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Wimbledon 2010Osmičkou to nekončí…
Po finále Wimbledonu se 5. července 2010 dostal Tomáš Berdych na své žebříčkové maximum – 8. místo. Dvacátého srpna 

2007 byl devátý a 23. října 2006 se poprvé objevil v první desítce ATP. „Že se mi povedlo dostat se na osmé místo, které je moje 

maximum, je jen takové vylepšení. Hlavně je to velký impuls k tomu, abych měl do dalších zápasů tu správnou chuť a hlad  

po vítězstvích. Sezóna je dlouhá, čeká mě vlastně ještě skoro polovina roku a bude se hrát o spoustu bodů. Tak doufám, že  

to na té osmičce neskončí,“ řekl Tomáš Berdych po návratu z Wimbledonu.

Jak Tomáš do žebříčku vstupoval? 12. listopadu 2001 se poprvé objevil na žebříčku ATP, byl na 1 378. místě, o rok později, 

25. listopadu 2002 vkročil do první pětistovky na 409. místo. V polovině července 2003 byl ve dvoustovce – 192. místo ATP  

a 2. února 2004 byl Berdych poprvé ve světové stovce, na 98. místě. Pak už cesta vedla mezi nejlepší…

Co se mi vybaví při vyslovení jména agentury TK PLUS? „Určitě je to 

hlavně jméno – pan Černošek, který si mě vyhlédl a vlastně mě přivedl 

do Prostějova. Hned od počátku mi vycházel vstříc a hodně mi pomohl. 

Sponzoroval mě, měl jsem od něj určité finance, které do mojí kariéry 

vložil. Přechod do Prostějova bylo jedno z mých nejdůležitějších rozhod-

nutí v životě. Veškeré ty začátky a ten první skok byl tady. Kdyby se mož-

ná neudál, možná bych dnes profesionální tenis ani nehrál! V dnešním 

tenise je hodně důležitý sparing a výběr hráčů. A po této stránce mě 

Prostějov dostal hodně nahoru. Tréninkové i veškeré jiné podmínky byly 

a jsou tady nejlepší.“
Tomáš Berdych, 2006
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Není na světě tenisový klub, který by v novodobých dějinách Wimbledonu měl v jedné 

sezóně finalistu a semifinalistku dvouhry. Ani se už věřit nechce, že ve dvaadevade-

sátém sedával Mirek Černošek s Milanem Matzenauerem ve staré klubovně na bed-

nách od piva a snili nejen o nejlepším českém tenisovém klubu, ale i o tom, jak by bylo 

krásné – jednou sedět v čestné wimbledonské lóži. Tehdy se považovali za snílky, ale 

všechno se jim splnilo. „Když jsem začal v roce 1990 s prostějovským tenisem, tak jsem  

si řekl, že bych u nás jednou chtěl vychovat wimbledonského finalistu. Poprvé jsem byl 

ve wimbledonské lóži při finále v roce 1997, utkaly se Jana Novotná a Martina Hingisová, 

pozvala mě maminka Martiny Melanie Molitorová. Letos to ale bylo jiné, jak Tomáš, tak 

Petra jsou našimi hráči. S Tomášem to spolu táhneme už patnáctý rok, Petra k nám přišla 

z Fulneku v šestnácti,“ říkal Černošek v Praze  den po finále Wimbledonu a měl vedle 

sebe Tomáše Berdycha a Petru Kvitovou. „Pořád jsem věřil, že se nám to jednou podaří.“ 

Tvářil se moc spokojeně.

Petra Kvitová přijela do Wimbledonu jako dvaašedesátá hráčka žebříčku WTA. „Grand-

slamové semifinále je jako sen. Jsem v něm, ale možná si to ještě neuvědomuji. Pokusím 

se hrát co nejlépe,“ říkala Petra Kvitová před finále. „Serena je favoritkou, ona musí a já 

si to chci užít.“ Po semifinále se posunula o rekordních třiatřicet míst na 29. příčku WTA. 

„Pro mě je to určitě příjemné, protože jsem poprvé v životě ve třicítce. Je to můj nejlepší 

výsledek, ale určitě nebudu chtít zůstat tam, kde jsem, a budu chtít výš. Ale teď je to 

pěkný pohled,“ komentovala Petra žebříček WTA a pak spíše potichu dodala – „letos 

bych chtěla postoupit do dvacítky, nikdy jsem své plány takhle nahlas neříkala, ale po 

Wimbledonu se cítím docela v pohodě.“

Wimbledon je nejslavnějším turnajem světa a dosud ho vyhráli jen dva tenisté naro-

zení v Česku, Jaroslav Drobný v roce 1954, už s egyptským pasem a v roce 1973 Jan 

Kodeš. Posledním českým finalistou byl v letech 1986 a 1987 Ivan Lendl, ani jednou  

však nedokázal zlomit prokletí wimbledonské trávy. 

Letos se k velkým wimbledonským hrdinům přidal Tomáš Berdych. „Je to naprosto  

úžasné,“ prohlásil po semifinálové výhře nad Djokovičem. „Pro každého kluka, který 

chce být tenistou, je dostat se do finále velký sen. A když to dokážete ve Wimbledo-

nu, je to nejlepší.“ Až ve finále se sklonil před světovou jedničkou Nadalem. „Mám za  

sebou skvělých čtrnáct dnů, ale Rafa byl ve finále příliš dobrý a ukázal, že je oprav-

dovým šampiónem. Dnes si prostě výhru zasloužil,“ řekl Berdych při slavnostním  

ceremoniálu a věří, že mu úspěch ve Wimbledonu dodá sebedůvěru. „Doufám, že  

budu příští rok ještě silnější.“ 

Petra Kvitová

1. kolo: Cirsteaová (Rumunsko) 6:2, 6:2

2. kolo: Zheng (Čína) 6:4, 2:6, 6:2

3. kolo: Azarenková (Bělorusko) 7:5, 6:0

4. kolo: Wozniacká (Dánsko) 6:2, 6:0

čtvrtfinále: Kanepiová (Estonsko) 4:6, 7:6(8), 8:6

semifinále: S. Williamsová (USA) 6:7(5), 2.6
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Tomáš Berdych

1. kolo: Golubjev (Kazachstán) 7:6(5), 6:2, 6:2

2. kolo: Becker (Německo) 7:5, 6:3, 6:4 

3. kolo: Istomin (Uzbekistán) 6:7(7), 7:6(5), 6:7 (8), 6:3

4. kolo: Brands (Německo) 4:6, 7:6(1), 7:5, 6:3

čtvrtfinále: Federer (Švýcarsko) 6:4, 3:6, 6:1, 6:4

semifinále: Djokovič (Srbsko) 6:3, 7:6(9), 6:3

finále: Nadal (Španělsko) 3:6, 5:7, 4:6
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„Nevím, co mám říci, protože tomu nemohu uvěřit. Jsem opravdu šťastná. Je to něco neuvěřitelného.“  

                 Petra Kvitová po postupu do semifinále

„Tenhle zážitek je tou nejlepší variantou, jak rodičům můžu vrátit, co mi obětovali při prvních krůčcích,  

kdy jsem začal bouchat do balonu. Hodně věcí si člověk může koupit, ale zážitek, finále Wimbledonu,  

si koupit nelze.“       Tomáš Berdych na tiskové konferenci v Praze

Tomáš Berdych

1. kolo: Golubjev (Kazachstán) 7:6(5), 6:2, 6:2

2. kolo: Becker (Německo) 7:5, 6:3, 6:4 

3. kolo: Istomin (Uzbekistán) 6:7(7), 7:6(5), 6:7 (8), 6:3

4. kolo: Brands (Německo) 4:6, 7:6(1), 7:5, 6:3

čtvrtfinále: Federer (Švýcarsko) 6:4, 3:6, 6:1, 6:4

semifinále: Djokovič (Srbsko) 6:3, 7:6(9), 6:3

finále: Nadal (Španělsko) 3:6, 5:7, 4:6
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Někdy se mi zdá, že se v naší agentuře žije rychleji než mnohde jinde. 
Není to dlouho, co skončil sedmnáctý ročník našeho turnaje UniCredit 
Czech Open, většině se líbil a nám všem bylo jasné, že se jeho závě-
rečná režie bude příště jen těžko překonávat. Bylo v ní všechno, co 
má správné sportovní divadlo mít – vynikající tenis a v těžkých dešťo-
vých podmínkách dobře zvládnutá organizace, očekávaný a kvalitní 
doprovodný program, dva daviscupoví reprezentanti ve finále, do-
konalá exhibice nepřekonatelné legendy s prostějovským patriotem  
a bývalou světovou pětkou. A k tomu skoro holywoodský konec,  
Private Jet do Paříže pro Tomáše Berdycha, který se poprvé probojo-
val do grandslamového semifinále a napodobil Jirku Nováka, který 
byl mezi čtyřmi na Australian Open před osmi lety. Po dešťovém trá-
pení v prvních turnajových dnech svítilo slunce, a kdyby měl náš cen-
trální dvorec dvoutisícovou kapacitu, stejně by byl na exhibici Lendl –  
Novák, finále dvouhry UniCredit Czech Open a na do poslední chvíle 
utajovaný přílet Berdycha z Paříže, do posledního místa plný. 

Proč se žije u nás rychleji? Protože pár hodin po skončení, kdy se na 
terase našeho areálu sešli ti, kteří stáli na úspěchem našeho turnaje, 
řekl Mirek Černošek jen tak mezi řečí – „už bychom měli přemýšlet, jak 
to uděláme příští rok.“ To ještě chodil Lendl naším areálem, v recepci 
hotelu byl vystavený Davisův pohár a mnozí říkali, že takový Czech 
Open ještě nezažili. Když Mirek řekne –  že bychom měli o tom přemýš-
let, tak už určitě hledal cesty, po kterých by se mělo jít, aby to příště 
bylo ještě lepší…

Měl jsem štěstí, že jsem nastoupil do firmy právě v době, kdy náš 
klub poprvé vyhrál tenisovou extraligu. Psal se rok 1995 a parta kolem  
Karla Nováčka, Jany Novotné, Petry Langrové, Jirky Nováka či  
Michala Tabary začala psát velkou prostějovskou týmovou historii.  
Byla u toho také Martina Hingisová, 
ta už razantně kráčela do velkého te-
nisu, ale právě u nás na Nokia Cupu 
dostala jednu z prvních větších tur-
najových příležitostí. Týmový titul jsme 
měli a od majitelů naší firmy jsem pak 
slyšel, že pevně věří, že se ve světo-
vých turnajích prosadí i prostějovští 
odchovanci… 

To jsem v té době samozřejmě nemohl 
vědět, že když prostějovský klub začal 
v devadesátém roce dělat profesio-
nálně tenis, tak na začátku byla vy-
slovována majiteli i ta nejtajnější přání 
– sedět jednou ve wimbledonské lóži. Mirkovi Černoškovi se to splni-
lo, v roce 1997 ho pozvala do All England Clubu maminka Martiny  
Melanie Molitorová, Hingisová poprvé a naposledy vyhrála Wimble-
don, ve finále porazila Janu Novotnou. Seděl tam za celý tenisový 
Prostějov, ale jak jsem ho pak poznával, měl z toho tehdy jen radost 
poloviční… Neříkal to nahlas, ale vždycky chtěl víc – aby byl ve finále 
náš hráč, který se to v Prostějově naučil. 

Náš prvotní sen se nám nedávno splnil vrchovatě, Mirek opět seděl 
v čestné wimbledonské lóži, díval se na našeho Berďu jak bojoval pro-
ti jasné světové jedničce Rafaelu Nadalovi. Tomášovi to tentokráte  
nevyšlo, Nadal byl lepší, ale všichni doufáme a přejeme si, aby  
Tomášova vítězná chvíle ve Wimbledonu co nejdřív opět přišla. Navíc 
má na konci roku velkou šanci hrát prestižní Masters a postoupit ještě  
výš v žebříčku ATP. A tak opět budeme u nás v klubovém baru u televize  
nadšeně prožívat Berďovu smělou cestu za vítězstvími – a vlastně není 
to tak dávno, kdy jsme se na stejném místě radovali z úspěchů Jirky  
Nováka… Takže ten čas v naší firmě opravdu rychle běží… 

Mgr. Petr Chytil,
jednatel TK PLUS

P. S. A proč si myslím, že se v naší agentuře žije rychleji než mnohde 
jinde? Mezi Černoškovou první a druhou wimbledonskou lóží uběhlo 
dlouhých čtrnáct let. Všichni Tomášovi přejeme, aby Mirek na finále 
do All England Clubu letěl už příští rok. Už proto, že život kolem nás  
běží ve větším spěchu…
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Jiří Novák nikdy nebyl typem na plakáty, třebaže na ně vždycky patřil. Byl pátý 

na světě, více než deset let lídrem českého Davis Cupu, nikdy však nevkročil  

do světa sportovních celebrit. Za tenisovou slávou šel s pokorou a společen-

ským rubrikám nedával ani nejmenší šanci, aby si ho na té těžké sportovní cestě  

všímaly. Patřil mezi nejčistší a určitě i proto mezi nejopomíjenější české sportovní 

hvězdy.

Je upřímný a mnozí jeho životní rozhodnutí považovali za předstíranou pózu.  

Svým chováním však skoro pokaždé všechny přesvědčil. Když si český tenis myslel,  

že by ho ještě neměl opouštět, udělal to rázně, protože byl o tom vnitřně  

přesvědčený.

Má rád tenis, ale ještě více svou rodinu a k tomuto pořadí svých životních hodnot 

došel naprosto přirozeně. 

JIŘÍNOVÁK
Vždycky mě potěší, když se lidé kolem radují

Slavnostní otvírací ceremoniál Tennis Masters Cup, Shanghai 11. - 17. listopad 2002



„Jirko, před dvanác-
ti lety jsme získali pro 
prostějovský tenis první 
extraligový titul, tento 
okamžik považuji za je-
den z největších zážitků 
v mé funkcionářské ka-
riéře. Byl jsi u všech na-
šich velkých úspěchů. 
Prostějovský tenis je na-
vždy spojen s Jiřím No-
vákem a Jiří Novák, pev-
ně věřím, bude navždy 
spojen s prostějovským  

tenisem.“ 

Miroslav Černošek,  
AGROFERT Aréna, 2007

NOVÁK
Vždycky mě potěší, když se lidé kolem radují
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Jak se žije bývalému pátému hráči  
světa?

„Mně se žije bezvadně, užívám si života, skončil 
jsem s tenisem proto, abych se co nejvíce věno-
val rodině, svým dětem a to mě naplňuje. Samo-
zřejmě, když jsou dopoledne ve škole, tam mám 
trochu volněji, zahraji si tenis nebo vyřídím něja-
ké záležitosti a pak už se věnuji dětem. Děláme 
domácí úkoly, byli jsme čtyři měsíce v Americe, 
takže je třeba mnohé věci v české škole dohnat. 
Opakuji to už mnohokrát, snažím se rodině vrátit 
to, co jsem jím nemohl dávat, když jsem jezdil 
po turnajích.“

Co říkáte názorům, že jste skončil příliš 
brzy, že byste se určitě ještě pár sezón 
udržel minimálně ve stovce světového 
žebříčku.

„Těžko, se na tohle odpovídá. Ano, byl jsem na 
tom tak, že bych ještě dva tři roky na okruhu  
vydržel, třeba bych ještě něco vyhrál, ale už  
jsem prostě cítil, že chci skončit. Když jste jed-
nou pátý na světě a pak byste měl někde hrát 
challengery a být za stovkou, rvát se v kvalifi-
kacích, ne, to pro mě nebylo. Tohle je ale jen 
sportovní stránka… Ta druhá, lidská, otcovská 
mi jasně říkala, že prostě musím skončit přede-
vším kvůli dětem. Za svým rozhodnutím si stojím 
a jsem rád, že jsem ho udělal právě v době, kdy 
to bylo potřeba. Kuba má dvanáct, dvojčata  
devět, kdybych hrát doteď, tak kdo by s nimi  
chodil ráno na zimák, na tenis, kdo by s nimi  
dělal věci kolem školy? Žena by to stihnout  
nemohla, nakonec, obětovala se pro mou  
kariéru v minulých letech hodně.“

Nepřijde vám tedy na druhé straně ně-
kdy až nedůstojné, že se někteří tenisté 
nechtějí s kariérou rozloučit, i když se  
hluboko propadají na žebříčku?

„Tak bych to nebral, je to jejich zaměstnání,  
jejich sport, každý se může svobodně rozhod-
nout, jak se chce živit. Ano, říká se, že by se mělo 
odejít v nejlepším okamžiku kariéry, ale kdy 
nastane ta chvíle, že by to měl člověk zabalit 
a začít se věnovat něčemu jinému? V pětatři-
ceti či později stejně každý musí poznat, že už 

to dál nejde. Já jsem ale nikdy nebyl ten typ,  
že bych někde rok objížděl challengery, vyhrál 
dvě tři kola a na turnajích bych se vyloženě  
trápil. Neřekl bych, že je to tedy o důstojnosti, 
prostě někomu nevadí, že začne víc prohrávat… 
Já se do té situace nikdy nedostal a nikdy jsem 
v ní být ani nechtěl.“

Kdy jste poznával, že se blíží váš tenisový 
konec?

„Byl jsem rozhodnutý už rok dopředu, než jsem 
pak opravdu v roce 2007 skončil. Probral jsem 
to s manželkou, doma s rodinou, ta mi říkala, ať 
ještě zkusím nějaký měsíc hrát, ale dobře jsem 
viděl, že Katka má doma čím dál větší starosti,  
že je toho na ní moc. Práce kolem dětí bylo  
hodně, uvědomoval jsem si to a stále více 
jsem cítil, že mě tenis už tolik nemotivuje. Navíc, 

když jsem prohrál v prvním či druhém kole, tak  
jsem byl naštvaný, že nejsem s dětmi doma,  
stýskalo se mi čím dál víc, čas měl najednou 
pro mě jinou cenu a cítil jsem na turnajích více 
prázdnoty.“

Někdo by třeba nyní mohl podotknout,  
že to byla i otázka peněz, mohl jste jich 
vyhrát ještě víc…

„Já se nikdy na svůj tenis nedíval přes peníze. 
Kdyby tomu tak bylo, tak bych ještě dnes objíž-
děl turnaje, snažil bych se z toho vymačknout 
každý dolar či euro, ale opravdu to nebyl  
a není můj styl. Vydělal jsem s tenisem zajíma-
vé peníze, ale abych kvůli nim na konci kariéry  
měnil své vnitřní přesvědčení, tak to rozhod-
ně ne. Peníze jsou k životu potřeba, ale nebyly  
pro mě nikdy rozhodující.“

Máte pocit, že jste se rozhodl správně,  
že vás současný život naplňuje?

„Rozhodně! Tenis byla jednou z mých životních 
štací, nyní žiji další. Za tři roky bude mít Kuba  
občanku, dvojčata dvanáct a zase se urči-
tě hodně věcí změní. Ale v téhle době jsem  
s rodinou a dětmi dokonale šťastný.“

Ve své době jste se také vydal na  
podnikatelskou dráhu, asi jste se svými 
výsledky nebyl vždycky spokojený.

„Vrátil jsem se do daviscupového celku po roce  
a půl, kdy jsem nemohl hrát kvůli zranění. Slyšel 
jsem názory, že v něm už nemám co dělat. Nomi-
naci jsem si ale vybojoval svými výkony, kapitán mi 
dal důvěru, za kterou mu děkuji. Jsem moc rád,  
že jsem ji nezklamal.“

Jiří Novák po vítězství nad Sluiterem 
při svém posledním zápase v DC, Leiden, 2006
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„Už jsem své podnikání na konci loňského roku 
zabalil a jsem strašně rád, že jsem to udělal. 
Nechci nyní připomínat ekonomickou krizi, ale 
čím dál více jsem poznával, kolik je kolem těch 
mých obchodů starostí, ne, už jsem nechtěl  
pokračovat a opravdu jsem rád, že je s tím ko-
nec. Mám nyní čistou hlavu, mohu se soustředit 
jen na věci, které jsou důležité pro rodinu. Na 
druhé straně, byla to pro mě dobrá zkušenost.“

Byl jste zvyklý vyhrávat, jak jste pak  
snášel, že některé věci prostě nejsou  
podle vašich představ? 

„Z mnohých věcí jsem byl smutný. Když jsem hrál 
tenis, tak jsem byl zodpovědný sám za sebe, byl 
jsem sám sobě pánem a najednou jsem třeba 
jako šéf společnosti musel nutit lidi, aby dělali, 
aby přišli do práce, aby se stoprocentně věno-
vali tomu, za co byli placeni. Ne, už jsem na to 
prostě neměl sílu…“

Jak se s odstupem času díváte, možná už 
i se zkušenostmi z byznysu, na to, co se 
v Prostějově podařilo? 

„To je neuvěřitelný příběh. Přišel jsem sem do 
Prostějova před osmnácti lety, Mirek Černošek 
byl na začátku, předseda klubu, byl jsem u toho, 
když se začal budovat nový areál a právě on 
se brzy stal rozhodující osobností, která všechny 
táhla dopředu. Bylo fantastické sledovat, s jakou 
vehemencí šel do řešení každého problému,  

hledal možnosti, jak věcem pomoci. Pak zjistil,  

že tenis je málo, že musí rozšířit nabídku, hledal 
nové aktivity a dnes je zcela jasně nejúspěš-
nějším manažerem v České republice. Šel po  
strašně náročné cestě, tu cestu nabídl všem, 
co chtěli být úspěšní a kdo se po ní vydal,  
tak většinou úspěšný byl. Nikdo z nás si ani  
neuvědomuje, jak moc nám pomohl, jak  

zviditelnil město, kraj. A pro mě samotného?  
Dal mi vynikající podmínky a nejen mně. V klubu 
byli výborní trenéři, sparingpartneři, všechno 
prakticky zadarmo. Bylo a je pro mě opravdu 
rozhodujícím životním štěstím, že jsem Mirka  
Černoška potkal.“

Proč takových osobností není v české 
společnosti víc?

„To je strašně těžká otázka. Sedm dní v týdnu, 
čtyřiadvacet hodin denně, tohle říkám sym-
bolicky, ale on pořád myslí na práci, na nové 
projekty, kontakty, myšlenkově je s prací svázaný 
prakticky pořád. Nechci to vyjmenovávat, ale 
řeknu jen Bolt, NHL v Praze, Champions League 
ve volejbale, sportovní legendy na doprovod-
ných akcích TK PLUS. A odpověď na tu otázku 
prostě neznám, jen chci říct, že Mirek je prostě 
jen jeden.“

Táta vás dotlačil k tenisové kariéře,  
nepokusíte se o něco podobného?

„Už je jiná doba, jiný svět, jiné možnosti. Ne-
chci opakovat, že jsme toho moc neměli, dnes 
opravdu žijeme v naprosto jiné době. Podmínky 
změnit nemohu, ale snažím se výchovně působit 
na naše děti, aby věděly, že nic není zadarmo, 
že je potřeba o všechno se nějakým způsobem 
zasloužit. Není to ale jen o podmínkách, ale  
především o srdci, že člověk chce něco doká-
zat, že chce být lepší než ostatní. Hvězdy se rodí  

ve stále složitějších podmínkách, v obrovské 

konkurenci, jinačí to už nikdy nebude.“

Co se vám vybaví, když slyšíte – Prostějov? 

„Domov. Přišel jsem do Prostějova v sedmnácti, 
poznal jsem tady ženu, mám tu zázemí, rodinu, 
kamarády, je to pro mě – domov. Mám blizouč-
ko tenisový klub, který nastartoval mou kariéru. 

„Když jsem nastoupil do funkce prezidenta ČTS  
bylo Jirkovi třiadvacet a pak se stal vynikajícím  
daviscupovým hráčem a pátým tenistou světa. Pro 
mě to je na jednu stranu deset let krásných teniso-
vých zážitků s Jirkou, z druhé strany určitá nostalgie, 
že odchází a z třetího pohledu je to velká ztráta pro 
český daviscupový tým, protože Jirka byl vždycky 
zárukou kvality a serióznosti, věděli jsme dopředu, 
že odvede kvalitní výkon. Jirka dostal nejvyšší teni-
sové vyznamenání – Medaili Karla Koželuha, kterou  
dostávají lidé, kteří udělali obrovský kus práce pro 
český tenis. Jirka Novák mezi tyto lidi právem patří.“

Ivo Kaderka, 2007 
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Z Prostějova jsem se vydal do světa tenisu, něja-
ké měsíce žijeme s rodinou v Americe, ale jsem 
šťastný, že se sem mohu vracet.“

Když se podíváte zpátky na svou kariéru, 
nemáte pocit, že by některé zápasy třeba 
měly dopadnout jinak? 

„Takhle jsem o svém tenise nikdy nepřemýšlel, 
protože na druhé straně se dá říct, že bylo 
hodně zápasů, které jsem vyhrál a třeba mohly  
dopadnout opačně. Osud chtěl, abych vyhrál 
to, co se mi nakonec vyhrát podařilo. Víte, já 
svou kariéru beru jako krásný, šťastný příběh  
a nikdy jsem si nepomyslel, že bych něco tako-
vého mohl dokázat. Měl jsem patnáct a přišla 
revoluce, otevřely se hranice a pak to všechno 
začalo. Jak říkám, pro mě něco neskutečné-
ho. Jen si to vezměte, kluk ze Zlína, který chodí 
do školy a odpoledne jde trénovat. Tohle není  
žádný ideální začátek na dobrý konec, ale  
mně se to nakonec podařilo. Byl jsem pátý na 
světě, hrál jsem v Šanghaji Turnaj mistrů, není  
to fantazie? Na Turnaji mistrů jsem porazil  
Agassiho, v Davis Cupu Samprase, když byl  
první na světě, stejně jako Federera v Gstaa-
du v pěti setech a to byl světovou jedničkou.  
Ne, nevím, co bych měl chtít ještě víc?“

V druhém červencovém týdnu 2003 jste 
získal v Gstaadu svůj pátý titul ve dvouhře 
v kariéře, když ve finále porazil světovou 
jedničku a wimbledonského šampióna 
Rogera Federera. „Jsem teď určitě jeden 
z nejšťastnějších mužů na světě,“ prohlá-
sil jste po turnaji. Na centrální dvorec za 
vámi přiběhla dcerka Kačenka a v novi-
nách psali že jste patřil mezi nejspokoje-
nější vítěze v Gstaadu… 

Připomenu vám, co jste tehdy říkal. „Tenis 
je mé zaměstnání, nádherný životní ko-
níček, ale je to pořád jen součást mého 
života a v pořadí hodnot je rodina a spo-
kojenost mých blízkých na nejpřednějším 
místě. Můj tenis jednou skončí, budu dě-
lat něco jiného, ale má rodina tu bude 
pořád. Mám nyní v sobě velice příjemný 
vnitřní klid, snažím se na své okolí půso-
bit pohodově a dělám všechno pro to, 
aby byli co nejšťastnější.“ Tehdy se také 
ozvaly hlasy, že je to jen a jen maska, za 
kterou jste se chtěl skrývat, abyste měl 
klid. Co jste mi tehdy řekl? „Já o těchto 
názorech nepřemýšlím, snažím se být – 
svůj a navíc dobře vím, že ani jinačí ne-
budu. Nikdy jsem nebyl tenistou, který by 
toužil po nějakém zviditelnění, nikdy jsem 
na dvorci nepředváděl nějaké show  
a nedával jsem nikdy příležitost, aby si 
mě všímal bulvár nebo redaktoři všelija-
kých společenských rubrik.“

„Byl jsem a jsem takový.“

Nebyl jste z postupu do světové desítky  
i vy překvapený?

„V dobrém slova smyslu asi byl, ale byl to oprav-
du výsledek mé celoživotní dřiny a toho, co 

všechno jsem tenisu obětoval. Nikdo neví, že 
jsem v osmi letech hrával v tělocvičně na par-
ketách a za síť jsme měli část švédské bedny, 
že jsem pak začal jezdit po turnajích, mnohdy 
jsme spávali v autě, protože na hotel nebylo. 
Ne, tohle už nikdo nechce slyšet, jen se dívá 
na ty konce a mnohdy jen na vydělané pe-
níze. Rodiče mě vedli k práci a jsem jim za to 
vděčný, ale byla to opravdu moc těžká cesta. 
Na druhé straně je však třeba říct, že jsem se 
nijak nevzpíral a chtěl jsem po ní jít. Nikdy jsem 
tomu nevěřil, že bych se mohl dostat tak vysoko, 
ale práce s panem Kukalem přinesla výsledky. 
Tvrdší trénink, do mnohých věcí jsem šel mno-
hem důrazněji. Radil jsem se před tím se ženou  
a oba jsme věděli, že to je poslední možnost,  
ještě to zkusit. Podařilo se mi to, byl jsem strašně  
rád a měl jsem z toho fantastický vnitřní pocit. 
Vždycky mě těšilo, že se lidé kolem radují. To 
bylo pro mě to pravé tenisové štěstí.“

Co říkáte názoru Jana Kukala, že jste na 
to, čeho jste dosáhl, patřil mezi nejméně 
trénující tenisty na světě? 

„Ten pocit jsem nikdy neměl, naopak – s Honzou 
Kukalem to byly neuvěřitelné tréninkové dávky. 
Čtyři, pět hodin denně, k tomu ještě kondice, 
byli jsme na kurtu od rána do večera. Předtím 
jsem trénoval s Danem Trčkou, to byly také ob-
rovské tréninkové objemy, věřte, že co se týká 
tréninku, v tom mám čisté svědomí. Nevím, tře-
ba jsem byl trochu talentovanější, ale ve sportu 
se stejně nic nedá ošidit. Spíš by se dalo říct, že 
jsem tenisově dospěl dost pozdě, protože jsem 
do svých sedmnácti let skoro nehrál tenis. Hrál 
jsem ho, ano, to je pravda, ale ve Zlíně neby-
ly skoro žádné podmínky pro hraní v hale, jen  
tělocvična a parkety. Dá se zcela jasně říct, 
že můj tenisový profesionální život se změnil  
až s příchodem do Prostějova.“

V čem bylo trenérské charisma Jana  
Kukala? 

„Já na něj nedám dopustit, mám ho hodně 
rád. Dal mi nahlédnout do tajů tenisu, odhalil 
mi věci, o kterých jsem dříve nepřemýšlel. Chtěl, 
abych hrál více agresivně a hlavně – mohl 
jsem si s ním povídat úplně o všem. O ženských,  
o kumštu a taky o tenise. Bral jsem ho ve své 
době jako druhého tátu, měl jsem k němu  
neuvěřitelný respekt.“

V historických tabulkách jste v počtu 
odehraných daviscupových sezón na  
třetím místě za Kodešem a Šmídem. Byl 
jste lídrem týmu, táhl jste ho, ale také 
jste prodělal na tom, že jste kolem sebe 
neměl rovnocenného parťáka, se kterým 
byste se dočkal velkého týmového úspě-
chu. Nemrzí vás to?

„Když nyní řeknu, že mrzí, co se změní? Já 
jsem nikdy absence v daviscupovém týmu 
neschvaloval, hrál jsem za každého kapitána 
a nepřemýšlel jsem o tom, že by tam měl se-
dět někdo jiný, že má být jiný šéf svazu nebo 
nějaké jiné důvody. Vždycky jsem byl hrdý na  

Počet odehraných 
sezón v Davisově 
poháru

Jan Kodeš 15

Tomáš Šmíd 13

Jiří Novák 11

Jiří Javorský 10

Petr Korda 10

Roderich Menzel 10

Nejlepší Češi na 
žebříčku ATP

4. Kodeš 1973

1. Lendl 1983 – 1988

8. Nováček 1991

2. Korda 1998

5. Novák 2002

8. Štěpánek 2006

8. Berdych 2010
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to, že mohu hrát Davisův pohár, hrál  
jsem to pro své osobní pocity a hlavně  
pro lidi. Ale i s Bóďou jsme mohli něco  
velkého vyhrát, ale prostě jsme se ve 
svých výkonech nesešli. Pak určitě v sesta-
vě s Radkem a mladým Tomášem se také 
daly vyhrát velké zápasy. Ne, nechci se 
k tomu vracet, mrzí mě to, ale reprezentace 
je svobodné rozhodnutí každého sportov-
ce. Když to v určité době není pro něko-
ho na prvním místě, tak se to prostě musí  
respektovat.“

Hrál jste pod pěti nehrajícími kapi-
tány, od Šavrdy přes Šmída, Kukala, 
Suka a Navrátila, nikdy jste nepře-
mýšlel, že byste neměl nastoupit. 
Jako jediný jste porazil v Davisově 
poháru Nadala, s týmem, jste byl 
však nejdále dvakrát ve čtvrtfinále.

„Je to škoda. Měli jsme výborné týmy, ale 
už jsem řekl, nikdy jsme se oba singlis-
té nesešli ve výborné formě. A třetí bod  
jsme jak proti Američanům v roce 2000, 
tak ani Francouzům o dva roky později  
nezískali. Davisův pohár byl pro mě  
vždycky velkou událostí, něčím mimo-
řádným, jinak jsme hráli každý sám za 
sebe. Pamatuji si, že v týmu byla vždycky  
perfektní parta.“

Poslední utkání jste odehrál v Lei-
denu. V prvním zápase baráže jste 
porazil ve čtyřech setech Raemo-
na Sluitera. Viděl jsem vás, jak jste 
po proměněném mečbolu padl na 
záda. Tohle gesto nebylo pro vás  
typické.

„Měl jsem tenkrát obrovskou radost, že 
jsem to prostě musel udělat.“

Cítil jste, že už takový okamžik  
v Davisově poháru nezažijete? 

„Určitě, moc mě tehdy přemlouvali, aby 
nastoupil, nebylo to jednoduché. Navíc  
to byl první zápas, od kterého se pak 
všechno odvíjelo. Vrátili jsme se do Svě-
tové skupiny.“

Jste v klubu, který vytváří pro vý-
chovu talentů dokonalé podmínky.  
Hledají se v novém tisíciletí hůř?

„Ne, v žádném případě, mladí mají mno-
hem, ale mnohem lepší šance než ti, kteří 
byli před nimi. Já do svých sedmnácti ne-
hrál v zimě, nebyly haly, oni mají všechno, 
jen musí chtít a obětovat tenisu úplně 
všechno. Co musím přiznat, je větší konku-
rence, ale i ona je důležitá a konkurenční 
prostředí žene lidi rychleji dopředu. Trené-
ři, sparingy, vybavení, rehabilitace, někte-
ří mají jen a jen tenis a nic jiného! Myslím 
si, že mnozí z nich mají malé srdce nebo 
menší než by měli mít.“

Jak vypadal 
žebříček ATP 
k 21. říjnu 2002? 

1. Lleyton Hewitt 4240, 

2. Andre Agassi 3370, 

3. Marat Safin 2620, 

4. Juan Ferrero 2525, 

5. Jiří Novák 2355, 

6. Tim Henman 2335, 

7. Sebastien Grosjean 

2240, 

8. Roger Federer 2235, 

9. Tommy Haas 2170, 

10. Carlos Moya 2110.
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Jiří Novák nastoupil v Davisově poháru celkem k 34 zápasům, 27 jich vyhrál. 

Z toho deset na antuce, jedenáct na koberci a šest na tvrdém povrchu. Ze sedmi 

prohraných duelů jich bylo pět na koberci a dva na antuce. Čtyřiadvacetkrát 

vyhrál v hale a třikrát venku, ze sedmi porážek bylo šest v hale. Z 22 zápasů ve 

dvouhře jich Novák prohrál pět, z dvanácti zápasů ve čtyřhře dva. Ve dvou-

hře prohrál v roce 1997 s Indem Paesem, v roce 2000 s Agassim, o rok později  

ve Švédsku s Normanem a Johanssonem a v roce 2005 s Nalbandianem. Ve 

Švédsku 2001 prohráli s Riklem čtyřhru a stejné to bylo v Pau v roce 2002. 

1996, ČR – Maďarsko 5:0, Světová skupina, I. kolo, Plzeň: Novák – Krocsko 5:7, 

7:6(4), 6:0.

1997, ČR – Indie 3:2, Světová skupina, I. kolo, Příbram: Novák – Paes 2:6, 3:6, 7:6(5), 

3:6, Novák – Bhúpatí  6:1, 6:4, 6:3.

1998, ČR – Jižní Afrika 5:0, baráž, Praha: Novák, Rikl – Ferreira, Norval 6:4, 6:2, 6:2.

1999, Belgie – ČR 3:2, Světová skupina, I. kolo, Gent: DeWulf, van Herck – Novák, 

Rikl 6:7(4), 2:6, 0:6.

1999, Uzbekistán – ČR 0:5, baráž, Taškent: Kucenko – Novák 3:6, 2:6, 3:6, Kucenko, 

Ogorodov – Novák, Rikl 6:3, 6:2, 7:6(3).

2000, ČR – Velká Británie 4:1, Světová skupina, I. kolo, Ostrava: Novák – Dalgado 

6:4, 7:6(4), 6:3, Novák, Rikl – Henman, Broad 7:6(4), 6:4, 6:7(4), 6:2, Novák – Henman 

6::4, 6:2, 6:2.

2000, ČR – USA 3:2, Světová skupina, čtvrtfinále, Inglewood: Novák – Sampras 

7:6(1), 6:3, 6:2, Novák, Rikl – Palmer, O´Brien 7:5, 6:4, 6:4, Novák – Agassi 3:6, 3:6, 

1:6.

2001, Švédsko – ČR 3:2, Světová skupina, I. kolo, Helsingborg: Norman : Novák 

7:6(2), 6:1, 1:6, 2:6, 6:4, Björkman, Kulti – Novák, Rikl 6:2, 4:6, 7:6(6), 7:5, Johanssson 

– Novák 7:6(0), 6:3, 6:7(4), 6:2.

2001, ČR – Rumunsko 3:2, baráž, Prostějov: Novák – Pavel 6:3, 7:5, 6:3, Novák, Rikl 

– Hanescu, Trifu 7:6(3), 7:6(5), 6:4.

2002, ČR – Brazílie 4:1, Světová skupina, I. kolo, Ostrava: Novák – Sa 6:7(10), 6:1,  

6:1, 6:4, Novák, Rikl – Sa, Simoni 6:4, 6:3, 7:5.

2002, Francie – ČR 3:2, Světová skupina, čtvrtfinále, Pau: Escudé – Novák 6:7(4), 

1:6, 7:6(5), 5:7, Llodra, Santoro – Novák, Rikl 6:3, 6:1, 6:4, Grosjean – Novák 6:3, 1:6, 

3:6, 1:6.

2003, ČR – Rusko 2:3, Světová skupina, I. kolo, Ostrava: Novák – Davyděnko 6:4, 

4:6, 6:1, 6:1, Novák – Kafelnikov 6:2, 6:3, 7:6(5).

2003, Thajsko – ČR 1:4, baráž, Bangkok: Udomchoke – Novák 2:6, 2:6, 6:7(1),  

Srichaphan, Udomchoke – Novák, Berdych 3:6, 6:7(2), 4:6, Srichaphan – Novák 

4:6, 4:6, 4:6.

2004, ČR – Španělsko 2:3, Světová skupina, I. kolo, Brno: Novák – Nadal 7:6(2), 6:3, 

7:6(3), Novák, Štěpánek – Nadal, Robredo 6:4, 7:6(6), 6:3.

2004, Paraguay – ČR 0:5, baráž, Asunción: Carvallo – Novák 6:3, 4:6, 5:7, 3:6,  

Delgado, Carvallo – Novák, Štěpánek 2:6, 5:7, 3:6.

2005, Argentina – ČR, 5:0, Světová skupina, I. kolo, Buenos Aires: Nalbandian – 

Novák 4:6, 6:2, 6:3, 6:4.

2006, Nizozemsko – ČR 1:4, baráž, Leden: Sluiter – Novák 2:6, 6:7(5), 6:4, 6:7(13).

Turnajové tituly 
Jiřího Nováka

1996, Auckland, Brett 

Steven 6:4, 6:4.

1998, Mexico City, 

Xavier Malisse 6:3, 6:3.

2001, Mnichov, Anthony 

Dupuis 6:4, 7:5.

2001, Gstaad, Juan 

Carlos Ferrero 6:1, 

6:7(5), 7:5.

2003, Gstaad, Roger 

Federer 5:7, 6:3, 6:3, 

1:6, 6:3.

2004, Tokio, Taylor Dent 

5:7, 6:1, 6:3.

2004, Basilej, David 

Nalbandian 5:7, 6:3, 

6:4, 1:6, 6:2.
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V druhém říjnovém týdnu 2002 vkročil Jiří  
Novák poprvé do světové desítky, byl devá-
tý. Postoupil do finále dvouhry ve Vídni a se  
Štěpánkem hrál i finále čtyřhry. O týden později 
šokoval Madrid. Po vynikajícím výkonu postou-
pil opět až do finále, zranění mu však nedovolilo 
nastoupit proti Agassimu. I přesto postoupil na  
5. místo obou žebříčků – na Champions Race  
i na Entry System pro nasazování na turnaje! 
Novák se tak zařadil mezi největší postavy čes-
ké tenisové historie. „Zatím mi to všechno připa-
dá jako sen,“ řekl tehdy. To už spolupracoval se 
zkušeným koučem Janem Kukalem. „Jirka je 
stále velkým talentem, navíc hráč s obrovským 
sebeovládáním, vynikající reprezentant, gen-
tleman světového tenisu. A jeho tvrdohlavost je  
i jeho záchranou, protože jinak by se v kolotoči 
egoistického a sobeckého tenisu ztratil,“ tvrdil 
o Novákovi v roce 2002 Jan Kukal. Novák hrál 
desátou sezonu a když začal s Kukalem spolu-
pracovat, byl na 68. místě ATP. „Přišel za mnou 
po nevydřeném zápase Davisova poháru ve 
Švédsku zda bychom to spolu nezkusili. Vypadl 
tehdy z první padesátky a chtěl se vrátit naho-
ru. Na prvních trénincích jsem viděl, jak rychle 
se učí, jakou má vnitřní sílu a bylo mi jasné, že 
to je jeden z nejtalentovanějších hráčů na svě-
tě. Poznal jsem, že má strop mnohem výš, než 
si on sám myslel – jakoby nechtěl nikdy hledět 
tak vysoko a připadalo mu to prostě nemožné, 
že by měl jít až do úplné světové špičky,“ říkal 
Jan Kukal. „Neuvědomoval si své možnosti. Jeho 
hra byla v té době založena na jistotě od zá-
kladní čáry, strašně se u toho svého tenisu na-
dřel, neměl konečné údery. Nesouviselo to jen  
s jeho technikou, ale i s jeho povahou. Je mírný,  
přemýšlivý, patří k nejinteligentnějším hráčům 
na okruhu, kterému však chyběl tolik důležitý – 
zabijácký instinkt.“

Jak se to Kukalovi podařilo? „Měl jsem podporu 
v jeho rodině. Nesmí se zapomínat, že velkou  
zásluhu na Jirkově vzestupu měla jeho man-
želka Katka. Ta ho přesvědčovala, aby to ještě  
zkusil. A jestli si někdo myslel, že po deseti se-
zonách osvítil hráče Duch svatý, tak to tedy 
ne. Muselo se hodně udělat a hodně vymyslet.  
Jirka se za tu dobu strašně nadřel. Ale víte jak 
to je. Jirka je rodinný typ a záleží na tom, jak on 
sám bude chtít, co bude ochoten ještě obě-
tovat. Stres hráčů první desítky je strašný a jen 
málokdo ho vydrží. To nejsou žádné fráze, to  
je hrozná pravda.“ 

Zdálo se skoro nepochopitelné, že trenéři, kte-
ří s Novákem pracovali před Kukalem, v něm 
neobjevili tyhle obrovské rezervy. „Tak bych to 
nebral, ale věřte, Jirku není snadné ovlivnit. Je 
vzorným otcem rodiny, má dokonalé vnitřní se-
beovládání, nemá rád konflikty a to všechno  
by mohlo znamenat – že by se snad nikdy  
neměl ve špičkovém tenisu prosadit. Má však 
jednu vrozenou vlastnost a tou je –  tvrdohla-
vost. Ta byla i jeho záchranou, protože jinak by 
se v kolotoči egoistického a sobeckého teni-
su ztratil. Někam ho tlačit, to nejde, nebo je to  
hodně složité. Jirku musíte prostě přesvědčit.“ 
říkal kouč Kukal na konci roku 2002.

Janu Kukalovi se to podařilo.

Šestadvacátého října 2006 sehrál Jiří Novák  
na okruhu ATP poslední zápas, prohrál v Basile-
ji se Španělem Davidem Ferrerem 6:2, 3:6, 3:6.  
Novák už dopředu oznámil, že turnaj ve  
Švýcarsku bude jeho poslední velkou akcí. 
V úterý 5. června 2007 se pak Jiří Novák loučil 
s profesionální kariérou v AGROFERT Aréně při 
UniCredit Czech Open v Prostějově. Na centrál-
ní dvorec mu přišli poděkovat tehdejší hejtman 
Olomouckého kraje Dr. Ivan Kosatík, starosta 
města Prostějov Ing. Jan Tesař, šéf Českého te-
nisu Ing. Ivo Kaderka a samozřejmě ten, který 
se Jirkovi snažil vytvářet ty nejlepší podmínky  
v jeho kariéře, Dr. Miroslav Černošek. „Jirko, 
před dvanácti lety jsme získali pro prostějovský 
tenis první extraligový titul, tento okamžik pova-
žuji za jeden z největších zážitků v mé funkci-
onářské kariéře. Byl jsi u všech našich velkých 
úspěchů. Prostějovský tenis je navždy spojen  
s Jiřím Novákem a Jiří Novák, pevně věřím, bude 
navždy spojen s prostějovským tenisem,“ řekl 
tehdy Černošek.

„Prožívám nejšťastnější období ve své kariéře. 
Ano, končím, ale to, co se dnes na centrálním 
dvorci dělo, asi jen tak někdo nezažije,“ konsta-
toval pak Novák na chodbě AGROFERT Arény.
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Loni Usain Bolt okouzlil Ostravu a v ohromné 
atletické euforii jakoby se zapomnělo na to, 
že den před mítinkem přišla pořadatelům od 
Mezinárodní atletické federace zpráva, že 
Zlatá tretra nebyla zařazena do prestižního 
seriálu Diamantové ligy. Co to znamenalo pro 
Miroslava Černoška, který se svými firmami stojí 
za ostravským atletickým galapředstavením? 
„V první chvíli to bylo pro nás opravdu velké 
zklamání, ale přiznám se, trochu jsem to čekal. 
Bylo mi spíše smutno za Alfonse Jucka a Hon-
zu Železného a všechny, kteří pro náš případný 
vstup do tohoto seriálu udělali maximum,“ říká 
Miroslav Černošek. „Na druhé straně nám nová 
situace nabídla jistou nezávislost, ta byla v pří-
pravě letošního mítinku určitě velkou výhodou. 
V našem atletickém seriálu je přece jen větší 
volnost, nemuseli jsme se vázat – jako je to nutné 
v Diamantové lize – k určitému počtu disciplín,“ 
dodával jednatel TK PLUS a majitel a. s. Česká 
sportovní. I letos se při přípravě mítinku pokra-
čovalo v jím prověřené filozofii, že – velikost mí-
tinku dělají velké hvězdy. A udělalo se opravdu 
vše pro to, aby největší hvězda světové atletiky 
a pravděpodobně i světového sportu přelomu 
tisíciletí Usain Bolt se vrátil opět do Ostravy, kde 
startoval počtvrté od roku 2006!

Co tomu předcházelo? „Museli jsme překonat 
dvě překážky – první byla Diamantová liga, ta 
vehementně tlačila Bolta do exkluzivní smlou-
vy, aby nikde jinde neběhal, tou druhou byly 
finance. Bolt je samozřejmě dražší než vloni  

a samozřejmě podstatně dražší než předlo-
ni, ale pořád to byla pro nás velice přijatelná 
cena. Bolt je nejlepším atletem a sportovcem 
světa a jinak to ani být nemohlo. V každém 
případě odvedl jako vždy ve vztahu k Boltovi 
dokonalou prácí manažer Alfons Juck.“ Zprávy 
ze zákulisí říkaly, že jde o částku 300 tisíc dolarů 
a k tomu třicet tisíc bonus, pokud by se Boltovi 
podařilo překonat světový rekord na 300 metrů, 
ale nepřemýšlejme o tom, Černošek umí být 
velkorysý, navíc jako dokonalý manažer ví, že 
to byly dobře investované peníze. „Do Bolta? 
Vždycky! Jeho sprinterská genialita doslova 
donutila atletický svět, aby si všimnul našeho 
mítinku! A to nechci zdůrazňovat jeho charis-
ma, dokonalou lidskou profesionalitu. Opět se 
choval fantasticky, vstřícně, je na něm vidět, že 
ho atletika baví, chce svými výkony dělat lidem 

radost, je prostě rád na světě. Samozřejmě, na 
Zlatou tretru přijely i další velké atletické hvězdy, 
ale on to byl, kdo svou bezprostředností naučil 
Ostravu milovat atletiku.“

Na 49. ročník Zlaté tretry Ostrava přijelo šest 
světových rekordmanů, deset olympijských  
vítězů, dvanáct mistrů světa, pět aktuálních líd-
rů světových tabulek a dalších třicet medailistů 
z vrcholných soutěží. Přenos se vysílal do 132 
zemí světa. „Tretra má nejlepší obsazení v histo-
rii,“ konstatoval před zahájením ředitel mítinku 
Jan Železný, nejlepší oštěpař historie a legen-
da české atletiky, který byl v této roli podruhé. 
„Všechno je připraveno, jen počasí ovlivnit  
nemůžeme...“ A kdo si myslel, že Zlatá tretra bez 
nálepky Diamantová bude mít chudší obsaze-
ní, ten se mýlil. Usain Bolt, Asafa Powell, Blanka 
Vlašičová, Dayron Robles, Lolo Jonesová, Shel-
ly-Ann Fraserová či česká oštěpařka Barbora 
Špotáková byly od začátku zárukou nejvyšší 
kvality.

S čím vstupoval Černošek do letošní Zlaté tretry? 
Už loni v průběhu mítinku prodloužil smlouvu 
s dvěma hlavními partnery o tři roky, navíc atle-
tický mítink patří s tenisovým turnajem UniCredit 
Czech Open mezi dvě největší akce agentury 
TK PLUS. „Všechny investice do hvězd dělám po 
zralém uvážení, s rozvahou, vynaložené finance 
se prostě musí vrátit. A zda bylo složité sehnat 
finance na dnes už legendárního sprintera? 
Společnost TK PLUS má dlouhodobé smlouvy 
na Zlatou tretru, vím, s jakým rozpočtem každý 

rok pracuji, ale v tomto případě nebyl problém  
získat od obchodních partnerů prostředky  
navíc. Na jméno Bolt dnes slyší celý svět.“ 

Majitel společnosti Česká sportovní neopome-
ne zdůraznit, že o kvalitě každého projektu roz-
hodují dokonalí spolupracovníci. Je všeobecně 
známo, že startovní pole Zlaté tretry stojí a padá 
s manažerem Alfonsem Juckem. „Jeho výbor-
né jméno, jeho skvělé vyjednávací schopnosti  
nám přinášejí úspěch. S Alim se výborně spolu-
pracuje, ve svém oboru je vynikající. Startovní 
listina našich mítinků je dokonalá vizitka jeho 
kvalit,“ říká o něm už dlouho Černošek.

Je také velkou výhodou, že se Bolt do Ostra-
vy těší. Jeho manažer Ricky Simms říká: „Když  
kolem února plánujeme naše starty, s Ostravou 
není problém. Usain myslí na tento mítink, chce 

TRETRA

Diamantová liga? Samozřejmě, být její součástí je 
velká prestiž, na druhé straně je to však i otázka  
podmínek, které si klade společnost, vlastnící ten-
to seriál mítinků. Když to spočítáme, tak v první fázi  
nevyděláme, ale snažíme se ocenit tu míru věhla-
su, který Diamantová liga má.

Miroslav Černošek
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na něm startovat. Všude na světě zažívá peklo, 
je pod obrovským tlakem. Tady jde ze stadionu 
přes ulici do hotelu a motá se kolem něj jen pár 
lidí. V New Yorku dvě stě, v Londýně pět set. Tady 
se k němu všichni chovají hodně přátelsky.“ 
Ano, velkou roli v Boltových návratech do Ostra-
vy – samozřejmě při zajištění všech finančních 
podmínek – hraje manažer Alfonz Juck. „Rád 
se sem vracím kvůli lidem a kvůli tady tomuhle 
chlapíkovi,“ usmíval se Bolt den před závodem 
na tiskové konferenci a ukazoval na Jucka.  
„Dá se říct, že Bolta máme dokonale obklíčené-
ho, máme nadstandartní vztahy s lidmi, kteří na 
něj mají rozhodující vliv,“ dodává Černošek.

Tretře nepřálo počasí, ale stejně se mohla 
pochlubit vynikajícími výkony roku. Nejlepší  
letošní světový výkon vytvořila už ve středu při 
tradičním kladivářském prologu polská mistry-
ně světa Anita Wlodarczyková, která hodila 
75,74 metru. Také česká atletika se na Zlaté 
tretře zaskvěla, oštěpař Petr Frydrych se na  
Zlaté tretře předvedl nejdelším hodem roku 
88,24 metru, české galapředstavení pokračo-
valo na čtvrtce žen, kde překvapivě triumfovala 
Denisa Rosolová v čase 50,85, čímž se dostala 
na čtvrté místo národních historických tabulek 
za Kratochvílovou, Kocembovou a Fuchsovou. 
Zlatou tretru ozdobil i dvojnásobný světový re-
kord na netradiční trati, jamajský sprinter Asafa 
Powell překonal v rámci rozběhu na 100 metrů 
časem 9,09 vteřiny letité maximum na 100 yar-
dů. Svůj výkon pak vylepšil ve finále o dvě setiny 
na 9,07. Na stovce Powell zaběhl nejlepší výkon 
roku – 9,83, navíc v protivětru. 

Jeden z vrcholů mítinku, klání na 110 metrů  
překážek, ovlivnil déšť. Navzdory nepříznivým 
podmínkám si však světový rekordman Dayron 
Robles z Kuby připsal druhý nejlepší čas roku 
13,12. Druhý byl Petr Svoboda za 13,55. Déšť 
nedovolil poprvé na českém území zaběh-
nout stovku pod jedenáct vteřin. Mistryně světa  
z Berlína Shelly-Ann Fraserová byla hodně  
blízko, vyhrála v čase 11,04. Vítězství se v domá-
cím prostředí nedočkala oštěpařka Barbora 
Špotáková. V deštivé soutěži skončila druhá  
výkonem 62,94, porazila ji Slovinka Martina  
Ratejová (64,68). Světový výkon roku a rekord 
mítinku padl v dramatickém závodě na tři  
kilometry, v němž zvítězil Keňan Yusuf Biwott za 
7:31,68. Další zápis do rekordních listin přidala 
etiopská vytrvalkyně Meselech Melkamuová, 
která zvládla desetikilometrovou trať v čase 
31:04,52 a letošní maximum vylepšila o bez-
mála patnáct vteřin. Překvapení se zrodilo ve 
výškařském sektoru, kde prohrála úřadující mi-
stryně světa v hale i pod širým nebem Blanka 
Vlašičová. Chorvatka skončila až třetí…

I tentokrát bylo jasné, že se vše bude točit kolem 
Usaina Bolta, který se pokoušel o světový rekord 
na 300 metrů. Pořadatelé kvůli vytrvalému dešti 
posunuli začátek, nakonec však byl Jamajčan 
proti času Američana Michaela Johnsona o 12 
setin pomalejší  - 30,97. Určitě byl Bolt zklamaný, 
ale trvalo jen chvíli a zase se radoval s divá-
ky, které nevyhnal z vítkovického stadiónu ani  
vytrvalý déšť. Na začátku mítinku se Bolt také 

setkal s čerstvým mistrem světa v hokeji Jaromí-
rem Jágrem, který mu věnoval hokejku, pode-
psanou zlatým týmem a puk. „Nemám rád zimu 
a vůbec neumím bruslit,“ usmíval se třiadva-
cetiletý Jamajčan, z dárků měl ale viditelnou  
radost.

49. ročník Zlaté tretry dokázal, že by ten jubilej-
ní padesátý mohl být – Diamantový. Potvrdilo 
to nejen obsazení, ale přes nepříznivé počasí,  
i vynikající výkony. „Diamantová liga je náš  
dlouhodobý cíl, úrovní se jí vyrovnáme. Máme 
kvalitu prakticky ve všech směrech. Jen nemů-
žeme poručit větru a dešti,“ říkal po mítinku jeho 
šéf Jan Železný. „Vážím si diváků, které nevyhnal 
z hlediště ani největší liják, atmosféra i v tom  
počasí byla fantastická.“

Představitelé mítinku už přemýšlejí o příští ju-
bilejní Zlaté tretře. „Termín se musí přizpůsobit 
největší hvězdě,“ říká Juck. „Chceme, aby opět 
startoval Bolt. Plánujeme kvalitní závod v oštěpu 
mužů, který se od konce kariéry Honzy Železné-
ho v roce 2006 v Ostravě nekonal. Zvláště proto, 
když jsou teď čeští oštěpaři mezi nejlepšími na 
světě.“ Miroslav Černošek chce navíc do Ostra-
vy pozvat Ivana Lendla. Už při UniCredit Czech 
Open mu předal Boltem podepsaný dres…  
A Diamantová liga? „Jdeme svou cestou, ale 
zároveň je to pro nás priorita,“ dodává Juck.

Zlatá tretra měla i letos svůj lesk – věřme, že  
naposled – bez Diamantu.

Zlatá tretra Ostrava 2010

Světový rekord

100 yardů Asafa Powell (Jamajka), 
9.07

Nejlepší výkony roku

100 m Asafa Powell (Jamajka), 
9.83

3000 m Yusuf Biwott (Keňa), 7:31.68

Oštěp  Petr Frydrych (ČR), 88.23

10 000 m žen Meselech Melkamu 
(Etiopie), 31:04.52

Kladivo žen Anita Wlodarczyk  

(Polsko), 75.74

Národní rekord

Skok o tyči žen Anastasiya Shve-
dova (BLR), 4.41

Rekordy mítinku

100 m Asafa Powell (Jamajka), 
9.83

300 m Usain Bolt (Jamajka), 30.97

3000 m Yusuf Biwott (Keňa), 7:31.68

Čokoládová tretra a Hurá na 
Zlatou tretru

První oficiální akcí pro veřejnost 
v rámci předprogramu Zlaté 
tretry Ostrava byla Čokoládo-
vá tretra – úterní odpolední 
závody dětí i rodičů s dětmi na 
vítkovickém Městském stadio-
nu. Vše bylo završeno exkluziv-
ní autogramiádou světových 
sprinterů – Jamajčanů Asafy 
Powella, bývalého světové-
ho rekordmana na 100 metrů  
a Nesty Cartera, olympijského 
vítěze v štafetě 4x100m, spolu 
s naší bývalou skvělou běž-
kyní na 400 metrů, Taťánou  
Netoličkovou.

Akce Hurááá na tretru se  
každoročně koná den před 
hlavním závodem, letos se 
mimo ostravských škol zúčast-
nily závodů i tři školy z Polska, 
dále z Prahy, Opavy, Valaš-
ského Meziříčí a Trojanovic. 
První čtyři vítězné týmy si mimo  
jiných cen odnesly poukázky 
na nákup sportovního zboží 
v hodnotě 20, 15, 10 a 5 tisíc 
korun. Patronem akce je už 
tradičně Jan Železný. I tato 
akce byla zakončena velkou 
autogramiádou světových 
šampiónů – Shelly Ann Fraser, 
kralující mistryně světa a olym-
pijské vítězky na 100 m z Jamaj-
ky, olympijské vítězky na 400 
m Christine Ohuruogu z Velké  
Británie a Kerrona Clementa, 
mistra světa na 400 m z Trinida-
du a Tobaga.



www.ok-tourism.cz

Harmonie kultury a přírody

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

Přijeďte a uvidíte!Přijeďte a uvidíte!

Olomouc • Střední Morava • Jeseníky 

Další informace na www.olomoucregioncard.cz

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

Tipy na výlet:
Příklady jsou uvedeny pro 2 dospělé osoby 

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

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

JESENÍKY
1. ½ den: Zámek Jánský Vrch 

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

– rozhledna Biskupská kupa 
– Jeskyně Na Špičáku 

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

– Muzeum Vincenze Priessnitze 
– letní bobová dráha (Petříkov)

Orientační cena pro 2+1: 

bez karty: 1 180 Kč, s kartou: 450 Kč

Ušetříte: cca 730 Kč

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

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

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

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

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

bez karty: 1 825 Kč, s kartou: 450 Kč

Ušetříte: cca 1 375 Kč

VSTUPY ZDARMA: 74 míst

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

ATRAKTIVNÍ SLEVY: 121míst

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

Bouzov

Dlouhé StráněJavoříčské jeskyněAquapark Olomouc

Zámek a zahrady Kroměříž Petříkov

Kouty nad Desnou Mladějov

Zoo OlomoucVeteran Arena, Olomouc Vlastivědné muzeum, Olomouc
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VÁCLAVKLAUS
v prostějovském areálu 

Prezident České republiky Václav Klaus s Radkem Štěpánkem a Karlem Nováčkem.



21

Na tři dny navštívil v polovině června čes-
ký prezident Václav Klaus a jeho manželka  
Lívie Olomoucký kraj. „Jsem rád, že pan prezi-
dent přijal mé pozvání do Olomouckého kraje  
a věřím, že mu máme co nabídnout a ukázat,“ 
uvedl hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin  
Tesařík. 

Návštěva začala v pondělí v Příkazech a skon-
čila ve středu 16. června v Mořici. Prezident 
republiky Václav Klaus s manželkou se druhý 
den setkali se studenty hejčínského gymná-
zia, poté se přesunuli do Zábřeha, navštívili 
Bouzov, Náměšť na Hané, Čechy pod Kosířem  
a Prostějov, kde se v areálu TK Prostějov konala 
slavnostní večere s představiteli Olomouckého 
kraje, samosprávy města Prostějov, významný-
mi podnikateli a sportovními osobnostmi. Mezi 
hosty byli např česká bikrosová reprezentantka 
Jana Horáková, lyžař Ondřej Bank, kapitánka 
mistrovského týmu volejbalistek VK Modřanská 
Milada Spalová, tenisté Radek Štěpánek, Jiří 
Novák, Karel Nováček či trenéři Miroslav Čada 
a Peter Bálint.

S úvodním slovem vystoupili prezident repub-
liky Václav Klaus a hejtman Olomouckého 
kraje Martin Tesařík. V průběhu večeře předal  
Miroslav Černošek prezidentu republiky Václavu 
Klausovi skleněnou plastiku atletického mítinku 
Zlatá tretra Ostrava a poděkoval mu, že nad  
mítinkem převzal záštitu. 

„Jsme rádi, že si pan prezident na závěr dru-
hého dne návštěvy Olomouckého kraje zvo-
lil právě náš areál a moc si toho vážíme. Pan 
prezident nás navštívil už několikrát a kdo byl 
na slavnostní večeři, ten by mi určitě potvrdil, 
že debaty o sportu s ním jsou velice inspirující, 
má o něm přehled a hodně mu rozumí. Navíc 
se na sport umí dívat s nadhledem a to u nás 
mnohým zarytým diskutérům a kritikům chybí,“ 
konstatoval po slavnostním večeru jednatel  
TK PLUS a majitel společnosti Česká sportovní 
Miroslav Černošek.

Pro úplnost – co bylo k večeři? Kuchaři prostějov-
ského Hotelu Tennis Club připravili pro vzácnou 
návštěvu – křehčené kuřátko. „Uvítacím drin-
kem byl třtinový rum se zázvorovou limonádou  
a limetkou. Aperitivem pak cherry,“ prozradil  
ředitel hotelu Michal Slavík. Následoval před-
krm – mix listových salátů s křepelčími vejci, 
cherry rajčátky, opečenou slaninou a křupavý-
mi mandlemi. K tomu se podával toast. Hlavním 
chodem pak bylo – Jarní kuře. „Pečené prsíčko, 
měkčená kýtečka, k tomu listový špenát se sme-
tanou, opečené brambory, sypané mořskou 
solí a petrželkou,“ vylíčil Slavík. Na závěr samo-
zřejmě sladký moučník, Klausovi si pochutnali 
na pudinkovém krému s drcenými jahodami  
a mátou. A nechyběla káva. „Zvolili jsme jed-
noduchá, lehká jídla. Věděli jsme, co pan  
prezident s manželkou jedli jinde, a zohlednili 
jsme i fakt, že se u nás podávalo večerní jíd-
lo,“ konstatoval šéf hotelu Tennis Club Michal  
Slavík.

Společný snímek s prezidentem Václavem Klausem, zleva: Ondřej Bank, Karel Nováček, Radek Štěpánek, 
Jana Horáková, Jiří Novák, hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík, Petra Píchalová-Langrová, prezident 

ČR Václav Klaus, spolumajitel TK PLUS Miroslav Černošek, Milada Spalová, Peter Bálint a Miroslav Čada
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UNICREDIT CZECH OPEN
Turnaj ukázal svou sílu



23

Tenhle turnaj byl z hlediska rozmaru počasí 
opravdu nejsložitějším v celé jeho historii. Ještě 
štěstí, že je nad centrálním dvorcem AGROFERT 
Arény od roku 2004 zatahovací střecha, ta po-
mohla překlenout i ty největší problémy v tur-
najovém programu. A navíc – do Prostějova 
přijel jeden z nejlepších supervisorů v turnajové 
historii – Španěl Carlos Sanchez. „V nejsloži-
tějších chvílích se dokonale projevovala jeho 
profesionalita, vnímal naše názory, respektoval 
je, řídil turnaj opravdu operativně a dělal vše 
pro to, aby se nezvyšovalo manko nesehraných 
zápasů,“ hodnotila šéfka turnaje spolupráci 
se supervisorem. Ta byla v této funkci už pod-
vanácté! „Carlos je pohodář, i ve dnech, kdy  
usilovně pršelo, nám vléval optimismus a říkal, 
že to všechno bez problémů stihneme,“ vzpomí-
nala na první turnajové dny plné deště Petra 
Píchalová-Langrová.

Miroslav Černošek, Petra Píchalová-Langrová  
a klubový šéftrenér Jaroslav Navrátil opět od-
vedli před turnajem dokonalou práci, první 
kontakty s možnými účastníky turnaje navázali 
už na turnaji v Miami, definitivní obsazení pak 
turnaj získal při prvním týdnu na Roland Garros. 
„Je ale také třeba říct, že náš turnaj má oprav-
du dobré renomé, hráči znají dokonalé turnajo-
vé prostředí, které jim náš areál nabízí a i to je 
důvod, proč se do Prostějova přihlásilo hodně 
kvalitních hráčů,“ konstatovala před zahájením 
turnajová ředitelka.

Prostějovský challenger má jasná pravidla – 
žádný hráč z Top Ten, nikdo z 11. – 50. místa ATP, 
ti mohou jedině dostat volnou kartu, šanci při-
hlásit se mají hráči od 51. místa výš… Berdych 
měl být na UniCredit Czech Open nasazenou 
jedničkou, všichni mu však fandili na dálku do 
Paříže v cestě do semifinále Roland Garros  
a brzy se smířili s tím, že na Hanou nepřijede. 
A tak na jeho místo nastoupil Radek Štěpánek, 
který si prostějovský turnaj vybral jako místo 
svého návratu na turnajový okruh. Únavový 
syndrom, který Radka tížil už při daviscupovém 

duelu v Belgii, ho donutil k nechtěné přestáv-
ce a UniCredit Czech Open se Štěpánkem měl  
zákonitě i větší prestiž. Navíc Radek v Prostějově 
už dvakrát získal titul! „Chci vyhrát potřetí,“ říkal 
Štěpánek. V Prostějově hodně trénoval a před 
turnajem se cítil v docela dobré kondici. Jak 
vypadalo za Štěpánkem (20. ATP) další nasaze-
ní? Dvojku měl Španěl Alberto Montanes (34.), 
trojku Rumun Victor Hanescu (37.). Ti tři také do-
stali od pořadatelů volnou kartu. Čtvrtou pak 
talentovaný Robert Rumler, konečně – vychází 
to přesně z filozofie prostějovského klubu, dát 
šanci mladým nadějím. Jaké bylo další na-
sazení?, 4. O. Rochus (Bel., 58.), 5. J. Nieminen  
(Fin. 68.), 6. J. Hájek (75.), 7. Golubjev  (Kaz., 78.), 
8. M. Russel (USA, 85.).

Proč si Radek Štěpánek vybral právě Prostějov? 
„Mám k tomuto turnaji vztah. Dvakrát jsem tady 
vyhrál titul a bylo mi jasné, že nemám výkonnost 

na to, abych startoval na grandslamové Paříži. 
Přece jen mám respekt mezi hráči a bylo by  
nefér, abych tam zabíral místo, když se na 
Grand Slam ještě necítím. Takový turnaj může 
hrát jen ten, kdo je stoprocentně připravený.  
I proto jsem si dal o týden delší pauzu a nastou-
pil jsem až tady v Prostějově. Navíc je pro mě vý-
hoda, že se tu hraje jen na dva vítězné zápasy. 
V Prostějově jsem strávil pár let své kariéry, mám 
na ty sezony skvělé vzpomínky.“ Černošek, jako 
už tradičně, Radkovi Štěpánkovi slíbil, že mu  
v případě vítězství na prostějovském turnaji 
zajistí soukromé letadlo na další turnaj v Halle. 
„Samozřejmě, že bych rád tuto skvělou nabídku 
využil, ale k titulu je hodně daleko,“ komentoval 
velkorysou nabídku Štěpánek. To ještě nikdo  
netušil, že Černošek přece jen v tom týdnu vy-
praví soukromé letadlo, ale do Paříže pro úspěš-
ného Tomáše Berdycha.

Štěpánek byl pro UniCredit Czech Open doko-
nalým tahákem, to Černošek moc dobře věděl. 
„Radek má velké charisma, je to bojovník a bylo 
vidět, jak mu všichni fandí, jak chtějí, aby se vrá-
til do bývalé formy. Málokdo si uvědomuje, kolik 

Prostějovák Jan Hájek vyhrál dvouhru na 17. ročníku UniCredit Czech Open  
potřetí, ale lepší by bylo začít od konce. Co říkala po závěrečném ceremoniálu 
turnajová ředitelka Petra Píchalová-Langrová? „Na začátku se proti nám doslova 
spiklo počasí, ale všechno se nakonec  zvládlo. Čím to bylo složitější, tím více 
se lidi kolem turnaje semkli a věřili, že to přece musí dobře dopadnout. Na ten-
hle turnaj se bude opravdu dobře vzpomínat – nakonec se vše dohrálo, české  
finále, výborná exhibice a na ní největší návštěva v prostějovské historii, Tomáš 
po skvělé Paříži na centrálním dvorci a ještě k tomu po propršeném začátku 
týdne svítilo slunce. Nádherný konec skvělého turnaje.“

CZECH OPEN

„Prostějovský turnaj má už mnoho let výbornou or-
ganizaci, je to stoprocentní svátek českého tenisu.“ 

Ivo Kaderka
UniCredit Czech 
Open 2010

finále dvouhry: 

Hájek – Štěpánek  
6:0, scr., 

finále čtyřhry: 
Granollers, Marrero 
(Španělsko) – 
Brunström (Švédsko), 
Rojer (Holandské 
Antily) 3:6, 6:4, 10:6.
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sil mu vzala loňská sezóna, jak psychicky nároč-
ná byla pro něj a pro Tomáše cesta do finále 
Davisova poháru. Radek dohody plní, přijel a je 
na něm vidět, že chce v Prostějově uspět,“ říkal 
Černošek poté, co Radek vyhrál v Prostějově 
první kolo a porazil Španěla Martina.

V hledišti duelu prvního kola UniCredit Czech 
Open Štěpánek – Martin byl samozřejmě také 
nehrající kapitán daviscupového týmu Jaroslav 
Navrátil, určitě se na Radka díval především 

jako na nezbytnou oporu daviscupového 
týmu.„Radek má za sebou velice složité období, 

zdravotní problémy ho určitě hodně zaskočily, 
on je ale velký bojovník a ví, co je potřeba pro 
tenisovou kariéru obětovat. Je navíc tak zku-
šený, že nic neuspěchal a vrátil se na dvorec 
až ve chvíli, kdy sám vnitřně cítil, že může zase  
vyhrávat. Co se mi na jeho zápase líbilo? Na 
Radkovi bylo vidět, jak se těšil, ulevilo se mu, že 
už je zase zpátky – i když to určitě ještě nějaký 
čas potrvá, aby byl zase v té nejlepší formě.“ 
Škoda, stejně se nakonec ukázalo, že Radek 
ještě neměl v sobě tolik síly, aby se mohl plno-
hodnotně vrátit zpátky…

Na každém Štěpánkově slově v Prostějově bylo 
znát, jak se snaží trpělivě naslouchat svému tělu 
a tenisové duši. Když se ho novináři ptali – jak se 
cítí, v jaké je kondici, odpovídal: „Prostě nevím, 
co ta přestávka se mnou udělala, ale na druhé 
straně vím, že sezóna byla hodně dlouhá. Trva-
la skoro patnáct měsíců v kuse a na té nejvyšší 
úrovni. Prostě jsem se nemohl zastavit. Tělo mi 
vystavilo stopku a dalo najevo, že si prostě musí 
vydechnout.“

Australan Richard Fromberg a tři Češi Bohdan 
Ulihrach, Radek Štěpánek a Jan Hájek vyhráli 
prostějovský challenger už dvakrát a posled-
ně dva jmenovaní měli šanci získat prestižní 
UniCredit Czech Open potřetí. Převzít trofej  
a šek na 15.300 eur však znamenalo vyhrát na 
prostějovské antuce pět zápasů. Loni kráčel 
Jan Hájek k titulu potichu, z kvalifikace, nikdo 
ho na závěrečném ceremoniálu nečekal.  
Letos přišel na UniCredit Czech Open jiný  
Hájek. Rozhodně měl více sebevědomí. „Ob-
hajuji titul a to je úplně jiná pozice. Na jednu 
stranu se těším, na druhou to bude zodpověd-
nost a může být na mě tlak. Nikdo už asi nebude 
očekávat, že odehraji jeden nebo dva zápasy. 
Všichni budou čekat víc a já se s tím musím  
vypořádat. Ale věřím, že to zvládnu.“ Jestli se cítil 
jako možný turnajový favorit? „Obhajuji loňské 
vítězství a samozřejmě chci vyhrát co nejvíce 
zápasů, ale v takového pozici jsem poprvé.“

Los držiteli volné karty šestnáctiletému Robertu 
Rumlerovi opravdu nepřál, v prvním kole měl  
za soupeře Fina Jarkka Nieminena, který na  
Rolland Garros v Paříži prohrál s Američa-
nem Roddickem v pěti setech. Co říkal své 
premiéře na prostějovském challengeru mla-
dý talent TK AGROFERT Prostějov? „Zahrát 
si na tak velkém turnaji bylo pro mě velkou 
zkušeností, děkuji panu Černoškovi za divo-

kou kartu. Nieminen byl těžkým soupeřem, je 
velmi rychlý na nohách a na jeho rychlost  

„Bez zatahovací střechy nad centrálním dvorcem 
AGROFERT Arény by se turnaj složitě dohrával.“

Petra Píchalová-Langrová, 
ředitelka UniCredit Czech Open
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zatím nemám. Na juniorských turnajích se tak 
rychlý tenis nehraje. V prvním setu jsem byl  
navíc trochu nervózní.“

Déšť nabízel na UniCredit Czech Open nepřed-
stavitelné scénáře, v úterý v jedenáct dopo-
ledne začali svůj souboj dva Belgičané Steve 
Darcis a Olivier Rochus, kteří přiletěli na Hanou 
jen kvůli tomu, aby se utkali v prvním kole…  
Darcis obhajoval účast v loňském finále a hod-
ně mu na výsledku záleželo. V doslova hororo-
vém tie-breaku třetího setu vedl Darcis 5:2, aby 
v houstnoucím dešti prohrál pět míčů za sebou 
a nakonec celý tie-break 5:7. Zápas tak skon-
čil po sedmi hodinách, byl několikrát přerušen 
pro déšť, a přestože Olivier Rochus reklamoval 
u rozhodčího na empiru kluzkou antuku, byl to 
právě Darcis, kdo chtěl k vlastní škodě zápas 
rychle dohrát, aby nakonec prohrál a loňské 
finále neobhájil. 

Psal se první červen a ještě nikdy v historii se 
na prostějovském challengeru nehrálo tak 
dlouho do noci a jen pod střechou. Překvapení 
se zrodilo krátce před půl jedenáctou v noci, 
to dohrál svůj duel domácí Jaroslav Pospíšil, 
porazil osmého nasazeného hráče Američana 
Michaela Russella. V každém případě vítězství 
Jaroslava Pospíšila patřilo do té doby k největ-
ším překvapením UniCredit Czech Open, navíc 
postoupil k kvalifikace!

Ve druhém kole porazil Štěpánek Francouze  
Renavanda, Hájek Portugalce Machada a Po-
spíšil přehrál Španěla Alcaida. Tři Prostějováci 
ve čtvrtfinále a to ještě nebyl konec jejich turna-
jové cesty, stejná trojice postoupila i mezi čtyři 
nejlepší! Štěpánek vyřadil Nieminena, Hájek 
Španěla Ramose-Vinolase a Pospíšil Potugalce 
Gila!

Ve čtvrtek se konečně usmálo na UniCredit 
Czech Open slunce… „Pro všechny to bylo 
hodně náročné, snad to nejhorší máme za se-
bou,“ říkala turnajová ředitelka Petra Píchalová- 
Langrová. V ten den přijel také do Prostějova 
osminásobný grandslamový vítěz Ivan Lendl. 

Po příletu do Vídně ho partnerské BMW přivez-
lo s jednou z jeho dcer Caroline do tenisového 
areálu. Od středečního odpoledne byli v Pros-
tějově i Ivanovi rodiče. Lendl se pak vydal do 
golfového klubu ve Slavkově, kde si zahrál de-
vět jamek, v podvečer si zatrénoval s juniorem 
Robertem Rumlerem a konečně v sobotu ho 
čekal exhibiční duel s Jirkou Novákem. 

Jaké bylo semifinále? Hájek – Pospíšil a Štěpá-
nek – Golubjev. Dvě hodiny čtrnáct minut trvalo  
první mezi klubovými kolegy Hájkem a Pospíši-
lem, obhájce titulu Hájek vyhrál ve třech setech. 
„Jarda odehrál výborný zápas, z kvalifikace se 
probojoval až do semifinále, opravdu obdivu-
hodný výkon. V televizním studiu jsem říkal, že 
patří určitě výš na žebříček ATP, ale rozhodně to 
chce, aby tento vynikající výsledek potvrdil na  
některém dalším turnaji,“ říkal spokojený Hájek  
po zápase. Jaroslav Pospíšil byl před UniCredit 

Czech Open na 436. místě ATP a 45 bodů do 
žebříčku jej posunulo zhruba o sto míst nahoru. 
Odehrál sedm zápasů v šesti dnech! „Samozřej-
mě, těsně po zápase jsem byl hodně zklama-
ný, ale až se mi to trochu rozleží v hlavě, tak si 
uvědomím, že je to můj životní výsledek,“ říkal 
smutný poražený semifinalista, který byl v Pros-
tějově mezi osmi už před čtyřmi lety. I Radek 
Štěpánek postoupil do finále! „Od začátku jsem 
byl agresivnější než soupeř, poprvé jsem cítil, 
že hraji lépe na síti. Myslím si, že jsem měl celý 
zápas pod kontrolou, hrál jsem daleko rych-
leji. Zatím se mi v Prostějově daří a jsem tomu 
rád,“ říkal po semifinálovém duelu s Kazachem  
Golubjev Štěpánek. 

Štěpánek a Hájek se mohli zapsat do turnajo-
vé historie jako trojnásobní vítězové dvouhry, 
doposud se hrálo v Prostějově dvakrát české 
finále, v roce 2001 porazil Bohdan Ulihrach 
Jiřího Nováka a v roce 2004 Radek Štěpánek 
Michala Tabaru. To bylo také první finále, kdy 
se v Prostějově utkali tenisté z TK AGROFERT,  
letos to bylo podruhé. Jak se cítil Štěpánek před 
zápasem s Hájkem?„Chci vyhrát. Od toho jsem 

„Vystudoval jsem literaturu, divadlo, film, především 
proto mám rád příběhy a snažím se je vytvářet. Náš 
tenisový turnaj, to byl příběh, který měl zásluhou 
počasí špatný začátek, pak však všechno spělo 
ke krásnému konci, i když ten nejkrásnější mohl do-
psat Tomáš v Paříži. Měli jsme české finále, dokona-
lou exhibici s Ivanem Lendlem, Tomáše Berdycha 
na centrálním dvorci, ano, byl to opravdu krásný 
příběh.“ 
Miroslav Černošek po skončení UniCredit Czech Open

„Musím jít trpělivě 
dopředu, nesmím 
nic uspěchat, mu-
sím hrát jen to, co mi 
mé tělo dovolí. Ještě 
toho o svém součas-
ném tenise moc ne-
vím, ještě jsem nehrál 
zápas na tři vítězné 
sady a jak jsem řekl, 
musím být trpělivý. 
Časem uvidíme, jak 
na tom opravdu 
jsem. Do své bývalé 
formy mám ještě da-
leko a je jasné, že po 
dvou a půl měsíční 
přestávce nemohu 
odvádět výkony jako 
dřív.“

Radek Štěpánek 
v průběhu UniCredit 
Czech Open
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vlastně tady,“ prohlásil odhodlaně Štěpánek.

Jak byl s turnajem před finále spokojený šéf 
prostějovského tenisu Miroslav Černošek? „Už 
se budu opakovat, je dobré mít ve finále výbor-
ného českého hráče a to zákonitě dává záruky 
velkého diváckého zájmu. Když bych srovnával 
naše zaplněné tribuny, tak nám třeba pražská 
Štvanice může závidět.  Navíc se do semifiná-
le dostali tři čeští hráči, Pospíšil byl pro mě vel-
kým překvapením a finále má pro mě o to větší 
náboj, že v něm hrají nejen dva daviscupoví 
reprezentanti, ale navíc oba mají šanci vyhrát 
náš turnaj potřetí. Vážím si také toho, že si Radek 
Štěpánek vybral pro návrat na okruh právě náš 
turnaj a jsem rád, že se mu u nás dařilo.“ To ještě 
Černošek netušil, jak krátké bude finále…

Přiznejme, bylo hodně prozíravé, že se před  
finále odehrála atraktivní exhibice Lendl –  
Novák, jinak by jednosetové finále bylo smut-
nou tečkou dokonalého turnaje. Finálový duel  
Hájek - Štěpánek skončil mnohem dřív, než  
všichni čekali, po šestadvaceti minutách za  
stavu 0:6 šel Štěpánek podat ruku Hájkovi a už 
v zápase nepokračoval… Třebaže Štěpánek  
celým turnajem procházel docela v poho-
dě, statečně se pral se soupeři, ve finále však 
už tělo řeklo – ne. Že Radek není ještě v tolik  
potřebné kondici se projevilo hned na začát-
ku zápasu. Hájek měl navrch a Radek brzy  
poznal, že nemá naději… Co říkal Štěpánek 
v zákulisí centrálního dvorce? „Na začátku setu 
se mi udělalo nevolno, doufal jsem, že to pře-
jde, ale v průběhu jsem musel odejít na toaletu 
a už jsem cítil, že se mnou dnes není všechno 
v pořádku. Mrzí mě, že to skončilo takhle, ale 
bohužel jsem s tím nemohl nic dělat. Věřím, že 
jde jen o chvilkovou záležitost a že se dám brzo 
zase do pořádku.“

„Samozřejmě mám z titulu velkou radost, jen 
mě mrzí, že Radek nemohl dohrát finále kvůli 
zdravotním problémům,“ říkal Hájek na tiskové 
konferenci. „Kdy jsem poznal, že Radek není úpl-
ně v kondici? Ve druhém gemu jsem ho trochu 
rozběhal a zdálo se mi, že přece jen nestíhá. 
Nevěděl jsem, jestli má něco s nohou nebo zda 
má nějaký jiný problém. Je to ale jen a jen tenis  
a věřím, že se Radek dá brzy dohromady  
a bude pokračovat v návratu na dvorce.“

Jan Hájek se stal trojnásobným šampiónem 
UniCredit Czech Open. V jeho sedmnáctileté 
historii byl letošní turnaj určitě nejlepším. Musel 
překovávat rozmary počasí, měl však fantastic-
ký konec a dokonalé zákulisí, orámované davi-
scupovou trofejí. UniCredit Czech Open ukázal 
sílu těch, kteří stáli za ním, kvalitu dokonalých 
organizátorů, stejně jako těch, kteří předvedli 
svůj um a legendární noblesu na prostějovské 
antuce.

Česká televize odvedla na UniCredit 

Czech Open skvělou práci, od úterka vy-

sílala seriál přímých přenosů, navíc kaž-

dodenně připravovala patnáctiminutový 

souhrn, ve kterém byly i reportáže z ostat-

ních kurtů, stejně jako celá řada rozho-

vorů ze studia v zákulisí AGROFERT Arény. 

Prostějovská agentura TK PLUS má s Čes-

kou televizí dlouhodobě velice kvalitní 

spolupráci a ta pokračovala i v průběhu 

UniCredit Czech Open.   

Rekordní návštěvnost webu 

Ani největší optimisté si nemysleli, že web 

prostějovského turnaje UniCredit Czech 

Open bude tak hodně navštěvován, že 

ho budou sledovat tenisoví příznivci v USA, 

Chorvatsku, Velké Britanii, Rusku a dalších 

zemích, navíc i v době, kdy již v pavouku 

nebyl žádný ze zástupců těchto federací. 

Rekordním dnem byla středa, kdy webové 

stránky navštívilo 11869 unikátních uživate-

lů, kteří stránky zhlédli celkem 41243 krát. 

Za první tři turnajové dny navštívilo webo-

vé stránky 35079 uživatelů, kteří prolistovali 

více než 150 000 stránek! 
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UniCredit má dlouhou dobu vynikající kvalitu nejen na dvorci, 
ale i za tenisovými lajnami. V posledních letech je už tradičně 
velký zájem o golfový turnaj. „Stále více našich obchodních 
partnerů hraje ve volných chvílích golf a proto je i v našem 
programu doprovodných akcí,“ říká Miroslav Černošek. 

Deštivé počasí na začátku týdne UniCredit Czech Open  
přidalo vrásky organizátorům už tradičního golfového turnaje, 
ale nakonec se vše podařilo. Hrálo se už tradičně ve Slavkově 
u Brna v Austerlitz Golf Clubu. Po čtyřech letech se na golfo-
vých greenech opět objevil Ivan Lendl, ze všech sportovních 
hvězd, které se v rámci doprovodných programů UniCredit 
Czech Open představily, byl Lendl doslova golfovým nad-
šencem. „Když jsme se rozhodovali –  koho pozvat, tak jasně 
padla volba právě na něj. Bývalý vynikající tenista, kterého zná 
celý svět a na druhé straně všichni dobře ví, že se golf stal 
pro Ivana doslova rodinným sportem a on sám se v posledních  
letech v golfu hodně zlepšil,“ říkal o poslední Lendlově  
návštěvě v Prostějově v roce 2007 Miroslav Černošek. 

Letos už to ale nebylo jen o golfu, i když Lendl si stejně hned 
první den odjel zahrát devět tréninkových jamek do Slavkova. 
A poté, co odehrál tenisovou exhibici, neopomenul na tisko-
vé konferenci přidat, že na golf s přibývajícími nabídkami na  
tenisové duely rozhodně zapomínat nebude…

Ano, už několik let pokračuje zavedená prostějovská filozo-
fie doprovodných akcí. „I kdybychom měli peníze, turnajová 
pravidla nám moc nedovolí a nemůžeme konkurovat spous-
tě turnajů,“ říká Černošek. „Ukazuje se však, že nám stále větší  
a prospěšnější image přinášejí bývalé sportovní hvězdy  
a zajímavé VIP osobnosti ze světa kultury. Když se podívám 
zpátky, tak na našem turnaji hrálo dvacet tenistů, kteří byli 
nebo se dostali do Top Ten, dva z nich stali světovými jednička-
mi, ale nakonec se ukázalo, že když do Prostějova na dopro-
vodné akce přijeli např. Ivan Lendl, Jim Courier, Carl Lewis či 
Anna Kournikovová, tak právě tohle byly ty pravé hvězdy, které 
dodávaly našemu turnaji největší lesk.“

Od prvních ročníků dělá prostějovský turnajový manage-
ment  všechno pro to, aby se obchodní partneři těšili nejen  
na kvalitní tenis, ale i na dokonalé doprovodné akce.

Doprovodné akce
Nejen turnajové hvězdy

UniCredit V.I.P. Golf Cup, Austerlitz Golf Club, 
Slavkov u Brna.

Vložené soutěže – Longest Drive: Samuel Nováček, 

Nearest to Pin: Pavel Chleborád (ČD Telematika). 

Umístění v jednotlivých kategoriích dle handicapů: 

0 – 18: Synáček (Eurovia), 18, 1 – 27: Nováček ml., 27, 

1 – 36: Novák, 37 – 54: Peichl (Pozemstav Prostějov).  

V jaké sestavě šel první flight? Ivan Lendl, Jiří Novák, 

Karel Nováček a Pavel Suchánek. 



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

UNICREDIT. HRDÝ PARTNER 
UEFA CHAMPIONS LEAGUE. 
A VÁŠ.

www.unicreditbank.cz, 800 144 441

UEFA_Czech Open_210x297.indd   1 9.9.2009   13:40:02
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SALÁTOVÁ MÍSA v Prostějově
Poděkování a výzva

Nejslavnější tenisová trofej Davisův pohár byla 
v závěru turnajového týdne vystavena v recepci 
Hotelu Tennis Club, kde se na něj mohli všichni 
příznivci nejen podívat, ale také se se Salátovou 
mísou vyfotografovat. „Chtěli jsme poděkovat 
loňským finalistům i skvělým divákům a požádali 
jsme Český tenisový svaz o jednání s ITF a Španěl-
skou tenisovou federací o zapůjčení této cenné 
trofeje. Jsme rádi, že se nám to podařilo,“ kosta-
tovala ředitelka UniCredit Czech Open Petra  
Píchalová-Langrová. 

„Přestože nešlo o zcela běžnou záležitost, přístup 
ITF i našich španělských partnerů byl skvělý a celá 
procedura trvala jen několik dnů,“ uvedl prezi-
dent Českého tenisového svazu Ivo Kaderka. 
„Davisův pohár v Prostějově tak připomene nejen 
loňské finále, ale bude i inspirací a motivací pro 
mladé hráče z celé republiky,“ dodal.

Bylo v tom určitě i hodně symboliky, ještě nikdy 
v historii nestartoval ve finále Davisova poháru 
tým, jehož všichni členové byli z jednoho klubu! 
Tomáš Berdych, Radek Štěpánek, Jan Hájek,  
Lukáš Dlouhý, stejně jako nehrající kapitán Jaro-
slav Navrátil, mají za svým jménem TK Prostějov. 
„Třebaže český tým loni ve finále neuspěl, chtěli 
jsme i tímto způsobem poděkovat nejen jim, ale 
všem ostatním Prostějovákům, kteří v Davisově 
poháru startovali,“ přidával Miroslav Černošek.  
I proto se se Salátovou mísou vyfotografovali Jiří 
Novák či Karel Nováček. 

Nejvyhledávanější fotografie byly s Ivanem  
Lendlem. Jak on viděl letošní šance českého 
týmu? „Už loni před finále, když jsem viděl los, 
jsem řekl, že v následujícím roce bude šance 
vyšší. Vyhrát ve Španělsku bylo nereálné. Letošní 
los klukům nahrál. Samozřejmě Radkova nemoc 
znamená čáru přes rozpočet, s níž nikdo nepo-
čítal. Ale s trochou štěstí… Kdyby kluci postoupili 
přes Chile, a pak se hráli doma. Domácí finále 
se Španělskem by bylo něco úplně jiného, než  
u nich na antuce. Myslím si, že šance je, pokud 
oba kluci budou v pořádku…“ 
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DOKONALÝ
na UniCredit Czech Open

PROFESIONÁL
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Jedna z největších osobností světového sportu 
Ivan Lendl přijel popáté na pozvání TK PLUS  
do Prostějova. V pátek golfový turnaj, večer 
slavnostní galaparty a předání charitativních 
šeků, v sobotu tenisová exhibice, takový byl 
Lendlův program na Hané. „Ivan je opravdu 
dokonalým profesionálem, stoprocentně splnil 
dohodnutý program. Někdy jsem měl pocit, 
že on sám má větší obavy o dochvilnost než ti, 
kteří byli kolem něj,“ říká na Lendlovu adresu už 
několik let Miroslav Černošek a letos tato slova 
mohl jen a jen opakovat. 

Padesátiletý vítěz osmi Grand Slamů přijel do 
Prostějova v mnohem lepší kondici, (a také 
výrazně hubenější), než při poslední návštěvě 
v roce 2007. Tehdy byl také jedním z nejváže-
nějších hostů tenisového UniCredit Czech Open  
a samozřejmě hvězdou V.I.P. Golf Cupu v are-
álu Austerlitz Golf Club ve Slavkově u Brna.  

Na tenisové galaparty mu Dana Zátopková  
a Oldřich Svojanovský odevzdali Čestné člen-
ství v Klubu českých olympioniků.

Ve čtvrtek ráno přiletěl Ivan Lendl do Vídně, 
doprovázela ho osmnáctiletá dcera Caroline, 
turnajový office car BMW je dovezl do pros-
tějovského areálu. „Oběd s rodiči a dcerou,  
devět jamek na golfovém hřišti ve Slavkově, 
trénink s Jaroslavem Navrátilem a Robertem  
Rumlerem a na závěr posilovna a masáž,“  
odříkala ředitelka turnaje Petra Píchalová – 
Langrová Lendlův čtvrteční program. „Ivan 
neměl žádné mimořádné přání, je v pohodě, 
spolupráce s ním je dokonalá,“ dodávala.

Od prvních kroků v Prostějově bylo znát, že je 
Lendl v dobré kondici. „Stálo to hodně práce. 
Změnil jsem stravu, trochu trénink. Místo kola 
jsem začal jezdit na kolečkových bruslích. Pro-
to mám pořád rozbitá kolena. Padám radši na 
kolena než na ruce, abych si nezranil zápěstí,“ 
vysvětloval Lendl. V podvečer si zatrénoval 
s prostějovským juniorem Robertem Rumlerem 
za dohledu Jaroslava Navrátila. „Na Ivanovi 
je vidět, že začal pravidelně trénovat a určitě 
chce na exhibicích odvést dobrý výkon. To by 
prostě nebyl on… Ivan nemůže jít na dvorec  
a hrát špatně. Vždycky chtěl být dokonalý  
a nejlepší, tahle vlastnost mu stoprocentně zů-
stala,“ konstatoval navečer Jaroslav Navrátil. 
„Je to nádherný si zahrát s bývalým nejlepším 
hráčem světa. Je vidět, že ještě pořád hraje 
dobře. Byl jsem překvapený, s jak velkou rych-
lostí pořád hraje,“ říkal Rumler po tréninku  
s Lendlem, který mu v jeho průběhu dával  
hodně dobrých rad.

Tenisová legenda byla hvězdou páteční party 
UniCredit Czech Open a samozřejmě i sobotní 
exhibice před finálovým zápasem prostějov-
ského turnaje. K tenisu se Lendl vrátil po dlou-
hých šestnácti letech teprve letos na jaře, de-
sátého dubna v Atlantic City nestačil na Matse 
Wilandera, prohrál s ním 3:6. Chronické bolesti 
zad ukončily v roce 1994 Lendlovu kariéru  
a tahle exhibice byla pro něj prvním zápasem 
od té doby. „Měl jsem jinou představu o svých 
úderech,“ poznamenal Ivan Lendl po zápase  
s Wilanderem a bylo jasné, že v každém dalším 
zápase bude jen a jen lepší…

V sobotu nebylo na parkovištích kolem prostě-
jovského areálu volné místo. Třebaže exhibice 
začínala v deset, už po deváté byl centrální 
dvorec skoro plný. A když přišli Lendl a Nová-
kem na dvorec, diváci seděli a postávali všude, 
kde to bylo jen trochu možné. Na schodech, 

v chodbičkách, za zábradlím, ne, ještě nikdy 
nebyla AGROFERT Aréna tak nabitá. Diváci, kte-
ří se nedostali dovnitř, se spokojili s místy v areá-
lu před velkoplošnou obrazovkou. 

Duel dvou generací Lendl – Novák skončil po 
desátém gamu netradičním výsledkem 5:5. 
Lendl přišel k síti a „dojednal“ remízu: „Vidím, 
Jirko, že jsi už unavený, nabízím ti proto plichtu.“ 
Oba byli viditelně spokojeni. „Moc se mi ta ex-
hibice líbila, dobře jsem si zahrál, Jirka byl na 
mě hodný a moc mě netrápil,“ říkal Lendl už na 
dvorci. „Lendl byl pro mě vždycky velkým vzo-
rem a jsem rád, že mi agentura TK PLUS a dr. 
Černošek umožnili hrát tuto exhibici,“ dodával 
Jirka Novák.

„Kdyby mi někdo před pěti lety řekl, že si to 
budu takhle užívat, nevěřil bych. Doufám, že 
to s dalšími zápasy bude jen a jen lepší. Na 
veteránské soutěže se ale v žádném případě 
nedám. U tenisu ale zůstanu, i když mě brzdí  
v golfu, který stále preferuji. Dva, tři zápasy si 
dám v září v Americe, pak něco ve Francii a v říj-
nu v Maďarsku. To abych byl rozehraný na listo-
padovou exhibici s Björnem Borgem v Ostravě. 
Moc se tam těším, protože doma jsem nehrál 
třicet let,“ říkal pak Lendl na tiskové konferenci. 
A Jiří Novák? „Byl mým idolem. Když mi bylo osm 
deset let, tak se mě naši ptali, kým bych chtěl být 
a já říkal Ivanem Lendlem. On byl legendou.“ 

Už loni měli pořadatelé štěstí, Kournikovová 
se svými spoluhráči naplnila centrální dvorec,  
zájem o Lendla však předčil všechna očeká-
vání. 

„Lidé v Prostějově byli skvělí. Byl jsem tady už před 
třemi roky a moc se mi tu líbilo. Jak to tady vedou, 
jak funguje klub. Odsud jsou kluci, co hrají Davis 
Cup, mají tady kvalitní mládež. Pro tenis ideální  
místo, dělají to tady moc dobře.“ Ivan Lendl
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SLAVNÝNÁVRAT
z Roland Garros
Černoškův dokonalý příběh 
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Bylo to jedno z největších překvapení UniCredit 
Czech Open a to oslavenec nemusel na pros-
tějovské antuce vyhrát ani fiftýn. Nabitý cent-
rální dvorec rozhodně nečekal, že by se krátce 
po exhibici Lendl – Novák  mohl objevit hrdina  
z Paříže – Tomáš Berdych. Na dvorci zůstali 
Lendl i Novák. Krátce po skončení exhibice 
se ozvalo – Dámy a pánové, přichází Tomáš 
Berdych! Jednatel TK PLUS Miroslav Černošek 
poslal do Paříže pro českou jedničku soukromý 
speciál, ten s ním přistál v Brně, odtud ho do-
vezl do Prostějova Zdeněk Duplák. „Nerozmýšlel 
jsem se ani minutu, poslal jsem letadlo do Paříže, 
tato krásná chvíle se nedá měřit penězi a pros-
tějovští tenisoví fandové si zasloužili vidět svého 
oblíbence. Všichni jsme mu v semifinále moc 
fandili a příště mu to určitě vyjde,“ říkal v zákulisí 
centrálního dvorce Miroslav Černošek.

„Tomáši, doufám, že až tady budu příští rok, tak 
ty tady nebudeš. Budeš hrát ještě v Paříži a my 
se tady pěkně v neděli podíváme na finále  
v televizi,“ přivítal Berdycha Lendl. Tomáš měl  
viditelnou radost. „Je čest být tady na kurtu 
s vámi a vůbec bych se nezlobil, kdybych se 
takhle vracel z turnaje častěji,“ povídal. Ještě 
v pátek bojoval Tomáš v semifinále druhého 
grandslamového turnaje na pařížské antuce, 
do finále ho nakonec nepustil Robin Söder-
ling, v pátém setu byl Švéd šťastnější. Na ploše  
Berdychovi poděkovali Miroslav Černošek  
a šéf ČTS Ivo Kaderka. „Jsem dojatý, patnáct 
let s Tomášem byl a je krásný čas a rád bych 
ti poděkoval za všechno co jsi pro prostějov-
ský i český tenis udělal,“ říkal Černošek. A Ivo  
Kaderka? „Tomáši, tvůj výkon v Paříži byla obrov-
ská reklama nejen českého tenisu, ale i celého 
českého sportu. Jsme na tebe pyšni a máme  
tě moc rádi.“

Jaká byla cesta Tomáše Berdycha 

do semifinále French Open? 

V prvním kole vyřadil Chilana Agui-

lara 7:6(7), 6:3, 6:1, ve druhém Fran-

couze Roger-Vasselina 7:5, 6:1, 6:4, 

ve třetím Američana Isnera 6:2, 6:2, 

6:1, ve 4. kolo po vynikajícím výkonu 

Angličana Andy Murrayho 6:4, 7:5, 

6:3 a ve čtvrtfinále Rusa Južného 

6:3, 6:1, 6:2. Do té doby neprohrál ani 

set! Podlehl až Švédovi Söderlingovi 

3:6, 6:3, 7:5, 3:6, 3:6.
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DAVISCUP
Jednoznačný postup
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O Berdychovi před Chile nikdo nepřemýšlel, 
nakonec, kdo by si po vítězství v Belgii pomys-
lel, že na Roland Garros bude Tomáš krok od 
finále a že ve Wimbledonu do finále postoupí… 
Navrátil spíše sledoval Štěpánka při UniCredit 
Czech Open a když pak Radek nedokončil 
finále s Hájkem, uvědomil si, že jeho zdravotní 
problémy mohou být složitější. Pořád však sázel 
na Štěpánkovu tenisovou zarputilost a touhu 
se vrátit zpátky v co nejlepší kondici. Štěpánek 
byl při UniCredit Czech Open spíše zdrženlivý, 
jeho jednání se v posledních měsících je pře-
ce jen rozvážnější, samozřejmě, padla i otázka 
na jeho start v Chile. „Je to ještě hodně daleko, 
záleží na mé kondici a zda budu schopen hrát 
zápasy na tři sety. Do zápasu v Chile zbývá pár 

týdnů a věřím, že se do formy a kondice dostanu  
a vše bude v pořádku.“ Když sečteme Radkovy 
zdravotní problémy, tak na okruhu ATP chybí  
od poloviny března! Po únavovém syndromu 
přišel pokus o návrat v Prostějově, následoval 
odjezd na turnaj do Halle, tam se ale musel 
odhlásit – antibiotiky léčil zánět v krku… Když už 
se zdálo, že by přece jen mohlo být vše v po-
řádku, zranil si na tréninku koleno a následná 
magnetická rezonance u docenta Koláře jas-
ně potvrdila – bez Wimbledonu a Davisova 
poháru! Zraněné koleno bylo v letošním roce již 
čtvrtým Štěpánkovým zdravotním problémem. 
„Mé tělo ještě není připravené, zregenerova-
né a připravené na zátěž,“ konstatoval smutný  
Štěpánek. „Pevně věřím, že to kluci podrží, a já 
udělám vše, abych byl zase připraven, když se 
postoupí do semifinále, abychom byli v plné 

síle,“ věřil Štěpánek. A kapitán Navrátil? „Pod-
statné je, aby se Radek brzy uzdravil, a aby se ve 
Wimbledonu před Chile už nikomu nic nestalo,“ 
říkal. Už předtím si ale Navrátil dokonale uvě-
domoval – zrádnost termínu Davisova poháru 
hned po Wimbledonu. „Vím, je to pro všechny 
týmy stejné, ale měkká antuka pár dní po zá-
pasech na trávě bude pro členy týmu hodně 
zrádná.“ (Ostatní čtvrtfinalisté měli přece jen 
výhodu, zbývající tři zápasy se hrály na tvr-
dých površích). Už při UniCredit v soukromých 
debatách Navrátil prvně připustil, že by do 
Chile nemusel odletět ani Berdych. „Je ve vý-
borné formě a čím dál bude postupovat, tím to 
bude pro něj složitější. Grand Slamy berou hod-
ně sil. A navíc ještě hodně náročný přesun do  

Chile. Přes dvacet hodin na cestě stoprocentně  
ovlivní kondici před zápasem.“ 

V sobotu před finále Wimbledonu odletěla 
do Chile jen polovina českého týmu, kapitán 
Navrátil s Hájkem a Čermákem, který se do 
daviscupového výběru vrátil po pěti letech. 
Berdych měl letět společně s fyzioterapeutem 
Michalem Novotným, i on byl ve Wimbledonu. 
Do Coquimba navíc s týmem tradičně odletěl 
fyzioterapeut Pavel Kolář. „Myslím si, že by to 
mohl Tomáš zvládnout, dobře regeneruje. Ale 
záleží, jak dopadne finále. Hlava se nastavuje 
podle výsledku,“ konstatoval docent Kolář před 
odletem.

Nakonec se potvrdilo, co někteří tušili – famóz-
ní postup Tomáše do finále Wimbledonu mu 
opravdu vzal hodně sil a podepsal se na jeho 

CUP
Neměl to nehrající kapitán Jaroslav Navrátil lehké. V chilském Coquimbu na-
stoupil ke čtvrtfinálovému zápasu Davisova poháru s hodně oslabenou sestavou,  
do Chile neodletěli lídři týmu Berdych a Štěpánek! Tomáš se omluvil kvůli  
zranění z Wimbledonu, Radka zradilo zdraví. Ale nakonec tenisté, kteří v minu-
lých sezónách spíše čekali na svou větší singlovou šanci, dokázali, že se s nimi 
musí počítat. To je určitě dobrá zpráva pro ty, kteří neustále opakovali, že za 
dvěma daviscupovými oporami je propastná výkonnostní díra. Tým kolem  
Hájka a s na poslední chvíli přivolaným Ivo Minářem se semkl a jasně postoupil  
do semifinále!

„Velká gratulace celému týmu! Jsem hrozně rád, 
že to kluci zvládli a že ukázali, že síla našeho týmu 
nebyly jen řeči, ale jak to je doopravdy, předvedli 
ve velkém stylu, navíc při tak těžkém utkání a v ta-
kových podmínkách. Věřím, že v září budeme kom-
pletní a těžké utkání v Srbsku se pokusíme zvlád-
nout a i já si budu moct zase zazpívat - My tu Mísu 
stejně vyhrajeme!“

Tomáš Berdych 

Chile – ČR 1:4, 

Coquimbo, 9. – 11. 7., 

čtvrtfinále Světové 
skupiny DC: Massu 

– I. Minář 0:6, 2:6, 3:6, 
Capdeville – Hájek 
0:6, 2:6, 1:6, Aguilar, 
Massu – Dlouhý,  
Hájek 6:7(3), 3:6, 6:3, 
3:6, Aguilar – Dlouhý 
6:1, 7:6(6), Saavedra 
– I. Minář 6:7 (2), 2:6.
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tenisové kondici. Rozhodl se omluvit ze zápa-
su v Chile. „Dnes se ozvaly problémy s břišním 
svalem při podání. Je to strašná spousta zápasů  
a je to tak náročný, že tohle je pro mě absolut-
ně nemyslitelný. Moje tělo není nezničitelný,“ řekl 
Berdych po finále Wimbledonu. „Když nejsem 
schopen podat stoprocentní výkon, nemůže to 
být přínosné pro tým. Kdokoli zdravý bude sil-
nější než já,“ dodal. Byla to jeho první absence 
v Davisově poháru od roku 2003, kdy nastoupil 
v Bangkoku proti Thajsku! „Nedá se nic dělat. 
Doufám, že to lidi pochopí. Určitě ti, co tenisu 
rozumí, tak si to dokážou představit. Ti, co ne, 
tak s tím se nedá nic dělat,“ dodával Berdych 
ke své první daviscupové absenci.

Jedničkou výběru se stal Jan Hájek (90. v ATP), 
který dosud nastupoval jen za rozhodnutého 
stavu. Lukáš Dlouhý a František Čermák jsou 
elitními světovými deblisty, do hry vstoupil Ivo 

Minář. Dostal druhou šanci. Loni v červenci při 
daviscupovém utkání s Argentinou neprošel 
dopingovým testem a osm měsíců nesměl na 
dvorce. „Jsem za tu šanci rád. Snad ji chytnu 
za správný konec,“ řekl Minář v rozhovoru pro 
agenturu. Na kurty se vrátil letos v březnu. Zprá-
va o nominaci ho zastihla v neděli v Německu, 
kde startoval v bundeslize… V Davisově poháru 
zatím hrál dva těžké zápasy, prohrál s Američa-
nem Roddickem a Argentincem Del Potrem. 
Oba byli v době, kdy s nimi hrál, pátí na světě. 
„Teď budu hrát poprvé venku, ale zase to bude 
hratelnější,“ říkal Minář o svých šancích v Chile. 

Jaké bylo postavení Chilanů na žebříčku ATP 
před čtvrtfinále? 101. Massu, 186. Capdeville, 
196. Aguilar, 353. Garcia, 410. Saavedra. Ani 
náš žebříček bez dvou nejlepších nebyl nijak 
optimistický – 94. Hájek, 146. Hernych, 247. Ivo 
Minář.  

Z evropských veder do počínající jihoame-
rické zimy přiletěl český tým a podle toho to 
také vypadalo. Tenisté nemohli dva dny před 
čtvrtfinálovým daviscupovým utkání v Chile 
trénovat. Ústřední dvorec v Enjoy Tennis Center 

v Coquimbu zničil déšť a ranní mráz, Navrátil 
musel hledat náhradní program, tenisté běhali 
na pláži podél Pacifiku, posilovali a nakonec 
trénovali v blízkém klubu.

Kdy bylo Navrátilovi v Chile nejhůř? „V neděli, to 
mi dr. Černošek volal, že Tomáš do Chile nepři-
letí. Už  když se Tomáš dostal do semifinále, tak 
jsem si v duchu říkal, že to bude bez Tomáše.  
Ale plně jsem to chápal. Tomáš je a vždycky 
byl velkým týmovým hráčem, odehrál všechny  
Davis Cupy, nikdy s ním nebyly problémy, po-
každé se snažil pro mančaft udělat maximum.  
Hrát finále Wimbledonu a pak letět za námi přes 
celou zeměkouli? Navíc by přiletěl ve středu, 
stejně se hrát nedalo… Musel jsem rychle vybrat 
dalšího hráče, v té době jsem měl v Coquim-
bu dva deblisty – Lukáše Dlouhého a Frantu 
Čermáka a Honzu Hájka do singla. Seděli jsme 
kolem stolu a padaly tam hlasy, že dobře hraje 

Vik, Hernych, Rosol, mluvilo se i o Ivo Minářovi. 
O něm jsme věděli, že Davis Cup už hrál a od-
vedl v něm docela solidní výkony, nedávno byl 
ve finále na challengeru v Marburgu, v květnu 
vyhrál challenger v Káhiře, tam ve druhém kole 
porazil i Chilana Aguilara. Z těchto důvodů jsem 
se nakonec rozhodl právě pro něj. V té počá-
teční beznaději, že to bude bez Tomáše hodně 
složité, to považuji ze své dobré a šťastné roz-
hodnutí. Ivo odvedl v Coquimbu výborný výkon, 
Massua doslova rozstřílel, k ničemu ho nepustil, 
Ivo byl opravdu dobrá volba. Oba s Hájkem 
splnili to, co se od nich očekávalo, do zápasu 
v Chile se stále cítili v roli věčných náhradníků  
a najednou dostali velkou šanci a oba se jí 
stoprocentně chopili. Oba potvrdili, že mohou 
v Davisově poháru nastoupit ve dvouhře.“

Už v pátek vedl český tým 2:0! Nejprve Ivo  
Minář doslova vyhnal z dvorce chilskou jednič-
ku Nicolase Massua, nedal dvojnásobnému 
olympijskému vítězi z Atén 2004 žádnou šanci, 
pak Jan Hájek uštval Paula Capdevilla, udělal 
z něj smutného statistu. Minář ztratil pět gemů, 
Hájek tři! Ve čtyřhře měl nastoupit Dlouhý  

„Tomáš má za sebou 
skvělé tenisové týdny, 
na Roland Garros 
byl v semifinále, ve 
Wimbledonu pora-
zil mj. Federera a Dj-
okoviče a na to, že 
byl poprvé ve finále 
grandslamového tur-
naje, odvedl výborný 
výkon! A jeho absen-
ce v Chile? Respek-
tuji jeho rozhodnutí, 
zranění ho vyřadilo 
a třebaže nebude 
v Chile, stále věřím, že 
má náš tým ve čtvrtfi-
nále Davisova pohá-
ru šanci. Hájek před-
vedl na UniCredit 
Czech Open kvalitní 
antukový tenis, popr-
vé bude v roli týmo-
vého lídra, věřím, že 
tu roli zvládne. Stejně 
jako se chopí nové 
šance Ivo Minář.“ 

Ivo Kaderka před  
zápasem v Chile

„Byl jsem v Americe, kde náš zápas nedávali, ale 
byl jsem pořád s klukama v kontaktu. Je dobře, že 
to zvládli a my jsme stále ve hře o Salátovou mísu. 
Srbsko bude těžký soupeř, protože má velmi silný 
tým vedený Djokovicem a do čtyřhry mají prvního 
hráče světa Zimonjiče, a k tomu je skvěle doplňují 
Troicki a Tipsarevič, kteří jsou velice dobří hráči. Na-
víc jsou hladoví po úspěchu, jsou ve Světové skupi-
ně krátce a atmosféra tam bude určitě bouřlivá.“

Radek Štěpánek
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s Čermákem, ten však dostal teplotu a tak  
musel na dvorec opět Hájek. S Dlouhým zdolali 
domácí pár Nicolas Massu, Jorge Aguilar ve 
čtyřech setech a byli jsme v semifinále! Z věč-
ných rolí náhradníků se z nich stali semifináloví 
hrdinové! „Moc lidí nám asi nevěřilo, to je prav-
da. Ale věděl jsem, že i bez Tomáše s Radkem 
můžeme vyhrát. Ani Chilané nebyli kompletní. 
Každý, kdo nám nevěřil, si teď může sáhnout  
do svědomí,“ říkal nadšeně Hájek po zápase. 

Hájek i Minář zvládli svou chilskou misi dokona-
le. Nebude mít nyní kapitán těžké rozhodová-
ní – koho vyřadit, až se vrátí oba lídři Berdych  
a Štěpánek? „Hájek má stálé místo, je třetí za 
Tomášem a Radkem na žebříčku, rozhodovat 
se mezi Ivo Minářem a Dlouhým nebude jedno-
duché, oba mají své kvality. Ten první dokázal,  
že se určitě vrátí tam, kde před přestávkou byl 
a Lukáš už dlouhou dobu patří mezi nejlepší 
deblisty na světě. Do září je ale ještě daleko  
a bude hodně důležité – v jaké formě se po 
dlouhé absenci na okruhu vrátí Radek Štěpá-
nek. Chci věřit, že se do týmu vrátí ten Radek, 
který loni odváděl v Davis Cupu vynikající vý-
kony. Už to říkám hodně dlouho, bez Štěpánka  
se velké zápasy s vynikajícími soupeři dají jen 
těžko vyhrát.“

Co říkal Berdych novinářům, když hodnotil  
výsledek v Chile? „Byl jsem od začátku optimis-
tou, věřil jsem, že to kluci zvládnou. Nečekal 
jsem však, že to bude tak jasný výsledek a to 
jenom ukazuje, že celý tým má sílu, není to jen  
o mně a Radkovi. Zápas jsem sledoval jen pod-
le výsledků, ale co jsem slyšel od ostatních, byly  
výkony fakt super. Už jsem říkal v Londýně, že 
bych nebyl pro tým přínosem. Byl bych na tom 
hůř než kluci, kteří trénovali na antuce a měli 
formu.“ 

A zápas v Srbsku? „Zaprvé – Tomáš ve Wimble-
donu Djokoviče porazil a Srbsko není Španělsko, 
které má Nadala a dva jisté body ve dvouhře. 
Se zdravým Štěpánkem máme i vynikajícího 
debla a Troicki je také k poražení. Samozřej-
mě, Srbsko je v tenisové euforii, třetím rokem je 
v Davisově poháru jako samostatný stát, prvně 
je v semifinále a všichni tam věří, že postoupí 
do finále. Mockrát jsem ale poznal, že v téhle 
soutěži se dějí věci, které by nikdo nečekal  
a co je nejdůležitější – v Davisově poháru rozho-
dují zkušenosti a favorité, i v domácím prostře-
dí, to nikdy nemají jednoduché,“ říká kapitán  
Navrátil. „Ale přesto – Djokovič je jasný týmový lídr  
a určitě se bude chtít stát srbským hrdinou, Tro-
icki má výborný servis, na rychlém povrchu je 
hodně nebezpečný, Zimonjič je světovou deb-
lovou jedničkou. Srbové mají hodně silný tým. 
Kluci hráli v Chile výborně, ale tenhle soupeř  
je mnohem kvalitnější.“
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FEDCUP
V Římě se zázrak nestal
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Italky byly i v těch nejoptimističtějších předpovědích nad naše síly, na římských 
dvorcích v areálu Foro Italico nás čekal v semifinále Fed Cupu obhájce titulu. 
V posledních šesti letech kralují ve Fed Cupu týmy Ruska a Itálie, po dvou titulech 
ruských tenistek je vždy v sezonách 2006 a 2009 vystřídaly na týmovém trůnu  
Italky. České tenistky měly s Italkami vyrovnanou bilanci vzájemných zápasů  
3:3, ale poslední tři utkání vyhrály Italky. 

Italky jsou opravdu velké bojovnice a vůbec 
je nevystrašil vynikající výkon Lucie Šafářové 
postupem do finále turnaje OPEN GDF SUEZ 
v Paříži, kde ve druhém kole vyřadila čtvrtou 
nasazenou Italku Francescu Schiavoneovou  
a v semifinále pak dokázala přehrát druhou  
nasazenou Italku Flavii Pennettaovou, dvanác-
tou hráčku světa. Týmová soutěž a domácí 
dvorce nalily Italkám fedcupovou sílu a Češ-
ky neuhrály na kurtu Nicoly Pietrangeliho ani  
jediný set!

Atmosféra kolem italského týmu byla před zá-
pasem optimistická, navíc žebříček WTA byl 
jasně na straně obhájkyň trofeje. Pennettaová 
15., Schiavoneová 17., Erraniová 36., Garbino-
vá 55., Vinciová 58. WTA. A Češky? Šafářová 
(38.) byla na žebříčku až za třetí Italkou, dále 
Kvitová 60., Benešová 67., Hradecká 74. WTA. 
„Češky budou nepříjemné, Šafářová hraje 
v poslední době opravdu dobře, ale druhá 
Češka by v Římě neměla bodovat. Navíc jsem 

přesvědčen, že Pennettaová bude  chtít doma 
dokázat, že její výsledky v poslední době nejsou 
náhodné. Vyhrajeme 3:2, máme i kvalitnější  
deblový pár,“ říkal před zápase trochu zdrženli-
vě italský nehrající kapitán Corrado Barazzutti. 
Barazzuttiho podpořil i italský tenisový prezident 
Angelo Binaghi. „Máme opravdový, vyrovnaný  
tým. V posledních letech patříme k nejlepším 
na světě. Corrado Barazzutti umí naše ženy  
výborně připravit. Jsem přesvědčen, že nás  
Češky na cestě do finále nezastaví. Porazili  
jsme je v Maglii i u nich v Liberci, věřím že se 
nám to podaří i v Římě.“ A český kapitán Petr 
Pála? „Čeká nás nesmírně zkušený soupeř. Ale 
nebál bych se toho. Nemáme co ztratit. Holky 
dokázaly, že umějí zahrát proti komukoliv. Navíc 
teď získaly další zkušenosti.“ 

Petr Pála opět spoléhal na čtveřici Lucie  
Šafářová, Petra Kvitová, Lucie Hradecká a Kvě-
ta Peschkeová. Barazzutti věřil spolehlivému 
týmu – Flavia Pennettaová, Francesca Schia-
voneová, Sara Erraniová a Roberta Vinciová.  
„Tuhle sestavu jsem čekal. Je to jejich nejlepší 
tým. Jsou to nejen kvalitní tenistky, ale navíc Fed 

Cup umí. Mají týmovou sílu a hrají doma,“ po-
znamenal Pála. 

Italky navíc krátce před Fed Cupem potvrdily 
výbornou formu. Schiavoneová vyhrála turnaj 
v Barceloně, Flavia Pennettaová v Marbelle  
a deblistka Roberta Vinciová ovládla na obou 
akcích soutěže ve čtyřhře. Přesto byly Italky těs-
ně před losováním zdrženlivé. „Papírově jsme 
favoritky a snad vyhrajeme. Chceme zase do 
finále, je ale jasné, že to s Češkami nebude 
snadné,“ řekla světová patnáctka Pennettao-
vá novinářům. „Musíme k zápasu přistupovat  
s pokorou, respektem a velmi pozorně,“ dodal 
kapitán Corrado Barazzutti. „Dobře vím, jak 
může být pocit jasného favorita zrádný…“

České tenistky vstoupily do úvodních dvouher 
semifinále Fed Cupu proti obhájkyním titulu  
Italkám s Luciemi Šafářovou a Hradeckou,  
která dostala v nominaci přednost před  
Petrou Kvitovou. Proč? Při debutu v týmové  
soutěži proti Německu výhrou nad Andreou  

Petkovicovou pomohla k postupu, to byl asi  
hlavní důvod, proč šla na dvorec Hradec-
ká. Ale jistě i proto, že Petra v březnu v Indian 
Wells nestačila právě na Italku Pennettaovou. 
Lucie Šafářová si v době fedcupového duelu 
připomínala páté výročí od prvního vítězného  
turnaje na světovém okruhu v Estorilu 2005.

Od prvního zápasu bylo jasné, že český tým 
moc nadějí v Římě nemá. Nejprve Lucie  
Hradecká nestačila na italskou jedničku Flavii 
Pennettaovou 4:6 a 5:7, Lucii Šafářovou poté 
jasně přehrála Francesca Schiavoneová 6:0  
a 6:2. V neděli nemohla Šafářová nastoupit 
kvůli bolesti v ramenu, místo ní musela jít na 
dvorec narychlo Petra Kvitová, ale ani ona 
bod nezískala a český sen o finále se rozplynul.  
Proti domácí jedničce Flavii Pennettaové 
měla Petra navrch jen při dotahování skóre  
v prvním dějství, prohrála 6:7, 2:6. Ve druhém 
nedělním zápase neuspěla ani Lucie Hradecká,  
podlehla 4:6 a 2:6 italské náhradnici Saře  
Erraniové. V závěrečné čtyřhře v boji o čest-
ný bod podlehla dvojice Hradecká, Květa  
Peschkeová páru Erraniová, Schiavoneová 

CUP

„Musíme k zápasu přistupovat s pokorou, respek-
tem a velmi pozorně. Dobře vím, jak může být pocit 
jasného favorita zrádný…“

Corrado Barazzutti, fedcupový kapitán Itálie

Itálie – ČR 5:0, 

Řím, 24. – 25. 4., 

semifinále Světové 
skupiny I: 

Pennettaová – 
Hradecká 6:4, 7:5, 
Schiavoneová – 
Šafářová 6:0, 6:2, 
Pennettaová – Kvitová 
7:6 (3), 6:2, Erraniová 
– Hradecká 6:4, 6:2, 
Erraniová, Schiavo-
neová – Peschkeová, 
Hradecká 6:2, 6:4.
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FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno
tel.: 543 532 231, 233; fax: 543 532 232
e-mail: firesta@firesta.cz; www.firesta.cz

Silniční a železniční mosty
Pozemní stavby
Výroba ocelových konstrukcí a mostů
Železniční svršek a spodek
Speciální technologie železničního svršku a spodku
Inženýrské sítě
Rekonstrukce a výstavba komunikací
Synchronní zvedání a spuštění mostů
Manipulace s těžkými břemeny
Vkládání a vyjímání provizorních silničních
a železničních mostů, podpěrné konstrukce 
Předpínání a zesilování konstrukcí
certifikovaným předpínacím systémem
Sanace betonových konstrukcí:
 - předúprava povrchu technologií TORBO,
 - chemické injektáže, vakuové injektáže
Hydroizolace:
 - asfaltovými pásy
 - polyuretanové aplikované nástřikem,
 - přímopochozi Tarco Qubik,
 - drenážní plastbetony, elastické mostní závěry
Doprava a mechanizace
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2:6 a 4:6. České tenistky zaznamenaly v týmo-
vé soutěži nejhorší výsledek od dubna 2003, 
kdy stejným poměrem prohrály na půdě USA. 
Jestliže tehdy kvarteto Bedáňová, Benešová,  
Koukalová a Birnerová uhrálo proti sestrám  
Williamsovým jen 17 her, tentokrát to bylo jen  
o čtrnáct gamů více.

„Porážka nula pět není příjemná. Dostali jsme 
lekci z antukové hry, jak to má asi vypadat, co 
se týká pohybu a jak se na antuce hraje,“ hod-
notil kapitán Petr Pála vystoupení svého týmu. 
„Stále si myslím, že tento tým má budoucnost, 
holky se budou zlepšovat.“

V průběhu Roland Garros byl vylosován příští 
ročník Fed Cupu a los nás poslal na Slovensko! 
Hrát se bude týden po Australian Open, 5. a 6. 
února 2011. „Mohlo to dopadnout hůř. Tohle je 
přijatelný soupeř, je to otevřené a bude zále-
žet na momentální formě. Doufám, že to zvlád-
neme, zatím jsme podobné zápasy zvládali,“ 
komentoval pařížský los nehrající kapitán Petr 
Pála. Slovenky letos porazily v 1. kole Světové 
skupiny II Čínu 3:2 a v baráži o účast v elitní sku-
pině Srbsko 3:2. Češky mají za sebou výhru nad 
Německem 3:2 a poté hladkou prohru v Itálii 
0:5. „Do zápasu je ještě hodně daleko a těžko 
se dá předpokládat, jak se bude jednotlivým 
hráčkám dařit, v jaké budou formě,“ dodával 
kapitán Pála.

„Všem nám bylo jasné, že jedeme hrát proti ob-
hájkyním trofeje, Italky jsou jedním z nejsilnějších 
fedcupových týmů na světě. Před zápasem jsem 
chtěl být samozřejmě optimistický, moc jsem si přál 
úspěch českého týmu, říkal jsem – může to být 3:2 
pro nás, ale v duchu jsem cítil, že Itálie bude nad 
naše síly. Z Říma jsem pak odlétal hodně zklama-
ný. Výkon celé výpravy totiž neodpovídal významu 
semifinále Světové skupiny Fed Cupu. I kdybychom 
hráli proti desetinásobným šampiónkám, tak to nic 
nemění na faktu, že se na dvorci prostě musí ode-
vzdat všechno a to se nestalo. A hlavně – profesio-
nalita přístupu k tomuto zápasu byla podle mého 
názoru a v mých očích jiná, než být měla…“

Ivo Kaderka 
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WILSON JE MŮJ SVĚT

Pavel Kožuch a prezident ITF Francesco Ricci Bitti
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JE MŮJ SVĚT

Jaké byly začátky firmy WILSON?

„Už z let minulých byly u nás konkurenční znač-
ky – Penn, Dunlop, Pro Kennex, měly na trhu 
dobrou pozici a my začínali doslova z nuly. 
Museli jsme přesvědčit českou veřejnost, že to 
s WILSONEM myslíme vážně. Pro mě bylo vel-
kou motivací nejen postavit firmu na nohy, ale 
také ukázat, že máme vnitřní sílu zdravě se roz-
víjet. Sám pro sebe jsem si říkal – za tři roky se 
u nás dostal ADIDAS dostal na špičku, to samé 
se ti musí podařit s WILSONEM.“

Jak se firma dál rozvíjela? 

„Od založení firmy v roce 1993 jsme prodávali 
jen značku WILSON a nebyl důvod měnit ná-
zev. Poté, co jsme v roce 1995 přibrali ATOMIC, 
se v roce 2001 společnost WILSON Sporting 
Goods přejmenovala na AMER Sports CR. Tato 
změna vycházela z vlastnických vztahů, Wilson 
patří finské skupině AMER Sports. Ve stejném 

roce pak koupil AMER Sports firmu PRECOR, 
která se zabývá výrobou posilovacích strojů 
do fittnis center a domácností. Do portfolia  
AMERu patří i firma SUUNTO, renomovaný vý-
robce sportovních náramkových komputerů 
pro různé druhy sportu – jachting, potápění, 
golf, horolezectví, navíc se využívají i v prů-
myslu a armádě. Poslední a největší akvizicí  
bylo spojení s firmou SALOMON. Pro nás je 

potěšující, že patříme do skupiny AMER, která 
se dnes celou šíří výrobního programu řadí 
opravdu mezi největší a nejprestižnější produ-
centy sportovního vybavení na světě.“

Agentury tehdy vydaly zprávu, že slou-
čením společností AMER Sports a SALO-
MON vznikl v celosvětovém měřítku jasný 
lídr v oblasti sportovního vybavení s cel-
kovými tržbami ve výši 1,8 miliardy euro  
a s 6 800 zaměstnanci na celém světě! 
Tímto spojením se na trhu výrobců spor-
tovního vybavení stal AMER světovou jed-
ničkou. Co toto spojení znamenalo pro 
AMER Sports CR?

„Výrazně jsme posílili a upevnili naši pozi-
ci na trhu, naše firma nyní představuje pro 
ostatní obchodníky mnohem silnějšího part-
nera, máme pestřejší a atraktivnější nabíd-
ku. Uvnitř firmy zůstali lyžařští giganti ATOMIC  
a SALOMON v konkurenčním vztahu, určitě se  

v budoucnu nespojí, naopak vzájemnou  
rivalitou se jejich pozice na trhu ještě posílila. 
V tenise jsme získali na Australian Open po US 
Open exkluzivitu oficiálního míče i na druhém 
grandslamovém turnaji. Míč WILSON se může 
pyšnit nejen vynikajícími obchodními výsledky, 
ale i celou řadou skvělých partnerství, jako je 
např. už připomínaný oficiální míč US OPEN  
nepřetržitě od roku 1979, nové spojení s ITF  

Moc se neví, že Ing. Pavel Kožuch vystudoval Vysokou námořní akademii 

v Oděse, napřed ale ukončil dopravní průmyslovku se zaměřením na auto-

mobily a pak se překvapivě vydal na moře… „Asi to byl klukovský sen.“ Jeho 

studijním oborem byla námořní navigace, v Oděse strávil šest let. Na moři 

však dlouho nevydržel, byl už ženatý a tohle zaměstnání rodině moc nepře-

je. Vkročil do zahraničního obchodu, byl zaměstnaný u firmy Čechofracht.  

Po roce devadesát se zahraniční obchod rychle měnil a Pavel Kožuch v roce 

1991 uspěl v konkurzu u firmy ADIDAS. Pomáhal zakládat dceřinou společ-

nost, tři roky byl jejím obchodním a marketingovým ředitelem. V roce 1993  

ho oslovila firma WILSON, evropská centrála chtěla v České republice zalo-

žit své zastoupení. „Bral jsem to tehdy jako velkou výzvu, byl to úplně nový  

projekt, navíc v prostředí, které bylo pro mě nové a hodně zajímavé,“ říká 

Ing. Pavel Kožuch, generální manažer společnosti AMER Sports pro východ-

ní Evropu, tedy pro Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko a Rusko, navíc je  

členem evropského vedení firmy AMER.

V polovině února 2010 byla v Prostějově prodlou-
žena smlouva mezi firmou AMER Česká republika 
a TK Prostějov. „Sedmnáct let trvající spolupráce 
jasně dokazuje, že jde o spojení silných partnerů,“ 
konstatoval při té příležitosti jednatel TK PLUS a šéf 

prostějovského tenisu Dr. Miroslav Černošek.

Šeky v rukou Ivo Kaderky, Pavla Kožucha  
a Jaroslava Kaláta, turnaj sponzorů, 

Konopiště, 2002

Zlatý kanár 2005, Tomáš Berdych 
a Pavel Kožuch 

S Antonínem Bolardtem, Zlatý kanár, 2005
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pokud jde o Davis Cup a spousta dalších teni-
sových podniků, které se po světě hrají naším 
míčem. S naším míčem se hraje i mistrovství 
světa juniorů do 14 let, které se bude hrát už 
podvanácté v Prostějově. V posledním de-
setiletí jsme přinesli ve vývoji tenisových raket 
celou řadu nových technologií, konstrukčních 
a materiálových inovací. Z těch nejvýznam-
nějších bych uvedl alespoň Hammer System,  
Triad, nCode, technologii [K]Factor a BLX.“

Vraťme se do roku 1993, tehdy jste zákoni-
tě musel vstoupit do českého tenisu.

„To  byla jedna z mých hlavních priorit, ve spo-
lupráci s českým tenisem bylo třeba budovat 
příští prestiž naší firmy a její renomé. Tehdy 
byl prezidentem svazu Jindřich Kyncl, po něm 
nastoupil Jan Kodeš. Mou snahou bylo oslovit 
Český tenisový svaz, ten však byl tehdy smluv-
ně vázán  s konkurenčními značkami. Pochopil 
jsem, že mou jedinou cestou je začít z druhého 
konce a tím byly velké kluby, oblastní tenisové 
svazy. Tehdy jsem se také spojil s prostějovským 
klubem. V průběhu let 1994 a 1995 se mi po-
dařilo získat smlouvy na oficiální míč ve všech 
oblastních svazech a od té doby se nám daří 
tyhle smlouvy stále držet! Jsem velmi rád, že se 
naše spolupráce úspěšně rozvíjela  od roku 
1998 i s novým prezidentem Ing. Kaderkou  
a WILSON je dodnes oficiálním míčem Čes-
kého tenisového svazu, včetně soutěží Davis 
Cupu a Fed Cupu.“

S jakými osobnostmi jste se jako šéf firmy 
AMER Sports CR setkal?

„Bylo jich hodně a ne všichni byli spojeni s naší 
firmou. Federer, sestry Williamsovy, Edberg, 
Agassi, Grafová a mnoho dalších. Určitě bylo 
velice zajímavé setkaní s Američanem Jackem 
Kramerem, který byl nejen vynikajícím tenistou, 
ale díky jeho aktivitám se otevřel profesionální 
tenis, aby se pak začas znovu přirozeně spo-
jil. Nechci přemítat, která z těchto osobností 
udělala víc pro světový tenis, co je ale důle-
žité – z jejich životních filozofií doslova sálala 
pracovitost, úporné zaujetí pro věc, ohromné 
sebeobětování a samozřejmě také velká po-
kora. Nemusí to ale být jen setkání s velkými 
hvězdami. Tenhle pocit vnímám i tehdy, když 
se třeba potkávám s nadějnými žáky či doros-
tenci. I oni přece musí nad rámec svých po-
vinností odevzdat tenisu úplně všechno. Prostě 
musí dělat mnohem více než jejich vrstevníci. 
Taková setkání mě vždycky hodně motivují  
a inspirují v mé práci a snažení...“

Mohl byste přiblížit klíčové okamžiky, kte-
ré rozhodly o tom, že se AMER stal jednou 
z nejprestižnějších firem u nás?

„Za naším prosazením stojí především hodně 
práce a dlouhodobá obchodní a marketin-
ková strategie společnosti. WILSON je reno-
movaná, úspěšná značka, je však třeba říct, 
že kvalitních značek je ve světě sportovního 
byznysu celá řada a záleží jen na tom, jak se 
o ni „staráte“. Můžete mít doma sebekrásněj-
ší květinu a když ji nebudete zalévat, tak vám 

prostě neporoste. Navíc bylo hodně důležité, 
že firma šla do rizika a založila v České repub-
lice vlastní společnost. To bylo v té době urči-
tě i riskantní, jak se pak ale ukázalo, vyplatilo 
se jí to. Na začátku devadesátých let byly jen 
mlhavé představy, jak se  u nás bude vyvíjet 
ekonomika, jaké a jak rychle budou probíhat 
společenské procesy, jaký bude jejich vliv na 
rozvoj spotřebitelské poptávky atd. Mnohem 
menší riziko pro obchodní společnost předsta-
vuje spolupráce na trhu s místním partnerem, 
distributorem, který velkou část nákladů a rizik 
přebírá na sebe... WILSON založil vlastní spo-
lečnost a další vývoj potvrdil, že bylo správné 
obchodní rozhodnutí. Pamatujete si na naše 
debaty před více než deseti lety? Říkali jsme, 
třeba tady jednou AMER vytvoří nějakou cent-
rálu pro východní Evropu a v letošním roce se 
tato myšlenka realizovala. Ve východní zóně 
jsem získali výsadní postavení a řídící funkci.“

Jaké má AMER postavení na světovém 
trhu?

„Patří k velice ambiciózním, zdravým a finanč-
ně úspěšným firmám, která se zaměřuje pře-
devším na sportovní byznys. Aktivity, které se 
sportem nesouvisely dal AMER stranou, zbavil 
se jich. Ať už to byly aktivity v automobilovém, 
papírenském či tabákovém průmyslu. Jedno-
značná orientace akcionářů a vrcholného 
managementu na sportovní byznys je dána 
tím, že sport a zdravý životní styl má svou velkou 
budoucnost. Souvisí s celkově stoupající životní 
úrovní v jednotlivých zemích, kde působíme  
a kde usilujeme být lídry na trhu. Jen si vezmě-
te situaci před dvaceti, třiceti lety – zajímalo 
tenkrát někoho, jak se má stravovat, co má 
a nemá jíst, co je racionální výživa, že musí-
te aktivně pečovat o svůj fyzický stav? Trend 
zdravého životního stylu se stává pevnou sou-
částí životních filozofií v rozvinutých civilizacích, 
snažíme se dbát o svou kondici, o svůj zevněj-
šek, ze všech stran slyšíte výzvy v tomto duchu.  
A věřte, že to bude všechno ještě hlasitější, 
tvrdší. Proto jde zaměření firmy AMER právě 
tímto tolik prospěšným směrem.“

Jste ve firmě sedmnáct let. Kdy jste byl na 
ni nejvíce hrdý?

„To se dá těžko – přesně říct. Každá doba při-
nášela chvíle, kdy byl člověk rád, že se spojil 
právě s WILSONEM, s touto společností. S růs-
tem firmy, rostla nejen vítězství, ale i výzvy, kte-
ré před nás stavělo vedení společnosti a trh 
samotný. Pamatuji si na začátky, na jednání 
v klubech a v oblastních svazech, kdy jsem 
narážel na nedůvěru, kdy jsme bojovali s nej-
různějšími distributory, kteří v dílnách a gará-
žích přestříkávali rámy tenisových raket, aby  
je druhý den halasně vydávali za ty nejpravěj-
ší originály, nabízeli míče nevalné kvality kou-
pené někde na burze za dumpingové ceny. 
S každým novým úspěchem, s každou uzavře-
nou smlouvou s oblastí, významným klubem, 
stoupalo naše sebevědomí. Začali jsme jako 
firma vítězit a jasně dominovat trhu –  když 
jsme měli mladé smluvní hráče a ti se začali 

Pavel Kožuch, Robert Rumler a Jaroslav Balaš, 
Kanáří naděje Jihomoravského kraje, 2008
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prosazovat na republikových šampionátech, 
když majitelé uzavřeli smlouvy s tenisovými 
hvězdami, které začaly kralovat grandslamo-
vým turnajům, když podepsal král světového 
tenisu Roger Federer doživotní smlouvu s WIL-
SONEM a prezident WILSON Sporting Goods 
Chris Considine o něm říkal, - „je skvělým spor-
tovcem a profesionálem, a k tomu ještě tím 
nejsympatičtějším, nejčestnějším člověkem, 
se kterým kdy naše firma spolupracovala,  
a proto si velmi vážíme toho, že se stal doživot-
ním reprezentantem naší značky.“ A taky jsem 
měl štěstí na lidi kolem sebe, vždycky jsme byli  
a jsme silným týmem.“

Patříte k významným českým šéfům ve 
sportovním byznysu. Jak se díváte na  
rozvoj českého sportu?

„Jsme firmou s celosvětovou působností a co 
je velice sympatické zjištění – český národ  
a Češi jsou velice sportovně založení a hod-
ně talentovaní. Kolegové při nejrůznějších 
mítincích tohle vnímají s velkým respektem 
a váží si českého sportu. Když se jen podí-
vám, jak je u nás rozvinuté lyžování, i když 
je třeba připomenout, že ho také vydatně 
podporoval minulý školský výukový systém, 
jak se rozvíjel tenis, jak jsme v něm úspěšní,  
kolik lidí hraje golf, který neměl u nás na růžích 
ustláno, prostě jsme sportovní národ. O čem 
to svědčí? O naší sportovní dovednosti, že 

chceme vyhrávat, být nejlepší. Jen si vezměte 
to obrovské vzepětí hokejového týmu na ne-
dávném MS. I když se společnost a její priority 
hodně mění, přece jen si myslím, že budeme 
dobří a úspěšní i v letech příštích.“

První kontakty s TK Prostějov jste naváza-
li na konci třiadevadesátého roku, kdy 
jste v České republice opravdu skoro nic  
neznamenali.

„Ano, moc lidí nás tehdy vůbec nebralo na 
vědomí. WILSON? To jim nic neříkalo a nedá-
vali nám vůbec žádné šance. Tvrdili, že se  
na domácím trhu neprosadíme. A v té chvíli 
jsme začali s Prostějovem. Na začátku bych 
chtěl říct, že bylo symbolické, že jsme se vůbec 

našli, že jsme k sobě hledali cestu v době, kdy 
jsme my i prostějovský klub začínali. Od počát-
ku se mi líbila filozofie prostějovského klubu, 
jeho zájem se týkal všech věkových kategorií, 
všem šlo o titul v kategorii mladších žáků stej-
ně, jako o titul mezi dospělými. A navíc – per-
spektiva je vždycky  tam, kde rostou talentova-
ní hráči. Z našeho pohledu bych chtěl dodat, 
že od začátku jsme viděli, že prostějovský klub 
je opravdu koncepčně veden, brzy se otevřel 
zahraničním hráčům a co bylo pro nás nej-
důležitější – chtěl se stát jasným lídrem české 
tenisové scény.“

Jak začínala spolupráce s prostějovskými 
hráči? 

„V té době jsme měli sponzorskou smlouvu  
s Petrou Langrovou, to byl tehdy náš první 
mezinárodní kontrakt a podepisoval ho me-
zinárodní manažer Hans Martin Reh. Začátky 
spolupráce s hráči byly skromné, ale byly na 
druhé straně úměrné tomu, co jsme si mohli 
jako začínající firma na dost obsazeném trhu 
dovolit. Dnes je to o něčem jiném, s nikým ji-
ným nemáme tolik smluv jako s prostějovský-
mi hráči a hráčkami. Je to především o velké 
prestiži, celá tenisová komunita vzhlíží k prostě-
jovskému klubu a bere si z něj příklad. Všichni 
vnímají, že to v České republice dělají nejlé-
pe. Je také třeba říkat, jak velké je v týmu Fed 
Cupu zastoupení prostějovského klubu a ten 

daviscupový je celý z Prostějova! Určitě není 
třeba nic dodávat, prostě jsme rádi, že se silní 
spojují se silnými a určitě to musí přinést užitek 
oběma stranám. Vedle prestiže je to i skuteč-
nost, že jsme jako firma u největších akcí, které 
se v České republice pořádají. A není zane-
dbatelný ani obchodní efekt, který pramení 
z tohoto prospěšného partnerství.“

V čem byl prostějovský klub výjimečný 
proti těm ostatním?

„Velmi rychle se dokázal zorientovat v nových 
podmínkách, zatímco ostatní hledali cestu, oni 
ji prostě rychle našli a měli odvahu se po ní  
vydat. Samozřejmě, jiní vyčkávali, čekali, jak 
některé věci dopadnou a oni – ne. Dá se říct, 

Dají Češi – co se sportovního vybavení týče – víc 
na kvalitu, nebo cenu? A změnil se nějak jejich  
postoj  za poslední roky? „Jsem hrdý na to, že Češi 
patří k velmi vyspělým sportovním národům. Svěd-
čí o tom celá řada sportovních odvětví, ve kterých  
se řadíme ke světové špičce. Tím je dána i nároč-
nost českého sportovního spotřebitele, pro kterého 
je kvalita a výkon důležitým kritériem.“

Z rozhovoru s Pavlem Kožuchem, Harper´s Bazar 
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že se doslova přes noc z provinčního klubu, 
který hrával krajský přebor, dostal Prostějov až 
na absolutní špičku. Za tím úspěchem vidím 
nejen to, že v Prostějově věděli – jak to udě-
lat, ale byli a stále jsou mnohem pracovitější 
než naprostá většina klubů v České republi-
ce. Je to samozřejmě také o vizionářství Mirka 
Černoška, který se dokázal obklopit kvalitními 
spolupracovníky. On je ten, který určuje směr 
a pravidla, ale Petr Chytil, v posledních letech 
Petra Píchalová-Langrová, šéftrenérem je  
Jarda Navrátil, prostě má kolem sebe kva-
litní lidi. Navíc jim dává volnost, stojí za jed-
notlivými projekty. Co je však fantastické, že 
Mirek neskončil jen u tenisu, jeho společnost 
Česká sportovní je hegemonem v pořádání  
velice kvalitních a atraktivních akcí na českém 
sportovním trhu. A rád bych dodal, že stojí i za 
dobrými a prestižními projekty v oblasti kultury. 
A ještě něco – libí se mi, jak Prostějovští stojí 
za svým regionem, jak jim záleží na jeho zvi-
ditelnění. Mirek je prostě Prostějovák se vším 
všudy.“

Kam až může firma AMER rozvíjet?

„Hodně bude záležet na tom, jak se bude 
konsolidovat po celosvětové hospodářské  
a finanční krizi. Ta nás opravdu hodně postih-
la a řekl bych, že jsme měli doslova – mate-
maticky řečeno – krizi na druhou. Tzv. zele-
ná zima bez sněhu v roce 2006 a částečně  

i v roce 2007 a jejch dopady se finanční krizí 
dále prohloubily.  Ale je třeba říct, že zmíněné 
zimy bez sněhu byly pro nás mnohem složitěj-
ší, než samotná krize ekonomická.  Pokud jde  
o náš trh, v zimním byznysu jsme se v těchto  
letech propadli téměř o padesát procent.  
To byla doslova katastrofická čísla! A v té  
druhé – velké krizi – jsme již byli schopni růst.“

Všechny ostatní firmy z této oblasti nao-
pak naříkaly, že mají nepředstavitelné 
problémy.

„Museli jsme samozřejmě  udělat celou řadu 
kroků, pokud jde o nákladovou strukturu spo-
lečnosti, zavést úsporná opatření. Z hlediska 
celé firmy AMER to bylo mnohem bolestnější 
v západní Evropě. Na druhé straně, kdyby do-
pady krize nebyly tak citelné, určitě by celá 
evropská reorganizace obchodních a řídících 
struktur nebyla tak razantní a nedošlo by prav-
děpodobně ani k vytvoření východní zóny  
a všechno by běželo jako předtím.“

I proto jste se stal členem evropského  
vedení firmy AMER a řídíte celou východ-
ní oblast?

„Dá se to tak říct. Víte, ve většině firem je  
nespočet expertů na západní trhy, ale o těch 
východních, které mají stále celou řadu spe-
cifik, se toho ví málo. Jak se na začátku deva-
desátých let tato oblast podceňovala, mnoho 
firem například s Ruskem přestalo obchodo-
vat, tak nyní se ukazuje, že chybí obchodníci, 
kteří by rozuměli evropskému Východu. Nyní  
už politika musela jít stranou a firmy prostě  
musí fungovat.“

Výsledky českého zastoupení firmy AMER 
a jeho prestiž pak vedly k rozhodnutí  
o založení východní centrály.

„Úspěchy mě těší, ale v žádném případě je ne-
přeceňuji. Díky skvělým značkám, které máme 
v portfoliu a dobré organizaci práce se nám 
podařilo v minulých létech dosáhnout skvě-
lých výsledků, maximálně využít potenciálu 
trhu. Vždy to byla zároveň otázka kvalitních 
lidí, jejich nadšení pro značky, pro náš byznys!  
Variant na řešení evropského byznysu i z po-
hledu východní Evropy byla celá řada, v ko-
nečném řešení pak rozhodovalo i to, čeho 
jsme v České republice dosáhli. V novém 
dělení pod nás spadá  Slovensko, Maďarsko, 
Polsko a Rusko.“ 

Není Rusko přece jen velké sousto?

„Je to především obrovský trh a sám to vní-
mám jako velkou šanci. Je pravdou, že tam  
někdy fungují jiná pravidla, jiná je i odpověd-
nost před zákonem. Je to tam složitější i kvůli 
vysoké míře korupce.

Mou výhodou jsou, že jsem v Rusku několik let 
studoval, jsem na řešení mnohých problémů 
lépe připravený, věřím, že se tam budu lépe 
orientovat. Z dosavadních cest a jednání mám 
velice dobrý pocit a věřím, že v této nové roli 
obstojím.“
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Ing. Pavel Kožuch vystudoval prů-

myslovku v Bruntále, obor provoz  

a ekonomika automobilové dopravy. 

Byla to tehdy jedna ze tří škol v repub-

lice, další byla v Plzni a na Sloven-

sku. Poté odešel studovat do Oděsy 

Vysokou školu námořní, fakultu na-

vigace. Během studia v letech 1976 

– 1982 každoročně absolvoval praxi 

na námořních lodích, od května do 

října se plavil po světových mořích 

a několikrát v rámci školních praktic-

kých cvičení objel zeměkouli. V roce 

1983 po skončení vojenské prezenční  

služby nastoupil do Podniku zahra-

ničního obchodu Čechofracht, kde 

pracoval do roku 1991. Jako prodejní 

a marketinkový ředitel pomáhal do 

roku 1993 při rozjezdu dceřinné spo-

lečnosti ADIDAS v Československu. 

V roce 1993 přijal nabídku na pozici 

ředitele českého zastoupení společ-

nosti WILSON, později AMER Sports.

„Pamatuji si na naše společné za-

čátky v roce 1993. Prostějov se stával 

místem, kam se stahovali talentovaní 

tenisté, byl u nás Jirka Novák, nahoru 

se tlačil Michal Tabara, našich akcí  

se zúčastňovala budoucí velká  

hvězda a světová jednička Martina 

Hingisová, té ještě nebylo třináct,  

z našeho klubu vyšel Karel Nováček, 

který byl tehdy ve světové desít-

ce. Navíc bylo od začátku jasné, že  

WILSON je značkou, která bude stále  

více posilovat na trhu. A co je důleži-

té, Pavel Kožuch je typem pracovité-

ho a houževnatého manažera, který 

jde důsledně za svou vizí. Dnes zaují-

má AMER se všemi svými značkami,  

včetně WILSONu, to nejprestižnější  

postavení na českém trhu.“ 

Miroslav Černošek

Pavel Kožuch s otcem

Pavel Kožuch se ženou a synem Vladanem



48

ČTVRTÉCENY ZA KULTURU
Olomoucký kraj

K Ceně za celoživotní přínos v oblasti kultury a uvedení do Dvorany slávy poblahopřál herci Františku Řehákovi hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík
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Co vede oba partnery k péči o tuto prospěš-
nou anketu? „Cílem naší společné ankety je  
pozvednutí zájmu o kulturu, ocenění význam-
ných osobností i mimořádných počinů v oblas-
tech profesionální a amatérské umělecké čin-
nosti. Je také dobře, že je stále hodně těch, kteří 
ve svém uměleckém počínání zrají, třeba jsou 
ještě na začátku, ale v příštích letech mohou  
být mezi kandidáty našich cen,“ přidával 
hejtman Martin Tesařík. Výběr byl velký, Rada 
Olomouckého kraje vybírala ze 78 návrhů,  
které mohly podávat fyzické a právnické osoby,  
zástupci kulturních a vzdělávacích institucí,  
profesních organizací, občané Olomouckého 
kraje. „I to je potvrzením, jak si veřejnost našeho 
regionu váží těch, kteří se svým konáním zasloužili 
o rozvoj kultury v Olomouckém kraji, podporují 
amatérskou tvořivost, zvyšují vzdělanost. Každá 
snaha si zaslouží připomenutí, ne všichni se však 
hned dostanou do záře reflektorů slávy a veřej-
ného poděkování. O to více je potřeba ocenit  

jejich trpělivost a houževnatost – pokračovat 
v načaté životní cestě,“ konstatoval Mgr. Radovan  
Rašťák, náměstek hejtmana Olomouckého  
kraje, který byl duší ankety.

Cenu za oblast výtvarného umění dostal z ru-
kou sochaře Olbrama Zoubka Jiří Andrýsek, 
fotograf a organizátor výtvarných výstav, Cenu 
v oblasti neprofesionální umělecké činnosti 
předal souboru Academic Jazz Band Přerov 
hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík.  
V hudební oblasti byl oceněn zpěvák Richard 

Pachman, kterému skleněnou skulpturu předal 
slovenský zpěvák Meky Žbirka. Český rozhlas 
Olomouc si jako jednička v oboru filmu, roz-
hlasu a televize zasloužil cenu, kterou převzal 
ředitel rozhlasu Pavel Hekel od Miroslava Čer-
noška. Uznání dostal také prostějovský rodák 
Vladimír Körner za literaturu. Jan Sulovský, re-
daktor, dramatik a divadelní režisér ovládl sfé-
ru profesionálního umění divadelního a sošku 
převzal od herečky Jiřiny Bohdalové. Rektor  
Univerzity Palackého v Olomouci Miroslav 
Mašláň převzal ocenění za knihu „Univerzi-
ta v Olomouci 1573-2009“ v oboru ochrany  
a popularizace kulturních hodnot. První cenu 
pro Osobnost roku dostal sbormistr ze Šumperka 
Alois Motýl, ale z důvodu jeho nepřítomnosti 
předal náměstek Michal Fischer sošku synovi 
Tomášovi Motýlovi. Druhým oceněním obda-
roval náměstek Ivan Kosatík hudebního skla-
datele a textaře Jaroslava Wykrenta. Ceny za 
celoživotní přínos v oblasti kultury si zasloužili 

akademický malíř Lubomír Bartoš a také herec 
František Řehák, kterým cenu předal hejtman 
Martin Tesařík.

Slavnostní vyhlášení Cen Olomouckého kraje 
za přínos v oblasti kultury už tradičně s noble-
sou moderuje Marek Eben. „Při prvním předá-
vání jsem si říkal, jak dlouho tato tradice asi  
vydrží. A při každém dalším ročníku se potvrzo-
valo, že je opravdu z čeho vybírat, jak jsem říkal 
na začátku –  olomoucká žeň je hojná.“ Ebenova 
slova budou určitě platit i v roce příštím.

Už je to pěkná tradice, počtvrté se v Moravském divadle v Olomouci předá-

valy Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. „Buďme hrdí, že  

je stále hodně těch, kteří si zaslouží ocenění a poděkování za to – jak 

proslavili v oblasti kultury nejen Olomoucký kraj, ale i naši vlast,“ kon-

statoval před sympatickou slavností hejtman Olomouckého kraje Ing. 

Martin Tesařík. Olomoucký kraj se jako první v České republice přihlásil  

k pravidelnému vyhlašování nejlepších osobností, už podeváté jsme spo-

lečně ocenili sportovce, týmy a sportovní legendy regionu, počtvrté se 

symbolicky pokloníme těm, kteří proslavili náš kraj v oblasti kultury,“ přidal  

Miroslav Černošek. Od začátku za těmito anketami stojí marketingová  

agentura TK PLUS.

CENY ZA KULTURU

„V dnešní hektické době, plné globálních nadná-
rodních rozhodnutí, je vztah ke kulturnímu dědictví 
a péče o něj nezbytná. Kulturní vyspělost regionu 
posiluje národní hrdost, upevňuje vztah k místu, ve 
kterém žijeme, stejně jako připomínání slavných 
kulturních tradic – to vše by mělo být základem  
výchovy naší mladé generace.“

Miroslav Černošek
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Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury, 2009

Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury, Dvorana slávy: Lubomír   

Bartoš, akademický malíř, František Řehák, herec, 

Cena osobnost roku v oblasti kultury: Alois Motýl, sbormistr, varhaník,  

klavírista, hudební pedagog, Jaroslav Wykrent, hudební skladatel, textař 

a zpěvák, 

Cena  za výjimečný počin roku v oblasti  profesionálního umění – oblast 

hudby: Richard Pachman, hudebník, zpěvák, hudební skladatel, 

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast 

výtvarného umění: Jiří Andrýsek, fotograf, organizátor výtvarných výstav, 

Cena  za výjimečný počin roku v oblasti  profesionálního umění – oblast 

divadla: Jan Sulovský, redaktor, dramatik, divadelní režisér, 

Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast 

filmu, rozhlasu a televize: Český rozhlas Olomouc, 

Cena za výjimečný počin roku v oblasti  profesionálního umění – oblast 

literatury: Vladimír Körner, spisovatel,  dramaturg, scénárista, 

Cena za výjimečný počin v oblasti neprofesionální umělecké činnosti: 

Academic jazz band Přerov, 

Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních 

hodnot: Kniha „Univerzita v Olomouci 1573-2009“. Vydavatel  Univerzita  

Palackého v Olomouci.

„Je povznášející děkovat oceněným za všechno, co pro naši kulturu udělali. 

Vážíme si jejich vnitřní síly a houževnatosti, že dokázali ve svém kulturním snažení 

dojít tak daleko.“

Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

„Přál bych si, aby všichni ocenění byli těmi nejlepšími příklady pro všechny, kteří 

jsou ve svém snažení teprve na začátku. Cesta, která povznáší kulturu a přináší 

nám všem dokonalý užitek, je složitá, ale vyplatí se po ní jít.“

Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje
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SPORTOVNÍ OSOBNOSTI
Jihomoravského kraje 
Premiéra v Brně

Jednatel TK PLUS Miroslav Černošek, vítěz ankety Karel Abraham a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek

MkkM
Sportovec Jihomoravského kraje
2009
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Poprvé stála za touto prospěšnou anketou 
agentura TK PLUS, vše dopadlo na výbornou  
a všichni věří, že jde o začátek nové tradice. 
Co říkal před slavnostním večerem jednatel  
TK Plus Miroslav Černošek? „Vážíme si skuteč-
nosti, že naše marketingová firma TK PLUS bude  
u premiérového vyhlášení ankety Nejlepší spor-
tovec Jihomoravského kraje. Podíleli jsme se 
na několika podobných akcích, mnohé z nich 
už mají svou tradici a máme radost především 
z toho, že propagují region a úspěšné sportovce 
a trenéry, kteří v nich působí. Rád bych ocenil 
vstřícnost Jihomoravského kraje a jeho hejtma-
na Michala Haška, že se vydali touto cestou,  
že i touto anketou chtějí posilovat regionální  
hrdost a prestiž. Stále více nám záleží na  
prezentaci regionu ve kterém žijeme, i proto 
jsme vnitřně přesvědčeni, že anketa Nejlepší 
sportovec Jihomoravského kraje má svou bu-
doucnost,“ dodával šéf prostějovské agentury 
TK PLUS.

Během večera byly uděleny ceny v devíti ka-
tegoriích: Nejlepší senior, Nejlepší seniorské 
družstvo, Talent roku, Nejlepší juniorské družstvo, 
Nejlepší trenér, Nejlepší handicapovaný sporto-
vec a dále Čestná cena, Cena Jihomoravské-
ho kraje a Nejlepší sportovní akce roku 2009. 
„V prvních šesti kategoriích se hlasovalo, vítě-
zové posledních tři kategorií vzešli po dohodě 
s Jihomoravským krajem a ČSTV. V komisi, která 

hodnotila nominované sportovce, byli zástupci 
sportovních novinářů z jihomoravských médií, 
členové Rady Jihomoravského kraje a před-
sedové okresních svazů ČSTV spolu s krajským 
předsedou“ konstatoval David Lenz, který při 
přípravě ankety zastupoval agenturu TK PLUS. 
„Jsme moc rádi, že se nám podařilo navázat  

tak úzkou spolupráci s dalším regionem. Pro-
střednictvím ankety nám jde v první řadě o oce-
nění jeho nejlepších sportovců, dále o založení 
nové tradice, podporu a propagaci Jihomorav-
ského kraje,“ dodával David Lenz.

Premiérovou anketu Sportovec Jihomoravského 
kraje 2009 ovládl v hlavní kategorii motocyklový 

jezdec Karel Abraham. Čtenáři deníku Rovnost 
ho také zvolili sympaťákem roku. „Samozřejmě 
je to příjemné. Těch cen si vážím,“ komentoval 
své první pocity dvacetiletý mladík, který si  
v loňském roce vybojoval 14. příčku na mis-
trovství světa silničních motocyklů do 250 ccm. 
Nejlepším družstvem byly vyhlášeny házenkářky 

Největší sportovní osobnosti Jihomoravského kraje za rok 2009 byly v deseti 

kategoriích vyhlášeny na konci března v Městském divadle v Brně. „Sport je 

hluboce spojen s naším životem a vynikající sportovci jsou důležitým vzorem 

pro mladé lidi. Sport by jim měl pomáhat hledat tu nejlepší životní inspira-

ci,“ konstatoval na začátku anketního večera hejtman Jihomoravského kraje  

Michal Hašek. „Jsem proto rád, že součástí naší ankety je i ocenění těch, 

kteří myslí na druhé, pomáhají slabším a berou to jako samozřejmou součást  

svého života. O to více zaslouží naše ocenění, i když se jejich činnost nedá 

změřit stopkami či metrem a netleskají jim plné tribuny. Výsledky nejlepších 

sportovců i týmů Jihomoravského kraje, stejně jako obětavá práce jejich  

trenérů mě vždy naplňovaly hrdostí a jsem rád, že máme novou příležitost 

ocenit ty, kteří si to zaslouží.“

„Výsledky nejlepších sportovců a týmů z jižní  
Moravy, stejně jako obětavá práce jejich trenérů, 
mě vždy naplňovaly a naplňují hrdostí.“

Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
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Výsledky ankety Sportovec Jihomoravského kraje 2009 

Nejlepší senior: 

1. Karel Abraham (motorismus, Brno) 

2. Jana Komrsková (sportovní gymnastika, TJ Sokol Brno I)

3. Denis Špička (cyklistika, Dukla Brno) 

4. Rostislav Vítek (plavání, Kometa Brno), 

5. Vendula Frintová (duatlon, Ekol Team Brno) 

Nejlepší seniorské družstvo: 

1. Házenkářky HC Britterm Veselí nad Moravou 

2. BK Frisco Sika Brno, basketbal 

3. Kometa Brno, plavání

Nejlepší junior: 

1. Michal Březina (krasobruslení, TJ Stadion Brno) 

2. Martin Kakáč (biketrial, AMK Blansko) 

3. Sylva Škabrahová (atletika, AK Hodonín)

Nejlepší juniorské družstvo: 

1. Atleti AK Olymp Brno 

2. SKST ČSAD Hodonín stolní tenis 

3. Aerobik Centrum Brno sportovní gymnastika – kat. step. 

Nejlepší trenér: 

1.  Jan Bobrovský (basketbal, BK Frisco Sika Brno) 

2. Arnošt Nesňal (baseball AVG, Draci Brno) 

3. Ondřej Marek (volejbal, VK KP Brno)

Nejlepší handicapovaný sportovec: 

1. Marek Koudelka (běh na lyžích, SK Slunečník Brno) 

2. Miroslav Brychta (tenis, Centrum tenisu na vozíku) 

3. Michal Stark (cyklistika, SK Kociánka Brno)

Nejlepší handicapovaná sportovkyně: 

1. Jarmila Válková (sjezdové lyžování, SK Slunečník Brno) 

2. Michaela Philippi (plavání, SK KONTAKT Brno) 

3. Simona Kadlecová (boccia, SK Kociánka Brno) 

Cena Jihomoravského kraje: 

Jiří Daler (cyklistika, TJ Favorit Brno)

Čestná cena: 

Josef Fleischlinger (basketbal, TJ Sokol Brno I) 

Sportovní akce roku: 

Morava Cup (fotbal, RSM Baník Šardice)

Veselí nad Moravou, vloni vybojovaly druhé 
místo v československé Interlize. Cena pro ta-
lent roku podle očekávání neunikla brněnské-
mu krasobruslaři Michalu Březinovi. Ten si vloni 
pověsil na krk stříbrnou medaili z juniorského 
světového šampionátu, letos už se výrazně 
prosadil i mezi dospělými, skončil na mistrovství 
světa v Itálii těsně pod stupni vítězů na čtvrtém 
místě. Nejlepším juniorským družstvem se staly 
atletky Olympu Brno. 

Za loňskou výbornou sezónu si přišel pro oce-
nění v kategorii Nejlepší trenér kouč basketba-
listek Frisco Sika Brno Jan Bobrovský, Sportovní 
akcí roku se stal fotbalový Morava Cup, Cenou 
Jihomoravského kraje byl odměněn olympijský 

vítěz v dráhové cyklistice Jiří Daler a Čestnou 
cenu získal basketbalový kouč Josef Fleischlinger. 
Obrovského aplausu od zaplněného divadla 
se dočkali i oba nejlepší handicapovaní spor-
tovci. Alpská lyžařka Jarmila Válková z SK Slu-
nečník Brno si stejně jako její oddílový kolega, 
běžkař Marek Koudelka, odnesli kromě kraj-
ské ceny také šek na pět tisíc korun, které jim  
věnovala TK PLUS.

Slavnostním večerem provázel moderátor Petr 
Salava, na jevišti brněnského divadla se před-
stavili Meky Žbirka, Zora Jandová, Eva Pilarová, 
Lenka Filipová a brněnská taneční skupina  
Magic Free Group. 
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FOTBALOVÝJABULANI CUP 2010 
Děti v roli hvězd
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Opravdu atraktivní fotbalová exhibice se kona-
la v rámci slavnostního otevření nového fotba-
lového areálu. Hvězdy na ni přilákala marke-
tingová agentura TK PLUS, akce se jmenovala 
Jabulani Cup 2010 – Fotbal není jen mistrovství 
světa aneb Děti v roli hvězd. Premiérový ročník 
exhibičního fotbalového turnaje dostal název 
podle míče, s nimž se v té době hrálo mistrov-
ství světa v Jihoafrické republice a JABULANI 
CUP 2010 přilákal na trávník nedávno zrekon-
struováno areálu doslova plejádu hvězd nejen 
z fotbalového, ale i hokejového, tenisového či 
uměleckého prostředí. 

Předseda ČMFS Ivan Hašek společně se staros-
tou města Prostějova Janem Tesařem a předse-
dou OFS Prostějov Vladimírem Trundou obstarali 
slavnostní výkop, ten také symbolicky otevřel fot-
balový areál, který by měl sloužit především pro-
stějovské mládeži. Hned poté začalo zápolení 
čtyř výběrů a diváky bavily svým fotbalovým 
uměním týmy fotbalových internacionálů, AM-
FORY, Tennis Stars a JÁGR Teamu. Rozhodoval 
Pavlín Jirků, moderoval Petr Novotný.

„Mottem této akce však nebyl jen samotný fot-
bal těchto hvězd, ale i určitá podpora nového  
areálu a v neposlední řadě také charitativní 
stránka. Naše společnost totiž cíleně podporu-
je jeden z mládežnických celků 1. SK Prostějov,“ 
uvedl Petr Chytil, jednatel TK PLUS. A právě mladí 
fotbalisté z přípravky ročníku 2000 byli zařazeni 
do jednotlivých týmů a stali se tak součástí celé 
akce. V každém výběru se objevily vždy čtyři 
naděje, přičemž dva mladí fotbalisté museli  
být pokaždé přímo na hřišti. Celá akce také  
z tohoto důvodu dostala příznačné motto – 
Fotbal není jen mistrovství světa aneb Děti 
v roli hvězd. „Je to i takový malý dárek pro děti 
na konec školního roku,“ doplnil manažer Petr  
Fridrich.

Jaké byly sestavy jednotlivých týmů? 

AMFORA – J. Černý, J. Zonyga, P. Steiner, P. Von-
dráček, R. Skamene, A. Valenta, J. A. Náhlovský, 
P. Salava, V. Hruška, P. Bičovský, L. Vízek, V. Šmi-
cer. 

JÁGR Team – J. Jágr, P. Průcha, O. Pavelec,  
J. Voráček, J. Klepiš, P. Vampola, T. Plekanec, 
(Jaromír Jágr sledoval svůj tým v poklidu ze  
střídačky).

Fotbaloví internacionálové – Z. Hruška, J. Ber-
ger, F. Štambacher, P. Rada, J. Fiala, H. Siegl,  
J. Novotný, K. Dobiáš. 

Tennis Stars – J. Novák, K. Nováček, J. Na-
vrátil, C. Doseděl, B. Ulihrach, M. Tabara,  
J. Levinský, T. Cibulec.

„Projekt Jágr Teamu děláme už více než deset 
let a cítili jsme, že je v něm třeba udělat změny. 
Tradičně jsme tu hráli tenis, postupně ale zájem 
diváků upadal, tak jsme si řekli, že přijdeme  
s něčím novým. Proto jsme se letos rozhodli vyu-
žít osobností Jágr Teamu k této fotbalové show,“ 
konstatoval jednatel TK PLUS Petr Chytil. Tra-
diční hráče Jágr Teamu Jaromíra Jágra, Petra  
Průchu a Tomáše Plekance doplnilo kvarteto  

mistrů světa z Německa – Ondřej Pavelec,  
Jakub Voráček, Jakub Klepiš a Petr Vampola. 
„Prostějovští diváci budou moci vidět tváře, na 
které nebyli v uplynulých letech zvyklí,“ pochva-
loval si obsazení manažer Jágr Teamu Petr  
Fridrich. „Jména jsou zárukou toho, že půjde  
o skvělou akci a velkou zábavu,“ dodal Chytil.

O vítězi tohoto exhibičního turnaje rozhodl pe-
naltový rozstřel mezi fotbalovými internacionály 
a AMFOROU, ve kterém byli nakonec lepší hráči 
AMFORY.

JABULANI CUP 2010 
výsledky: AMFORA – Tennis Stars 2:0,  
Fotbaloví internacionálové – JÁGR TEAM 
4:3 po penaltách, 

o 3. místo: JÁGR TEAM – Tennis Stars 2:1, 

finále: AMFORA – Fotbaloví internacioná-
lové 3:2 po penaltách. 

Celkové pořadí: 

1. AMFORA, 

2. Fotbaloví internacionálové, 

3. JÁGR Team, 

4. Tennis Stars.

JABULANI CUP 2010 
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Fotbalovápřípravka 1. SK Prostějov 
Vítězství na E.ON Junior Cupu

David Píchal z vítězného 1. SK Prostějov byl zvolen nejlepším hráčem turnaje a může se těšit na týdenní pobyt ve Fotbalové 
škole Petra Čecha.
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TK PLUS stojí nejen za nejprestižnějšími projekty 
v České republice, ale také dlouhodobě pod-
poruje mladé naděje v dalších sportovních 
odvětvích. Přesně v duchu této filozofie stojí  
TK PLUS za družstvem fotbalové přípravky  
1. SK Prostějov. Fotbalový tým mladičkých na-
dějí (roč. 2000) vznikl v září 2005 pod vedením  
trenérů Petra Langra a Tomáše Grosse, od roku 
2006 se mužstvo přípravky 1. SK Prostějov pravi-
delně zúčastňuje soutěžních utkání i turnajů. 

V polovině června vyhrály mladé fotbalové na-
děje 1. SK Prostějov v Kroměříži regionální kolo 
největšího fotbalového turnaje pro hráče do 10 
let v České republice E.ON Junior Cup! Svěřenci 
trenérské dvojice Petr Langr - Tomáš Gross na-
šli ve skupině jednoho přemožitele, přesto ale 
přes úspěšné semifinále postoupili do finále, ve  
kterém zdolali domácí tým SK Hanácká Sla-
via Kroměříž „A“ 1:0. Mladí fotbalisté TJ Haná  
Prostějov skončili na 10. místě.

Prvenství v regionálním kole E.ON Junior Cupu 
zajistilo talentům 1. SK Prostějov účast v celo-
republikovém finálovém turnaji, který se koná  
4. září ve Starém Městě. O co tam půjde? Ne-
jen o celkové vítězství v E.ON Junior Cupu, ale 
zejména o možnost kvalifikovat se na meziná-
rodní halový turnaj v německém Gilchingu  
a o vstupenky na utkání české reprezentace  
se Skotskem!

„Pochopitelně máme z prvenství velkou radost. 
Pro tuto věkovou kategorii znamená tento turnaj 

prakticky vrchol celé sezony,“ usmíval se trenér 
Petr Langr. První tři týmy regionálního turnaje 
v Kroměříži získaly kompletní sadu dresů a od 
společnosti E.ON dostal každý účastník turnaje 
fotbalový míč na památku. 

Trenéři zvolili nejlepšího hráče, brankáře i střelce 
turnaje, jenž získali individuální ocenění. Nej-
lepším hráčem turnaje se stal devítiletý David 
Píchal z Prostějova, který obdržel certifikát na 
týdenní pobyt ve Fotbalové škole Petra Čecha 
v Praze. 

přípravka 1. SK Prostějov 

Tým 1. SK Prostějov vyhrál regionální kolo v Kroměříži a po roce opět zavítá na finálový turnaj,  který se uskuteční ve Starém Městě
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VKPROSTĚJOV
Královny českého volejbalu 
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Volejbalistky VK Modřanská Prostějov podruhé za sebou vyhrály českou extra-
ligu, stejně jako před rokem porazily i letos ve finále KP Brno, tentokrát hladce 
tři nula na zápasy. Prostějovské volejbalistky stoprocentně potvrdily roli jasného  
favorita, v sezóně vyhrály všech dvaačtyřicet utkání a zopakovaly tím nepo-
razitelnost týmu PSK Olymp Praha z ročníku 2004/05. Navíc tým VK Modřanská  
Prostějov výborně reprezentoval český ženský volejbal v Champions League!PROSTĚJOV
Jak složitě se hledala motivace na českou 
extraligu, když předtím měl tým za sebou his-
toricky nejlepší účast v Champions League? 
„Holky moc dobře věděly, že extraligový titul 
patří k důležitým cílům, které jsme si před se-
zónou dali. Uvědomovaly si, že nesmí prohrát  
a díky zodpovědnému přístupu jsme také nikdy 
nikoho nepodcenili, za což jsem rád. Neztra-
tit za celou sezonu ani jeden zápas je cenná 
bilance, navíc jsme s výjimkou finále Českého 
poháru všechna utkání vyhráli 3:0, maximálně 
3:1. Na druhé straně od začátku sezóny bylo  
jasné, že prostějovský tým byl sestaven, aby uspěl 
v Champions League a z toho logicky vyplývá, 
že v české extralize prostě musel kralovat,“ říkal 
po skončení extraligy zkušený kouč Miroslav 
Čada, který získal už sedmé extraligové zlato, 
poslední dva tituly jako trenér VK Modřanská 
Prostějov. Co považoval při práci s týmem za 
nejsložitější? „Dát družstvo dohromady! Každá 
hráčka přišla jako hvězda a mohla si myslet, 
že to v Prostějově bude hlavně o ní. Volejbal  
je však kolektivní sport, takže bylo důležité  

naladit celý mančaft na stejnou vlnu, aby  
jedna druhou respektovaly. Tohle považuji za 
rozhodující.“

Kouč Miroslav Čada si před finále s KP Brno  
věřil. „Poslední krok na cestě ke splnění cíle 
bývá nejtěžší, to dobře víme. Pro nás bude  
finále extraligy s Brnem komplikovanější, máme 
několik zraněných hráček. I proto mě potěšilo, 
že holky zvládly semifinálovou sérii proti Olympu 
Praha bez porážky a ani jednou nepřipustily 
ošidný tie-break. V nadcházejících soubojích  
o titul s Královopolskou musíme být obezřetní, ale 
stále platí, že v případě našich kvalitních výkonů 
není třeba se bát o výsledek. Brno si dle mého 
názoru finálovou účast zasloužilo, protože se  
během letošní sezony pořád zlepšovalo a potvr-
dilo druhé místo po nadstavbě. My však jdeme 
za vítězstvím, ke třetímu zápasu do Brna chceme 

odjíždět s vedením 2:0 a ve třetím zápase celou 
sérii dorazit.,“ dodával zkušený kouč.

Kapitánka Milada Spalová patřila určitě  
k lídrům prostějovského týmu, výkon ve třetím 
zápase byl i podle ní nejlepší v celé finálové 
sérii. „S holkama jsme se chtěly koncentrovat jen 
na zápas, povedlo se a ukázalo, že při naší sou-
časné formě jsme v české lize neměly konkuren-
ci. Brno bylo ve finále důstojným soupeřem, ale 
my jsme zahrály ve všech činnostech perfektně 
a potvrdily roli favoritek.“

Statistiky říkají, že prostějovská volejbalová se-
zóna probíhala zcela jednoznačně, ale vždyc-
ky to tak nebylo. „Pokud se podívám úplně na 
začátek, snadné jsme to neměli. Kompletní tým 
se sešel až těsně před začátkem extraligy, na-
víc jsme museli během úvodní části sezony mě-
nit hráčský kádr. U Julianny Ljakuninové vznikly 
velké problémy s vízy jak pro ni samotnou, tak 
pro jejího manžela, a když se k tomu přidala ne 
úplně přesvědčivá výkonnost, museli jsme tuhle 
věc řešit. Nakonec to dopadlo dobře, povedlo 

se nám přivést Kim Glassovou. Celkově jsme dali 
dohromady na české poměry extrémně silné 
družstvo, jež se dokázalo vypořádat i s mnoha 
zraněními během roku a díky své velké kvalitě 
všechno zvládlo navzdory obměňované sesta-
vě,“ konstatoval po skončení extraligy sportov-
ní ředitel VK Modřanská Prostějov Peter Goga.  
A Champions League?„Postupem z velmi těž-
ké základní skupiny s Fenerbahce Istanbul,  
Dynamem Moskva a Bielsko-Bialou jsme dosáhli  
vynikajícího úspěchu, ve který asi věřil jen málo-
kdo. Po losu Ligy mistryň jsem si upřímně myslel, 
že nemáme šanci. Vždyť Fenerbahce postavilo 
jeden z nejsilnějších týmů Evropy, kvality Dyna-
ma jsme dobře znali už z předchozího ročníku  
a s Bialou jsme zase měli zkušenosti z několika 
prohraných přáteláků. Nakonec právě přes 
Polky jsme prošli dál a v prvním utkání play 

Co považoval kouč Miroslav Čada při práci  
s týmem za nejsložitější? „Dát družstvo dohromady! 
Každá hráčka přišla jako hvězda a mohla si mys-
let, že to v Prostějově bude hlavně o ní. Volejbal  
je však kolektivní sport, takže bylo důležité naladit 
celý mančaft na stejnou vlnu, aby jedna druhou 
respektovaly. Tohle považuji za rozhodující.“



Nejvýznamnější  český dodavatel        potrubních systémů pro energetiku.

 Modřanská potrubní, a.s.
Komořanská 326/63, 143 14 Praha 4

Tel: +420 296 781 111, E-mail: obchod@modrany.cz
www.modrany.cz

INZ modranska IMG.indd   1 20.10.2009   11:08:48



63

off doma proti Pesaru holky předvedly možná  
vůbec nejlepší výkon celé sezony, ač znovu  
nenastoupily kompletní. I samotné soupeřky 
byly viditelně překvapené, jak dobrý volejbal 
hrajeme.“ Sportovní ředitel Peter Goga potvr-
dil, že jinak ani sezóna dopadnout nemohla. 
„S ohledem na výše zmíněnou kvalitu našeho 

kádru, skvělé podmínky i zázemí takový názor 
chápu a akceptuji, ostatně kluboví mecenáši 
ani nepřipouštěli nic jiného než splnění všech 
těchto cílů. Mě těší, že jsme letošní zisk tří trofejí 
vyšperkovali stoprocentní zápasovou bilancí 
bez porážky. Navíc není úplnou samozřejmostí, 
že když někomu dáte hodně peněz, že bude  
v kolektivním sportu jen vítězit. Nám se to v uply-
nulé sezóně – na rozdíl od premiérového roku 
fungování oddílu – bezezbytku podařilo.“

Peter Goga připomíná ještě úspěchy našich 
mládežnických týmů. „Z tohoto hlediska za-
žil oddíl VK Modřanská Prostějov výborný rok.  
Kadetky vybojovaly postup do extraligy a navíc 
juniorskou kategorii posunuly do první ligy, starší 
žákyně obsadily jedenácté místo na mistrovství 
republiky a také mladší žákyně zaznamenaly 
velké výkonnostní zlepšení. Za tři roky fungování 
našeho klubu jsme prostějovskou volejbalovou 
mládež hodně posunuli dopředu, což je záslu-
ha všech koučů v čele s šéftrenérem Slávkem 
Matějem.“

VK Modřanská Prostějov je jasným hegemonem 
české volejbalové scény, záměr postavit nej-
lepší tým u nás, který by byl schopný konkurovat  
na evropské scéně, se podařil. „Hrajeme třetí  
ligovou sezónu a určitě si před lety nikdo nemys-
lel, že by Prostějov mohl tak razantně vstoupit 
nejen do české extraligy, ale že se dostaneme  
mezi nejlepších dvanáct týmu Evropy. Že v čes-
ké lize ztratíme jen pár setů a co je pro nás hod-
ně důležité – že tak přesvědčivě oslovíme náš 
region, že se tak zvedne zájem o volejbal, že 
budeme mít jasně nejlepší návštěvy v extralize, 
stejně jako nejlepší a nejobětavější fanoušky. 
Každý zápas je určitě svátkem pro prostějov-
skou veřejnost, která se hodně rychle ztotožnila  
s naším týmem, fandí mu, bere hráčky za své,“ 
říká šéf prostějovského volejbalu Petr Chytil.  
Na druhé straně bylo jasné nejen vedení VK 
Modřanská Prostějov, ale i agentuře TK PLUS, 
která projektem stojí, že se musí hledat další 
soutěže, ve kterých by se mohl dobře sestavený 
a silný tým prezentovat. Proto opakované sna-
hy o získání volné karty do Champions League  
a následně vstup i do nové soutěže Středoev-
ropské ligy. 

„V klubu navíc vnímáme, že hladké výhry  
v extralize už tolik netáhly ani naše fanouš-
ky. Také pro ně bude nová soutěž atraktivní,“ 
konstatoval Petr Chytil. Dvojnásobné volejba-
lové mistryně republiky navíc vynechají proto  
základní část extraligy a o český titul budou 
bojovat až v play-off. Určitě správné rozhodnu-

tí, které přivede na Hanou atraktivní soupeře, 
ve Středoevropské lize startují nejlepší celky  
z Rakouska, Slovenska, Chorvatska a Slovinska.

Volejbalisty VK Modřanská Prostějov suverénně 
vyhrály domácí extraligu a management zcela 
zákonitě hledal prestižnější působení dobře se-
staveného týmu. „Určitě jsme do českého žen-
ského volejbalu přinesli větší atraktivitu, našimi 
úspěchy na evropské scéně se může pochlubit 
český volejbalový svaz a celé hnutí. Snažili jsme 
se postavit prostějovský ženský volejbal do ho-
nosnějších kulis a tohle se nám asi podařilo,“ 
tvrdí Petr Chytil.

 

„Každý náš zápas je určitě svátkem pro prostějov-
skou veřejnost, která se hodně rychle ztotožnila 
s naším týmem, fandí mu, bere hráčky za své.“ 

Petr Chytil

Play-off volejbalové extraligy

Finále – o titul: VK Modřanská Prostě-
jov – KP Brno 3:0. (3:0, 3:0, 3:0). 

O 3. místo: Olymp Praha – Frýdek- 

Místek 2:1, (2:3, 3:1, 3:0). 

O 5. místo: Olomouc – Ostrava 2:0  

na zápasy (3:0, 3:2). 

O 7. místo: Šternberk – Slavia Praha 
2:0, na zápasy (3:0, 3:0). 

Konečné pořadí: 

1. VK Modřanská Prostějov

2. KP Brno

3. Olymp Praha

4. Frýdek-Místek 

5. Olomouc

6. Ostrava

7. Šternberk 

8. Slavia Praha 

9. Přerov 

10. Liberec
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Vídeňský los na konci června byl k nám už tra-
dičně tvrdý! Dveře do nejprestižnější světové 
volejbalové soutěže nám už potřetí za sebou 
otevřela divoká karta, ta nás zákonitě hodila 
do čtvrtého výkonnostního koše. Bylo tedy hod-
ně pravděpodobné, že už v základní skupině 
Champions League narazíme na evropskou 
elitu. „Můžeme počítat s tím, že pojedeme do 
Itálie. Předpokládám, že týmy ze Série A budou 
v prvním koši,“ řekl trenér Miroslav Čada před 
losováním. „Přesto chceme opět postoupit do 
play-off mezi nejlepší evropskou dvanáctku. Los 
je hodně důležitý. Vůbec bych se nebránil, kdy-
by nám los přihrál Bukurešť nebo družstvo Biel-
sko-Biala, na které jsme narazili i loni. To by byli 
hratelní soupeři,“ doufal Čada. 

Liga mistryň se po roční pauze vrátila k modelu 
se dvaceti družstvy, vídeňský los je rozdělil do 
pěti skupin po čtyřech, přičemž z každé postou-
pí do play-off dva první celky. Nejlepší desítku 
týmů na rovný tucet ještě doplní dva nejlepší 
týmy ze třetích míst. „Bude to náročnější než  
v minulé sezoně, kdy šly dál tři týmy a k postu-
pu teoreticky stačila jedna výhra. Při letošním 
modelu bude zapotřebí získat alespoň tři výhry. 
A ani to nemusí stačit,“ říkal kouč Čada. Nasa-
zenou šestnáctku doplnily čtyři kluby, které od 
vedení soutěže dostaly divokou kartu. Vedle 
Prostějova do Ligy mistryň vstoupily ještě Rabita 
Baku (Azerbajdžán), Bank BPS Fakro Muszyna 
(Polsko), Eczacibasi Istanbul (Turecko).

Jak to nakonec ve Vídni dopadlo? „Pro diváky 
výborně, z hlediska postupu hodně složitě,“ říkal 
kouč Čada krátce po losování. „Z pěti skupin 
jsou dvě hratelné a tři hodně nabité, my jsme 
se dostali do jedné z těch tří. Věřil jsem, že do 
třetice budeme mít více štěstí.“ RC Cannes 
(Francie), MC-Carnaghi Villa Cortese (Itálie), 
Organika Budowlani Lodž (Polsko), to jsou týmy 
ze skupiny D, ke kterým byl ze čtvrtého koše 
přilosován tým VK Modřanská. „Villa Corte-
se je finalistou uplynulé sezony italské nejvyšší 
soutěže, Cannes skončilo v letošní Lize mistryň 
třetí a Lodž vyhrála Polský pohár, v němž vyřa-
dila Bielsko-Bialu i Muszynu,“ takové bylo první  
Čadovo hodnocení našich soupeřů v Champi-
ons League. „Respektujeme těžký los, ale chce-
me dokázat, že výkonnostní rozdíl mezi námi  
a špičkovými evropskými kluby není velký a spíš 
se jim neustále přibližujeme. Chceme předvá-
dět pěkný volejbal proti tak vynikajícím hráč-
kám, jež se v ČR neobjevily od mistrovství Evropy 
žen v roce 1995. Působení VK Prostějov v Lize  
mistryň je z mého pohledu velkým svátkem  
celého českého volejbalu.“

Minimálně tři výhry budou zapotřebí k postupu. 

„Vypadá to, že budeme potřebovat dvakrát  
porazit Lodž, která se zdá být nejsnadnějším 
soupeřem,“ dodává Čada. „Abychom se do-
stali dál, musíme ve všech utkáních odvést  
stoprocentní výkony. Reálné může být třetí mís-
to před Lodží s co nejlepší zápasovou bilancí,  
to znamená doma porazit aspoň jednoho  
z jasných favoritů Cortese nebo Cannes. Elit-
ní tým italské Serie A nebo třetí tým minulého 
ročníku Final Four? Je to moc těžké a stačí se  
podívat na soupisky našich soupeřek. Co hráč-
ka, to naprostá volejbalová extratřída! V minu-
lých sezonách jsme dokázali silné týmy potrá-
pit, letos je třeba porazíme,“ chce věřit kouč 
Čada. 

Pro diváky výborně, na postup hodně složité, 
přesně tak nazval situaci ve skupině D kouč 
Čada. A šéf prostějovského volejbalu Petr  
Chytil? „V tak nabité soutěži nemohou být prů-
měrné týmy, startuje to nejlepší, co volejbalová 
Evropa nabízí a dobře víme, že projít dál z velice 
náročné skupiny bude nesmírně obtížné. Snad 
se to povede, reálná šance spočívá v postupu 
ze třetího místa s dobrou zápasovou bilancí. 
Kouč Čada v minulé sezóně dokázal, že je to 
možné, také jsme měli těžkou skupinu. Už start 
v Champions League je však pro náš klub ve-
lice prestižní, opět nabídneme nejen našemu 
regionu, ale celému českému volejbalu start 
vynikajících evropských týmů.“

„Naše základní skupina je hodně těžká.  

Na druhou stranu pro fanoušky Prostějo-

va jde o nadmíru zajímavé týmy, na které  

určitě bude stát za to – přijít se podívat. 

Věřím, že zažijeme podobně nádherné 

souboje jako v uplynulém ročníku Ligy mi-

stryň – a znovu se šťastným koncem. Tre-

nér určitě dá dohromady kvalitní družstvo  

a připraví jej natolik, aby uspělo jak  

v Champions League, tak ve Středoevrop-

ské lize i v českých soutěžích.“

Tomáš Medek, generální ředitel 
Modřanská potrubní a.s.

Champions League, 
skupina D: 

24. 11: VK Modřanská 

Prostějov – RC Cannes, 

1. 12: MC-Carnaghi 

Villa Cortese – VK Mod-

řanská Prostějov, 

8. 12: VK Modřanská 

Prostějov – Organika 

Budowlani Lodž, 

15. 12: Organika Bu-

dowlani Lodž – VK 

Modřanská Prostějov, 

5. 1: VK Modřanská 

Prostějov – MC-Carna-

ghi Villa Cortese, 

11. 1: RC Cannes – VK 

Modřanská Prostějov.

VK Modřanská
Los byl opět tvrdý



VK Modřanská
Los byl opět tvrdý www.tkplus.cz
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Dvojnásobné volejbalové mistryně republiky VK 
Modřanská Prostějov vstoupí do Středoevropské 
ligy, MEL Cupu, navíc bude startovat v prestižní 
Champions League. Proto vynechají prostějov-
ské volejbalistky základní i nadstavbovou část 
extraligy a o český titul budou bojovat až v play-
off. V polovině června byl definitivně potvrzen  
a odsouhlasen hrací systém volejbalové extra-
ligy žen sezóny 2010/2011, základní část soutě-
že absolvuje deset družstev, dlouhodobá fáze  
začne až po mistrovství světa 20. listopadu  
a skončí 17. března. Na základní část poté 
naváže play off, do kterého se už zapojí jako  
nejvýše nasazený tým i volejbalistky VK Modřan-
ská Prostějov. „Vedení Českého volejbalového 
svazu s naším rozhodnutím nemělo žádný pro-
blém, naopak náš start ve Středoevropské lize 
bere jako vítané zviditelnění celého českého  
volejbalu,“ konstatoval předseda Správní rady 
VK Prostějov Petr Chytil. „Dva roky jsme domi-
novali v naší extralize, nyní se pokusíme uspět  
i v mezinárodní soutěži. Navíc hladké výhry  

v extralize už tolik netáhly ani naše fanoušky,  
i pro ně bude Středoevropská liga atraktivní.“

Středoevropská liga, MEL Cup má v Evropě 
dlouholetou tradici, v ženské kategorii ji hrají  
nejlepší družstva Chorvatska, Slovinska, Rakous-
ka i Slovenska. Nyní do této soutěže vstupují  
i prostějovské volejbalistky, navíc jako účastnice 
Champions League se hned řadí mezi favorit-
ky této soutěže. „Pro nás je vstup do MEL Cupu 
krokem dopředu. V další mezinárodní soutěži 
tým čekají kvalitní zápasy s divácky atraktivními 
soupeři a prostějovským fanouškům nabídneme 
určitě dobrý volejbal,“ přidával kouč Miroslav 
Čada. „Zápasy se silnými soupeři budou pro  

nás také skvělou prověrkou před zápasy v Cham-
pions League.“ Jaké budeme mít v MEL Cupu 
soupeře?  Ze Slovenska týmy UK Bratislava, Do-
prastav Bratislava a Senica, z Rakouska Schwe-
chat, Sparkasse Klagenfurt a ASKO Linec-Steg,  
z Chorvatska Rijeka Kvig, Split a ze Slovinska 
Kamnik Lublaň a Branik Maribor. Do soutěže 
vstupují prostějovské volejbalistky 2. října proti 
Senici na domácí palubovce.

S novou soutěží se také nabízí i nová pořadatel-
ské šance! Už na začátku sezóny bylo jasné, že 
prostějovský management TK PLUS nebude usi-
lovat o pořádání závěrečného Final Four Cham-
pions League, rozhodujícím důvodem je malá 
kapacita haly Sportcentra DDM. „Organizovat 
tento vrcholný podnik v nějakém jiném městě  
by s ohledem na naše příznivce postrádalo  
smysl,“ konstatoval šéf prostějovského volejba-
lu Petr Chytil. Na druhé straně Prostějovští nyní 
uvažují o pořádání Final Four Středoevropské 
ligy. „Chceme se pohybovat v této soutěži mezi 
nejlepšími a jednoznačným cílem je postup do 

finálového turnaje,“ prohlásil kouč Čada před 
sezónou. „Naším cílem je skončit v této nelehké 
konkurenci co nejvýš, po základní části nejhůře 
do čtvrtého místa a rádi bychom uspořádali zá-
věrečné Final Four,“ prozradil šéf VK Modřanská 
Petr Chytil. Final Four Středoevropské ligy se koná 
v polovině března příštího roku.

A jak byl předseda správní rady VK Prostějov  
Petr Chytil spokojen s minulou sezónou? „Jsem 
moc rád, že v ní náš klub splnil všechny stano-
vené cíle. Minulý rok byl jedním slovem úspěšný 
a myslím, že všichni – od našich partnerů přes 
členy klubu až po fanoušky –  mohli být spoko-
jeni. Nyní stojíme před branami další sezony,  

Prostějovský volejbal
Kroky do Evropy

Nyní stojíme před branami další sezóny, pro kterou 
jsme si nasadili hodně vysokou laťku. My ji musí-
me přeskočit minimálně ve stejné výšce, dobrými 
výsledky jsme si na sebe ušili pověstný bič. Každo-
pádně znovu chceme uspět v Lize mistryň, opět 
hodláme dominovat v tuzemských soutěžích  
a nově bychom se rádi prali o nejvyšší mety ve  
Středoevropské lize, do které vstupujeme.

Petr Chytil
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pro kterou jsme si nasadili hodně vysokou lať-
ku. My ji musíme přeskočit minimálně ve stejné 
výšce, dobrými výsledky jsme si na sebe ušili  
pověstný bič. Každopádně znovu chceme uspět 
v Lize mistryň, opět hodláme dominovat v tuzem-
ských soutěžích a nově bychom se rádi prali  
o nejvyšší mety ve Středoevropské lize, do které 
vstupujeme. Rozpočet na příští ročník je zajištěn 
tak, abychom těchto cílů mohli dosáhnout, za 
což chci poděkovat všem partnerům v čele se 
společnostmi Modřanská potrubní, Agel, městem 
Prostějov a Olomouckým krajem. Věřím, že trenér 
Miroslav Čada bude mít opět šťastnou ruku při 
hledání nových hráček i co se týká vedení zá-
pasů. A snad i fandové, jejichž podpory si velmi 
ceníme, nám zachovají svou přízeň,“ konstatoval 
Petr Chytil.

A představitel titulárního partnera, generální 
ředitel Modřanská potrubní a. s. Tomáš Medek? 
„Petru Chytilovi, Mirkovi Čadovi i celému VK bych 
chtěl za minulou sezónu moc poděkovat, byla 
maximálně úspěšná. Klub splnil veškerá oče-
kávání a spolupráci naší firmy s prostějovským  
volejbalem tak mohu hodnotit jen kladně. Na  
základě uzavřené smlouvy nás čekají ještě dva 
společné roky a věřím, že nadcházející ročník 
bude alespoň tak úspěšný, jako ten uplynulý. 
Klubový rozpočet je s podporou všech sponzo-
rů zabezpečen, výsledkové cíle zůstávají stejně  
vysoké či se ještě zvyšují. Věřím, že budeme 
úspěšně kráčet volejbalovou Evropou.“ 

Prostějovský volejbal
Kroky do Evropy

VK Modřanská Prostějov 2010/2011
Kdo zůstal? Nahrávačka Soňa Nováková, libero Markéta Tomanová, blokařky  
Corina Ssuschkeová a Gabika Tomašeková, univerzálka Solange Soaresová,  
smečařka Ivana Bramborová.

Kdo odešel? Nahrávačka Lucia Töröková, blokařka Milada Spalová, smečařky  
Kimberly Glassová, Juliana Valenteová a Monika Kučerová.

Kdo přišel? Smečařka Anna Velikiyová (Izrael), 27 let, smečařka Tina Lipicerová  
(Slovinsko), 30, blokařka Veronika Hrončeková, (Slovensko), 20, smečařka Darina  
Košická (ČR), 20, nahrávačka Šárka Kubínová (ČR), 22.
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Od začátku bylo jasné, že tým Prostějovských 
Orlů touží po úspěchu v Mattoni NBL, poprvé 
po dlouhé době se zdálo, že tým chce táhnout 
za jeden provaz. „Jaká je atmosféra v týmu? 
Velmi dobrá, mančaft si lidsky sedl, nejsou 
žádné třenice,“ říkal před play-off generální 
manažer Petr Fridrich. Vše jsme měli ve svých 
rukou – po první čtvrtině jedna porážka s ob-
hájcem titulu, druhou čtvrtinu jsme zahajovali 
doma s týmem z Nového Jičína, po deseti mi-
nutách jsme vedli o deset bodů 19:9 a kdyby se 
úspěšně rozjetý zápas podařilo dotáhnout do 
vítězného konce, Novojičínští by byli za námi 
už v nadějné vzdálenosti. Dojem z výborné 
první čtvrtiny Mattoni NBL pak smazaly porážky  
v Ostravě v 15. kole a o deset kol později s více 
než průměrným týmem Poděbrad. Tahle klo-
pýtnutí určitě ovlivnila psychiku týmu a nahrá-
la největšímu rivalovi Mlékárně Miltra Nový 
Jičín. S kým jsme v základní části prohráli? 
S Nymburkem a Novým Jičínem třikrát, dále 
nás jednou porazily týmy Ostravy, Poděbrad  
a Pardubic. Pasivní bilance 1:3 s naším největ-
ším rivalem o play-off s týmem Mlékárna Miltra  
Nový Jičín nám v duelech o medailové posty 
brala výhodu domácího prostředí v případných 
rozhodujících zápasech. Mattoni NBL vstoupila 
do rozhodující fáze play-off a všichni věřili, že 
Prostějovští Orli roztáhnou křídla…

Přestože devět porážek v základní části Mattoni 
NBL byl nejlepší výsledek v klubové historii, šéf 
prostějovského basketbalu při mnoha deba-
tách nikdy neopomněl zdůraznit, jak moc ho 

mrzely naprosto zbytečné prohry v Ostravě  
a Poděbradech. „Ostrava do zápasu s námi 
získala pouhé tři vítězství se slabšími soupeři.  
Na Poděbrady nezapomenu už proto, že 
to jsem zrovna slavil narozeniny a poráž-
ka byla nečekaným dárkem,“ konstatoval 
předseda Správní rady BK Prostějov Ing. Mi-
lan Matzenauer. Který duel byl pro něj v zá-
kladní části nejlepší? „Zápas s Nymburkem 
den před Silvestrem, který jsme vyhráli téměř  
o třicet bodů. To se jen tak nevidí. Utkání jsem  
si strašně užíval.“ 

Tým byl promyšleně sestaven, nevyčnívala  
z něj žádná zářící hvězda. Na druhé straně se 
však může zákonitě otevřít otázka, jak silný by 
byl kouč a jeho okolí, aby případnou basket-

balovou star dovedli stoprocentně využít ve  
prospěch týmu. Příklady z minulých prostějovských 
sezón napovídají, že ne vždy se to dařilo. V kaž-
dém případě – kouč Peter Bálint vykročil do  
základní části Mattoni NBL podle svého re-
ceptu, někdy se zdálo, že až úzkostlivě střežil 
odehrané minuty jednotlivých členů týmu, ale 
přinášelo to klid a pohodu. I Milan Matzenauer 
před play-off konstatoval – „v tomto ročníku 
nemáme jednoho lídra. V každém zápase vy-
střelí nahoru někdo jiný a nese to výsledky. Pro 
klima v kabině je navíc důležité, že nikdo nemá  
hvězdné manýry, a to prospívá celému týmu.“

Milan Matzenauer věřil, že tým postoupí do  
semifinále. „Tam na nás pravděpodobně bude 
čekat tradiční soupeř z Nového Jičína. To by 
byla klíčová série, který by rozhodla o celé 
sezoně. Chtěl bych přes něj postoupit do finá-
le.“ Po základní části ani nechtěl Matzenauer  
otevírat otázku dalšího působení Bálinta  
u Prostějovských Orlů. „To není otázka těchto 
dní. Trenér má s týmem rozdělanou práci, bude 
záležet na konečném výsledku. Dosavadní  
výkony jsou dobré, ale o tom, jak budeme  
hodnotit sezonu, se teprve bude rozhodovat. 
Až pak ji s trenérem rozebereme a budeme 
se bavit, co dál,“ řekl v jednom z rozhovorů po  
základní části Mattoni NBL. 

Ve čtvrtfinále play-off jsme jasně přešli přes tým 
USK Praha. „Za suverénní způsob, jakým mužstvo 
vyřadilo USK Praha, bych chtěl hráčům i reali-
začnímu týmu poděkovat. Všichni k celé sérii od 
začátku přistoupili velice zodpovědně a soupeři 

nedali šanci. Tím náš klub nakročil tam, kam  
bychom se moc rádi dostali – ve finále,“ prohlá-
sil generální manažer BK Prostějov Petr Fridrich. 

Semifinálová série s týmem Mlékárna Miltra 
Nový Jičín byla ozdobou letošní Mattoni NBL. 
Měla v sobě všechno, co filozofie play-off nabí-
zí, překvapivé výsledky, šance na rychlý konec 
a znovu návrat na novojičínskou palubovku.  
V průběhu série se také v médiích objevily zprá-
vy o finančních potížích novojičínského týmu, 
vedení klubu potvrdilo, že po sezoně odejde 
generální sponzor, a pokud se mu ho nepo-
daří nahradit, není vyloučeno, že elitní basket-
balový klub opustí Mattoni NBL. „Tohle nemá 
cenu rozebírat. My se musíme soustředit pouze 
na vlastní výkon,“ tvrdil prostějovský kouč Peter 

PROSTĚJOV

„Tento tým byl v něčem mnohem lepší než ty ostat-
ní. Sešla se tu parta kluků, kteří pracovali jeden pro 
druhého. Věděli, jaký mají cíl. Neměli jsme žádnou 
hvězdu, žádného velkého hráče a to nás zdobilo 
celou sezonu. Když nám to nešlo, vždycky se našel 
někdo, kdo tým táhl.“ 

Peter Bálint
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Bálint. „Osobně si myslím, že na výkony Nového 
Jičína to nebude mít vliv. Nastoupí na palubovku  
a budou chtít vyhrát.“ Určitě začala i hra  
o basketbalové zákulisí. „Manažeři se už ozývají,“ 
potvrdil generální manažer Fridrich. „Například 
nám byl nabídnutý Robert Šarovič.“ Prostějovští 
Orli měli už jednu zkušenost – loni v průběhu  
třetího čtvrtfinále proti Orlům se Kondoři  
z Liberce dozvěděli, že jejich klub končí. „Hráči 
Liberce se naopak chtěli předvést v co nejlep-
ším světle. Možná to právě proto bylo těžší, než 
kdyby nebyli pod existenčním tlakem,“ vzpomí-
nal Bálint. 

BK Prostějov měl po výhře ve třetím zápase 
v Novém Jičíně šanci dotáhnout sérii do vítěz-
ného konce, nakonec ale nedokázal potvrdit 
zisk z palubovky soupeře a v plné domácí hale 
prohrál 82:86. Závěr utkání vyvolal bouřlivé 
emoce, do konce základní hrací doby zbýva-
lo 75 vteřin, skóre 75:75, novojičínský Muirhead 
si při útoku ukopl míč, ale rozhodčí ho přiřkli 
znovu hostům, kteří z následné akce skórovali 
Sandersem. „Určitě je to frustrující. Všichni jsme 
cítili křivdu, ale je to sport a my musíme jít dál. 
Teď se nemůžeme ohlížet na to, co bylo. Čeká 
nás páté utkání a uvidíme, jak jsme se z toho 
dostali,“ říkal zklamaný kouč Bálint.

Jaká byla bilance Orlů a Nového Jičína  
v play-off před posledním pátým zápasem? 
Utkali se čtyřikrát, každý z nich jednou vyhrál 

doma, jednou venku. Ani jednou nebyl koneč-
ný bodový rozdíl vyšší než šest, vždy se rozho-
dovalo v posledních okamžicích. Šest minut 
před koncem rozhodujícího zápasu semifinále  
v Novém Jičíně zůstává osamocený prostějov-
ský pivot Radoslaw Hyzy a trojkou neomylně 
trestá špatnou obranu soupeře. Po 75 sekun-
dách se situace opakuje a polský basketba-
lista se opět nemýlí. Tím definitivně symbolicky 
zatloukl hřebíky do semifinálové rakve Nového 
Jičína. „Play-off je taková malá válka. Nikdo 
nechce soupeři ustoupit. Je to kdo s koho.  
V rozhodujícím zápase se všechno navíc ná-
sobí. Takové duely miluji. Zvlášť když skončí tak  
jako v Novém Jičíně. Soupeř byl výborný. Čtyři 
zápasy byly naprosto vyrovnané. V tom po-
sledním jsme ale byli lepší. Proto jdeme dál  
zaslouženě,“ říkal po zápase spokojený Hyzy.

Ve vyřazovací části soutěže proti sobě soupeři 
BK Prostějov a Nový Jičín nastoupili počtvrté,  
v předcházejících případech se vždy z dalšího 

postupu radoval prostějovský rival. Nepříznivou 
sérii Orli zlomili až letos! V rozhodujícím pátém 
zápase dobyli halu soupeře a proklouzli do 
zápasů o titul. Po třech letech se Prostějovští 
Orli probojovali do finále Mattoni NBL a kromě 
jednoho domácího zápasu v rozhodující sérii 
s Nymburkem nezklamali. Co bylo základem? 
Prozíravý výběr bez velkých hvězd, spíše se  
preferovala bojovnost a vůle obětovat se ve 
prospěch týmu. Mohla by se připomenout  
jména Šlezas, Lawrence, Landry, Veikalas, Hyzy, 
ale i další, klíčem ke stříbrné radosti však byla 
semifinálová série proti Novému Jičínu. „Mistři 
Moravy! Mistři Moravy!“ skandovali prostějov-
ští fanoušci po postupu svého týmu do finále  
Mattoni NBL a měli stoprocentní pravdu. Určitě 
ale za to mohl především hvězdný den pivota 
Kyle Landryho, on to byl, kdo dotáhl basketba-
listy Prostějova do finále Mattoni NBL! Ve pátém 
semifinále v Novém Jičíně nastřílel 31 bodů  
a měl 17 doskoků! Kanaďan byl v rozhodujícím 
pátém zápase jasně nejlepší! „Sehrál famóz-
ní zápas, byl strůjcem našeho vítězství,“ říkal  
v Novém Jičíně na jeho adresu Peter Bálint.  
A Landry? „Byla to týmová práce, všichni hráli 
na plno, nebylo to jen o mně,“ tvrdil skromně.

„Ono se pořád mluví o lídrovi týmu, ale pro mě 
lídr nemusí být nutně nejlepší hráč. U nás byl  
lídr Šležas, protože toho všichni respektovali,  
a nebyl vždycky nejlepším hráčem. Měl zkuše-
nosti, a když něco řekl, tak všichni věděli, že ví,  

o čem mluví. Ale každý z těch kluků je svým 
způsobem osobnost, každý umí mančaft po-
táhnout, každý umí vzít odpovědnost na sebe.  
Ať to byl v závěru Kyle Landry, Eugene Lawren-
ce nebo Jarda Prášil v těžkých zápasech.  
Osobnostně byl ale lídrem jasně Šležas,“ říkal 
Bálint po sezóně. „Vedl jsem většinou dorosten-
ce a nikdy jsem neměl špatné mužstvo. Ale ten-
to tým byl něčem mnohem lepší než ty ostatní. 
Sešla se tu parta kluků, kteří pracovali jeden pro 
druhého. Věděli, jaký mají cíl. Neměli jsme žád-
nou hvězdu, žádného velkého hráče a to nás 
zdobilo celou sezonu – když nám to nešlo, tak 
se našel někdo, kdo tým táhl.“

Otevřela se cesta do finále. ČEZ Basketball 
Nymburk šel za svým sedmým a zároveň 
čtvrtým titulem pod vedením trenéra Muliho  
Katzurina. Co říkal před finálovou sérii kouč  
Bálint? „Po těžké a vyrovnané semifinálové sé-
rii nás čeká v krátkém čase ta nejnáročnější 
část sezóny. Je pravdou, že přeorientování se  
a příprava na nového tak kvalitního soupeře  

Už si jen málokdo vzpomene, že Peter Bálint byl na 
konci prvního květnového týdne 2004 u toho, když 
BK Prostějov vkročil na prvoligovou scénu, vyhrál  
v Kolíně i třetí zápas finalové série play off! Byl tehdy 
asistentem trenéra Predraga Benáčka.
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za tak krátkou dobu je pro nás hodně nároč-
né, ale jiná možnost není a tak musíme věřit,  
že vstup do série zvládneme a budeme  
Nymburku důstojným a vyrovnaným soupeřem. 
Nymburk má velice vyrovnaný tým na každém 
postu a víme, jak kvalitně umí bránit a jak rychle 
umí trestat každou chybu soupeře. My se zno-
va budeme snažit opírat o kvalitní defenzívu  
a disciplinovanou hru v útoku.“

Přiznejme, jiný výsledek než mistrovský titul  
Nymburka se ani nečekal. Středočeši šli za 
sedmým titulem, mají zkušenosti z evropského 
poháru, pro Orly jakoby byl postup do finá-
le přece jen sezónním maximem. „Vzhledem  
k tomu, že se nám zranil Šležas, bylo pro mě 
velmi příjemné, jakým způsobem jsme odehráli 
semifinále s Novým Jičínem. Bylo to milé překva-
pení, tým se semknul a odehráli jsme fantastic-
ké zápasy i celou sérii. Ale věděli jsme, že pokud 
půjdeme do finále, tak naše rotace sedmi nebo 
osmi lidí je proti Nymburku malá. Soupeř měl  
deset hráčů a to se hraje hůř, zejména dva dny 
po sobě. Ten první den jsme vždycky hráli líp, 
ale druhý už jsme byli unavenější,“ konstatoval 
prostějovský kouč.

A Bálintova stříbrná radost? „Já už to nijak  
neprožívám. Beru to jako realitu. Samozřejmě 
mě to velmi těší, že jsme dosáhli na druhé mís-
to. Velice si toho vážím a ještě o to víc, že se 
nám to podařilo hned v prvním roce. Měli jsme 
nový tým a Nový Jičín měl před námi náskok 
tři roky, Nymburk má náskok čtyři. Pokud budou 

všichni trpěliví a nechají nám prostor, tak může-
me Nymburku konkurovat za dva roky, možná už  
v příští sezoně.“ Sám byl vnitřně určitě spoko-
jený. „Myslím si, že kdybychom udělali ještě  
jedno vítězství navíc, bylo by to možná nad  
očekávání. I kdybych byl jakýkoliv optimista, tak 
jsem věděl, že realita je někde jinde. Čtyřikrát  
v jedné sérii Nymburk porazit nejde. Nikomu 
jsem to neříkal, byl to můj pohled, ale teď už 
to říct můžu. Z mé strany panuje spokojenost,  
jedno domácí vítězství bylo výborné, a kdyby 
přišlo ještě jedno, bylo by to úplně skvělé.“

Pivot Aleš Chán, který odehrál v Prostějově 
kvalitní sezónu, se musí podle smlouvy vrátit do 
Nymburka, i když by nejraději zůstal na Hané. 
V čem se podle něj změnil prostějovský tým?

„Tady nejde jenom o partu, aby se kluci měli 
rádi. To je jenom jedna stránka věci. Ale ta dru-
há a důležitější je ta, aby ti hráči měli vůli hrát 
spolu a chtěli hrát spolu. To je něco, co jsem  
v Prostějově předtím neviděl. Samozřejmě ne-
jsem trenér, jsem jen hráč a nemůžu to úplně 
hodnotit, ale z mého pohledu má Prostějov  
konečně něco, na čem může stavět. Našel  
pevný základ a teď se může zlepšovat. To je pro 
takový ambiciózní tým, jako je Prostějov, to nej-
důležitější. Aby našli něco stabilního a od toho 
se odráželi. Budu jim držet palce, aby se jim to 
povedlo i příští rok,“ říká zkušený pivot.

BK Prostějov se po zásluze raduje ze stříbrného 
konce dobré sezóny. Navíc určitě dobře vykročí 
do té příští.

BK Prostějov v play-off
2004/2005, 3. místo (2:1 nad A Plus Brno)

2005/2006, 3. místo (75:76 a 104:82 s Děčínem)

2006/2007, 2. místo (0:3 s Nymburkem)

2007/2008, 3. –  4. místo (2:3 s Novým Jičínem)

2008/2009, 3. –  4. místo (0:3 s Nymburkem)

2009/2010, 2. místo (1:4 s Nymburkem)

Semifinále Mattoni NBL 2009/2010
Mlékárna Miltra Nový Jičín – BK Prostějov 69:64 (19:18 32:32 41:44) 

BK Prostějov – Mlékárna Miltra Nový Jičín 65:59 (17:13 28:34 44:49) 

Mlékárna Miltra Nový Jičín – BK Prostějov 72:73 (17:14 40:37 54:55) 

BK Prostějov – Mlékárna Miltra Nový Jičín 82:86 (21:27 46:49 63:64) 

Mlékárna Miltra Nový Jičín – BK Prostějov 64:77 (10:21 33:37 49:53)

Konečný stav semifinálové série 3:2 pro BK Prostějov

Finále Mattoni NBL 2009/2010
ČEZ Basketball Nymburk – BK Prostějov 85:70 (23:23 41:39 66:51), 

ČEZ Basketball Nymburk – BK Prostějov 81:65 (25:19 50:30 70:48) 

BK Prostějov – ČEZ Basketball Nymburk 86:74 (20:20 41:36 61:56) 

BK Prostějov – ČEZ Basketball Nymburk 60:90 (17:27 37:42 53:61) 

ČEZ Basketball Nymburk – BK Prostějov 75:67 (25:20 43:40 57:48)

Celkový výsledek finálové série 4:1 pro ČEZ Basketball Nymburk



Čím se v roce 1983 zapsal československý tenis do světových statistik? 
Osmadvacátého února 1983 se Ivan Lendl v necelých třiadvaceti  
letech poprvé stal světovou jedničkou a na tenisovém trůnu byl  
celkem 270 týdnů!  Pokořil rekord, který byl do té doby držel Jimmy 
Connors (268 týdnů), Lendla pak vystřídal Pete Sampras (286). 

V sezóně 1984 se prostějovské áčko opět vrátilo do národní tenisové 
ligy. V kvalifikaci o titul přeborníka Jihomoravského kraje zvítězilo nad 
Sokolem Žabovřesky 10:1 a 7:4. Velkým přínosem byl návrat Petra Ma-
riňáka z Ostravy zpět do mateřského oddílu a vedle něj nastupovali 
– Pospíšil, Gloc, Doseděl, Navrátil, Holubová, Tauberová a Tomanová. 
Úspěšný návrat do národní tenisové ligy byl o to cennější, že věkový 
průměr základní sestavy byl sedmnáct let! I dorostenci s přehledem 
zvítězili v krajském přeboru, v rozhodujícím duelu přehráli Spartak  
Jihlava dvakrát 7:4 a získali titul přeborníka Jihomoravského kraje. 
Žáci uhráli v krajském přeboru ve své skupině třetí místo a celkově byli 
v Jihomoravském kraji pátí. Žákovské béčko skončilo v meziokresním 
přeboru Kroměříž, Vyškov a Prostějov první a po dvou vítězstvích nad 
Jiskrou Otrokovice 8:3 a 9:2 postoupilo do krajského přeboru I. třídy. 

Na krajských přeborech jednotlivců získali Prostějovští pět titulů,  
Mariňák a Holubová byli úspěšní ve dvouhrách, Holubová vyhrála  
ještě čtyřhru, Horna a Slavík byli nejlepší ve čtyřhře starších žáků.  

I nadále se dařilo Antonínu Dosedělovi, vyhrál veteránský turnaj  
v Mariánských Lázních a skončil v celkovém hodnocení šestý v ČSSR 
v kategorii 45 - 49 let, Bábek byl na Masters druhý a druhý v ročníku 
55 - 59. 

Největší tenisovou radost opět přinesli mladí. Petra Holubová vyhrá-
la spolu s Krajčovičovou titul na juniorském mistrovství ČSSR, byla  
s Pisarovičovou ve finále mistrovství ČSR dospělých. Dařilo se jí i na 
dorosteneckém šampionátu, zase dva tituly - dvouhra i čtyřhra.  
Michal Slavík byl v deblovém finále na mistrovství ČSSR mladších  

žáků, Lucie Tomanová byla dvakrát bronzová ve čtyřhře s Humenovou 
na mistrovství ČSR a ČSSR.

Dobře pracovalo detašované tréninkové středisko mládeže. „Oddíl 
vychoval řadu talentovaných tenistů, kteří přešli do jiných oddílů. Jsou 
to např. Melka, Bábek, Horník, Nováček, Mariňák, Valter, Langrová či 
Pospíšilová. Největšího úspěchu pak dosáhl Karel Nováček, který již 
dvakrát získal titul mistra Evropy a v roce 1983 byl třetím juniorem na 
světě. Petra Langrová získala titul mistryně Evropy ve čtyřhře mladších 
žákyň,“ říkal František Šášek, který středisko vedl jako hlavní trenér.  
Prostějovští v roce 1984 pořádali už desátý přebor ČSR a poprvé  
i Halové mistrovství ČSSR mužů. 

Sezóna 1985 nebyla ke chlubení. A družstvo dospělých skončilo páté 
za tři vítězství a čtyři porážky. Klubová jednička Petr Mariňák po skon-
čení soutěže odešel na vojnu do Plzně a stal se členem prvoligové-
ho družstva Slavie VŠ Plzeň. Sestavu družstva tvořili Mariňák, Březina, 
Gloc, Šilhánek, Pohl, Holubová, Navrátilová a Tomanová. B družstvo 
bylo v krajském přeboru Jihomoravského kraje I. třídy třetí a znovu se 
potvrdila správnost klubové filozofie – udržet tuto soutěž především 
pro mladé talentované hráče. Dorostenci sestoupili do krajského  
přeboru II. třídy a hlavním důvodem byl především nedostatek hráčů. 
Na soupisce družstva byli sice na předních místech uvedeni Gloc, 

Šilhánek, Holubová a další, ti však ale ve stejných termínech nastu-
povali za prostějovské A družstvo. A tak museli zaskakovat dorostenci. 
Žáci byli v krajském přeboru třetí a v jaké sestavě se představova-
ly prostějovské žákovské naděje? Slavík, G. Kohoutek, Šimek, Lenz,  
T. Kohoutek, Zikmundová a Kvapilová. 

V soutěžích jednotlivců dosáhli největších úspěchů první hráči oddí-
lu Mariňák a Holubová. Na mistrovství ČSSR dorostu byla Holubová  
v semifinále dvouhry a ve finále čtyřhry, spolu s Glocem pak ještě 
ve finále smíšené čtyřhry. Petr Mariňák vyhrál přebor Jihomoravského 

V Prostějově v roce 1982 začalo pracovat tréninkové středisko mládeže –   
v úzké návaznosti na TSM Gottwaldov. Vedoucím trenérem se stal zkušený  
František Šášek, do střediska bylo zařazeno pět nadějí. „Jsem rádi, že se nám 
podařilo středisko založit, tím byly konečně uznány naše výsledky v mládež-
nických kategoriích,“ řekl tehdy předseda klubu Alois Flašar. „Na druhé straně  
je to ale pro nás i velký závazek. Máme v klubu čtrnáct trenérů a přiznejme  
si, ne všichni pracují tak, jak bychom si představovali.“
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kraje ve dvouhře a s Březinou byl mistrem i ve čtyřhře. Také Lucie 
Tomanová získala titul krajské přebornice ve dvouhře dorostenek, 
Šilhánek a Mariňáková byli ještě ve finále čtyřher. Také Slavík byl ve 
finále čtyřhry mezi staršími žáky, v kategorii mladších žáků se dařilo 
A. Kohoutkovi, který byl v semifinále dvouhry a čtyřhry spolu se svým 
bratrem. V přeboru ČR v masové spartakiádní soutěži Hledáme 
nového Kodeše a Sukovou byla Lucie Tomanová ve finále dvouhry 
a vyhrála čtyřhru. Ve svých výborných výkonech na veteránských 
turnajích pokračovali Antonín Doseděl a Stanislav Bábek. Doseděl 
vyhrál kategorii 45 - 50, Bábek byl mezi veterány v kategorii 55 - 60 
na pátém místě. 

V roce 1985 byla poprvé v historii československého tenisu prová-
děna klasifikace hráčů na počítači v prostějovském výpočetním 
závodě AGRODAT a nejvíce se o to zasloužili Ing. Karel Toman a Jiří 
Zeman. Na výroční členské schůzi byl poprvé vedle dalších vyhod-
nocen nejlepší rekreant klubu a stal se jím Petr Langer.

Ani rok 1986 nebyl pro TO Železárny Prostějov lepší. Nedařilo se  
v soutěžích družstev a ani v soutěžích jednotlivců nebyli Prostějov-
ští tak úspěšní jako v minulých sezónách. První družstvo sestoupilo  
z druhé ligy, nevyhrálo ani jeden zápas! „Na začátku sezóny jsme  
nastupovali s ne zcela zdravou a doléčenou Petrou Holubovou  
a nebyla takovou oporou, jak jsme očekávali,“ říkal po skončení 
soutěže Jan Gloc, který byl spolu s Jiřím Zemanem ml. vedoucím  
A družstva. Škoda dvou těsných proher 7:8 v existenčních utkáních  
s Moravskou Slavii Brno a TJ Gottwaldov. Také B družstvo sestoupilo  
do krajského přeboru Jihomoravského kraje II. třídy a co varovalo už 
loni - nedostatek hráčů se v roce 1986 ukázal osudným. V rozhodujícím 
zápase o udržení v soutěži se Slavií Kroměříž nastoupilo B družstvo jen 
s pěti hráči, z toho byli dva náhradníci z dorostu. „Je ale třeba ocenit 
výkon nejstaršího hráče týmu Antonína Doseděla, který svým zodpo-
vědným přístupem a bojovností byl v každém utkání tím nejlepším  
příkladem pro mladé hráče,“ konstatoval po sezóně vedoucí družstva 
Josef Navrátil. Dorostenecké družstvo skončilo v krajském přeboru II. 
třídy druhé, i tady se projevil start nejlepších dorostenců v A družstvu.  
V zápase se Slováckou Slavii Uherské Hradiště, ve kterém šlo o po-
stup, nemohl nastoupit Jan Horna, který byl v nominaci A družstva. 
Kdykoliv Horna nastoupil v dorosteneckém týmu, bodoval. 

Po Karlu Nováčkovi, Janě Pospíšilové a Petře Langrové odešel na 
začátku sezóny do přerovského TSM i Augustin Kohoutek. Žák sed-
mé třídy ZŠ Palackého v Prostějově se stal přeborníkem ČR ve dvou-
hře i čtyřhře mladších žáků. Na přeborech ČSSR v Šumperku byl  
v semifinále a vyhrál čtyřhru. Byl i členem týmu, který získal titul na 
M ČR do 14 let, stejně jako na M ČSSR. Tenis se naučil ve školičce 
pod vedením Františka Šáška, poté se mu věnoval Zdeněk Horník. 
„Tenisovému oddílu Železáren Prostějov nezbývá nic jiného, než zno-
vu vyhledávat a vychovávat nové talenty k doplnění svých soutěž-
ních družstev. Otázkou zůstává, jak tyto talenty udržet až dosáhnou 
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Petra Langrová začínala s tenisem v Prostějově, pak ale odešla do tré-
ninkového střediska mládeže v Přerově. V roce 1983 získala titul mistryně 
Evropy ve čtyřhře mladších žákyň.



špičkové úrovně a měly by reprezentovat svůj mateřský oddíl a rodné 
město. Podobné problémy i v jiných prostějovských sportovních oddí-
lech nejsou čistě náhodné a stojí za zamyšlení,“ napsal v okresních 
novinách Stráž lidu na konci října 1986 Zdeněk Pěnička.

Co se v tom období stalo v československém tenise? V roce 1986 se 
na novém štvanickém stadiónu hrál Pohár federace. Amerika vyhrála 
tuto soutěž už podvanácté, naše děvčata se dostala do finále, Hanka 
Mandlíková se v průběhu Fed Cupu vdala a Pavel Složil se domluvil  
s panem Grafem na spolupráci. Steffi se pak stala za rok 17. srpna 1987 
světovou jedničkou. Karel Nováček po dvou letech na profesionálním 
okruhu vyhrává svůj první turnaj ve Washingtonu D.C. a v sezóně 1986 
se dostal ze 156. na 33. místo na světě!

V roce 1987 se chtěli Prostějovští znovu vrátit do národní tenisové ligy, 
ale situace v A družstvu byla mnohem složitější a postup byl nad jeho 
síly. „I přes odchod naší první hráčky Petra Holubové do Olomouce,  
bylo naším cílem uspět v krajském přeboru a postoupit. Tento úkol se 
nám bohužel nepodařilo splnit a skončili jsme až na třetím místě za 
Zbrojovkou Brno B a Gottwaldovem,“ konstatoval na konci sezóny Jiří 
Zeman ml., který byl vedoucím A družstva. Vedle těchto dvou týmů 
prohráli Prostějovští ještě se Zetorem Brno B. Samozřejmě chyběl  
i Petr Mariňák, který byl už druhým rokem na vojenské prezenční služ-
bě. Jaký byl kádr A družstva? Šilhánek, Gloc, Horna, Wetter, Doseděl,  
Tomanová, Navrátilová, Tauberová a Mariňáková. B družstvo skončilo 
čtvrté v krajském přeboru II. třídy, skupina Východ. „Béčko dospělých 
hrálo skoro všechna utkání v „dorosteneckém“ složení a z hlediska  
perspektivy byl jejich start v soutěži určitě prospěšný,“ tak hodno-
til umístění v první polovině desetičlenné tabulky vedoucí družstva  
Zdeněk Kvapil. „Ukázalo se, že naší největší slabinou byla mužská čtyřh-
ra, z osmnácti zápasů jsme byli úspěšní pouze třikrát.“ I dorostenci měli 
před sezónou cíl – postoupit do krajského přeboru I. třídy, ale nako-
nec skončili na třetím místě. Prohráli se Slovanem Břeclav a Sokolem  
Bosonohy dvakrát 4:5. Vedoucí dorostu Václav Svoboda si po sezóně 
postěžoval, že – „družstvu nebyl určen žádný trenér, který by ho vedl  
po metodické a taktické stránce, jak je tomu v jiných oddílech.“  
A družstvo žáků bylo v krajském přeboru I. třídy šesté, příjemným  
překvapením byla záchrana B družstva žáků ve II. třídě, když jen skó-
re ho odsunulo na čtvrté místo. Vedením béčka byl spolu s MUDr.  
Navarou pověřen Ing. Lachman, který upozornil na podobné pro-
blémy jako vedoucí dorostu. „Chybí osobnost trenéra, popř. osoby,  
který by dohlížela na průběh tréninkového procesu, a to především na  
antukových dvorcích. Při trénincích v hale se hodně změnilo díky  
osobnosti Petra Langra.“ Ing. Lachman dále upozornil na skutečnost,  
že v žákovských kategoriích chybí některé ročníky. „Říkám to proto, že  
by se práci s mládeží měla věnovat větší pozornost, aby se nežilo ve  
vzpomínkách na dobré časy tenisu v Prostějově.“ Výbor TO pracoval 
ve složení Stanislav Bábek, MUDr. Jiří Běhal, Jaroslav Beck, dr. Miroslav 
Černošek, Jan Gloc, Petr Langr, MUDr. Zbyněk Navara, Ing. Evžen Šrot, 
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Jiří Zeman v roce 2008 převzal z rukou Miroslava Černoška „Cenu za celoži-
votní přínos prostějovskému tenisu“. Celý jeho život je spjat s prostějovským 
tenisem, vyhrál Pardubickou juniorku ve dvouhře v roce 1955, byl dlouhou 
dobu předním funkcionářem klubu a dodnes se podílí na organizaci  
turnajů a klubových akcích.

Karel Nováček dvakrát získal titul mistra Evropy a v roce 1983 byl třetím  
juniorem na světě. Na snímku z Wimbledonu.
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Jaroslava Toulová a Jiří Zeman, předsedou byl Alois Flašar.

V sezóně 1988 se vše v dobré obrátilo, prostějovský tenis se radoval 
z postupu A družstva dospělých do národní tenisové ligy, do krajské-
ho přeboru I. třídy postoupilo i béčko, stejně jako dorost. Ani jedno  
z družstev v sezóně neprohrálo! Úplně opačné to bylo v žákovských 
kategoriích a potvrdila se slova Ing. Lachmana z předcházející se-
zóny. Oba žákovské týmy sestoupily, jen áčko vyhrálo jeden jediný 
zápas. Kdo se podílel na postupu A družstva? Šilhánek, Mariňák,  
Horna, Cihlář, Wetter, Tomanová a Sivoňová, nejúspěšnějšími hráči 
byli Mariňák a Horna, oba prohráli jen jednu čtyřhru. Také béčko  
hrálo skvěle, jen s Kovopodnikem Chrlice vyhrálo 6:3, jinak všech-
ny ostatní soupeře přehrálo vyšším rozdílem. O úspěch se zasloužili  
především tito hráči - Gloc, Doseděl, Slavík, Hruban, Mariňáková,  
Kvapilová a Bušinová. Michal Slavík z 18 zápasů utrpěl jen dvě  
porážky ve čtyřhrách, nejúspěšnější byla Hana Mariňáková,  
nastoupila v devíti utkáních a ve svých 14 zápasech ani jednou  
neprohrála.

Ani dorostenecké družstvo neprohrálo, ale postup nebyl jednoduchý. 
„Rozhodující bylo nasazení dorostenců ročníku 1970 v klíčových utká-
ních, Horny a Tomanové proti Zetoru Brno a Horny proti Břeclavi. Je ale 
nyní třeba si uvědomit nejen vyšší náročnost přeboru I. třídy, ale i to, 
že v našem družstvu chybí hráč ročníku 1971 a z ročníku 1972 trénuje 

jen jeden,“ řekl po skončení soutěže vedoucí dorostu Dr. Kohoutek.  
V průběhu soutěže v týmu nastoupili – Horna, Slavík, Kohoutek,  
Soukup. Šimek, Běhal, Bašta, Svoboda, Tomanová, Sivoňová, Kvapilo-
vá, Bušinová a Vítková.

V soutěžích jednotlivců byly však největším úspěchem výsledky vete-
ránů A. Doseděla a S. Bábka. Ten se stal přeborníkem ČSSR ve dvou-
hře i čtyřhře v kategorii 55 - 60. Rýsuje se však budoucnost nového 
tenisového areálu na pozemku za Kosteleckou ulicí. V roce 1988 už 
zahájily Dopravní stavby - závod Prostějov zemní práce, první plány 
hovořily o výstavbě devíti kurtů.

Ve vítězném týmu Fed Cupu 1988 měl symbolické zastoupení 
také Prostějov, Jana Pospíšilová byla členkou týmu, který ve finále  
v Melbourne porazil Rusko 2:1. Jana Pospíšilová odešla z Prostějova 
do Přerova a určitě nezapomněla, jak v jednaosmdesátém začínala 

jako mladší žačka v B týmu. Bylo to páté vítězství Československa  
ve Fed Cupu.

V roce 1989 skončilo A družstvo v druhé národní lize, skupina C, na 
pátém místě. Prohrálo se Zbrojovkou Brno, která skupinu vyhrála, 6:9, 
ve druhém kole Prostějov porazil TJ Vítkovice 11:4, pak prohrál těsně  
v Pardubicích 7:8, ve čtvrtém kole na domácích dvorcích s NHKG  
Ostrava 5:10, ale v Pelhřimově prostějovští tenisté vyhráli 12:3. V šestém 
kole byl za duelem Železárny Prostějov - Lokomotiva Olomouc zapsán 
výsledek 15:0 a konečně v poslední duelu druhé ligy prohrál Prostějov  
v Hradci králové 6:9. Béčko hrálo krajskou soutěž I. třídy Jihomoravské-
ho kraje, skončilo na prvním místě a postoupilo. Družstvo dorostu bylo 
v krajském přeboru šesté. Dařilo se žákům. A družstvo bylo v krajské 
soutěži druhé, béčko vyhrálo meziokresní přebor Prostějov, Kroměříž, 
Vyškov a C družstvo skončilo ve stejné soutěži na osmém místě. Na  
výroční členské schůzi byli za A družstvo dospělých oceněni Jan 
Horna a Ivo Šilhánek, B družstvo dospělých za postup do krajského 
přeboru, z dorostu Andrea Sivoňová, z žactva pak Dalibor Lachman, 
Martina Kvapilová, Veronika Kohoutková a z nejmladšího žactva Ro-
mana Černošková, Markéta Langerová a Stanislav Husařík. I v roce 
1989 se dařilo A. Dosedělovi a S. Bábkovi ve veteránských soutěžích. 
A. Doseděl získal ve dvouhře a smíšené čtyřhře na Světových hrách 
v Dánsku první místo, stejně jako vyhrál titul mistra ČSSR ve dvouhře, 

smíšené čtyřhře a vyhrál Masters. I S. Bábek vybojoval ve své věkové 
kategorii titul mistra ČSSR ve čtyřhře a byl úspěšný v Masters. 

Po dlouhých a složitých jednáních bylo schváleno ústředními teniso-
vými orgány samostatné tréninkové středisko mládeže. Toto TSM mělo 
být přímo řízeno přerovským střediskem a pro rok 1990 mělo mít šest 
míst pro talentované hráče. Prostějovský klub měl k 1. lednu 1990 204 
členů a jako jeden z hlavních úkolů si dal dokončení výstavby devíti 
dvorců v areálu za Kosteleckou ulicí, navíc dořešení organizačního 
postavení oddílu a složení nového výboru.

Prostějovák Karel Nováček se stal mistrem ČSSR ve dvouhře, byl  
v té sezóně členem RH Praha. Hlavně však vyhrál turnaj v Hilversumu, 
znovu se vrátil do stovky na žebříčku ATP a konci roku byl na 74. mís-
tě. Prostějovský pár Horna-Šilhánek se probojoval na mistrovství ČSSR  
do semifinále čtyřhry.

Tenisovému oddílu Železáren Prostějov nezbývá nic jiného, než znovu vyhledávat 
a vychovávat nové talenty k doplnění svých soutěžních družstev. Otázkou zůstá-
vá, jak tyto talenty udržet až dosáhnou špičkové úrovně a měly by reprezentovat 
svůj mateřský oddíl a rodné město.
                                                                                Stráž lidu, okresní noviny, říjen 1986
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Město pro byznys: 1. Prostějov

Ceny Prostějova za rok 2009

Spokojenost s volejbalovým mládím

Basketbalová statistika? 

BK Prostějov první v ČR! 

II..ČTVRTLETÍ
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PROSTĚJOV OBHÁJIL LOŇSKÉ PRVENSTVÍ v sou-
těži Město pro byznys. Ze třinácti hodnocených 
měst a obcí byl Prostějov opět nejlepší v Olo-
mouckém kraji. Podnikatelům nabízí nejkvalit-
nější veřejnou správu, dosahuje druhé nejnižší 
nezaměstnanosti v kraji a celý okres se vyzna-
čuje také nejmenším množstvím emisí a růstem 
kriminality. „Máme sice obsazenou průmyslovou 
zónu, ale pokračujeme ve vykupování pozem-
ků, abychom uspokojili požadavky všech,“ vy-
jadřuje podporu podnikatelům starosta Prostě-
jova Jan Tesař. Rozpočet města na letošní rok 
počítá s investicemi sto jedenáct milionů korun. 
Je vyrovnaný ve výši 1,1 miliardy korun. „Město 
Prostějov obhájilo své prvenství i díky rozvinuté 
infrastruktuře, prostředí, příjemnému pro obča-
ny i příznivému pro podnikání,“ okomentovala 
letošní výsledky Eva Stachová, ředitelka Krajské 
hospodářské komory Olomouckého kraje.

O PROSTĚJOVSKÁ TENISOVÁ SYMPOZIA je už 
tradičně velký zájem, to poslední uspořáda-
ly ČTS a občanské sdružení Sport a věda ve 
spolupráci s Městem Prostějov, Olomouckým 
krajem, Katedrou antropomotoriky a sportovní-
ho tréninku FTK UP v Olomouci a TK PLUS Pros-
tějov pod záštitou Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy a jmenovalo se Aplikace vědec-
kých poznatků v tenise. Sympozium proběhlo 
na konci března v Prostějově v areálu Národní-
ho tenisového centra MORAVA v hotelu Tennis 
Club, hlavním přednášejícím byl mj. opět po 
dvou letech Richard Schönborn. Jeho úvodní 
přednáška Moderní trénink v tenise byla ná-
sledně doplněna praktickými ukázkami na teni-
sovém kurtu, za účasti předních prostějovských 
juniorů. Příjemným překvapením byla účast 
více než devíti desítek převážně tenisových tre-
nérů z celé republiky a mezi nimi také zástupců 
ze Slovenska a Polska. Odborné sympozium  
pro tenisové trenéry tak úspěšně navázalo na 
tradici zahájenou v roce 1998. 

NATÁLIE CVÁČKOVÁ SE PROBOJOVALA DO 
FINÁLE, na turnaji Trnava Cup U14 2010, až ve  
finále nestačila na Švýcarku Bencicovou 2:6, 
1:6. Ve druhém kole vyřadila Maďarku Stolma-
rovou 6:1, 6:2, ve třetím kole Lotyšku Emulinao-
vou 6:1, 6:1, ve čtvrtfinále domácí Česnekovou 
6:4, 6:7, 6:2, v semifinále přehrála krajanku  
Žovincovou 6:2, 6:3. 

STŘEDISKO MLÁDEŽE KOPANÉ V PROSTĚJOVĚ 
bylo na začátku dubna slavnostně otevřeno 
na sídlišti E. Beneše. „Byl zde vybudován nový 
objekt, ve kterém se nacházejí kanceláře pro 
sportovní klub, šatny, sociální zázemí a školící 
místnost,“ konstatoval Petr Brückner z Odboru 
rozvoje a investic Městského úřadu Prostějov.

TAKÉ JUNIORKY VK PROSTĚJOV úspěšně do-
končily letošní sezónu, v posledním turnaji kraj-
ského přeboru vyhrály všechna utkání a potvr-
dily již jisté první místo. Celou soutěží prošly bez 
ztráty setu a postoupily do 1. ligy. Poslední tur-
naj trenér Matěj využil k přípravě starších žákyň  
k nadcházejícímu finále mistrovství republiky  
v Novém Jičíně. Hráčky dalšího prostějovského 
zástupce TJ OP Prostějov se umístily na druhém 

místě. Prostějovský ženský volejbal bude mít za 
několik sezón z čeho vybírat…

DALŠÍ ROČNÍK SERIÁLU NIKE JUNIOR TOUR 
byl už tradičně zahájen u nás v Prostějově, Petr  
Flašar řídil první turnaje staršího žactva. Vítě-
zové turnaje Masters budou na sklonku roku 
bojovat ve světovém finále. Do českého seriá-
lu vstoupili nejlépe a nejvíce bodů vybojovali 
Pavel Štaubert (Beskydský TK Frýdlant) a Miriam 
Kolodziejová (I. ČLTK Praha). Ve čtyřhrách si na 
svá konta nejvíce bodů připsali členové vítěz-
ných párů: Veronika Buřičová – Jana Kůstková 
(TK NERIDÉ, TK Ústí n. L.) a Robin Heller – Filip Rikl 
(Baník Ostrava OKD, Sparta Praha).

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ TJ OP PROSTĚJOV skonči-
ly v krajském přeboru na bronzovém stupni. 
„Chceme se naučit šestkový volejbal“, takový 
je hlavní cíl soutěže mladších žákyň a to se 
trenérům mladších žákyň daří. Navíc na turnaji  
v Přerově už předvedly pěknou volejbalovou 
hru. 

JIŘÍ VESELÝ PROHRÁL AŽ VE FINÁLE S BOLU-
DOU na turnaji International Open Juniors de 
Beaulieu sur Mer 2010, ITF 18, 1. kat. Španěla 
Carlose Boludu mnozí experti mládežnického 
tenisu považují za nového Nadala. Ve druhém 
přehrál Veselý Rumuna Bragusiho 6:0, 6:3, ve 
třetím Němce Wunnera 6:2, 6:2, ve čtvrtfinále 
Angličana Carpentera 6:0, 6:2, v semifinále  
Nizozemce Lupesca 6:3, 6:4 a až ve finále pod-
lehl Boludovi 6:7, 0:6. Jiří Veselý potvrdil skvělou 
formu a útočil na první desítku žebříčku ITF 18. 
Na mužském challengeru Prosperita Open  
v Ostravě získal Veselý volnou kartu do hlavní 
soutěže, po dobrém výkonu podlehl Argentinci 
Brzezickimu 7:5, 2:6, 2:6, Argentinec je v součas-
né době na 176. místě ATP.

ADAM PAVLÁSEK VE SVĚTOVÉ DESÍTCE! Náš 
nadějný tenista se probojoval na turnaji ITF18 - 
kat. 2 ve Valencii do finále, připsal si 75 bodů 
do světového žebříčku do 18 let, v ročníku 1994 
je v první desítce! V prvním kole porazil Španěla 
Martinavarra 6:1, 4:6, 7:5, ve druhém Portugalce 
Diase 6:3, 6:1, ve čtvrtfinále čtvrtého nasazené-
ho Krainika z Kanady 6:0, 6:3. V boji o postup 
do finále přehrál Pavlásek Japonce Danie-
la 6:0, 7:5, až v posledním zápase nestačil na 
Rumyantseva z Ruska a prohrál 1:6, 3:6.

NA OP PROSTĚJOV, největší textilku v České 
republice, vyhlásil na začátku května Krajský 
soud v Brně konkurz. V dobách rozkvětu pros-
tějovská firma zaměstnávala deset tisíc pracov-
níků. S přibývajícími problémy postupně zrušila 
své pobočky v Příkazích, Konici, Brodku u Koni-
ce, Ostravě, Ivanovicích na Hané, Uherském 
Hradišti, Uherském Ostrohu, Olomouci, Lošticích 
či Jeseníku. Za první tři měsíce letošního roku 
měl OP Prostějov ztrátu přes sto milionů korun 
a v provozu bylo třicet procent kapacit firmy. 
„Žádný takový podnik snad ve střední Evropě 
není. Pro město Prostějov znamenal OP prestiž 
- a také ekonomickou hodnotu, zaměstnával  
velkou spoustu lidí. Krachující podnik takové-
to velikosti vždy znamená značný problém ve 

ČTVRTLETÍ
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všech sférách. Je mi líto všech těch, kteří kvůli 
konkurzu přijdou o práci,“ konstatoval místosta-
rosta Prostějova Miroslav Pišťák. Jaká je historie 
prostějovské firmy na výrobu oděvů? V roce 
1858 Maier Mandl založil první továrnu na vý-
robu konfekce v Evropě, později desítkám zdej-
ších výrobců dominovali Arnošt Rolný a Jan 
Nehera. Po znárodnění zdejších firem po druhé 
světové válce byla založena společnost násled-
ně nesoucí název Oděvní závody Jiřího Wolke-
ra, později přejmenovaná na Oděvní průmysl 
Prostějov. Tento konfekční výrobce zajišťoval 
80 procent oděvní výroby v Československu  
a byl významným exportérem. Roku 1991 se 
společnost Oděvní průmysl přeměnila ze stát-
ního podniku na akciovou společnost a o rok 
později byla privatizována jejím managemen-
tem. Privatizace byla dokončena v druhé vlně 
kuponové privatizace v roce 1994. OP Prostějov 
byl ve své době špičkou v textilním průmyslu  
a pád firmy s takovými kořeny znamená v re-
gionu obrovský nárůst nezaměstnanosti, která  
je už i tak hodně vysoká.

MLADÍ ORLI, ŽÁCI BK PROSTĚJOV ZÍSKALI 
BRONZ NA M ČR. V Ostravě postupně porazili 
jihlavskou Vysočinu 86:64, Spartu Praha 70:62, 
prohráli s Pardubicemi 27:58 a Ostravou 74:93. 
Junioři BK BCM Prostějov prohráli i třetí utkání 
čtvrtfinálové série extraligy s USK Praha, ten-
tokrát doma 75:87. V nejvyšší soutěži obsadili  
konečnou osmou příčku.

PETRA CETKOVSKÁ VYHRÁLA ČTYŘHRU spolu  
s Renatou Voráčkovou (TK Precolor Plus Přerov)  
v libanonském městě Jounieh, turnaj měl do-
taci 50 tis. USD + H. V prvním kole porazily pár  
Burmanová (Indie), Jakupovičová (Slovinsko) 
6:2, 6:1, ve čtvrtfinále přehrály první nasazené 
Francouzku Johanssonovou a Sfarovou z Tunisu 
6:0, 6:2, v semifinále Francouzky Laurendono-
vou a Thorpeovou 7:5, 6:2 a ve finále druhý na-
sazený pár Milevskayaová (Bul.), Tsurenkovová 
(Ukrajina) 6:4, 6:2.

BASKETBALISTKY, STARŠÍ MINIŽAČKY nejlepší 
v republice! V prvním květnovém týdnu pro-
běhlo v hale Sportcentra DDM Mistrovství ČR 
starších minižaček, (1997 a mladší). Do Prostě-
jova přijelo šest nejlepších českých týmů, aby 
systémem každý s každým bojovaly o konečné 
umístění. Z tohoto klání vyšla nejlépe děvčata 
pořadatelského klubu TJ OP Prostějov, která ve 
všech zápasech zvítězila a zaslouženě získala 
titul Mistr České republiky pro rok 2010. Pořada-
telem bylo město Prostějov. Hráli zde vítězové 
jednotlivých oblastí, kteří si právo hrát na MČR 
museli vybojovat v předkole, hráčky Prostějova 
prošly kvalifikací bez zaváhání a staly se jedním 
z kandidátů na medaile. Za úspěchem stojí 
trpělivá práce trenéra Pavla Švécara, který za 
posledních deset let má již pátou medaili a to 
jak u děvčat, tak chlapců. Jaké bylo pořadí  
M ČR? 1. TJ OP Prostějov, 2. Sokol Hradec  
Králové, 3. Basket Slovanka Praha, 4. TJ Žďár 
nad Sázavou, 5. BA Sparta Praha, 6. Studánka 
Pardubice. Je zajímavé, že se do All Stars šam-
pionátu podle výběru trenérů nedostala ani 

jedna hráčka prostějovského týmu, o to více 
platí slova trenéra Švécara, že – „hra týmu je 
postavena na kolektivu, nejsou zde žádné hvěz-
dy, všichni hrají jako tým.“ Celá akce, pro náš 
basketbal tak úspěšná, se mohla uskutečnit 
pouze díky podpoře města Prostějova, který při-
spěl na zdárný průběh a zprostředkoval nájem 
haly Sportcentra DDM. Poděkování patří také 
členům oddílu basketbalu, zajišťující průběh 
akce a rodičům, kteří nejenom hlasitě fandili, 
ale zajistili část cen a občerstvení.

CENY MĚSTA PROSTĚJOVA ZA ROK 2009 byly 
ve středu 12. května slavnostně předány v ob-
řadní síni prostějovské radnice. Které osobnosti 
byly oceněny? Jiří Hubený – taneční mistr, prá-
ce s dětmi, dlouhodobá vynikající reprezentace 
města. PhDr. Karel Kavička – dlouholetá péče, 
studium a popis historie, stavebního vývoje  
a architektury nejvýznamnějších sakrálních  
památek na území města Prostějova. Prof.  
PhDr. et PaedDr. Pavel Marek, Dr. – dlouholetá 
publikační a ediční činnost, práce v komisích 
Wolkerova Prostějova, propagace města. Fran-
tišek Novák – prostějovský motocyklový závod-
ník, trojnásobná účast na Velké ceně Česko-
slovenska v Brně. V 50. letech jako živnostník 
poslán na dva roky do Jáchymova. PhDr. 
Dagmar Roháčková – autorská spolupráce při 
publikační činnosti o Prostějově od roku 1990, 
spolupráce na publikaci Osobnosti Olomouc-
kého kraje. Věra Vrtalová – vynikající učitelka, 
která se aktivně angažovala i v dalších oblas-
tech společenského života. „Je to pátý ročník, 
ceny uděluje město od roku 2005. O tom, kdo 
z nominovaných je obdrží, rozhoduje městská 
rada a zastupitelstvo,“ konstatovala mluvčí pro-
stějovského městského úřadu Jana Gáborová. 
V uplynulých čtyřech ročnících už město vyzna-
menalo pětadvacet osobností a také místní  
kapelu Létající rabín. Ocenění dostávají plasti-
ku z českého křišťálu z dílny místního výtvarníka 
Jana Jankůje, jejíž přední stranu zdobí znak 
města a zadní prostějovská radnice.

IVAN KOCOUREK BYL NEJLEPŠÍ VE ČTYŘHŘE 
na mezinárodním turnaji seriálu Tennis Euro-
pe ŽLTC CUP šestnáctiletých. Jaká byla cesta 
páru Kocourek – Varhaník (TC Brno) k vítězství 
v Brně? 2. kolo: Lis (Rusko), Radziukinas (Lit.) 6:3, 
1:6, 10:7, 3. kolo: Esposito (It.), Schneiter (Švýc.) 
7:6 (4), 7:6 (6), semifinále: Routa, Šafránek w.o., 
finále: Hovorka, Polánka 3:6, 6:2, 10:7.

PETRA CETKOVSKÁ SE CHCE VRÁTIT DO STOV-
KY. Předloni byla Petra Cetkovská ve čtvrtfiná-
le Roland Garros, na žebříčku WTA ji patřilo 
49. místo, letos před turnajem Sparta Prague 
Open byla na 248. místě. V Praze dostala vol-
nou kartu, v zápase o semifinále prohrála 
s pozdější vítězkou Lucií Hradeckou. Před třemi 
měsíci začala Petra pracovat  novým realizač-
ním týmem a věří, že ji to odrazí zpět do první 
stovky. Co má za sebou? Rozešla se i osobně 
s trenérem Maximem Boyém a hledala nové 
zázemí. Navíc byla zraněná. „Když si člověk  
v tenise nevěří, tak se to na kurtu projeví.“ Petra 
pátým rokem bydlí v Paříži a před třemi měsíci  
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ji pomohl tamní klub. Jejím trenérem se stal  
Francouz Stephan Charret, zároveň kouč švéd-
ské rodačky Mathilde Johanssonové. „Jsme na 
začátku a chci věřit, že se nám společně bude 
dařit,“ říká Cetkovská.

MAREK JALOVIEC (1994) ZVÍTĚZIL V PÍSKU na 
turnaji dorostu do 18 let nejvyšší kategorie A ve 
dvouhře, navíc spolu s Patrikem Homolou přidal 
ještě semifinálovou účast ve čtyřhře. Jak Marek 
v Písku došel k turnajovému titulu? 2. kolo: Matěj 
Čábela (I. ČLTK) 6:2, 6:2, 3. kolo: David Krčmář 
(TK SK Zlín) 6:0, 6:0, čtvrtfinále: Robin Staněk  
(I. ČLTK) 6:2, 6:1, semifinále: Jiří Štaubert  
(TK Sparta Praha) 6:1, 6:1, finále: Jan Brenk  
(TK NERIDÉ) 7:5, 6:1.

BASKETBALOVÉ MINIŽAČKY OBHÁJILY už po-
druhé pozici nejlepšího týmu u nás v ročníku 
98, na Festivalu v Praze neprohrály! Cesta za 
obhajobou zlaté medaile začala trochu zvlášt-
ně – za diplomatickým stolem. Družstvo mlad-
ších minižaček hrálo oblastní přebor převážně 
s o rok mladšími hráčkami, pro ty to byla cenná 
zkušenost, ale několik prohraných utkání však 
stačilo jen na 2. místo v kraji. Na Festival, což 
je obdoba M ČR, tak nebyl nárok. Naštěstí se 
podařilo vyjednat tzv. divokou kartu, pořadatel 
Slovanka Praha nakonec přijal 18 týmů. Ty byly 
rozděleny do šesti skupin po třech. Naše děv-
čata se tak postupně střetla se Slovanem Lito-
měřice 63:41, s BaK Plzeň 65:23 a jasně vyhrála  
skupinu. V bojích o pozici pak zdolala Valosun 
Brno 70:49 a TJ Žďár n.S. 54:34. V boji o první  
místo na nás podle očekávání čekala pořada-
telská Slovanka Praha, naše minižačky vyhrály 
50:32! Za úspěchem týmu stojí koncepční tre-
nérská práce, tentokrát dvojice Pavel Buriánek 
- Pavel Švécar. Každý má ve své tréninkové  
skupině několik děvčat ročníku 98, ta od Švé-
cara - Adéla Neubauerová,  Michaela Krát-
ká, Natálie Melichárková a  Hana Tilšarová 
patří k nejlepším ve své kategorii u nás. Pavel 
Buriánek má jen několik hráček tohoto roč-
níku, ostatní jsou mladší. Jaké bylo pořadí 
Festivalu mladších minižaček? 1. TJ OP Pro-
stějov, 2. Slovanka Praha, 3. TJ Žďár n. S., 4. 
Studánka Pardubice, 5. Sika Frisco Brno, 6. 
Valosun Brno. Do All stars Festivalu mladších 
minižaček byly zařazeny naše Hana Tilšarová  
a Michaela Krátká.

PROSTĚJOVU SE DAŘILO NA ČESKÝCH FUTU-
RES. Severočeské doly Tour, seriál turnajů ITF 
Futures s dotací třicet tisíc dolarů se hrál v Tep-
licích, Mostě a Jablonci nad Nisou. Dařilo se  
i našim mladým Veselému a Rumlerovi. Ten se 
v prvním turnaji v Teplicích probojoval do semi-
finále, Veselý zase zcela jasně přehrál Lukáše 
Dlouhého, pak podlehl po velkém boji Maďaru 
Balazsovi. V Mostě neměl Rumler štěstí na los, 
poslal ho na kurt proti druhému nasazenému 
Australanu Lemkemu. Smůlu měl i Urbánek, kte-
rý sehrál vyrovnaný duel s Italem Camponem. 
Veselý se dostal do čtvrtfinále. Z Mostu odjížděl 
Veselý s trenérem Jaroslavem Machovským 
po vlastní ose do Milána na juniorský turnaj ITF  
první kategorie. „Do  Milána jedu uhrát body 

do juniorského žebříčku, chci být co nejvýše na-
sazený na juniorce French Open, chci nasbírat  
tolik bodů, abych měl zaručen  start na junior-
kách i příští rok, kdy se budu snažit hrát o body 
ATP,“ říkal v Mostě Veselý.

V Jablonci nad Nisou prohrál Rumler ve dru-
hém kole s Chramostou, v areálu ČLTK Bižuterie 
se však nejvíce radoval Jaroslav Pospíšil, který 
ve finále přehrál Mertla. Jaká byla jeho cesta 
k vítězství? I. kolo: Čermák 6:3, 3:2 ret., II. kolo: 
Konečný 7:3, 6:2, čtvrtfinále: Chramosta 5:3 ret., 
semifinále: Jebavý 4:6, 6:2, 6:3, finále: Pospíšil – 
Mertl 7:5, 6:7 (5), 6:4. Velkým úspěchem v Jab-
lonci nad Nisou skončil start našeho deblového 
páru Hradský – Šátral. V prvním kole porazili pár 
Konečný, Košler 4:6, 6:0, 10:8, ve druhém Pospíšil, 
Sikora 4:6, 6:4, 10:4, v semifinále dvojici Jebavý, 
Mertl 6:3, 6:2 a ve finále Mečíře s Pažickým 6:2, 
6:3. Stali se nejmladšími vítězi v historii českých 
futures!

JIŘÍ VESELÝ NEUDĚLAL POSLEDNÍ KROK JAKO 
LENDL. Náš nadějný junior měl na 51. ročníku 
Trofeo Bonfiglio v Miláně obrovskou šanci stát 
se prvním juniorem světa v kategorii do 18 let 
ve svém ročníku 1993, navíc posledním českým 
vítězem v Miláně byl Ivan Lendl a ten se pak 
světovou juniorskou jedničkou stal. Jirka posled-
ní krok neudělal, prohrál ve finále a po turnaji 
v Miláně mu patří na žebříčku ITF 18 čtvrté mís-
to. V prvním kole porazil Veselý Itala Continiho 
6:3, 6:4, ve druhém Marsalka (GBR) 7:6(4), 6:1, 
ve třetím Slováka Kovalika 6:3, 6:0, ve čtvrtfiná-
le Rusa Baludu 6:3, 7:5, v semifinále Dzumhuru 
(BaH) 6:1, 7:5 a až ve finále nestačil na ruského 
tenistu Birjukova, prohrál s ním 4:6, 0:3, skr. Co ho 
především porazilo? Úpal, teplota a žaludeční 
problémy! Za stavu 4:4 v prvním setu se nechal 
Veselý ošetřovat, ve druhém za stavu 0:3 vzdal. 
Po milánském turnaji byl Veselý na 4. místě žeb-
říčku ITF 18, má 700 bodů a měl jisté nasazení 
na pařížské juniorce na Roland Garros. Kdo byl 
před ním? 1. Berta (Švédsko, 1992), 790, 2. Kubler 
(Aus., 1993) 760, 3. Mina (Fr., 1992), 760.

NOVÝ HRACÍ SYSTÉM MATTONI NBL se vrací 
do nejvyšší basketbalové soutěže po čtyřech 
letech. Po dvaadvaceti kolech základní části 
se liga rozdělí do dvou nadstavbových skupin 
o 1. až 6., respektive o 7. až 13. místo, v nichž 
se týmy znovu utkají každý s každým doma – 
venku. Sedminásobný mistr Mattoni NBL ČEZ 
Basketball Nymburk bude v příští sezóně starto-
vat v Adriatické lize, neabsolvuje základní fázi  
a vstoupí až do nadstavby (automaticky do 
finálové skupiny) společně s pěti nejlepšími cel-
ky po 22. kole. Novinkou je rovněž předkolo play 
off, jež sehrají mužstva na 7. až 10. příčce ko-
nečného pořadí. Další program vyřazovacích 
bojů už poté bude stejný, jako v letošní sezóně, 
čtvrtfinále i semifinále na tři vítězství, finále na 
čtyři výhry. Je třeba připomenout, že Prostějo-
vští Orli tento systém doporučovali už několik 
sezón, většina klubů ale byla proti. „Je dobře, 
že se bude hrát podle tohoto systému, vyzývali 
jsme k němu týmy již loni,“ konstatoval generální 
manažer BK Prostějov Ing. Petr Fridrich. „Přinese 
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to nejen ekonomické úspory, ale navíc nabídne 
fanouškům atraktivnější basketbal, ubude zápa-
sů, které měly výrazného favorita.“ Jen přidej-
me, že stejnou cestou jako Nymburk se vydal  
i prostějovský ženský volejbal.

SVĚTOVÝ POHÁR V DÜSSELDORFU je už tra-
diční přípravou na Roland Garros. Stejně jako 
v Davisově poháru i v této soutěži reprezento-
val český tenis tým, jehož členové byli všichni  
z Prostějova. Škoda, že se prestižního týmového 
turnaje nemohl zúčastnit Radek Štěpánek, kte-
rého vyřadily zdravotní problémy. USA, Austrálie 
a Španělsko, tito soupeři nás čekali v Červené 
skupině. Čeští tenisté vstoupili do soutěže vý-
hrou nad Španělskem. Po vítězství Jana Hájka 
nad Gimeno-Traverem 6:2 a 6:2 přidal rozhodu-
jící bod Tomáš Berdych, který porazil Almagra 
6:7, 6:4, 6:3. Poté Češi zdolali i Austrálii, na výhru 
Hájka, který porazil Luczaka 6:1,  6:2, navázal 
Berdych, když ve druhé dvouhře porazil Balla 
6:3 a 7:6(4). V závěrečné čtyřhře Australané už 
jen snížili na konečných 1:2. Až prohra v závě-
rečném deblu s Amerikou rozhodla, že si náš 
tým finále Světového poháru nezahrál. Naděje 
českých tenistů na postup do finále Světové-
ho poháru družstev trvala jen chvíli. Berdych  
v souboji tenistů z první světové dvacítky  
porazil Isnera 1:6, 6:1, 7:6(4) a po porážce Hájka 
s Querreym bylo srovnáno – 1:1. Na postupu-
jícího do finále ukázala čtyřhra. V ní Berdych  
s Dlouhým podlehli dvojčatům Bryanovým 
5:7, 5:7. „Velká škoda, finále bylo hodně blízko. 
Honza Hájek měl dobře rozehraný svůj zápas  
a i ve čtyřhře měli kluci dost šancí, ale proti  
Bryanům je to dost těžké,“ řekl kapitán týmu  
Tomáš Krupa. Ve finále Argentina porazila  
USA 2:0.

LOJDA VYHRÁL TURNAJ FUTURES V KRAKOVĚ 
s dotací 10 tis. USD a připsal si dalších osmnáct 
bodů do žebříčku ATP. V prvním kole přehrál  
Poláka Szmigiela 6:1, 6:2, ve druhém krajana 
Maršouna 7:5, 6:0, ve čtvrtfinále Němce Flocka 
6:3, 4:2, skr. a pak přišly dva duely s chilskými 
tenisty, v semifinále Lojda porazil Hormazabala 
7:5, 6:2, ve finále pak Adriana Garcia 6:2, 7:5. 

TEREZA SMITKOVÁ (1994) POKRAČOVALA 
ve svých výborných výkonech, titul z Buda-
pešti byl jejím letošním druhým na okruhu ITF 
do 18 let. Ve dvouhře v prvním kole porazila 
Maďarku Szlavikovicsovou 6:1, 6:3, ve druhém 
Rakušanku Königovou 6:3, 6:1, ve čtvrtfinále  
Slovenku Zatekovou 6:2, 6:3, v semifinále  
Maďarku Buktaovou 6:4, 2:6, 6:4 a ve finále  
sedmou nasazenou Bulharku Lebeševovou 
6:3, 6:3. Do žebříčku ITF 18 si Tereza připsala 40 
bodů.

ZŠ a MŠ PROSTĚJOV, PALACKÉHO ve spoluprá-
ci s TK PLUS připravila pro školní rok 2009/10 již 
druhé pokračování projektu přátelských utkání 
ve volejbalu a v přehazované mix, který vyvr-
cholil 12. dubna. Zájem o sportovní zápolení 
projevilo letos více škol. Pro mladší děti, které 
teprve získávají vztah ke kolektivním hrám,  
byl připraven turnaj O volejbalový míč  
v přehazované mix. Byl určen věkové kategorii 

4.- 5. tříd. Do turnaje O volejbalový míč ve vo-
lejbalu žákyň 6.- 9. tříd se přihlásilo osm druž-
stev. Dne 12. dubna 2010 seriál obou turnajů 
vyvrcholil a v odpoledních hodinách proběhlo  
v tělocvičně ZŠ Palackého závěrečné slavnost-
ní vyhodnocení míčových her. Ředitel pořada-
telské školy Mgr. Jiří Pospíšil předal diplomy za 
II. turnaj O volejbalový míč ZŠ a MŠ Prostějov, 
Palackého a věcné odměny od sponzora 
soutěže TK PLUS (volejbalové míče, sady dresů  
a sportovní kšilty). Do obou pořádaných turna-
jů se přihlásilo dohromady devatenáct druž-
stev, bylo odehráno 83 zápasů. Na pomocné 
rozhodčí bylo zaškoleno 33 žákyň ze 6.- 9. tříd 
pořadatelské školy. Co prohlásil ředitel Jiří Po-
spíšil na závěr turnajového seriálu? „Přál bych 
si do budoucna, aby v dětech zůstaly příjemné 
vzpomínky na okamžiky prožité ve hře. Možná 
v některých zahoří i sportovní ambice po vyšším 
výkonu a třeba se vyvine i dlouhodobá náklon-
nost ke sportu. V takovém okamžiku může také 
vzniknout celoživotní láska k volejbalu!“ 

NA TURNAJI TENNIS EUROPE 14 v polském  
Štětíně bylo úspěšné prostějovské mládí, tře-
baže bylo o rok mladší, ročník 1997. Gabriela 
Knutsonová spolu s Petrou Melounovou zvítězily 
ve čtyřhře, když ve finále porazily další český 
pár Kůstková, Žovincová 7:6, 0:6, 10:7. Miroslav 
Chyba s Krstevem (TK Sparta Praha) podleh-
li ve finále čtyřhry Rusovi Kostinovi a Poláku  
Zielinskému 4:6, 6:4, 2:10. Ve dvouhře skončila 
Knutsonová v semifinále, Melounová a Chyba 
o kolo dřív – ve čtvrtfinále. Našim mladým se  
na reprezentačním výjezdu dařilo.

PETRA CETKOVSKÁ ZÍSKALA NA TURNAJI VE 
ŠTĚTÍNĚ titul ve čtyřhře a probojovala se do 
semifinále dvouhry. Hrálo se o dotaci 25 tis. 
USD. Ve dvouhře přehrála Petra v prvním kole 
Dánku Barbatovou 6:2, 6:1, ve druhém Ukrajinku  
Kapshayovou 6:4, 6:2, ve čtvrtfinále domácí 
tenistku Kaniaovou 6:3, 6:1 a v semifinále ne-
stačila na Polku Linetteovou 1:6, 4:6. Ve čtyřhře 
nastoupila Cetkovská s Hrdinovou a ve finále 
vyhrály nad párem Kapshayová (Ukrajina),  
Ozgaová (Německo) 7:6(5), 6:3.

V PROSTĚJOVĚ SE BĚŽELO PROTI DROGÁM, 
slavnostní zahájení 8. ročníku Cyklo-běhu pro-
běhlo 7. června v Mikulově a celá akce skon-
čila 18. června v Praze. Prostějov se stal jedním 
z 35 měst České republiky, ve kterých se cyk-
lo-běh na prostějovském náměstí uskutečnil. 
Akce se zúčastnili i místostarostové Vlastimil 
Uchytil a Alena Rašková. Samotné běžce pak 
aktivně vedl radní Michal Müller. Organizátoři 
celé akce pak ve vystoupeních před studenty 
základních i středních škol zdůraznili jasné NE 
užívání drog. Statistiky jsou tragické, napovída-
jí, že zkušenosti s užitím nějaké drogy má dnes  
v České republice už skoro padesát procent 
dětí okolo patnácti let. 

LOJDA DÁL KRALOVAL TURNAJŮM FUTURES 
V POLSKU. Po vítězství v Krakově vyhrál Dušan 
Lojda turnaj stejné kategorie s dotací 10 tis. 
USD v Gliwici a připsal si v krátké době dalších 
18 bodů do žebříčku ATP. Na stejném turnaji  
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startoval také Robert Rumler, v prvním kole 
porazil Poláka Szmigiela 7:6(3), 6:1, ve druhém 
prohrál s Němcem Taubertem 3:6, 4:6, i přes po-
rážku získal další tolik potřebné body ATP. Jak 
se dostal Dušan Lojda za dalším titulem v Gliwi-
ci? Lojda byl první nasazený a v otvíracím kole 
deklasoval domácího Lutkowského 6:0, 6:0, ve 
druhém Bulhara Vasilevského 6:2, 6:3, ve čtvrt-
finále přehrál dalšího Poláka Koniusze 6:1, 6:3. 
V semifinále hrál Lojda s Norem Tveitem, i tento 
zápas byl hladký – 6:0, 6:3 a konečně ve finá-
le měl Lojda za soupeře druhého nasazeného 
Jerzy Janowicze a vyhrál ve dvou tie-breacích 
7:6(7), 7:6(6).

NA GDYNIA CUPU 2010 dosáhli vynikajících 
výsledků šestnáctiletý Marek Jaloviec a pat-
náctiletá Gabriela Pantůčková, byl to turnaj ITF 
18, kat 4. Mezi osmnáctiletými se Jaloviec do-
stal do finále dvouhry a spolu s Polákem Bra-
ciszewiczem do semifinále čtyřhry. Pantůčková 
čtyřhru s Dvořákovou vyhrála a právě s Anetou 
Dvořákovou prohrála ve finále dvouhry. Jak šel 
Marek do finále dvouhry? V prvním kole přehrál 
Poláka Daszkiewicze 6:0, 6:2, ve druhém Číňa-
na Jiayi Li 7:6(4), 6:4, ve čtvrtfinále Ariase z Boli-
vie 7:5, 6:4, v semifinále Španěla Alcaraze Ivorra 
6:4, 6:3 a ve finále podlehl Polákovi Ciasovi 6:4, 
4:6, 2:6. Spolu s Polákem Braciszewiczem porazili 
v prvním kole Poláky Greska a Zbroju 7:6(3), 7:5, 
ve druhém Španěly Alcaraze Ivorra a Salu 7:5, 
6:3, v semifinále pak nestačili na Číňany Gaa  
a Li 6:3, 0:6, 7:10. Gabriela Pantůčková byla  
první nasazenou, napřed vyřadila Rakušanku 
Goetzovou 6:2, 6:0, poté Litevku Bulatovaiteo-
vou 6:2, 4:6, 6:4, ve čtvrtfinále Srbku Baničevičo-
vou 6:1, 6:1, v semifinále porazila třetí nasaze-
nou Polku Czarnikovou 7:5, 3:6, 6:4 a konečně 
ve finále prohrála s Dvořákovou 4:6, 0:6. Jaká 
pak byla jejich společná cesta k titulu ve čtyř-
hře? 1. kolo: Paterová, Shulzhanoková (Bul.) 6:1, 
6:2, 2. kolo: Czarniková, Maciejewská (Pol.) 6:1, 
6:4, semifinále: Chernetsová, Halaburdaová 
(Bul.) 6:1, 6:3, finále: Ou, Yin (Čína) 6:2, 6:1.

JAROSLAV POSPÍŠIL BYL I PO UNICREDIT 
CZECH OPEN ve výborné formě, v Prostějo-
vě patřil k největším překvapením turnaje, 
postoupil z kvalifikace až do semifinále! Před  
prostějovským challengerem byl Pospíšil na 436. 
pozici světového žebříčku. Po šesti vítězných  
zápasech na domácí antuce se posunul na 
298. místo ATP, na turnaji ZRE Katowice Bytom 
Open s dotací 35.000 USD+ H se znovu probo-
joval do semifinále, opět si ale musel místo 
v hlavním turnaji vybojovat v kvalifikaci! V prv-
ním kole zdolal 181. hráče světa Ukrajince Ivana 
Sergejova 7:5, 6:1, pak Chilana Adriana Garciu 
7:5, 6:3, ve čtvrtfinále mladého Chorvata Niko-
lu Mektiče 6:4, 7:6(5) a v semifinále nestačil na 
Španěla Ribu (90. ATP), prohrál až v tie-breaku 
třetího setu – 1:6, 7:5, 6:7(3). Pro Pospíšila to bylo 
teprve páté semifinále na challengeru v kari-
éře. Třikrát byl mezi nejlepšími čtyřmi tenisty  
v sezoně 2008 a jednou letos v Prostějově! Z ne-
úspěšné loňské sezony, která Pospíšila shodila 
do sedmé stovky světového žebříčku, se náš 

hráč vzpamatovává a dere se přesvědčivě na-
horu. Po turnaji v Bytomi byl Pospíšil na žebříčku 
ATP osmým Čechem a byl už na 264. místě!

JAK SE DAŘILO MLADÝM PROSTĚJOVÁKŮM? 
V polovině června se konaly  celostátní turnaje 
mladšího žactva kategorie „A“ –  mladší žáci na  
TK NERIDÉ a žákyně v Havířově. Ondřej Čtverák 
se dostal do finále dvouhry, ve kterém podlehl 
Brnovi ze Slovenska 6:4, 4:6, 1:6, spolu pak vy-
hráli čtyřhru, ve finále proti páru Rikl, Zelinka 6:4, 
6:2. Jiří Balun přidal ještě semifinálovou účast 
ve dvouhře, dál ho nepustil klubový kolega 
Čtverák – 4:6, 5:7. Tereza Kolářová vyhrála dvou-
hru, ve finále proti Detiuc 6:7(4), 6:1, 6:3, spolu 
s Cíchovou byly ještě ve finále čtyřhry. Cíchová  
a M. Pantůčková byly v semifinále dvouhry.

BASKETBALOVÁ STATISTIKA? BK PROSTĚJOV 
PRVNÍ V ČR! Basketbalová družstva hrající pod 
hlavičkou Prostějova vybojovala v uplynulé se-
zóně celkem pět medailí, z toho dvě zlaté, jed-
nu stříbrnou a dvě bronzové. Kolekce medailí 
z Mistrovství ČR tak byla rozšířena na celkový 
počet šestnáct! Ve srovnání s ostatními kluby 
nikdo nezískal více cenných kovů, než hráči 
našich týmů, nechali jsme za sebou USK Praha -  
4 medaile (1 zlato, 3 stříbra), Slovanku Praha 
- 4 medaile (1 zlato, 2 stříbra a 1 bronz), Sokol  
Hradec Králové - 4 medaile (1 zlato, 2 stříbra  
a 1 bronz) či Frisco Sika Brno - 3 medaile (2 zla-
to a 1 bronz). V zisku medailí jsme tak předčili 
kluby, které se dlouhodobě výchově mládeže 
věnují a patří dlouhodobě ke špičce. 

UŽ POŠESTÉ SE PŘEDSTAVILA VĚDA V ULICÍCH, 
tentokráte se tohoto zajímavého projektu na 
zpopularizování vědy zúčastnila na konci červ-
na všechna prostějovská gymnázia. Hlavním 
iniciátorem a organizátorem byla opět Lidová 
hvězdárna v Prostějově a spolupodílely se na 
ní Reálné gymnázium a základní škola města 
Prostějova, Gymnázium Jiřího Wolkera v Pros-
tějově a Cyrilometodějské gymnázium v Pros-
tějově. Vždy za nemalé podpory Městského 
úřadu v Prostějově a osobně starosty Ing. Jana 
Tesaře. Studenti zmíněných gymnázií předvedli 
sérii komentovaných pokusů z fyziky a chemie 
s nezbytnou dávkou studentské recese. A hvěz-
dárna umožnila široké veřejnosti mj. bezpečně 
pozorovat speciálním dalekohledem Slunce.

SPOKOJENOST S VOLEJBALOVOU MLÁDEŽÍ, 
přesně toho chtěl dosáhnout management 
VK Modřanská Prostějov. „Vždycky nám šlo o to, 
aby náš klub šel výkonnostně nahoru ve všech 
věkových kategoriích. Tahle investice se nám 
v budoucnu určitě vrátí,“ říká šéf prostějovského 
volejbalu Petr Chytil. „Trenéři mládeže odvádějí 
kvalitní práci a zaslouží si za tuto trpělivou čin-
nost velké ocenění.“ Jak se výsledky v mládež-
nických kategoriích dívá šéftrenér mládeže Ja-
roslav Matěj? „Bez systémové práce o sportující 
mládež pečovat nejde, v prostějovském klubu 
šlo v první řadě o hráčské i trenérské naplnění 
jednotlivých kategorií od přípravky až po ka-
detky. Všechna družstva přitom hrají stejný typ 
volejbalu se zaměřením na stejné věci, po téhle 
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stránce vše funguje dobře. A z mého pohledu 
je takto nastartovaný systém klíčový pro ještě 
lepší budoucnost,“ hodnotil v rozhovoru pro 
Týdeník Prostějovska sezónu Jaroslav Matěj.  
A z výsledkového hlediska? „Určitě je úspěchem 
jak postup kadetek do extraligy, tak jedenác-
té místo starších žákyň na mistrovství republiky  
i třetí příčka mladších žákyň v krajském přeboru, 
stejně jako boj o prvenství v soutěži trojkového 
volejbalu nejmladších. Vyzvedávat ale některý 
z uvedených počinů víc než jiný by bylo složité. 
Podstatné je, že nás i soupeři chválí za pěknou 
technickou hru a postupné zlepšování. Tímto 
směrem musíme pokračovat,“ dodával šéftre-
nér Jaroslav Matěj. 

PŘIPRAVOVALO SE OPĚT MEZINÁRODNÍ SO-
CHAŘSKÉ SYMPOZIUM HANY WICHTERLOVÉ, 
které se uskuteční od 22. července do 5. srpna, 
proti minulým ročníkům se toho letošního – de-
vátého – zúčastní jen čtyři umělci, které vybra-
la odborná porota – výtvarníci a sochaři Boris  
Jirků, Tomáš Medek a Bohumil Teplý. Kdo tedy  
vytvoří díla z jasanového či dubového dřeva?  
Kanaďan Litwiniuk Ryszard, Gruzínec Pho-
phkhadze Aleksandre a sochařky Paunovic  
Masa ze Srbska a Yüksel Hanife z Turecka.  
Náhradníky jsou Polka Lidia Rosiňska a Slo-
vák Martin Navrátil. „Uzávěrka přihlášek byla 
na konci dubna, zájem mělo padesát socha-
řů z Čech, Slovenska, také z Německa, Belgie, 
Itálie, Rumunska, Litvy, ale i z Argentiny, Chi-
le, Kanady, Spojených států, Japonska, Indie  
a dalších zemí,“ konstatoval místostarosta 
Pavel Drmola. Loni vznikly v rámci sympozia 
plastiky na památku Vladimíra Preclíka, kte-
rý patřil k velkým organizátorům a příznivcům 
prostějovského sochařského sympozia, letoš-
ní devátý ročník základní téma nemá. Jisté je 
pouze to, že sochy zůstanou ve Smetanových 
sadech a jedna z nich bude předmětem  
charitativní aukce. 

PETRA CETKOVSKÁ byla před turnajem v Pe-
rigueux ve Francii byla na 245. místě. Vyhrála 
na něm dvouhru, turnaj měl dotaci 25 tis. USD. 
Jaká byla vítězná cesta Petry turnajem, V prv-
ním kole porazila Ukrajinku Beygelzimerovou 
7:6(4), 6:2, ve druhém Australanku Rogowskou 
6:2, 6:2, ve čtvrtfinále Němku Wernerovou 6:1, 
6:3, v semifinále Francouzku Feuersteinovou 
6:2, 6:2 a konečně ve finále Gruzínku Chakhna-
shviliovou 2:6, 6:1, 6:1. Petra si do žebříčku WTA 
připíše 50 bodů.

JAK DOPADLA GENERÁLKA VESELÉHO NA 
WIMBLEDON? Na turnaji AEGON Junior Inter-
national, ITF 18, kat. 1 v Roehamptonu, který je 
poslední juniorskou akcí před Wimbledonem, 
se Jiří Veselý probojoval do semifinále dvouhry 
a ve čtyřhře spolu s Finem Kontinenem do finá-
le! Ve dvouhře třetí nasazený Veselý porazil na 
začátku Američana Webba 6:3, 7:5, ve druhém 
kole Argentince Coriu 6:3, 6:0, ve třetím Fran-
couze Barrera 6:3 6:1, ve čtvrtfinále Nizozemce 
Elevelda 6:2, 5:7, 6:2, v semifinále pak Jiří Vese-
lý nestačil na Argentince Arguella 4:6, 2:6. Ve  
finále čtyřhry prohráli Veselý s Kontinentem 

s Kolumbijcem Gomezem a Japoncem Uchiya-
mou až v tie-breaku 6:4, 2:6, 7:10.

JAROSLAV POSPÍŠIL POKRAČOVAL ve výbor-
ných výkonech na challengerech, stále se 
prosazoval do závěrečných kol. V německém 
Marburgu se na Marburg Open (35 tis. USD+H) 
probojoval do semifinále dvouhry! Byl to pro 
něj už několikátý turnaj bez odpočinku a to 
jistě ovlivnil jeho semifinálovou porážku s Ivo  
Minářem 3:6, 0:6. 

SMP CZ WHEELCHAIR CZECH OPEN 2010,  
tradiční tenisové klání vozíčkářů ovládli v NTC 
Morava sedmý hráč světa Rakušan Martin  
Legner a osmá hráčka žebříčku IWTA Katharina 
Kráter. Turnaj měl dotaci 12 tis. euro a zúčastnilo 
se ho přes šedesát tenistů a tenistek na vozíku 
ze tří kontinentů. O cenné body do světového 
žebříčku bojovalo i patnáct nejlepších Čechů, 
z nichž největší naděje na úspěch v mužské 
elitní kategorii měli tradičně Miroslav Brychta  
a Michal Stefanu. Češi se však do závěrečných 
kol nedostali, Stefanu vypadl ve druhém právě 
s Legnerem, Brychta nestačil ve čtvrtfinále na 
Slováka Felixe. Oba společně pak byli ve finále 
čtyřhry, ve kterém prohráli s párem Legner – 
Wikström 3:6, 3:6.
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UŽ PODVANÁCTÉ SE V PROSTĚJOVĚ USKUTEČNÍ 
WORLD JUNIOR TENNIS FINALS, mistrovství světa 
juniorů družstev do 14 let, koná se v areálu Ná-
rodního tenisového centra Morava v tradičním 
termínu na začátku srpna. „Tento šampionát má 
v rámci ITF velké renomé a všichni si ceníme, že 
za jedenáct let přijel do Prostějova čtyřikrát šéf  
ITF Francesco Ricci Bitti. Rozhodně je na světě 
málo pořadatelů, kteří se touto bilancí mohou 
pochlubit,“ říká ředitelka Petra Píchalová-Lang-
rová, která je u tohoto šampionátu od prvního 
ročníku! „Už samotný postup obou našich týmů na 
MS byl vloni velkým úspěchem. Nemuseli jsme vyu-
žívat volných karet pořadatele a Evropa tak měla 
o jedno místo v obou kategoriích víc. Postoupit ze 
silné Evropy na MS bylo opravdu hodně cenné,“ 
říkal před šampionátem sportovní ředitel Jaroslav 
Balaš. Jak se loni dařilo loni české reprezentaci? 
Juniorky byly stříbrné, podlehly Američankám, ju-
nioři klopýtli až v semifinále s Portugalskem a pak 
v boji o bronz s týmem Japonska… „Je to pro mě 
první mistrovství světa a beru to jako svůj největší 
úspěch v roli kouče. Ale je to především vynikají-
cí výsledek holek, protože  šly opravdu důsledně 
za vítězstvím a udělaly pro to maximum,“ říkal po 
šampionátu spokojený trenér Dan Filjo. Kouč juni-
orů Miroslav Štencl dobře věděl, že jeho tým mohl 
– kdyby hrál i se zdravým Staňkem – dosáhnout 
na zlato. A čtvrté místo? „První zápasy na šampio-
nátu byly velice složité a postup do semifinále je 
velkým úspěchem. Před mistrovstvím bychom tuto 
příčku určitě brali, teď jsme ale přece jen trochu 
zklamaní,“ říkal Štencl těsně po mistrovství světa.

V jaké sestavě bude hrát česká juniorská repre-
zentace? Jaroslav Vondrášek (I. ČLTK Praha),  
David Poljak (TK SC Ostrava) a Zdeněk Děrkas (TK 
AGROFERT Prostějov), juniory povede už tradičně 
zkušený kouč Miroslav Štencl. Dan Filjo bude 
mít k dispozici tým – Kateřina Siniaková, Kristýna 
Roučková (obě TK Sparta Praha) a Natálie Cváč-
ková (TK AGROFERT Prostějov). „Naše týmy nedo-
sahují kvalit loňské reprezentace na MS do 14 let, 
ani jeden z nich se nedostal mezi osm nejlepších 
týmů Evropy. Ale jako každoročně – hodně bude 
záležet na losu,“ říká sportovní ředitel ČTS Jaroslav 
Balaš. 

Jak se v Prostějově zatím dařilo českému tenisu? 
Zlato vždy získaly juniorky, poprvé v roce 2001  
s Lucií Šafářovou, podruhé o dva roky později 
táhla tým Nicole Vaidišová, ta byla také v bronzo-
vém družstvu v roce 2002. Stříbrné medaile získaly 
v roce 2000 juniorky, v něm sbírala první zkuše-
nosti třináctiletá Lucie Šafářová. Junioři vybojo-
vali stříbro v letech 2004 a 2007, v roce 2004 to 
byla tehdy „prostějovská“ sestava - Řehola, Tročil,  
Urbánek, v roce 2007 vystoupili na stříbrné stup-
ně naši Jiří Veselý a Robert Rumler, spolu s nimi  
Lukáš Vrňák (I. ČLTK Praha). A k tomu musíme  
přidat loňské dívčí stříbro v sestavě – Petra  
Rohanová (I. ČLTK Praha), Gabriela Pantůčková  
(TK AGROFERT Prostějov) a Aneta Dvořáková 
(Beskydský TK Frýdlant n. O.).

POKRAČUJE SERIÁL NIKE JUNIOR TOUR, prostě-
jovský klub je dlouhodobě garantem českých 
turnajů a rozhodujícího Masters. Letos se koná už 
třináctý ročník, starší žáci a starší žákyně mají za 
sebou první turnaj v Prostějově v druhé polovině 
dubna. V nejbližším období si musí mladší žáci  

a žačky zaškrtnout v turnajovém kalendáři, po-
kud chtějí na seriálu NJT uspět, půlku srpna od 
18. do 22. 8., kdy se hraje na dvorcích TK DEZA 
Valašské Meziříčí a hned další týden 23. – 27. 8. 
v areálu TK Sparta Praha. Jaké jsou počty star-
tujících? V hlavní soutěži 48, v kvalifikaci je pak 
32 míst, hlavní však je – dostat se na české Mas-
ters, na něm uspět, protože až jeho vítězové mají 
otevřené dveře do světa Nike Junior Tour. Připo-
meňme, že český seriál Nike Junior se začal hrát 
v roce 1998, od začátku za ním organizačně stojí 
TK AGROFERT Prostějov, který má navíc dlouho-
dobou spolupráci s firmou NIKE. 

SPOLUPRÁCE S JÁGR TEAMEM má s přibýváními 
sezónami přece jen jinou filozofii, hokejisté se 
stále více věnují golfu a tak hřiště v Karlových 
Varech bylo místem prvního turnaje seriálu JÁGR 
Team Golf Tour. Při této příležitosti předal Jaromír 
Jágr drez mistrů světa Ing. Janu Demjanovičovi, 
generálnímu řediteli a předsedovi představen-
stva Severočeské doly, a.s. Tato společnost stojí 
za tímto golfovým seriálem. Členové JÁGR Tea-
mu se pravidelně zúčastňují akcí TK PLUS, velice 
zajímavý byl tenisový turnaj čtyřher na kurtech 
pražské Sparty, který se konal v polovině červen-
ce. Od 8. do 13. srpna se koná hokejové soustře-
dění v Prostějově, jehož se však Jágr nezúčast-
ní. „V té době se už bude připravovat v Omsku  
s týmem Avantgardu,“ konstatoval manažer Ing. 
Petr Fridrich. Jágr bude chybět i na exhibičním 
duelu 11. srpna v Hodoníně proti domácímu  
druholigovému soupeři. 

VK a BK PROSTĚJOV mají za sebou úspěšné sezó-
ny, volejbalistky kralovaly extralize, vyhrály Český 
a Česko-Slovenský pohár, postoupily ze základní 
skupiny Champions League. Volejbalistky začí-
nají s tréninkem na začátku srpna, čeká je série  
přípravných zápasů a do Středoevropské ligy 
vstupují 2. října proti Senici na domácí palubovce.

Prostějovští Orli vloni nestartovali na evropském 
basketbalovém poháru a proto musí nastoupit 
do předkola, ještě před zahájením Mattoni NBL, 
(první zápas hrajeme v Děčíně 9. října), je v sáz-
ce místo v hlavní soutěži EuroChallenge Cupu. 
Prostějovští Orli byli v barcelonském losu mezi 
nasazenými a o postup se BK Prostějov utká se 
slovinským KK Helios Domžale. Tento tým je držite-
lem slovinského double z roku 2007, kdy dokázal 
dvakrát překonat tamního giganta Olympii Lub-
laň. Na tento úspěch však už KK Helios navázat 
nedokázal, v uplynulém ročníku Adriatické ligy 
obsadil poslední čtrnáctou pozici a v dalším 
ročníku se už neobjeví. Pokud náš tým uspěje  
v kvalifikačním dvojutkání v termínech 29. 9. venku  
a 6.10. doma, postoupí do čtyřčlenné základní 
skupiny E, ve které jsou další slovinský tým Krka 
Novo Mesto, německý Telekom Bonn a čtvr-
tým účastníkem se stane poražený z kvalifikace  
o Eurocup –  chorvatský KK Záhřeb nebo Gran 
Canaria. 

ČESKÝ DAVISCUPOVÝ TÝM si vítězstvím v Chile ote-
vřel cestu do semifinále, ve dnech 17. – 19. září 
nastoupí v Srbsku. Domácí vyhráli v prvním kole 
v Bělehradě s USA 3:2 a ve čtvrtfinále ve Splitu po-
razili Chorvatsko 4:1. Společnost Česká sportovní  
a agentura TK PLUS už několik sezón zajišťují starty 
české reprezentace v DC a Fed Cupu.

© VIKO, Malé náměstí 14/15, 500 01 Hradec Králové, viko.hk@tiscali.cz; texty: TK PLUS; foto: Jiří Vojzola, Pavel Lebeda, Česká sportovní a archiv.
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