.“ Tohle byl v měsících finanční  
krize taky manažerský galavýkon…

Devět světových rekordů v historii 
Zlaté tretry 
(* označuje dosud platné SR) 

Muži: 
100 m - 5. června 1975: Silvio Leonard (Kuba) 9,9 s, 

*110 m př. - 12. června 2008: Dayron Robles (Kuba) 12,87 s, 

10.000 m - 8. června 2004: Kenenisa Bekele (Et.) 26:20,31 min, 

*hodinovka - 27. června 2007: Haile Gebrselassie (Et.) 21.285, m 

*20.000 m - 27. června 2007: Haile Gebrselassie (Et.) 56:25,98 min.

Ženy: 
100 m - 7. června 1973: Renate Stecherová (NDR) 10,9 s, 

3000 m př. - 12. června 2002: Alesja Turovová (Běl.) 9:21,72 min, 

*hodinovka - 12. června 2008: Dire Tuneová (Et.) 18.517 m, 

tyč - 5. července 1995: Daniela Bártová (ČR) 415 cm.

Další překonané světové rekordy: 
10.000 m - 11. června 1949: Emil Zátopek (ČSR) 29:28,2 min, 

10.000 m - 22. října 1949: Emil Zátopek (ČSR) 29:21,2 min (vše před 
vznikem Zlaté tretry), 

tyč - 8. června 2004: Stacy Dragilaová (USA) 483 cm (IAAF  
nebyl uznán jako světový rekord, pouze nejlepší výkon pod širým  
nebem).
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VK

Za dva roky v Evropě!

PROSTĚJOV
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„Jsem moc rád, že se nám podařilo splnit všech-
ny cíle, které jsme si před sezonou naplánovali 
a přáli. Vítězství v Českém poháru, v Česko-slo-
venském poháru i v extralize potvrdila správ-
nost filozofie řízení klubu, zvolené před rokem. 
Celkově považuji uplynulý rok VK Prostějov za 
velice úspěšný a nemalou zásluhu na tom mají 
podmínky vytvořené marketingovou agenturou 
TK PLUS. Díky kvalitnímu zázemí mohl náš volej-
balový tým všechny stanovené úkoly naplnit. 
Velkou radost mi udělalo především zlato v ext-
ralize, protože šlo o historicky první prostějovský 
titul v klasickém kolektivním sportu. A u něčeho 
takového člověk není každý den.“ 

Věřil jste, že se týmu vše podaří? Že nako-
nec projde sezónou tak suverénně?

„Tak to bychom se museli vrátit o sezónu zpátky. 
Z toho premiérového roku jsme se poučili. Také 
jsme loni měli poměrně velké očekávání a na-
konec jsme skončili na čtvrtém místě. To pouče-
ní jsme sebou nesli do další sezóny a určitě jsme 
se z chyb poučili. Ve sportu však nejde dopředu 
nic naplánovat. Ono se zdá, že to jde samo, ale 

vždycky se musí udělat obrovské penzum práce 
i v zákulisí. V Champions League jsme s těmi sil-
nými soupeři při našich výhrách museli mít i tro-
chu štěstí. V naší lize se zdá, že jsme prošli hlad-
ce, ale například ta finálová série byla hodně 
vyrovnaná a tudíž obrovský nápor na psychiku. 
Zas tak hladké to tedy nebylo, i když to tak na 
první pohled vypadalo.“

Mnohé se změnilo i ve vedení a ve spolu-
práci celého realizačního týmu.  

„Poněkud nešťastná minulá sezona – lépe  

řečeno její závěr a následné pseudoaféry  
v médiích – jak už jsem řekl, nás poučily. Mě 
osobně nejvíc v tom, že tehdejší komunikace 
mezi hráčkami, trenérkou, sportovním manaže-
rem a vedením klubu nebyla taková, jaká by 
měla být. Na základě těchto zkušeností jsme při-
stoupili ke změně v modelu řízení celého týmu, 
kde velkou důvěru dostal nový trenér Miroslav 
Čada. Měl zcela volné ruce ohledně sestavení 
realizačního týmu i hráčského kádru, tím však 
na druhou stranu nesl také veškerou zodpo-
vědnost za výsledky. Kouč všechno zvládl a tím 
pádem nebudeme na úspěšném modelu nic 
měnit, včetně velmi intenzivní komunikace mezi 
mnou a doktorem Čadou. Diskutovali jsme spo-
lu v podstatě denně o všem možném a během 
tak častých rozhovorů je mnohem menší prav-
děpodobnost, že vám unikne něco důležitého.“

Jak VK Prostějov nyní vnímá česká volej-
balová scéna?

„Výkonnostně posunul VK Prostějov ligu někam 
dál, o tom není sporu, také organizace našich 
zápasů a nakonec i volejbalových akcí byla – 

nebojím se to říct – příkladem pro většinu čes-
kých klubů. Ano, VK Prostějov je respektovaným 
klubem, je to také dáno osobností trenéra dok-
tora Čady a také působením manažera Petera 
Gogy. Oba jsou ve volejbalovém prostředí veli-
ce uznávanými osobnostmi. My se snažíme cho-
vat k ostatním klubům co možná nejvstřícněji  
a přátelsky. Jasné však je, že když se někdo  
takový jako my objeví, tak to určitě nenesou 
všichni dobře. Na druhé straně si myslím, že 
jsme udělali hodně moc pro celý český volejbal  
právě naším působením v Evropě. Také se  

Před dvěma lety vstoupila TK PLUS do ženského volejbalu, chtěla vytvořit tým, který 

by dominoval české a prosadil se na mezinárodní scéně. V prvním roce VK Prostějov 

ještě v play-off klopýtl, ale v uplynulé sezóně už jasně kraloval českému ženskému 

volejbalu. Prostějovské volejbalistky vyhrály vše, co mohly. Nejprve obhájily Český po-

hár, poté dobyly Česko-slovenský pohár a nakonec premiérově získaly i nejcennější 

titul z extraligy. K tomu přidaly úspěšné vystoupení v evropské Champions League, 

když jediný set chyběl k senzačnímu postupu ze základní skupiny. Jak byl spokojený 

šéf prostějovského volejbalu, předseda Správní rady VK Prostějov a jednatel TK PLUS 

Mgr. Petr Chytil? PROSTĚJOV

„Máme za sebou velice podařený rok, během kte-
rého jsme dokázaly všechno, co od nás klubové 
vedení chtělo. Možná trošku mrzí ten těsný nepo-
stup ze základní skupiny Champions League, ale 
v ní jsme působily premiérově a nasbíraly cenné 
zkušenosti.“ 

Solange Soaresová, kapitánka VK Prostějov
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naším vstupem zvýšila i celková medializace  
tohoto sportu v České republice. Pokud tedy  
budou naši konkurenti objektivní, tak to nebude  
o tom, že bychom někomu vadili, ale spíše o tom, 
že nás respektují za to, co se nám podařilo.“

Co stavíte z marketingového hlediska 
výše. Tuzemskou suverenitu nebo účast 
v Champions League?

„Myslím si, že se to v našem případě nedá od-
dělit. Postavili jsme tým tak, aby uspěl v Evropě. 
Z toho jasně vyplývalo, že družstvo, pokud bude 
postaveno pro tento cíl, musí v tuzemsku do-
minovat. Jsem rád, že jsme to potvrdili. Když to 
vezmu marketingově, tak určitě větší pozornost 
i díky televizním přenosům poutala Champions 
League. Já to však beru jako činnost klubu cel-
kově. Kdybychom však nehráli v Evropě a byli 
dominantní jen v Česku, tak to není určitě tak 
zajímavé, jako v tomto případě, kdy se nám  
dařilo na obou frontách.“

Jak vnímali nový klub funkcionáři z CEV, 
Evropské volejbalové federace? Přece 
jen byl VK Prostějov nováčkem na evrop-
ské volejbalové pořadatelské scéně.

„Samozřejmě, že se federace zajímá, jak jsou na 
tom nové týmy s úrovní pořadatelství. My jsme  
s tím však neměli problém, protože většina  
našich projektů je na světové úrovni, ať už  
se to týká tenisu, atletiky nebo čehokoliv jiné-
ho. Máme tedy určité zkušenosti a řekl bych, že  
zajištění domácích zápasů bylo snadné. Také 
jsme byli oceněni na půdě Evropské volejba-
lové federace, že jsme to zvládli velice dobře. 
Když jsem měl třeba možnost jet se podívat  
na naše utkání venku, tak si myslím, že naše  
domácí utkání jak po organizační stránce,  

vybavenosti haly a také divácké kulisy patřily  
k těm nejlepším. Troufám si tedy říci, že jsme  
spíše nasadili laťku těm ostatním. Říkám to  
s plnou vážností.“

K prostějovské filozofii patří už dlouhá 
léta péče o fanoušky, za volejbalovým 
klubem stojí hodně příznivců, včetně neu-
stále povzbuzujícího a obětavého Fanklu-
bu.

„Stále se potvrzuje, že Prostějov a okolí je svým 
způsobem Mekkou volejbalu, co se týče zájmu 
diváků. Mají chuť pravidelně chodit na špičko-
vý sport a přitom náš tým hodně povzbuzovat. 
Velkým zážitkem z hlediska atmosféry byly pře-
devším domácí zápasy v Champions League. 
Za podporu chci všem fanouškům moc podě-
kovat, což platí i v případě města Prostějova  
a Olomouckého kraje. Hodně nám pomáhají  
v činnosti a my jim za to děláme skvělou reklamu 
v republice i v celé Evropě. Naše díky pochopi-
telně patří rovněž všem sponzorům a obchod-
ním partnerům v čele s Modřanskou potrubní, 
z pozice předsedy Správní rady VK Prostějov 
bych rád poděkoval také všem jejím členům za 
dobrou práci v uplynulém roce.“

A rozpočet na příští sezónu?

„V současné době mohu říci, že je zajištěný. 
Mohu jen poděkovat za vstřícnost našemu ge-
nerálnímu partnerovi Modřanské potrubní, kdy 
ve své podstatě pan Medek jako šéf firmy rea-
guje na naše zvyšující se cíle. S vyššími cíli se po-
chopitelně navyšuje i celkový rozpočet. Takže  
z této strany cítíme velkou vstřícnost. Při pravidel-
ných schůzkách Správní rady tuto problemati-
ku řešíme a také TK PLUS pracuje dělá vše pro  
zajištění rozpočtu.“

„Během mého před-
chozího působení  
v Brně to vždycky 
bylo takové volnější  
s tím, že co se uhraje, 
to se uhraje. Naopak 
v Prostějově panoval 
od začátku velký tlak 
na úspěchy, ale prá-
vě pro ně jsme přece 
všichni přišli. Teď je 
máme a můžeme 
být maximálně spo-
kojeni. Za nejdůleži-
tější považuji, že tým 
převzal společnou 
filozofii a táhl za je-
den provaz. Věděli 
jsme, co chceme  
a jak toho dosáh-
nout včetně vědomí, 
že základem je ne-
ustálá tvrdá práce.  
Logicky se pak do-
stavil zasloužený 
úspěch.“

< Miroslav Čada >
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Modřanská potrubní 

Chceme do evropské špičky
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Modřanská potrubní 

Tomáš Medek je rozeným Prostějovskem, od 
sedmi let hrával závodně tenis, brzy však po-
znal, že na turnajích do závěrečných kol po-
stupovat nebude. Odešel za prací do Brna, 
domů se vracel většinou jen na víkendy a při-
tom stíhal hrát tenis aspoň rekreačně. Jak se 
dostal k volejbalu? „Jsou to asi tři roky, co zača-
la spolupráce mezi Modřanskou potrubní a TK 
PLUS přes mého tenisového kamaráda Davida 
Lenze,“ říká Tomáš Medek „Firma vstoupila coby 
menší sponzor do basketbalového projektu BK 
Prostějov, pokračovala spoluprací na tenisovém 
turnaji Czech Open a atletickém mítinku Zlatá 
tretra. Potom při jedné z diskuzí vyšlo najevo, že 
by bylo možné výrazněji vstoupit do úplně nové-
ho volejbalového projektu jako největší partner 
VK Prostějov. Rozhodli jsme se to spojit s výstav-
bou výrobního závodu a přesunem firmy z Prahy 
na Moravu. Musím přiznat, že mě to z hlavního 
města pořád táhlo domů a možností využít pro-
stějovské průmyslové zóny se k tomu otevřela 
cesta. Dnes jsou samozřejmě určité ekonomické 
problémy a finanční krize asi zasáhla všechny, 
takže projekt výstavby závodu v Prostějově bude 
o nějakého tři čtvrtě roku posunut. Na druhou 
stranu všechny naše aktivity směrem do zdejší-
ho sportu přinesly velké plus, včetně nemalého 

zviditelnění. Konkrétně u volejbalu nevyšel první 
rok úplně dle představ, ovšem letošní sezona 
vše bohatě vynahradila.“

S čím šla Modřanská potrubní do volejbalové-
ho projektu? „Od začátku byl pro nás velice za-
jímavý a proto jsme se rozhodli převzít roli titulár-
ního partnera. Líbilo se nám mimo jiné navázání 
na určitou tradici ženského volejbalu ve městě, 
přičemž Modřanská potrubní je také tradiční  

firma založená roku 1905. Takové spojení se 
mně osobně zamlouvalo třeba při vzpomínce 
na má  mladá léta, kdy slovo Železárny si tenkrát 
každý spojoval s prostějovským fotbalem. A po-
kud se zvítězilo, všichni říkali: My jsme vyhráli! To 
je síla kolektivního sportu a něčeho podobné-
ho bychom rádi dosáhli ve spojení Modřanské  
potrubní s VK Prostějov.“

TK PLUS vystoupil razantně do kolektivních spor-
tů, basketbalisté mají za sebou pátou sezónu 
v Mattoni NBL, volejbalistky jsou druhým rokem 
mezi českou elitou. Co je nejdůležitější – město 
a celý region vzal oba týmy za své, Prostějováci 
si zvykli chodit do moderní haly Sportcentrum. 
„Prostějov je po téhle stránce fenoménem, mít 
průměrnou návštěvnost přes tisíc lidí v hledišti je 
na poměry českého ženského volejbalu napro-
sto nevídaná věc. Pamatuji si na začátky klubu 
a první zasedání jeho Správní rady, kde jednot-
liví členové tipovali, kolik bude na mistrovská 
utkání chodit příznivců. A žádný tip se pozdější 
realitě ani náhodou neblížil. Také proto považuji 
projekt VK za velice úspěšný.“

Na které okamžiky z minulé sezóny prostějov-
ského volejbalu nemůže Tomáš Medek za-
pomenout? „Jsou dva. Tím prvním byl úvodní 

zápas Champions League v Murcii, svým prů-
během, dramatičností a vítězným výsledkem  
musel zapůsobit i na lidi, volejbalem příliš ne-
tknuté. No a pro nás, kteří jsme ten zájezd letec-
kým speciálem do Španělska a zpět absolvovali 
společně s týmem VK, šlo o naprosto úžasný zá-
žitek. Užívat si zkraje listopadu nádherného let-
ního počasí v krásném prostředí u moře a pak 
ještě fanděním pomoct družstvu k heroické vý-
hře v tie-breaku, to zůstane v člověku nadlouho. 

Loni ani na vteřinu nepřemýšlel o tom, že by po fatálním klopýtnutí v play-off Modřan-

ská potrubní přehodnotila spolupráci s VK Prostějov. „Ten špatný konec jsme pak brali 

spíš jako výzvu ke zlepšení do druhého roku a nikoliv jako záminku k nějakému cou-

vání z projektu. Teď už víme, že jsme zvolili správný nový model řízení týmu, který se  

v dalším ročníku existence oddílu maximálně osvědčil. A nelze očekávat, že se v takto 

náročném modelu bude všechno od začátku dařit na sto procent. Je nutné umět se 

poučit z chyb, což jsme dokázali a věřím, že i v budoucnu dokážeme,“ říká Prostějovák 

Tomáš Medek generální ředitel a předseda představenstva Modřanská potrubní, a. s., 

která je generálním sponzorem úspěšného VK Prostějov.

„Máme společné mety a Modřanské potrubní 
může prosazení se volejbalistek Prostějova v Cham-
pions League významně pomoci ke zviditelnění na 
zahraničních trzích. Do téhle strategie postupných 
kroků směrem nahoru zapadá i to, že bychom  
v příštím roce rádi vstoupili do názvu klubu.“

Tomáš Medek



Olomoucký kraj

Krajský úřad
Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

www.kr-olomoucky.cz

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

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

Více než očekáváte!

1 2
3 4

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

3. Javoříčské jeskyně • 4. Hrad Bouzov
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Druhým vrcholem sezony se pochopitelně stal 
premiérový zisk extraligového titulu, který jsem 
osobně prožil dost kuriózně. Kvůli ucpané dálni-
ci jsem totiž čtvrté finálové utkání v Brně vůbec 
nestihl a radost ze zlata měl jen zprostředkova-
ně přes mobil. Náš první titul z nejvyšší české 
soutěže tak pro mě byl opravdu jedinečný.“

Tomáš Medek je místopředsedou Správní rady 
VK Prostějov a jejím prostřednictvím se podílí 
na řízení klubu. „Vždy se snažíme o společnou 
diskuzi všech členů Správní rady, diskutujeme  
o různých důležitých věcech, týkajících se cho-
du oddílu a domlouváme se na nejlepším řešení. 
Moje komunikace samozřejmě probíhá i mimo 
schůze Správní rady, a to většinou s předsedou 
klubu Petrem Chytilem. Ten současně zastupu-
je marketingovou agenturu TK PLUS, která má 
celý VK pod svými křídly. Stejně rád komunikuji 
i s trenérem Mirkem Čadou, což je mimořádný 
člověk, od něhož se toho lze dost naučit. Kaž-
dopádně žádné přímé zasahování do záleži-
tostí týkajících se týmu nepřichází v úvahu, nic 
takového nemám zapotřebí. V prostějovském 
volejbalovém oddílu má každý své kompetence  
a ty se snažíme bezezbytku dodržovat.“

Jak se Tomáš Medek dívá na snahy VK Prostějov 
razantně vstoupit do volejbalové Evropy? „Pros-
tějovský volejbal rozhodně nemá malé cíle, což 
přesně odpovídá filozofii Modřanské potrubní. 
Já jsem do této firmy nastoupil před třemi a půl 
lety, kdy se nacházela v určitém útlumu. Od té 
doby se nám podařilo vše restrukturalizovat tak, 
aby firmu mnohem víc vnímal český i slovenský 
trh a nyní expandujeme rovněž za hranice do 
Evropy. O totéž se snaží VK, čímž vzniká jakási 
symbióza mezi oběma subjekty. Máme společ-
né mety a Modřanské potrubní může prosazení 
se volejbalistek Prostějova v Champions League 
významně pomoci ke zviditelnění na zahra-
ničních trzích. Do téhle strategie postupných 
kroků směrem nahoru zapadá i to, že bychom  
v příštím roce rádi vstoupili do názvu klubu.“

A premiérová účast v Champions League? 

„Celkově jsem měl z vystoupení Prostějova  
v Champions League velmi dobrý pocit. Tým 
uhrál tři nádherná vítězství, získal cenný set 
doma proti extrémně silnému Dynamu Moskva 
a nakonec jen těžko opakovatelnou souhrou 
výsledků jiných družstev smolně nepostoupil  
o jediný set ze základní skupiny. To nás pocho-
pitelně mrzelo, ale i zde je potřeba vidět cestu  
postupných kroků. Za hodně důležité zjištění po-
važuji, že VK vše perfektně zvládl po organizační 
stránce a byl Evropskou volejbalovou federací 
vysoko hodnocen za své pořadatelské schop-
nosti. Určitě i to byl jeden z důvodů, že jsme i le-
tos získali volnou kartu do této prestižní soutěže. 
Všechny tyto zkušenosti se budou hodit v příští 
sezoně, kdy budeme Champions League znovu 
hrát. Nedávný los ve Vídni nás poslal do hodně 
těžké skupiny, ale budeme bojovat! A k tomu 
je třeba přidat záměr vedení klubu pořádat  
v Prostějově Final Four Champions League 2010! 
Pokud by se tohle povedlo, šlo by o velkou udá-
lost pro celý region. Vím, že agentura TK PLUS 
o pořadatelství finálového turnaje nejprestiž-
nějšího evropského poháru usiluje a za to bych 
jí chtěl moc poděkovat. Jestliže se vše zdaří  
a Final Four tady skutečně bude, přinese obrov-
ské zviditelnění nejen VK Prostějov a Modřanské 
potrubní, ale opravdu celému regionu. Spousta 
lidí si význam a dopad takové akce vůbec neu-
vědomuje, zvlášť při zvážení toho, jak rozšířeným 
sportem volejbal je v celosvětovém měřítku.“

Pokusit se o vstup mezi nejlepší týmy volejba-
lové Evropy sebou nese i náročné finanční 
zabezpečení, ženská volejbalová špička není 
nejlevnější, stejně jako rostou náklady na za-
bezpečení účasti v Champions League. „Proto-
že jsme do celého projektu vstupovali s dlouho-
dobým záměrem a plánem, neděje se pro nás 
nic překvapivého. Naopak prostějovský volejbal 
jde dál přesně tak, jak jsme si sami představova-
li a tím pádem je naše firma připravena nést od-
povídající finanční náklady,“ říká Tomáš Medek, 
generální ředitel a předseda představenstva 
Modřanská potrubní, a. s.

„Mám rád nové výzvy – čím těžší, tím lepší, je to perfektní motivace. V práci mě často trápí 
lidská neochota a nezodpovědnost. Obor, který jsem si vybral a ve kterém pracuji téměř 
dvacet let, je vlastně takovou rodinnou tradicí. První zkušenosti jsem v tomto oboru získával 
od svého otce, který ve strojírenství pracuje od roku 1965. Prvotní zkušenosti s energetikou 
jsou pak spojeny s První brněnskou strojírnou v Brně. Po vstupu zahraničního kapitálu do 
První brněnské strojírny jsem své zkušenosti načerpával v rámci koncernu ABB, později  
ve funkci obchodního ředitele ve společnosti ALSTOM Power, s.r.o., ALSTOM Group.“

Tomáš Medek, generální ředitel a předseda představenstva Modřanská potrubní, a. s.

Modřanská potrubní, a.s. je největším českým výrobcem spojovacího potrubí pro energeti-

ku a jediným českým výrobcem potrubí primárního okruhu jaderných elektráren. Za téměř  

šedesát let své působnosti v energetice společnost realizovala dodávky spojovacího  

potrubí pro více než 300 elektrárenských bloků v téměř 30 státech čtyřech kontinentů.  

Většina potrubních systémů v české energetice byla konstruována a vyráběna v naší fir-

mě, což nám přináší velkou výhodu detailní znalosti prostředí a celého stávajícího řešení  

energetických celků. Na základě těchto zkušeností můžeme svým zákazníkům nabídnout 

individuální řešení jednotlivých projektů za použití nejmodernějších materiálů a postupů.
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Champions 

Los nám ani letos nepřál . . .
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Dynamo Moskva, Bialsko Biala a Fenerbahce Is-
tanbul, takové soupeře nám určil los v poslední 
červnový pátek v sále vídeňské radnice! Právě 
tam se už tradičně losovaly evropské volejbalo-
vé poháry. O skupině C, kam patří VK Prostějov, 
se hovoří jako o nejsilnější v letošním ročníku 
Champions League. „Z našeho pohledu je to 
nejhorší možná skupina, ale na druhé straně je 
třeba přiznat, že v tak vynikající soutěži je i zá-
konitě obrovská konkurence“ říkal po losování 
v sále vídeňské radnice šéf prostějovského vo-
lejbalu Petr Chytil. „Vzhledem k tomu, že náš tým 
byl přiřazený ke třem dříve vylosovaným týmům 
až v závěru losování, tak jsme mohli tipovat, do 
které skupiny se dostaneme. Ani jeden tip nevy-
šel. Máme to nejhorší, co bylo možné,“ posteskl 
si Chytil. Ano, byla šance dostat se do skupiny 
s přece jen „lehčími“ soupeři. Při losu zůstaly  
v osudí pouze dva týmy –  Volley Bergamo a VK 
Prostějov, pak však zástupce volejbalové fede-
race do skupiny A přiřadil italský klub a na pros-
tějovské volejbalistky zbyla těžká C skupina.

Los nám nebyl nakloněn ani při našem pre-
miérovém startu, i loni jsme hráli s Dynamem 
Moskva, které bylo svou hráčkou silou a samo-
zřejmě i rozpočtem od začátku největším favo-
ritem na postup do dalších kol, nakonec se vše 
potvrdilo a moskevský tým prohrál až ve finále 
celé soutěže, poslední rozhodující set v tie-bre-
aku. Za favority naší skupiny C jsou považovány 
Rusky a Polky, turecký klub s velkým počtu legio-
nářek je podle Čady velkou neznámou. „Vzhle-
dem k tomu, že vedení evropského volejbalu  
snížilo počet týmu v soutěži z dvaceti na šest-
náct, nemohli jsme počítat s tím, že narazíme na 
slabší týmy. Ale musíme s tím poprat, udělat pro 
postup maximum,“ konstatoval po losování kouč 
Miroslav Čada. „Loni jsme nepostoupili o jeden 

set, i letos bude každý vyhraný set rozhodovat. 
V polovině srpna začneme s přípravou, získali 
jsme nové hráčky, i my budeme silnější. Jedno 
je jisté – nikoho se nebojíme, i když nejen ženský 
volejbal, ale i celý světový sport je o financích, 
o klubových rozpočtech. Máme v Prostějově vy-
nikající podmínky, pro klub a celý český volejbal 
je start v Lize mistryň prestižní záležitost a věřte, 
že uděláme pro postup maximum.“

Jaký je postupový klíč? „Do vyřazovacích bojů 
play-off postupují vždy tři týmy ze všech čtyřech 
základních skupin. Ze dvanácti postupujících 
se jeden stane pořadatelem Final Four s auto-
matickou účastí v něm, takže místo tohoto celku  
v play off zabere ještě čtvrtý tým v pořadí jeho 
skupiny,“ říká sportovní ředitel VK Peter Goga. 
Aby si tedy ženy VK Prostějov zahrály v další 
části Champions League či dokonce závě-
rečné Final Four, o které prostějovský usiluje  
a chce ho v příštím roce organizovat, musí skončit  
nejhůře na třetí příčce skupiny C.

„Agentura TK PLUS chce vyhrávat a dělat úspěš-
né projekty. Každopádně tedy nevyvíjíme snahu, 
abychom se pak pohybovali někde v průměru 
té činnosti, které se věnujeme. Děláme tedy 
vždy všechno proto, abychom získali co nejvíce 
vítězství. Opakuji však, že ne vždy se to ve sportu 
podaří,“ říkal Petr Chytil, když hodnotil loňskou 
úspěšnou sezónu VK Prostějov. Co říkal týden 
po losování ve Vídni? „Mirek Čada dostal opět 
volnou ruku, posílili jsme, získali výborné hráčky, 
realizační tým jde dál ve stejném složení. Věřím, 
že budeme úspěšní, ale loni jsme v Champions 
League poznali, jak malá je hranice mezi postu-
povou radostí a koncem v soutěži. Všichni ale 
dobře víme – že v obrovské konkurenci to ani 
jinak být nemůže. Snad budeme mít v postupo-
vé matematice letos více štěstí…“

Zápasový program skupiny C  
1. kolo, 2. prosince: Fenerbahce Istanbul – VK Prostějov, Bialsko Biala – Dynamo Moskva. 

2. kolo, 9. prosince: VK Prostějov – Bialsko Biala, Dynamo Moskva – Fenerbahce Istanbul. 

3. kolo, 16. prosince: Fenerbahce Istanbul – Bialsko Biala, VK Prostějov – Dynamo Moskva. 

4. kolo, 6. ledna: Dynamo Moskva – VK Prostějov, Bialsko Biala – Fenerbahce Istanbul. 

5. kolo, 13. ledna: Bialsko Biala – VK Prostějov, Fenerbahce Istanbul – Dynamo Moskva. 

6. kolo, (19. ledna): Dynamo Moskva – Bialsko Biala, VK Prostějov – Fenerbahce Istanbul.

Los volejbalové Champions League žen 2009/10 
skupina A: RC Cannes (Francie), Univerzita Bělgorod (Rusko), ŽOK Rijeka 

(Chorvatsko), Volley Bergamo (Itálie). 

Skupina B: Scavolini Pesaro (Itálie), ASPTT Mylhúzy (Francie), Vakifbank Istanbul 
(Turecko), Dabrowa Gornicza (Polsko). 

Skupina C: Dynamo Moskva (Rusko), Bialsko Biala (Polsko), Fenerbahce Istanbul 
(Turecko), VK Prostějov (Česko). 

Skupina D: Fakro Muszyna (Polsko), Asystel Novara (Itálie), Metal Galati 

(Rumunsko), Zarečie Odincovo (Rusko).

 „Dynamo Moskva dobře 
známe z uplynulého roční-
ku Champions League, ve 
kterém nakonec došlo až 
do finále a to nejlépe svědčí  
o jeho síle. Bialsko Biala je 
pro nás také známým soupe-
řem, neboť jsme za poslední 
rok sehráli čtyři vzájemné zá-
pasy v přípravě a v jediném 
zvítězili. Jde o velmi kva-
litního finalistu polské ligy, 
který za celou sezonu ztratil 
jediné utkání a pak až v boji  
o titul podlehl Muszyně. 
Fenerbahce Istanbul je tu-
reckým mistrem, teď navíc 
mohutně posiluje a zlanařil 
Rusku Gamovovou právě 
z Dynama, patrně nejlep-
ší evropskou nahrávačku  
z Belgie, nizozemskou hvěz-
du Bloomovou i další špičko-
vé volejbalistky. Tím pádem 
máme ve skupině dva ex-
trémně silné evropské celky 
a rovněž nadmíru kvalitní 
Polky, které jsou papírově 
nejhratelnější v boji o ales-
poň třetí postupové místo.“

Miroslav Čada o soupeřích 
v Champions League
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BK

Už to musí být jen lepší
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Nymburk nás v posledním kole základní části 
Mattoni NBL zkušeným výkonem přehrál, do 
play off vyletěli Prostějovští Orli z nevýhodného 
čtvrtého místa a rázem bylo vše jasné, v semifi-
nále nás zkušený ČEZ Basketball Nymburk dál 
nepustí. Šéf BK Prostějov Ing. Milan Matzenauer 
sám považuje minulou sezonu za nejnepo-
vedenější v novodobé historii prostějovského 
basketbalu. „Špatně zvolený trenér, i když si ne-
myslím, že lidsky byl ten člověk špatný, ale prostě 
nesednul do našeho týmu a navíc se k tomu ješ-
tě přidala zranění, která nenechala celý man-
šaft trénovat delší dobu v plné síle. Přišli jsme 
tak v průběhu sezóny o Prášila, Vrubla, Leška, 
Staňka, pak i Hanavana. To všechno byly věci, 
které neumožnily našemu týmu, aby tuto sezó-
nu zakončil úspěšně,“ říká Milan Matzenauer. 
V listopadu došlo k výměně trenéra, Peter Bálint 
přišel s jinou filozofií než před ním prosazoval Ivi-
ca Mavrenski, Bálint sázel spíše na dokonalou 
obranu a byl doslova šokován fyzickou kondicí 
většiny hráčů. „V kondičních testech dopadli 
jako průměrná lidská populace!“ řekl v jednom 
z rozhovorů na přelomu roku. Přiznejme, po 
příchodu k týmu musel řešit některé problémy. 
„Začalo se vytvářet poměrně nepříjemné klima 
a nevraživost vůči hráčům, kteří déle hrají. To 
ale závisí na lidech. Když má hráč vyšší ambice  
a najednou jeho ambice klesají, tak se s tím  
těžko vypořádává a vznikají tyhle problémy,“ 

konstatoval po sezóně Peter Bálint. „Je ale 
potřeba ještě dodat, že Američané jsou jeden 
národ, který má společnou řeč, společné zájmy, 
přišli z jednoho prostředí a táhlo je to k sobě. Ty-
hle dva důvody tak vedly k tomu, že náš tým sice 
na hřišti vypadal jako jeden celek, ale mimo hřiš-
tě to bylo horší. Odchodem ze šatny se vytvořily 
dvě skupiny, které měly vlastní zájmy, bavily se  
o jiných věcech, a to nikdy neudělá takový tým, 
jaký by si trenér představoval. Tým není jenom 
na hřišti, ale i v šatně, ale i mimo halu. Když bych 
měl dát příklad, tak si můžeme vzít poučení z li-
bereckého celku, který neměl basketbalově 
lepší tým něž my, ale měl daleko lepší tým z po-
hledu týmové hráčské chemie a měl velkého 
týmového ducha. Jedině díky tomu s námi ode-
hrál Liberec tak vyrovnanou sérii.“ Určitě je tře-
ba přiznat, že v prostějovské kabině nebylo vše 
ideální, Bálint jistě dobře věděl – proč odchází 
Rahsaan Edward Amese a užitečný pivot Pruit. 
Experti sice tvrdí, že s nimi by byli Prostějovští Orli 
ve finále Mattoni NBL a šli by do play-off z tře-
tího místa, ale z hlediska týmové budoucnosti  
se trenér určitě rozhodoval správně.

O ztrátě třetího místě po základní části rozhod-
ly domácí porážky s Kolínem a Opavou. „My 
jsme zápas s Kolínem podcenili, hráči k němu 
nepřistoupili maximálně zodpovědně, takže 
tam vidím ten hlavní problém. Další problémový 
zápas byl s Opavou. Tam jsme ale měli problém 
spíše kondičního charakteru. Byl to totiž náš třetí 
zápas ve čtyřech dnech. Řada dalších zápasů 
byla navíc ovlivněna tím, že jsme náš celek po-
skládali o čtyři měsíce později než všichni ostat-
ní. Soupeři tak oproti nám byli minimálně čtyři 
měsíce napřed. My jsme se do stavu poznání 
dostali až v samotném závěru sezóny,“ hodno-
til Bálint. A tři zápasy ve čtyřech dnech? Určitě 
nemusel trenér  BK Prostějov nastoupit ve finále 
Českého poháru proti Nymburku s týmovými 
oporami, sestavy a lavičky obou týmů říkaly 
hodně hlasitě, kdo Český pohár vyhraje…

Peter Bálint dostal důvěru i na letošní sezónu. 
„Připadám si už velice trapně, když rok co rok 
odvolávám trenéra a je pravda, že dnes si už 
uvědomuji vazbu mezi časem, který trenér po-
třebuje na dokonalé složení a přípravu týmu 
a následným úspěchem.  To jsme bohužel do-
posud nedělali. Vždycky jsme podlehli emocím 
a trendům. Je pravda, že to zázemí, které tu 
máme, nám prakticky neumožňuje přijímat ne-
úspěchy. My jsme v podstatě neměli ani jedno-
ho trenéra, který by trénoval déle jak dva roky.  

Je to o netrpělivosti a o tom, že chceme úspěch 
okamžitě.“ V jednom z rozhovorů pak Matze-
nauer přiznal, že kdyby takhle před časem 
vnímal trenérské problémy, nikdy by neodvolal 
Michala Ježdíka. „Bohužel, už se to nedá změ-
nit. Kdybych měl zkušenosti těch následujících 
dvou let po jeho odchodu, tak bych ho nikdy 
neodvolal.“ Podle slov šéfa prostějovského 
basketbalu vše nasvědčuje, že by se trenérské 
křeslo v příštích letech na Hané moc houpat 
nemělo. „Dali jsme Bálintovi důvěru, aby pokra-
čoval a ukázal, jestli na to má. Já za sebe mu 
samozřejmě přeji jenom úspěch, aby náš tým 
trénoval třeba deset nebo dvacet let, jako tré-
nuje Alex Ferguson v Manchesteru. Ten už tam 
letos bude třiadvacátý rok… Je třeba ale také 
dodat, že Ferguson začal hned s úspěchem  
a proto je tam dodnes. Člověk má na sobě buď 
vítěznou hvězdu nebo to americké L, tedy sym-
bol losera – poraženého. Co bych si nyní přál? 
Chtěl bych, aby všichni, kteří k nám přijdou, 
měli pocit, že jdou někam, kde se bude bojovat  
a bude se vítězit. Porážky se dají odpouštět, ale 
jen když se bojuje.“

„Chtěl bych, aby všichni, kteří k nám přijdou, měli pocit, že jdou 
někam, kde se bude bojovat a bude se vítězit. Porážky se dají 
odpouštět, ale jen když se bojuje.“

Ing. Milan Matzenauer, předseda Správní rady BK Prostějov 

„Chtěl bych tým se-
stavit tak, aby hráči 
byli povahově bez-
problémoví, abych 
měl veškeré informa-
ce o jejich lidských 
stránkách a o tom, 
jak působí v interna-
cionálním kolektivu. 
Chtěl bych se tak  
vyhnout letošním pro-
blémům.“ 

< Peter Bálint >
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Postup do finále Českého poháru mužů by 
mohl být považován za úspěch, ale šéf Správ-
ní rady BK Prostějov ho nijak nepřeceňuje. „Za 
mých mladých let byl pohár vlastně souběžná 
soutěž spojená s evropskými poháry. Dneska je 
to na bázi komerce a v basketbalovém světě 
ztratil absolutně smysl. Final Four si totiž s ob-
rovskou pravděpodobností zahrají tři až čtyři 
nejúspěšnější týmy ligy a je to takové opaková-

ní play-off Mattoni NBL,“ říká Ing. Matzenauer.  
A jak to bude s účastí Orlů v evropském pohá-
ru? „Všechno se to bude odvíjet od toho, kolik 
se nám podaří sehnat peněz. Osobně považu-
ji účast našeho celku v evropských pohárech 
za jednu ze světlejších chvilek našeho týmu,  
i v letošní sezóně to byla světlejší chvilka, pro-
tože tam jsme opravdu bojovali a hráli pěkný 
basketbal.“ 

Mattoni NBL, play-off
Čtvrtfinále: 

1. kolo: BK Prostějov – BK Kondoři Liberec 109:87 (27:23, 46:49, 69:59)

2. kolo: BK Kondoři Liberec – BK Prostějov 105:99 (34:31, 59:53, 83:79) 

3. kolo: BK Prostějov – BK Kondoři Liberec 99:82 (31:12, 49:35, 80:59) 

4. kolo: BK Kondoři Liberec – BK Prostějov 92:78 (22:13, 34:29, 67:52) 

5. kolo: BK Prostějov – BK Kondoři Liberec 97:86 (30:25, 46:38, 70:66) 

Stav série 3:2

Semifinále: 

1. kolo: ČEZ Basket Nymburk – BK Prostějov 90:60 (21:12, 41:30, 65:47) 

2. kolo: BK Prostějov – ČEZ Basket Nymburk 69:81 (17:24, 35:50, 59:62)

3. kolo: ČEZ Basket Nymburk – BK Prostějov 106:73 (29:21, 55:38, 81:58)

Stav série 0:3





V roce 1955 poráží Jaroslava Toulová na tur-
naji v Táboře mistryni republiky Jiřinu Elgrovou  
a v roce 1958 se v Ostravě probojovala na mi-
strovství republiky do čtvrtfinále, když porazila 
Gazdíkovou, což bylo tehdy velké překvapení. 
O dva roky později se dostala s Evou Pilařovou 
v semifinále čtyřhry, když prohrály s Pužejovou 
a Karmazínovou. „Pak už jsem na mistrovství re-
publiky nejezdila, ale vyhrála jsem ještě v roce 
1963 mistrovství Jihomoravského kraje ve dvou-
hře a ve smíšené čtyřhře s Tondou Dosedělem,“ 
říkala Slávka Toulová, jedna z nejúspěšnějších 
čs. tenistek 40. a 50. let, která slavně psala his-
torii tenisu na Hané. Právě ona byla velkou  
oporou tehdejšího prostějovského týmu. 

V roce 1956 vyhráli Prostějovští druhou ligu!  
Poslední kolo se hrálo 2. září v Bratislavě, Pro-
stějov nastupoval proti Slavii. Do té doby si 
Tatran Prostějov poradil s Jiskrou Gottwaldov, 
Dynamem Olomouc, Slovanem Bratislava B  
a Slovanem Košice. „Tehdy v Bratislavě o všem 
rozhodovaly až smíšené čtyřhry, ty se hrály od-
poledne po obědě. Dodnes si pamatuji, jak mi 
ten řízek nechutnal, protože jsem opravdu ne-
rada prohrávala. Pak jsme ale bez problémů 
získali oba mixy a postoupili jsme do první ligy. 
Tehdy to bylo bez kvalifikace, přímý postup,“ 
vzpomínala Slávka Toulová. 

V polovině června 1956 se hrál v Prostějově vý-
běrový juniorský turnaj, který měl vybrat repre-
zentanty pro tým do Vichy. Na Hanou přijelo 
dvaatřicet juniorů, šestnáct juniorek a zúčastnili 
se ho i domácí Zeman s Dosedělem. Ani jed-
nomu se však nedařilo. Zeman měl v té době 
už za sebou titul na Pardubické juniorce z roku 
1955, mnozí ho považovali za favorita, ale na-
konec podlehl v prvním kole Kmetzovi, Doseděl 
nestačil na Macháčka. Doseděl se pak dostal 
spolu s olomouckým Černochem do finále čtyř-
hry, kde prohráli s párem Nečas, Korda (ÚDA 
Praha). Proč se Jirkovi Zemanovi nedařilo? Byl 
členem týmu, který se v roce 1956 probojoval 
do první ligy, ale v té době měl už jiné starosti. 
„Končil jsem stavební průmyslovku a měli jsme 
už malého Jirku. Musel jsem především uživit  
rodinu,“ říkal. 

V květnu 1957 měla v Prostějově premiéru první 
liga, na dvorcích Slovanu se hrálo otvírací kolo 

přeboru ČR družstev za účasti nejlepších týmů, 
na Hanou přijel Spartak Praha Motorlet, Dyna-
mo Praha, Tatran Ostrava, v roli hostitelů byl do-
mácí Slovan. Los určil Prostějovu jako prvního 
soupeře Spartak Praha Motorlet s Javorským, 
Krajčíkem, Bendou, Širokým, Pužejovou a Gaz-
díkovou. Jaká byla první ligová sestava Pros-
tějova? Šášek, Škrach, Zeman, Horník, Toulová  
a Šmardová. Pražáci byli tehdy velkými favority 
a vyhráli 11:0. Ve druhém kole nastoupil Slovan 
Prostějov proti Dynamu Praha, prohrál 3:8. „První 
ligu jsme v sedmapadesátém roce hráli v nej-
horší sestavě, kterou jsme kdy měli. Tonda Do-
seděl odešel na vojnu, velice talentovaný hráč 
Milan Fridrich onemocněl a ke špičkovému teni-
su se už nikdy nevrátil. Naší jedničkou byl Franta 
Šášek, kamarád, charakterní člověk, vynikající 
hráč, neobyčejně pilný v tréninku, s ing. Stoja-
nem byli několikrát mistry republiky a později 
se z něj stal velice kvalitní trenér. Zdeněk Horník 
byl sice snaživý, ale na ligu tehdy neměl. I on 
byl později velice úspěšným trenérem, hrával  
s Leonou Lysou i Karlem Nováčkem. Byl pak taky 
velice obětavým funkcionářem. Miloš Škrach 
dostal tehdy příležitost jen proto, že jsme neměli 
lepší hráče. I on se snažil, ale ani on na úroveň 
tehdejší první ligy nestačil. Vladimír Toul byl mým 
manželem, hrával především debla s Oldřichem 
Vondrou, spolu jsme také odehráli hodně mixů. 
A pak tam také hrávala moje sestra Anna Šmar-
dová. Od roku 1958 do roku 1962 jsme vyhrávali 
druhou ligu, ale ani jednou jsme už z kvalifikace 
do první ligy nepostoupili,“ vzpomínala na tu 
dobu Slávka Toulová. 

Co se tehdy z pohledu československého teni-
su dělo na mezinárodní scéně? Roland Garros 
1957 vrací Československo do světového tenisu. 
Věra Pužejová se dostala do semifinále dvou-
hry a spolu s Jiřím Javorským vyhráli čtyřhru!

V roce 1960 měl tenisový oddíl TJ Železárny 77 
členů, z toho bylo 10 dorostenců a 20 žáků.  
V soutěžích bylo zaregistrováno 26 dospělých,  
z toho 7 žen a 11 dorostenců. První družstvo hrá-
lo II. ligu, skupinu B a bylo jen krůček od mož-
nosti hrát kvalifikační duel o postup do první 
ligy, nakonec se do kvalifikace dostal TJ Got-
twaldov. Za všechno mohla nešťastná prohra 
Prostějovských v Bratislavě 5:6, i když je potře-

prostějovského
tenisu

První úspěchy
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Jaroslava Toulová s Olgou Lendlovou



ba přiznat, že Hanáci dvakrát s Gottwaldovem  
prohráli. Poprvé 4:7, Gottwaldov však neměl  
v pořádku registrační průkazy a disciplinární  
komise přiznala Prostějovu kontumační vítězství. 
Ta pak při rovnosti bodů nařídila nový zápas, 
oddíl Železáren se proti rozhodnutí komise od-
volal, poněvadž hrací řád byl doplněn až po 
dohrání soutěže, námitky však ústřední sekce 
neuznala a trvala na sehrání nařízeného zá-
pasu. Těsná porážka domácích 5:6 zname-
nala postup Gottwaldova... Prostějovští vyhráli  
s Dynamem Olomouc 9:2 v Olomouci, se Slova-
nem Bratislava B 10:1 v Bratislavě, s Dynamem 
Jihlava 7:4 v Prostějově, se Slávií Bratislava VŠ 
5:6 v Bratislavě. V prvním týmu nastupovali  
Šášek, Doseděl Antonín a Miloš, Zeman,  
Zoubek, Toulová, Šmardová a Musilová, vedou-
cím byl Alois Flašar. Podle dosažených vítězství 
v soutěži (dva body za vítěznou čtyhru a bod 
za debla) byl v celkovém hodnocení nejlepší 
Antonín Doseděl 22 b., před Slávkou Toulovou 
19 b. a Šáškem 17 b. Druhé družstvo hrálo v kraj-
ském přeboru I. třídy, skončilo na 6. místě, umís-
tění bylo hodně ovlivněno přeřazením Mirosla-
vy Musilové do prvního týmu. V jaké sestavě 
hrávalo prostějovské béčko? Horník, MUDr. Na-
vara, Dr. Řehulka, Ing. Václavek, Flašar, Mašek, 
Toul, Musilová, Navarová a Vymazalová, ve-
doucím byl Zdeněk Horník. Dorostenci skončili 
v krajském přeboru třetí, žáci na čtvrtém místě. 
Šášek a Toulová se stali v sezóně 1960 krajský-
mi přeborníky ve dvouhře, Toulová pak vyhrála 
čtyřhru s Kopečkovou a spolu s Šáškem získala 
titul ve smíšené čtyřhře. 

V šedesátém roce se také konala velice zají-
mavá exhibice, na kterou do Prostějova přijeli 
Zábrodský, Parma a Štrobl, proti nim nastoupili 
František Šášek a Antonín Doseděl. Prestiž pros-
tějovského klubu stoupala nejen na Hané, ale  
i v celé republice, i proto se v Prostějově konaly 
tyto zajímavé exhibice. 

Členové klubu byli také zapojeni do práce 
okresní a krajské tenisové sekce. Běluš Krapka 
byl předsedou okresní sekce a pracoval v ní 
ještě Alois Flašar, mládež měl na starost Fran-
tišek Šášek. Ten se jí opravdu hodně věnoval,  
v domácím klubu byl oblíbený a mezi teniso-
vou mládeží měl velký respekt. V krajské sekci 
byl Běluš Krapka předsedou komise rozhod-
čích, Vladimír Toul byl členem komise mláde-
že, v jedné z komisí pracoval i Alois Flašar. On 
měl také spolu s Bělušem Krapkou kvalifikaci  
rozhodčího I. třídy.

V roce 1961se zvedla členská základna teniso-
vého oddílu, měl celkem 109 členů, zásluhu na 
tom měl nábor na prostějovských školách. Na 
tu dobu to bylo něco nového, na školách šlo 
spíše o tělesnou výchovu v rámci osnov a vět-
šina dětí měla možnost chodit do sportovních 
kroužků.

Bez jediné porážky vyhrálo I. družstvo skupinu 
C druhé ligy a postoupilo do kvalifikace o prv-
ní ligu. Porazilo ZKL Židenice 8:6, Baník Ostrava 
9:5, Dynamo Olomouc 10:4, Dynamo Jihlava 
9:5 a TJ VŽKG 10:4. Celou soutěž odehrál tým 
ve složení - Šášek, A. Doseděl, Mašlán, Zeman, 
Krejčí, Toul, Toulová, Šmardová, Vymazalová, 

Štorková, vedoucím byl Alois Flašar. Šášek, A. 
Doseděl, Mašláň a Toulová nenašli v soutěži 
přemožitele, Mašláň neprohrál ani v deblu. Prá-
vě mnohonásobný mistr ČSSR v ledním hokeji, 
hráč RH Brno František Mašláň byl velkou posi-
lou prostějovského týmu... Tehdy už ale pomalu 
končila doba sportovních „obojživelníků“, při-
pomeňme, že Jaroslav Drobný byl hokejovým 
mistrem světa a vítězem Wimbledonu, Vladimír  
Zábrodský mnohonásobným tenisovým mistrem 
republiky a hokejovým reprezentantem. Jeden 
příklad z ciziny, legendární Angličan Fred Perry 
se stal prvním hráčem historie, který zvítězil ve 
Wimbledonu, ve Forest Hills, na Roland Garros 
a na mezinárodním mistrovství Austrálie, i když 
ne ve stejném roce. Předtím se ale v roce 1929 
v Budapešti stal Fred Perry mistrem světa ve  
stolním tenisu! 

Vítězstvím ve II. lize se prostějovské áčko v roce 
1961 probojovalo do kvalifikačního turnaje  
o postup do I. tenisové ligy. Turnaj se hrál 8. – 
10. září a Prostějov prohrál s Dynamem Praha 
5:9, Spartakem Praha Motorlet B 2:11 a zvítězil 
nad Slávií VŠ Bratislava 10:4. Prostějov skončil 
třetí s 5 body a skore 17:24. Prostějovští chtěli 
samozřejmě postoupit, ale především béčko 
Motorletu bylo nad jejich síly. „Termín kvalifika-
ce nám naprosto nevyhovoval, na což dopla-
tili především naši první tři hráči Šášek, Doseděl  
a Mašlán. Prakticky tři čtyři týdny netrénovali.  
První dva byli jako vedoucí v letním táboře  
a Mašlaň na hokejovém soustředění. Navíc Sláv-
ka Toulová odjížděla do zahraničí a nemohla 
odehrát všechny zápasy,“ komentoval výsled-
ky kvalifikačního turnaje vedoucí týmu Alois  
Flašar. František Šášek a Slávka Toulová byli  
jasně nejlepšími hráči prvního družstva. 

Druhé družstvo hrálo v meziokresní soutěži  
Prostějov-Kroměříž, vyhrálo ji bez ztráty bodu  
a postoupilo do kvalifikace o krajský přebor. Ta 
se hrála v Luhačovicích 16. – 17. září a vyhráli  
ji domácí. Druhé  družstvo prohrálo se Slovanem 
Luhačovice 2:9 a s Lomomotivou Brno Komárov 
5:6. Béčko hrálo tehdy v sestavě Horník, MUDr. 
Navara, ten byl i vedoucím týmu, Flašar, Koní-
ček, Fridrich, dr. Řehulka, Musilová, Navarová 
a Vymazalová. MUDr. Zbyněk Navara už tehdy 
patřil nejobětavějším tenisovým funcionářům  
a v příštích letech prostějovskému klubu vždyc-
ky hodně pomohl. 

První družstvo dorostenců hrálo krajský přebor 
Jihomoravského kraje, skončilo šesté, poslední. 
Druhé družstvo dorostenců skončilo v mezio-
kresní soutěži Prostějov-Kroměříž na druhém 
místě, žáci tuto soutěž vyhráli. V přeborech 
okresu kralovali tenisté TJ Železárny, Antonín 
Doseděl porazil ve finále Františka Šáška a Tou-
lová Šmardovou, Jiří Melka vyhrál dorostenec-
ký přebor, Vlastimil Melka žákovský, ve dvou-
hře dorostenek byla nejlepší Jarmila Štorková  
a ve dvouhře žaček Marta Toulová. Všichni také 
byli na první místě okresního žebříčku ve svých 
kategoriích. Na krajských přeborech skončil  
Antonín Doseděl v semifinále, stejně jako Sláv-
ka Toulová, ve čtyřhře se hrálo prostějovsko-
gottwaldovské finále, Šášek, Ing. Stojan porazili 
Doseděla s Pazderou. Ve smíšené čtyřhře byli 
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Ostrava 1957, v deblu prosti sobě 
nastoupili zleva Stojan, Schönborn  
a Prostějováci Mašláň, Šášek

Hráči Dynama Praha, daviscupoví 
reprezentanti Pavel Benda a Milan 
Široký (zleva) se v prvoligovém zápase 
střetli s dvojící týmu Železárny Prostějov 
Vladimír Toul, Jiří Zeman



Toulová s Dosedělem ve finále. 

V hospodaření klubu se v roce 1961 poprvé 
objevuje příspěvek od Komunálního podni-
ku města a Hutního projektu Prostějov 600 Kč 
a 400 Kč. Dá se říct, že to byly první sponzor-
ské peníze v prostějovském tenise. O třicet let 
později se v této oblasti začne klub výrazně 
prosazovat a jeho marketingová strategie se 

stane pro mnoho českých klubů nedostižným 
příkladem. I v roce 1962 se snaží prostějovský 
tenisový klub získat další prostředky, je to sice  
o sto korun méně než v roce 1961, ale opět jsou 
to podniky, které už přispěly a navíc 100 Kč  
přidal podnik Starorežná.

První družstvo dospělých v roce 1962 už tra-
dičně zvítězilo ve skupině C druhé ligy, ale 
tentokráte to nemělo nijak lehké. V Prostějově 
vyhrálo se ZKL Brno Židenice 9:5, s Baníkem Os-
trava stejným poměrem a s VŽKG Vítkovice 10:4.  
S Dynamem Spoje Olomouc remizovalo 
na jeho kurtech 7:7, ale na sety vyhrál Pro-
stějov 17:15, s TJ Gottwaldov opět remizoval  
a nerozhodný byl i stav setů – 17:17. Právě ví-
tězný poměr setů v duelu v Olomouci rozhodl  
o celkovém prostějovském vítězství. Kvalifikace  
o ligu se hrála v Praze v polovině září, Slavia  
VŠ Bratislava se nakonec nepřihlásily a tak  
o místo v nejvyšší tenisové soutěži hrál Prostě-
jov se Slavií VŠ Praha a RH Praha. Oba pražské 
týmy byly nad síly Hanáků, se Slavií VŠ prohráli 
1:13 a s RH 1:12. „Praha měla v té době už velkou 
výhodu, hodně nadějných tenistů tam začalo 
studovat, v pražských klubech byla přece jen 
větší konkurence, kluby z menších měst moc na-
dějí na úspěch neměly,“ hodnotila tehdejší stav 
českého tenisu Slávka Toulová. „Když se jelo do 
Prahy, tak nám bylo jasné, že tam nemůžeme 
uspět.“

Druhé družstvo dospělých opět nastoupilo  
ve sdružené meziokresní soutěži. Dorostenci  
nakonec vyhráli meziokresní přebor a po úspě-
chu na kvalifikačním turnaji v Brně postoupili 
do krajského přeboru. Mezi přeborníky okre-
su se objevují známé tváře – Šášek, Toulová, 
mezi dorostenci byli nejlepší Jan Toul a Jarka  
Štorková. 

V žákovském přeboru jednoty se poprvé v se-
zóně 1962 objevuje jméno Miroslava Černoška, 
který vyhrál i okresní přebor žáků, když ve finále 
porazil Ivana Jonáše ve třech setech. Oba pak 
vyhráli na přeboru Jihomoravského kraje v Brně 

čtyřhru a Černošek se navíc probojoval do  
semifinále dvouhry. Šášek se také dostal mezi 
poslední čtyři, stejně jako ve smíšené čtyřhře  
s Toulovou.

V roce 1962 se český tenis radoval, Věra Suková 
se dostala do finále Wimbledonu, kde prohrála 
s Američankou Karen Susmanovou. „Byla jsem 
přešťastná, jako jsem nikdy v životě nebyla a asi 

nebudu,“ řekla Věra Suková po svém vítězství  
v semifinále nad velkou favoritkou Brazilkou 
Buenovou. Tento velký úspěch určitě pozve-
dl náladu v českém tenise, vedle dobrých  
výsledků v Davisově poháru, to byl další důkaz, 
že si tento sport zaslouží plný respekt. „Každý  
takový výsledek hodně pomohl i k celkové  
lepší atmosféře v klubech. Věře jsem ten  
úspěch moc přála, v tréninku vždycky patřila 
k nejpilnějším,“ vzpomínala na tu dobu Slávka 
Toulová.

V sezóně 1963 se po dlouhé době I. družstvo 
neprobojovalo do kvalifikace o I. ligu, ve sku-
pině C skončilo na 4. místě jen horším pomě-
rem setů za Baníkem Ostrava. Skupinu poprvé 
vyhrál tým Dynamo Olomouc před TK Gottwal-
dov. „Naše skupina byla proti ostatním třem  
skupinám druhé ligy velmi vyrovnaná. Je to  
poprvé po sedmi letech, kdy se naše družstvo 
umístilo hůře, než na druhém místě,“ konstatoval 
na konci sezóny vedoucí prvního týmu Alois 
Flašar. Nejúspěšnějšími hráči prostějovského 
áčka byli už tradičně Šášek a Toulová, kteří  
z desíti zápasů ve dvouhře prohráli jen dvakrát... 
Béčko hrálo sdruženou meziokresní soutěž,  
v konkurenci devíti týmu skončilo na druhém 
postupovém. V kvalifikaci o krajský přebor 
smíšených družstev pak druhému týmu dařilo  
a přes  Slavoj Vyškov a VAAZ Brno nakonec  
postoupilo mezi nejlepší v Jihomoravském  
kraji. 

Krajský přebor jednotlivců se v roce 1963 konal 
poprvé v Prostějově a v domácím prostředí do-
sáhla vynikajícího výsledku Jaroslava Toulová, 
která se ve dvaačtyřiceti letech stala krajskou 
přebornicí a spolu s Antonínem Dosedělem 
vyhrála i titul ve smíšené čtyřhře. „Všichni titul 
Slávce přáli, hrálo se doma, tenisové Moravě 
kralovala dlouhou dobu a být přebornicí kraje 
si zasloužila,“ hodnotil vynikající výsledky Jaro-
slavy Toulové Alois Flašar. „Slávka byla prostě 
nejlepší.“ 

„Naší jedničkou byl Franta Šášek, kamarád, charak-
terní člověk, vynikající hráč, neobyčejně pilný v tré-
ninku, s ing. Stojanem byli několikrát mistry republiky 
a později se z něj stal velice kvalitní trenér.“

Slávka Toulová
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Prostějovský tým, který hrál I. ligu, 1957, 
zleva: Bašná, Toulová, Toul, Škrach, 

Horník, Fridrich a Šášek
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Úspěšné mládí TK AGROFERT
Prostějov – Město pro byznys

Zlaté basketbalové minižačky
Hájek pokračuje v cestě nahoru
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SEDMNÁCTILETÁ MARTINA KUBIČÍKOVÁ (TK 
AGROFERT) si připsala první turnajové vítězství 
na turnaji ITF s dotací 10.000 USD ve čtyřhře. Se 
svou partnerkou Rekou Janiovou z Maďarska 
prošla turnajem na chorvatském ostrově Hvar 
bez porážky! Jaká byla jejich společná cesta 
k titulu? Ve čtvrtfinále přehrály pár Mrdezaová 
(Chor.), Sadikovicová (Švýc.) 6:1, 6:1, v semifiná-
le dvojici Kasinská (Pol.), Sulpiziová (It.) 5:7, 6:3, 
10:8 a konečně v rozhodujícím duelu přehrály 
Rumunku Bogdanovou a krajanku Boreckou 
6:4, 0:6, 10:6. 

NAŠLY SE BUDOUCÍ VOLEJBALOVÉ MISTRYNĚ? 
Na konci dubna, krátce poté, co hráčky VK 
Prostějov získaly první historický titul, se v tělo-
cvičně ZŠ Palackého, která provozuje i sportov-
ní třídy se zaměřením právě na volejbal, konal 
nábor dívčích volejbalových nadějí. Zúčastnili 
se ho sportovní ředitel VK Prostějov Peter Goga, 
ředitel ZŠ a MŠ Palackého Jiří Pospíšil a také 
šéftrenér mládežnických prostějovských týmů 
Jaroslav Matěj. V doprovodu rodičů se před-
stavilo dvaadvacet mladičkých adeptek volej-
balu, které prošly vstupními tělocvičnými testy.  
„O volejbal je v poslední době velký zájem,  
příklad úspěšných hráček VK táhne,“ říkal mj.  
při testech sportovní ředitel Goga.

PROSTĚJOV MÁ NEJVYŠŠÍ PODNIKATELSKÝ 
POTENCIÁL v Olomouckém kraji a získal letošní 
cenu týdeníku Ekonom Město pro byznys Olo-
mouckého kraje. Na čelnou pozici vynesla Pro-
stějov kvalita lokality, přičinlivost veřejné správy 
a reference přímo od samotných podnikatelů. 
„Podnikatelům nabízíme naši průmyslovou zónu, 
která se stala dobrou adresou pro řadu zahra-
ničních i domácích investorů. Zónu neustále 
rozvíjíme,“ sdělil při přebírání ceny starosta 
Jan Tesař. Vedle hlavní ceny získal Prostějov  
i speciální ocenění od společnosti Vodafone 
za nejlepší webové stránky pro podnikatele.

SERIÁL NIKE JUNIOR TOUR začal už tradičně 
v druhé polovině dubna  v Prostějově. Jak do-
padl první turnaj? Mezi děvčaty byla nejlepší 
Aneta Dvořáková (Beskydský TK Frýdlant n. O.), 
mezi chlapci dominoval sedmý nasazený Mar-
tin Hrdina (TK Sparta Praha). Deblová prvenství 
vybojovaly dvojice Barbora Krejčíková – An-
drea Matějíčková (Sokol Ivančice – TK SK Zlín) 
a Daniel Bouda – Pavel Štaubert (TK NERIDÉ – 
Beskydský TK Frýdlant n. O.). Soutěži přálo poča-
sí, byla velmi dobře připravena a řízena Petrem 
Flašarem a Petrem Cetkovským.

ADAM PAVLÁSEK, v říjnu mu bude patnáct, se 
na turnaji ITF18 (kat. 2) ve španělském Alicante 
probojoval do semifinále dvouhry a na světo-
vém žebříčku ITF 18 se posunul mezi první pě-
tistovku a to je mezi hráči, kteří jsou většinou o 
tři roky starší, velmi cenné. Jaká byla jeho ces-
ta turnajem? 1. kolo: Liška (ČR) 6:3, 6:0, 2. kolo: 
Sawicki (Pol.) 6:0, 6:1, čtvrtfinále: Allen (VB) 3:6, 
6:4, 7:6. V semifinále pak Adam podlehl Uchiya-
movi z Japonska 1:6, 7:6,1:6.

NEJMLADŠÍ MINIŽAČKY PROSTĚJOVA vybo-
jovaly zlaté medaile v Národním finále 2009. 

Po třech bronzových medailích, které získaly 
výběry starších žáků trenéra Marvana (ročník 
1995), mladších žáků trenéra Švécara (1997) 
a starších dorostenců trenéra Bálinta (1986), 
jsme se dočkali stříbra juniorů trenéra Bálinta 
(1989) a nejmladších minižaček trenéra Švéca-
ra (1997). A právě tomuto trenérovi chyběl do 
sbírky medailí jediný kov - zlato. A už ho má! Pro-
stějovské minižačky porazily SBŠ Ostrava 75:37, 
BK Brandýs 94:23, ve čtvrtfinále Litoměřice 80:31, 
v semifinále Frýdek-Místek 94:40 a ve finále Slo-
vanku Praha 58:40! Hana Tilšarová s Michaelou 
Krátkou byly nominovány do All Star týmu, nej-
lepší hráčkou celého turnaje pak byla vyhlá-
šena prostějovská Adéla Neubauerová. Ceny  
a medaile předali místostarosta Vlastimil Uchy-
til, předseda komise pro mládež a tělovýchovu 
Rady města Prostějova Michal Müller a radní 
města Jiří Pospíšil.

MICHAL TABARA STÁLE DOKAZUJE svou teni-
sovou kvalitu, na prvním turnaji severočeského 
seriálu Futures v Teplicích vyhrál dvouhru a spo-
lu s Vogelim se probojoval i do finále čtyřhry. 
Michal v Teplicích porazil v prvním kole Poláka 
Kowalczyka 6:2, 6:1, ve druhém Rusa Kuzněco-
va 7:6, 6:4, ve čtvrtfinále krajana Jebavého 6:4, 
6:2, v semifinále Žitka 6:3, 7:5 a ve finále Polá-
ka Janowicze 6:3, 6:2. Michal měl dlouho pro-
blémy s ramenem, v jedné chvíli už přemýšlel  
o konci kariéry, ale je dobře, že je zase zpátky 
a že se mu daří. 

DRUHÝ ROČNÍK PŘEHLÍDKY STUDENTSKÝCH 
TALENTŮ divadla, hudby, filmu a umění Zámek 
Pointu se konal na nádvoří prostějovského 
zámku v druhém květnovém víkendu. Jedná se  
o nesoutěžní přehlídku, které se může zúčast-
nit kdokoliv, kdo se přihlásí. Festival má přinést 
pohodu a hlavně zábavu. Akce se uskutečni-
la díky Městu Prostějov, divadlu Point, Gymná-
ziu Jiřího Wolkera, Městské knihovny, TK PLUS  
a obecně prospěšné společnosti Gaudeamus.

DVA TITULY JANA HÁJKA V OSTRAVĚ! ATP 
Challenger Prosperita Open 2009 s dotací 42. 
500 eur měl na kurtech v ostravských Komen-
ského sadech dvojnásobného vítěze. Jan  
Hájek vyhrál nejen dvouhru, ale s Robinem  
Vikem i čtyřhru. Navíc Hájek se musel prokou-
sat náročnou kvalifikací. „Jsem spokojený. Hrál  
jsem v Ostravě dobře, získané body mi hodně 
pomohou v postupu na žebříčku. Nyní si jen přeji 
aby vydrželo zdraví a abych to, co mám natré-
nováno prodal na dalších turnajích,“ říkal šťastný 
Hájek po skončení turnaje. Jak hrál? Kvalifikace 
– 1. kolo: Čermák 6:2, 6:0, 2. kolo: Evans 6:3, 6:0, 
3. kolo: Semjan 6:1, 6:3. Hlavní soutěž – 1. kolo: 
Mayer (SRN) 7:6 (5), 6:1, 2. kolo: Mello 6:4, 6:2, 
čtvrtfinále: Kubot 6:2, 0:6, 6:4, semifinále: Darcis 
7:5, 0:6, 6:3, finále: Dodig (Chor.) 7:5, 6:1. Čtyřhra, 
finále: Hájek, Vik – Horečný, Jančí 6:2, 6:4.

CENY MĚSTA PROSTĚJOVA ZA ROK 2008 byly 
předány 12. května v obřadní síni prostějovské 
radnice. Oceněny byly tyto osobnosti: RNDr. 
Anna Švécarová – za pedagogickou činnost, 
organizaci studentské odborné činnosti, spo-
lupráci při natáčení dokumentu „Příběhy spící 
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v mramoru“; autorka série článků o prostějov-
ských parcích a publikace „Parky a dřeviny Pro-
stějova“. Alfred Jánský, plk. v.v. – za statečnost 
projevenou v boji za svobodu a demokracii 
v letech 1939 – 1945, za úsilí o obnovu legionář-
ských i demokratických tradic po roce 1989. 
PhDr. Miloš Kvapil – za přínos pro město v ob-
lasti knihovnictví. RNDr. Jiří Prudký – za dlouho-
letou práci v oblasti popularizace astronomie, 
přednáškovou činnost, spolupráci s prostě-
jovskými školami, s regionálními i celostátními 
médii. Lubomír Studený – za celoživotní činnost 
v organizaci skautů a junáků v Prostějově, patří  
k zakladatelům skautingu v prostějovském re-
gionu. Ing. Karel Tabery – za zásluhy o obno-
vu sokolského hnutí; aktivní člen Masarykovy 
společnosti. Dále byla oceněna kapela Létající 
rabín – za výjimečný počin v oblasti populariza-
ce kulturních hodnot; reprezentace města na 
mezinárodní úrovni.

PANTŮČKOVÁ V RAKOVNÍKU V SEMIFINÁLE. 
Na turnaji nejvyšší kategorie Tennis Europe star-
šího žactva BOHEMIA KADAMO Cup potvrdila 
Gabriela Pantůčková příslušnost k české špič-
ce a probojovala se ve dvouhře do semifinále! 
Koho v Rakovníku porazila? 1. kolo: Haluzíková 
(ČR) 6:1, 6:3, 2 kolo: Mordergerová (Něm.) 6:1, 
6:2, 3 kolo: Szlavikovicsová (Maď.) 6:0, 6:3, čtvrt-
finále: Haasová (Rak.) 6:2, 6:3. V semifinále pak 
Gabriela nestačila na Bulharku Lebeševovou 
3:6, 2:6.

PATNÁCTILETÝ ROBERT RUMLER postoupil do 
finále turnaje ITF 18 ve Villachu. V prvním kole 
přehrál Němce Sachre 5:7, 6:0, 6:3, ve druhém 
Chorvata Cuturu 4:6, 6:2, 6:3, ve čtvrtfinále  
Rakušana Wirlenda 6:3, 6:3, v semifinále Maďara 
Zsigu 3:6, 6:3, 6:2 a ve finále podlehl Rakušanovi 
Weissbornovi 4:6, 4:6. Na stejném turnaji se naše 
Klára Kopřivová spolu s Anežkou Makovičkovou 
(Severočeská tenisová) probojovaly do finále, 
ve kterém podlehly maďarskému páru Bulga-
kovová-Szavayová 4:6, 6:2, 7:10.

MARTINĚ KUBIČÍKOVÉ SE DAŘILO VE ČTYŘHŘE 
na desetitisícovém turnaji v Michalovcích, spolu 
s Martinou Boreckou (I. ČLTK Praha) si připsala 
druhý titul na turnajích ITF dospělých. Jak postu-
povaly? 1. kolo: Luknárová-Morgošová (SVK) 6:3, 
6:3, čtvrtfinále: Malíková-Vršková (ČR, SVK) 6:3, 
6:0, semifinále: Hubaceková, Wlodarczaková 
(Rak.) 7:5, 6:3, finále: Drobná-Kriegsmannová 
2:6, 6:2, 11:9.

TOMÁŠ BERDYCH S LUCIÍ ŠAFÁŘOVOU se  
v rámci propagace sportovního zboží zúčastnili 
autogramiády na Masarykově náměstí. Mnozí 
se s Tomášem a Luckou  také vyfotili, akci mo-
deroval sportovní redaktor České televize Stani-
slav Bartůšek.

MICHAL TABARA SE PROBOJOVAL na dru-
hém turnaji série Futures Severočeské doly Tour 
v Mostě do finále, prohrál s Jerzy Janowiczem. 
Polák Tabarovi oplatil porážku z finále v Tepli-
cích. Turnaje měly dotaci 10 000 USD.

NA TURNAJI TENNIS EUROPE první kategorie  
v Piešťanech potvrdila Gabriela Pantůčková, 

že její výkony na prestižním klání v Rakovníku 
nebyly náhodné. Gabriela byla nasazena jako 
dvojka, probojovala se do semifinále, ve kte-
rém podlehla Maďarce Jonasové tím nejtěsněj-
ším poměrem v tie-breaku třetího setu 6:3, 4:6, 
6:7(6). Naše Eva Rutarová spolu s Anouschkou 
Žambochovou kralovaly deblové soutěži, ve fi-
nále jasně přehrály krajanky Anetu Dvořákovou 
a Michaelu Maříkovou 6:4, 6:0.

PETRA MELOUNOVÁ USPĚLA V LE PASSAGE na 
prestižním mezinárodním turnaji do 12 let, pro-
bojovala se do semifinále dvouhry a spolu s Ka-
rolínou Porubskou vyhrála čtyřhru. V semifinále 
dvouhry podlehla domácí tenistce Fioně Ferro-
vé 2:6, 5:7. „Na francouzských mládežnických 
turnajích je v současné době jedna z největ-
ších konkurencí v Evropě a o to je úspěch Petry 
cennější,“ říká Jaroslav Balaš, který francouzské  
tenisové mládí dobře zná.

DUŠAN LOJDA SE VE SLOVINSKÉ DOMŽALE 
probojoval na konci května do finále turnaje 
Futures. V prvním kole porazil domácího Be-
nedeho 6:3, 6:2, ve druhém kole Slovince Rola 
6:3, 6:0, ve čtvrtfinále Němce Langera 6:3, 6:4,  
v semifinále Slováka Semjana stejným pomě-
rem. Ve finále pak nestačil na jeho krajana 
Martina 3:6, 7:5, 6:7.

RADIM URBÁNEK V SEMIFINÁLE NA ROLAND 
GARROS. Ve dvouhře sice Radim prohrál v prv-
ním kole s třetím nasazeným Argentincem Scol-
larinim 5:7, 4:6, ale ve čtyřhře se spolu Švédem 
Brydolfem probojovali do semifinále, ve kterém 
nestačili na Brazilce Clezara a Číňana Huanga  
4:6, 2:6. V prvním kole v Paříži porazili osmé na-
sazené Belgičany De Greefa a Reutera 6:2, 6:2, 
ve druhém španělský pár Boluda-Purkiss, Caer-
reno-Busta 7:6(6), 6:4 a ve čtvrtfinále přehráli 
Američany Brittona a Coxe 2:6, 6:2, 10:6!

NA 42. ROČNÍKU TURNAJE DO 16 LET Trofeo 
Avenire v Miláně, kategorie I., se dařilo naší 
čtrnáctileté Tereze Smitkové, která se probojo-
vala do semifinále dvouhry a spolu s Bulhar-
kou Scherbichovou i do finále čtyřhry. Tereza  
v prvním kole dvouhry přehrála svou deblovou 
partnerku 6:1, 6:0, ve druhém kole si poradila  
s Italkou Mastelloneovou 6:2, 6:2, ve třetím vy-
řadila první nasazenou Slovinku Srimpfovou 
6:2, 6:1 a ve čtvrtfinále na Smitkovou nestačila  
Mexičanka Betancourtová 6:2, 6:1.

SMP CZ WHEELCHAIR CZECH OPEN 2009, me-
zinárodní antukový turnaj vozíčkářů vyhrál třetí 
hráč světa Holanďan Robin Ammerlaan, který 
už získal na Hané sedmý titul! Ve finále hladce 
přehrál svého karajana Ronalda Vinka, povolil 
mu jediný game, přitom Vink je ve světovém 
žebříčku vozíčkářů na 11. místě. Našemu Miro-
slavu Brychtovi v semifinále Ammerlaan také 
nedal šanci, vyhrál dvakrát 6:0. Ve finále čtyřhry 
opět kraloval Ammerlaan, s Legnerem přehráli 
pár Phillipson, Vink 6:2 a 6:0. Soutěž žen, která 
se hrála ve skupinách, vyhrála nejvýše nasa-
zená Němka  Katarina Krügerová, druhé místo 
obsadila Rakušanka Henrietta Kooszová a třetí  
příčku získala Chilanka Francisca Mardonesová. 
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Z patnácti ročníků bylo Národní tenisové cent-
rum Morava pořadatelem turnaje už podesáté! 
„Byl to zase krásný návrat do Prostějova. A dal-
ší potvrzení, že je tady skutečně tenisový areál 
světových parametrů,“ říkal po skončení SMP CZ 
WHEELCHAIR CZECH OPEN 2009 ředitel turnaje 
Martin Císař. „Určitě tu budeme pokračovat.“

KLÁRA KOPŘIVOVÁ BYLA ÚSPĚŠNÁ V OFFEN-
BACHU, na turnaji kat. 1, ITF 18 se probojovala 
do semifinále dvouhry a čtyřhry. Ve dvouhře 
vyhrála v prvním kole s Nizozemkou Schuurso-
vou 6:1, 4:6, 6:3, ve druhém si poradila s Něm-
kou Beckovou 7:6 (5), 6:7(5), 6:2, ve třetím kole 
na Kopřivovou nestačila Ysidora (Indonézie) 
6:4, 6:1. Ve čtvrtfinále vyhrála Kořivová nad Bul-
harkou Pekhovou 7:6 (5), 6:3 a v semifinále pak 
Kláru vyřadila Rumunka Dinuová 6:7 (2), 0:6. Ve 
čtyřhře hrála Klára s Michálkovou a do finále 
náš pár nepustil druhý nasazený pár Eikeriová 
(Norsko), Melenderová (Švédsko) 7:6 (1), 3:6, 
3:10.

TŘETÍ ČERVNOVOU SOBOTU SE NA BOUZOVĚ 
oženil Michal Navrátil, přejeme mu, stejně jako 
jeho Magdě, hodně štěstí. Michalovi pak navíc 
ještě tenisovou sílu v cestě žebříčkem ATP. Na 
konci června byl na 673. místě a všichni dobře 
víme, že má na víc…

NA TURNAJÍCH ITF DO 18 LET sbírali první větší 
úspěchy a především další zkušenosti naši mla-
dí. Lvov na Ukrajině hostil turnaj ITF 18(3) a Jiří 
Veselý (1993) se probojoval do semifinále dvou-
hry. V prvním kole porazil domácího Odazhyu 
6:2, 6:4, ve druhém Rakušana Langa 6:2, 6:2, ve 
čtvrtfinále Rusa Jakovleva 6:4, 6:3 a v semifinále 
podlehl jeho krajanovi Vatutinovi 2:6, 3:6. Na ITF 
18(4) v polské Poznani se Marek Jaloviec z kva-
lifikace dostal do semifinále dvouhry a čtvrtfi-
nále čtyřhry. V prvním kole hladce přehrál Rusa 
Rjazanova 6:1, 6:1, ve druhém stejně Belgičana 
Pireta 6:4, 6:0, ve čtvrtfinále Poláka Romanowic-
ze 6:4, 6:3. Už tento zápas dohrával s velkým 
sebezapřením a v semifinále za stavu 1:6, 0:2 
vzdal Pitrovi. Gabriela Pantůčková (1995) se na 
stejném turnaji dostala do čtvrtfinále dvouhry 
a spolu s Poletínovou se probojovaly do finále 
čtyřhry, kde podlehly polskému páru Nowicka-
ová, Pietrkiewiczová 4:6, 4:6. Gabriela musela 
také hrát kvalifikaci a ve čtvrtfinále prohrála 
po velkém boji s Ruskou Lebeděvovou 6:4, 2:6, 
6:7(6).

JAN HÁJEK POKRAČOVAL NA VÍTĚZNÉ VLNĚ, 
po vítězství na UniCredit Czech Open 2009 se 
na challengeru v polské Bytomi (30 tis, eur + 
H) dostal do finále dvouhry i čtyřhry. Jak Hájek  
v Bytomi hrál? První kolo Martens (Bel.) 6:4, 3:6, 
6:4, druhé kolo Panfil (Pol.) 6:2, 3:6, 6:0, čtvrtfiná-
le: Janowicz (Pol.) 6:2, 6:3, semifinále: Červeňák 
(SVK) 6:2, 6:3, ve finále pak Hájek podlehl Fran-
couzi Recourdecovi 3:6, 4:6. Ve finále čtyřhry  
s Dušanem Karolem nestačili na španělský  
Santos, Trujillo 3:6, 6:7(5)

PATNÁCTILETÁ TEREZA SMÍTKOVÁ (1994), 
svěřenkyně trenéra Voleníka, se probojovala 
ve slovinském Mariboru na turnaji Radenska 

Open ITF 18 z kvalifikace až do finále! V prvním 
kole kvalifikace porazila Chorvatku Babicovou 
6:0, 6:0, ve druhém Maďarku Ketyiovou 6:2, 6:1,  
v hlavní soutěži nejprve Maďarku Vargaovou 
6:3, 6:0, ve druhém kole Srbku Stamenkovičo-
vou 6:2, 6:2, ve třetím Rakušanku Dinhofovou 
4:6, 6:2, 6:2, ve čtvrtfinále Slovenku Schmiedlo-
vou 6:4, 7:6, v semifinále Italku Organdovou 6:0, 
6:1 a prohrála až ve finále se Slovenkou Malo-
vou 2:6, 6:2, 3:6. Uznání zaslouží nejen za postup 
do finále, ale i za dobrou fyzičku. Odehrát osm 
zápasů během několika dní, to je opravdu  
vynikající výkon.

JAN HÁJEK V SEMIFINÁLE V RIJECE. Hájek 
skoro na každém challengeru potvrzuje, že je 
ve výborné formě. V chorvatské Rijece (35 tis. 
USD+H) se probojoval do semifinále, ve kterém 
podlehl Italu Lorenzimu 4:6, 1:6 a semifinálová 
účast ho posunula na 174. místo ATP. V prvním 
kole porazil Argentince Amada 6:2, 6:0, ve dru-
hém Chorvata Karanušiče 7:6, 6:2 a ve čtvrtfi-
nále Švýcara Bohliho 3:6, 6:3, 6:2. 

OSM MEDAILÍ PRO TK AGROFERT vybojovalo 
na mistrovství ČR mladších žáků a žákyň v Mos-
tě a Rakovníku mládí TK AGROFERT. Ve dvouhře 
mladších žáků v Mostě získal stříbro Miroslav 
Chyba, který prohrál ve finále s Dominikem 
Starým 2:6, 6:4, 1:6. Zlato v deblu vybojoval Petr  
Hájek, s Vobořilem porazili pár Hrubý, Čížek 
6:2, 6:2. Bronzové medaile si z čtyřhry odnesli  
Miroslav Chyba a Lukáš Vágner. V Rakovníku 
byla stříbrná Gabriela Knutsonová, ve finále 
dvouhry podlehla Kolodzieové 6:2, 2:6, 4:6. Ve 
čtyřhře byla zlatá Petra Melounová, s Porub-
skou zvítězily nad párem Knutsonová-Kolodzie-
ová 6:4, 0:6, 10:8. Bronzovou medaili získala ve 
čtyřhře ještě Hana Kvapilová, která v Rakovníku 
hrála s Deptovou.
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UŽ POJEDENÁCTÉ SE V PROSTĚJOVĚ USKUTEČNÍ 
WORLD JUNIOR TENNIS FINALS, koná se v areálu 
Národního tenisového centra Morava od 3. do 
8. srpna. Mistrovství světa družstev staršího žac-
tva loni přineslo zlaté double výběrům Spoje-
ných států, poprvé v historii vyhráli reprezentanti 
jedné země obě kategorie. České týmy, kterým 
start zaručovalo pořadatelství šampionátu, ne-
uspěly, dívky obsadily čtrnácté místo, chlapci 
skončili ještě o příčku níže. „Tohle mistrovství 
nám všem přirostlo k srdci, v Prostějově za ním 
stojí nadšená obětavá parta, všichni víme, co je 
potřeba pro zdar mistrovství udělat. Skutečnost, 
že nám ITF projevila tak velkou důvěru, že bu-
deme mistrovství organizovat dvanáctkrát – je 
něco neskutečného. V nepsaných pravidlech 
ITF je délka pořadatelství maximálně čtyři roky, 
v Nagoji ale bylo ITF také určitě spokojeno, tam 
se mistrovství konalo osm let. Dvanáct let je 
opravdu raritou,“ říká Petra Píchalová-Langrová, 
která byla v roli ředitelky u všech šampionátů. 
„Tento šampionát má v rámci ITF velké renomé 
a všichni si ceníme, že za těch deset let přijel do 
Prostějova čtyřikrát šéf ITF Francesco Ricci Bitti 
a je na světě málo pořadatelů, kteří se touto  

bilancí mohou pochlubit.“ Není třeba připo-
mínat, že mistrovství do 14 let je přehlídkou 
světových nadějí, sedm se jich dostalo do 
světové desítky. Za uplynulých deset let se na 
prostějovské antuce představili - Rafael Nadal, 
Richard Gasquet, Novak Djokovič, Dinara Sa-
finová, Anna Čakvetadzeová, z našich Tomáš 
Berdych a Nicole Vaidišová. Jak se v Prostějově 
dařilo českému tenisu? Zlato zatím vždy získaly 
juniorky, poprvé v roce 2001 s Lucií Šafářovou, 
podruhé o dva roky později táhla tým Nicole 
Vaidišová, ta byla také v bronzovém družstvu 
v roce 2002. Stříbrné medaile získaly v roce 2000 
juniorky, v něm sbírala první zkušenosti třinác-
tiletá Lucie Šafářová. Junioři vybojovali stříbro 
v letech 2004 a 2007, v roce 2004 to byla tehdy 
„prostějovská“ sestava - Řehola, Tročil, Urbánek, 
v roce 2007 vystoupili na stříbrné stupně naši 
Jiří Veselý a Robert Rumler, spolu s nimi Lukáš  
Vrňák (I. ČLTK Praha). 

„Byl to skvěle připravený a zorganizovaný šam-
pionát. Prostějov nemůže mít konkurenci. Že to 
budete tady připravovat už jen dvakrát? To není 
možné! ITF podobného organizátora, který myslí 

MS do 14 let už pojedenácté!

Umělecký parašutismus nad Prostějovem
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na vše, aby se tady dětem líbilo, nemůže najít,“ 
říkal loni kapitán stříbrného týmu Francie junio-
rů Philippe Robin.

V jaké sestavě nastoupí naši? Juniorky – Petra 
Rohanová, Gabriela Pantůčková, Aneta Dvo-
řáková, junioři – Robin Staněk, Marek Routa  
a Daniel Filo. Juniorky skončily třetí na ME, ju-
nioři pátí, proti loňsku nepotřebují naše týmy 
volnou kartu a Evropa má jedno místo navíc.  
„V současné světové konkurenci bude úspě-
chem, pokud oba týmy skončí do osmého 
místa,“ říká sportovní ředitel ČTS Jaroslav Balaš.  
„Při velké vyrovnanosti a dobrém losu to však 
může být i lepší.“  

MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTOVÝ POHÁR ve 
skupinové akrobacii a uměleckých discipli-
nách parašutismu se bude konat v Prostějově, 
pořádající Aeroklub Falcon Air ve spolupráci 
se společností TK PLUS přivede na prostějovské 
letiště nejlepší evropské a světové parašutistic-
ké akrobaty. Soutěže se uskuteční v termínu 31. 
8. – 5. 9. na letišti Prostějov za podpory Aero-
klubu ČR, MŠMT, Olomouckého kraje, Města 
Prostějov, AČR, 601. skupiny speciálních sil 
generála Moravce, Aeroklubu Františka Jose-
fa a dalších partnerů. „Předpokládáme, že se 
zúčastní kolem pěti set sportovců a můžeme si 
jen přát, aby bylo optimální počasí, protože to 
jediné se nedá ovlivnit,“ říkal Josef Váňa z TK 
PLUS, který má už tradičně tyto akce na starost. 
Co atraktivní šampionát nabídne? Skupinovou 
akrobacii čtyřčlenných a osmičlenných druž-
stev a umělecké discipliny jednotlivců, dvojic 
a čtveřic. „Většina veřejnosti má parašutismus 
zafixovaný jako sport, ve kterém se vyskočí z le-
tadla a jde především o to – kam a jak přes-
ně se přistane. Námi připravované mistrovství 
je v tomto ohledu opravdu průlomové. Tyto 
moderní disciplíny se na rozdíl od výše zmíně-
ných odehrávají ve výšce. Jsou rozděleny na 
takzvanou skupinovou akrobacii a umělecké 
disciplíny. Ty jsou z mého pohledu nejkrásnější 
a přirovnal bych je k jakémusi baletu,“ uvedl 
Miloš Sklenka, předseda Aeroklubu Falcon Air. 
V pátek a v sobotu budou také organizová-
ny vyhlídkové lety pro veřejnost, tandemové 
seskoky a vyhlídkové lety balonem. V sobotu 
5. září bude k vidění ukázka letecké techniky 
a vysoké pilotáže spolu s ojedinělou atrakcí – 
seskoky z Blaníku, o což se postará Aeroklub 
Františka Josefa. Pro diváky bude možnost vše 
sledovat na velkoplošné obrazovce.

POKRAČUJE SERIÁL NIKE JUNIOR TOUR, prostě-
jovský klub je dlouhodobě garantem českých 
turnajů a rozhodujícího Masters. Starší žáci  
a žákyně jako každoročně zahájili seriál v dru-
hé polovině dubna v Prostějově, další turnaje 
se uskuteční od 31. července do 4. srpna v TK 
Slavia PU Plzeň, mladší žáci a žákyně budou 
hrát 7. – 11. srpna v TK DEZA Valašské Meziříčí 
a 21. - 25. srpna v areálu pražské Sparty. Seri-
ál vyvrcholí turnajem Masters v Prostějově na 
přelomu září a října (29. 9. –  2. 10.). „Neměníme 
pořadatele jednotlivých turnajů, mají v těchto 
místech už svou tradici a záleží nám především 

na tom, aby byl spokojen hlavní marketingo-
vý partner firma Nike,“ říká Jaroslav Balaš, šéf 
reprezentace na Masters, který se už pomalu 
stává inventářem celosvětových vyvrchole-
ní tohoto seriálu. Byl na jedenácti z dvanácti  
finále, na celosvětovém Masters žádný z kou-
čů nemá takovou bilanci jako on!

PROGRAM JÁGR TEAMU je v tomto období za-
měřen především na přípravu na novou sezó-
nu, Prostějov přivítá týdenní soustředění a jeho 
průběhu sehrají hokejisté několik přátelských 
zápasů. „Při většině z nich budou předány cha-
ritativní šeky,“ říká Ing. Petr Fridrich, manažer  
TK PLUS.

VK a BK PROSTĚJOV začnou v polovině srp-
na přípravu na novou sezónu. Volejbalistky 
mají před sebou obhajobu všech titulů, které 
se dají v České republice získat, navíc je čeká 
těžká skupina v Champions League. Prostějov-
ští Orli vedle přípravy na Mattoni NBL se rozhod-
li pro start ve Středoevropské lize, ta se bude 
losovat v polovině srpna. „Tato soutěž není v hi-
erarchii evropských poháru úplně vysoko, be-
reme ji však především jako příležitost k sehrání 
kvalitních zápasů,“ říká generální manažer BK 
Prostějov Ing. Petr Fridrich. „Navíc nebude tak 
finančně náročná a to je v dnešní ekonomické 
situaci velice důležité hledisko.“  
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