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Kvitová 
a Veselý
MISTŘI SVĚTA ZA ROK 2011

„Tato cena je pro mě 
oceněním za nádherný 

rok 2011, ve kterém 
se mi podařilo vyhrát 

Wimbledon, Turnaj 
mistryň a spolu s čes-
kým týmem Fed Cup. 

Byl to sen, fantastický 
rok, něco, co nikdy 

nezapomenu.“ 

Petra Kvitová
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V průběhu prvního týdne Roland Garros 
se v  luxusním restaurantu Pavilon 
d´Armenonville konala velká slavnost, 
ITF World Champions Dinner, na které 
byli Mezinárodní tenisovou federací oce-
něni nejlepší tenisté světa za rok 2011. 
Na galavečeru bylo přítomno skoro 
pět set prominentních hostů z řad sou-
časných i bývalých světových hráčů, 
vedoucích představitelů ITF, ATP, WTA, 
prezidentů národních tenisových 
asociací a další osobnosti z oblasti byz-
nysu, politiky, kultury a samozřejmě šéf 
prostějovského tenisu Miroslav Čer-
nošek, ředitelka tenisových projektů 
TK PLUS Petra Langrová, mezi pozvanými 
byl také prezident ČTS Ivo Kaderka. 

„Tato cena je pro mě oceněním za nád-
herný rok 2011, ve kterém se mi podařilo 
vyhrát Wimbledon, Turnaj mistryň a spo-
lu s  českým týmem Fed Cup. Byl to sen, 
fantastický rok, něco, co nikdy nezapo-
menu,“ konstatovala Petra Kvitová. Petra 
a Novak Djokovič dostali tuto cenu 
poprvé. Petra Kvitová je první českou 
hráčkou, která byla tímto prestižním 
titulem oceněna, naposledy tuto cenu 
dostal Ivan Lendl v  roce 1990 a to byl 
oceněn už počtvrté za sebou. 

Co k  jejich výkonům řekl prezident 
ITF Francesco Ricci Bitti? „Novak Djokovič 
a Petra Kvitová jsou oporami svých týmů, 
Novak se navíc dokázal prosadit v  těžké 
konkurenci v  mužském tenise a Petra při-
vedla svůj tým k  vítězství ve Fed Cupu.“ 
Zatím trofej pro nejlepšího muže od roku 
2003 vždy patřila Rogeru Federerovi 
nebo Rafaelu Nadalovi, tentokráte si šel 
pro cenu Djokovič.

Co říkal Jiří Veselý před odletem do 
Paříže? „Beru to jako symbolické ukončení 
mé juniorské kariéry. Určitě si to užiji, tako-
vých večerů člověk moc nezažije, bude tam 
Petra Kvitová, Djokovič, prostě – hodně se 
těším. Od zítřka začíná nové období, tenis 
dospělých a to je vše o hodně složitější.“ 
A ocenění? „Je to pro mne velká čest, stej-
ně jako závazek do budoucna. Chápu to 
jako ocenění mého úsilí a také práce mého 
týmu, je to ocenění pro všechny, kteří mi 
pomáhají a podporují. Chci v  budoucnu 
dokázat, že toto ocenění bylo oprávněné.“ 

MISTŘI SVĚTA 2011

Muži: Novak Djokovič
(Srbsko)

Ženy: 
Petra Kvitová

Deblisté: 
Bob a Mike Bryanovi (USA)

Deblistky: 
Květa Peschkeová 
a Katarina Srebotniková 
(Slovinsko)

Junior: 
Jiří Veselý

Juniorka: 
Irina Chromačevová (Rusko)

Senior: 
Lorne Maine (Kanada) 

Tenisté na vozíčku: 
Maikel Scheff ers a Esther 
Vergeerová (Nizozemsko)

Cena Philippa Chatriera 
pro osobnost roku: 
Arantxa Sanchezová-
Vicariová (Španělsko)
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Český tenis měl v Paříži také zastoupení 
v dámské čtyřhře, mistryněmi světa byly 
vyhlášeny Květa Peschkeová a Katarina 
Srebotniková. 

„V restaurantu Pavilon d´Armenonville 
byla slavnostní atmosféra,  ocenění měli 
na zvláštních stojanech svou fotografi i,“ 
přibližovala atmosféru Petra Langrová. 
„Každý z vyznamenaných měl svůj stůl, 
seděli jsme hned u pódia, s  Petrou, trené-
rem Davidem Kotyzou, kondičním trené-
rem Jozefem Ivankem, byl s námi ještě Petr 
Pála s přítelkyní. Hned vedle měl stůl Novak 
Djokovič, ten však krátce předtím ode-
hrál na Roland Garros pětisetový vítězný 
maratón s Tsongou, tak přijel na předávání 
na poslední chvíli – a v teplákové soupravě. 
Úvodní slovo měl prezident ITF Francesco 
Ricci Bitti, pak prezident Francouzské teni-
sové federace Jean Gachassin. Následova-
lo vyhlašování nejlepších –  Djokovič, Kvi-
tová, pak junioři, dva vozíčkáři, poté přišli 
na řadu deblisté a deblistky. Po hlavním 
chodu následovalo ohlédnutí za Davis 
Cupem, byl představen španělský kapitán 
Alberto Costa, pak náš český tým, kapitán 
Petr Pála, byli představeni i oba prezidenti 
svazu, španělský Jose Luis Escanuela a náš 
Ivo Kaderka. Senior Lorne Maine kraluje 
této kategorii už hodně let. Každý z oceně-
ných odpovídal na otázky, bylo to opravdu 
hodně příjemné a zajímavé,“ přidávala 
Petra Langrová. 

A jak byl spokojený Miroslav Černošek? 
„Byla to opravdu prestižní akce, na které 
byly přítomny největší osobnosti světo-
vého tenisu. A ze šesti základních kate-
gorií byli oceněni dva hráči Prostějova, 
Petra Kvitová a Jiří Veselý, navíc byl oceněn 
fedcupový tým, který také táhly naše hráč-
ky. Určitě to bylo potvrzení, že to děláme 
dobře a že prostějovský tenis má ve světě 
svůj zvuk. Troufám si tvrdit, že tam nebyl 
žádný jiný klub, který by měl mezi oceně-
nými tak velké zastoupení. Velice zajíma-
vé a upřímné bylo setkání s šéfem světové 
federace Francescem Ricci Bittim, za dobu, 
co děláme juniorské mistrovství světa má 
k našemu klubu hodně blízko, byl tam Luca 
Santilli z ITF, se kterým už více než deset 
let pořádáme MS do 14 let,“ vzpomínal 
na slavnostní vyhlašování v Pavilon 
d´Armenonville Miroslav Černošek.
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Petra Kvitová a Tomáš Berdych
jsou velkými českými medailovými 

nadějemi  na olympijských hrách 
v Londýně
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řichází olympijský čas, velká myšlenka 
Her obejme svět, kanóny a zloba by měly 

vychladnout. V  antickém Řecku utichly bě-
hem olympijských her války a boje, v naší 
moderní éře při XX. OH v  Mnichově pak 
z  toho nic neplatilo, zbabělé a zákeřné 
přepadení poznamenalo světový svátek 
sportu tragickou smrtí jedenácti lidí. A tak se 
není co divit, že před osmi lety Mezinárodní 
olympijský výbor poprvé v historii Hry pojis-
til na 170 milionů dolarů, za pojistku zaplatil 
u syndikátu pojišťoven skoro sedm milionu 
dolarů a tato částka byla prý nižší jen pro-
to, že tak stalo před tragedií v Madridu, kde 
pumové atentáty zasáhly tři vlaková nádraží. 

Rád bych však připomenul ještě jedno 
jméno, dnes už si skoro nikdo na černovlasé-
ho chlapíka s  knírkem, na Francouze Jeana 
Bouina nevzpomene. Začala první světová 
válka a poslední velké atletické závody s me-
zinárodní účastí se konaly 4. srpna 1914, tedy 
v  době, kdy už padly první výstřely. Vynika-
jící fi nský vytrvalec Hannes Kohlemainen při 
nich marně útočil na světový rekord v běhu 
na jednu hodinu, jehož držitelem byl prá-
vě jeho velký soupeř z  OH ve Stockholmu, 
Jean Bouin. Francouz závodil na Hrách 1908 
v Londýně a o čtyři roky později ve Stockhol-
mu, kde získal za Kohlemainenem stříbrnou 
medaili na 5000 metrů. V  době posledního 
velkého závodu však už dávno nemohl mít 
Jean Bouin tretry na nohou, 14. září 1914 padl 
v uniformě seržanta francouzské armády jako 
velitel hlídky u městečka Ailly na verdunském 
úseku fronty. Ze známých sportovců byl prv-
ní obětí toho nesmyslného vraždění…

Proč to připomínám? Poprvé jsem poznal 
krásu olympijských her v  roce 1960 v Římě, 
díval jsem se na černobílou zrnící obrazov-
ku a byl jsem uchvácen bájnou sprinterkou 
Wilmou Rudolphovou, která vyhrála tři zlaté 
medaile, Armin Hary zaběhl jako první člověk 
na světě stovku za deset vteřin, famózní byl 
bosý maratónec Abebbe Bikila. Vzpomínám, 
kolik se toho tehdy napovídalo o holubici 
jako symbolu míru, ta seděla na kraji dráhy 
na olympijském stadionu v  Římě a vzlétla, 
až když se blížil hrdina dvoustovky Ital Li-
vio Berruti. Obě půlky světa se tehdy kopaly 
do zadku, chvílemi spolu vůbec nemluvily 

a olympijský čas i s tou symbolickou holubicí 
měl být výzvou k přívětivosti a smíru.  

V  šedesátém roce nebyly tablety, ipody 
a kolem zeměkoule ještě nelétaly komuni-
kační družice. Svět měl k sobě daleko a olym-
pijské hry se ho vždycky snažily spojovat. 
A připadá mi z pohledu dnešního informač-
ního tsunami až komické, že ještě v roce 1960 
se televizní přenosy z Říma musely do zámoří 
přepravovat letecky a vysílaly se ze záznamu, 
a až za čtyři roky se signál z Tokia do Ameriky 
dostával přes telekomunikační družici Syn-
com. Ke konci minulého století si navíc politi-
ci dělali naschvály a trestaly nejlepší sportov-
ce tím, že nesměli na olympijské hry – jednou 
byli z  jedné, podruhé z druhé půlky světa… 
Vždycky jsem to považoval za hloupý truc, 
sportovci byli v roli působivých rukojmích 
a škoda, nikdo nikdy jim tu šanci na olympij-
skou slávu nevrátil a nikdy nevrátí.

Pamatuji si na své první olympijské hry 
v Sydney v roce 2000 a všechno, o čem jsem 
snil, se tam naplnilo. Před olympiádou jsem 
si plácl na spolupráci s  Honzou Železným, 
získal tam třetí zlatou medaili a vykročil 
defi nitivně ke své oštěpařské nesmrtelnosti. 
A pak přišly další zimní a letní Hry, úspěšně 
se rozvíjela naše spolupráce s Českým olym-
pijským výborem, začali jsme se podílet na 
olympijském marketingu a byl jsem šťastný, 
že mohu se svou fi rmou Česká sportovní 
pomáhat – v klidu smířlivého světa – k olym-
pijským úspěchům a propagaci nádherné 
olympijské myšlenky. Věřte, je to nádherné 
poslání.

Miroslav ČERNOŠEK
jednatel TK Plus
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P.S. Říkám už hodně dlouho, že olympiáda vždycky byla a bude pro mě vrcholem 
– nad ní je už jen sportovní nebe. Za pár dnů nás obejmou londýnské Hry svou 
vnitřní oduševnělou silou, užijme si je a radujme se z každé české hymny.

P
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mistři světa za rok 2011

 Srbsko nemělo naději

Jsme opět  ve fi nále

Devatenáctý a nejdokonalejší

UniCredit Czech Open

Olympijská předpremiéra

Hlas jako zvon a obrovské charisma

Suverénní  cesta královen

Popáté v Evropě

hodně omládl

Důrazné fotbalové kroky

Kraloval Prostějov

BK Prostějov

a konec po sedmi letech

Patříme mezi nejlepší u nás
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Tenis byl už zařazen do programu prvních novodobých 
olympijských her v roce 1896 v Aténách a o tenisové 
olympijské medaile se hrálo až do roku 1924. Pak se 
tenis na dlouhý čas kvůli své profesionální otevřenosti 
odmlčel, aby se do olympijské rodiny vrátil po čtyřiaše-
desáti letech – v roce 1988. 

První vítěz tenisové soutěže Ir John Pius Boland v roce 1896 trénoval 
už měsíc před zahájením turnaje v Aténách, olympijský tenisový dvorec 
byl v provozu dávno před zahájením Her. Boland zvítězil ve fi nále nad 
Řekem Denusem Jasdagkusem 7:5, 6:4, pak ještě poraženému soupeři 
nabídl další možnost, ale i třetí set vyhrál 6:1. Spolu s Traunem vyhrál 
Boland i čtyřhru, přehráli domácí pár Jasdagkus, Petrokokinis 6:2, 6:4 
a i tentokráte Boland nabídl další džentlmenský třetí set. Řekové odmítli 
a odešli z dvorce.

Od roku 1900 se Her zúčastňovali skoro pokaždé nejlepší tenisté té 
doby. V roce 1900 vyhrál dvouhru Hugh Lawrence Doherty a spolu 
s bratrem Reginaldem Frankem i čtyřhru. Oba už byli v té době velký-
mi šampióny, Reginald Frank vyhrál od roku 1897 čtyřikrát za sebou 
wimbledonskou dvouhru a s bratrem byl osmkrát vítězem čtyřhry! Ten 
zase kraloval wimbledonské dvouhře v letech 1902-1906. 

Ženy měly svou premiéru na Hrách v Paříži v roce 1900, první vítěz-
kou byla Angličanka Charlotte Cooperová, s Reginaldem Frankem 
Dohertym zvítězila ve smíšené čtyřhře, ta se v tom roce hrála poprvé. 
Na Hrách v roce 1904 se v St. Louis ženské tenisové soutěže nekonaly, 
v roce 1908 se v Londýně nehrála smíšená čtyřhra. Čtyřhra žen byla na 
programu v roce 1920 v Antverpách a o čtyři roky později v Amstero-
damu. Olympijské soutěže měly ještě jednu zvláštnost, v letech 1908 
a 1912 se konaly v každé vypsané disciplíně dvě soutěže a to na trávě 
a v hale – ve dvouhře a čtyřhře mužů a žen. V roce 1908 vyhrála na 
trávě Angličanka Dorothea Chambersová, sedminásobná vítězka 
wimbledonské dvouhry, v roce 1920 bájná Suzanne Lengleno-
vá. Na OH v roce 1924 získala zlato Američanka Helen Wilsová

-Moodyová. Osminásobná vítězka Wimbledonu, ve Forest 
Hills vyhrála dvouhru sedmkrát a na Roland Garros čtyřikrát! 

Pařížské olympijské hry v roce 1924 byly poslední, na kterých 
se bojovalo o tenisové medaile. Mezinárodní olympijský 

výbor se stále nemohl dohodnout s tenisovou federací 
na amatérském statutu. Byla to jen otázka času, kdy 

se tenis vrátí na olympijské hry, i když se jako jeden 
z prvních otevřeně hlásil ke svému profesionalismu. 

LONDÝN 2012
xxx. OLYMPIÁDA
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V  roce 1968 se na na XIX. OH v  Mexi-
ku představily tenis a pelota jen jako 
ukázkové sporty, dvouhru vyhráli Špa-
něl Santana a Němka Niessenová, debl 
patřil Mexičanům Osunovi a Zarazuovi, 
Němkám Niessenové a Budingové, 
smíšenou čtyřhru vyhrál americký pár 
Heldmanová-Fitzgibbon. Nic se však 
nezměnilo. Na Hrách v Mnichově 1972 
tenis v programu nebyl a dočkal se až v 
roce 1984 a opět jen jako ukázkový sport. 
Grafové bylo patnáct a Edbergovi osm-

náct, když v Los Angeles vyhráli dvouhry. 
Až Kongres Mezinárodního olympijského 
výboru v  Baden Badenu rozhodl, že se 
v roce 1988 bude na Hrách v Soulu po 
čtyřiašedesáti letech opět bojovat o olym-
pijské medaile! 

TENIS SE VRÁTIL DO OLYMPIJSKÉ-
HO PROGRAMU V  SOULU 1988. Kdy 
začala cesta tenisu zpátky na olympijské 
hry? Šéf Mezinárodního olympijského vý-
boru Juan Antonio Samaranch uspořádal 

Olympijští medailisté v novodobé historii

1988 - SOUL
Zlato: Miloslav Mečíř (Československo), Steffi   Grafová (Německo), Ken Flach-Robert Seguso (USA), Zina 
Garrisonová-Pam Shriverová (USA). Stříbro: Tim Mayotte (USA), Gabriela Sabatiniová (Argentina), Sergio Casal- 
Emilio Sánchez (Španělsko), Jana Novotná-Helena Suková (Československo). Bronz: Stefan Edberg (Švédsko), 
Brad Gilbert (USA), Stefan Edberg – Anders Järryd (Švédsko), Miloslav Mečíř-Milan Šrejber (Československo), 
Steffi   Grafová-Claudia Kohdeová-Kilschová (Německo), Elizabeth Smylieová – Wendy Turnbullová (Austrálie).
1992 - BARCELONA
Zlato: Marc Rosset (Švýcarsko), Jennifer Capriatiová (USA), Boris Becker-Michael Stich (Německo),  Mary Joe 
a Gigi Fernandezová (USA). Stříbro: Jordi Arrese (Španělsko), Steffi   Grafová (Německo), Wayne Ferreira-Piet 
Norval (JAR), Conchita Martínezová-Arantxa Sanchezová-Vicariová (Španělsko) Bronz: Andrej Čerkasov (Rus.), 
Goran Ivaniševič (Chorvatsko), Mary Joe Fernandezová  (USA), Arantxa Sanchezová-Vicariová (Španělsko), 
Goran Ivaniševič-Goran Prpič (Chorvatsko), Javier Frana-Christian Miniussi (Argentina), Rachel McQuillanová-
-Nicole Bradtkeová (Austrálie), Leila Meschiová-Nataša Zverevová (Rusko).
1996 – ATLANTA
Zlato: Andre Agassi (USA), Lindsay Davenportová (USA), Todd Woodbridge-Mark Woodforde (Aus.), Mary Joe  
a Gigi Fernandezová (USA). Stříbro: Sergi Bruguera (Španělsko), Arantxa Sanchezová-Vicariová (Španělsko), 
Neil Broad-Tim Henman (Velká Británie), Jana Novotná – Helena Suková (Československo). Bronz: Leander Peas 
(Ind.), Jana Novotná (Československo),  Marc-Kevin Goellner-David Prinosil (Německo), Arantxa Sanchezová-
-Vicariová, Conchita Martínezová (Španělsko). Poprvé se hrály zápasy o bronzové medaile.
2000 – SYDNEY
Zlato: Jevgenij Kafelnikov (Rusko), Venus Williamsová (USA), Sebastien Lareau-Daniel Nestor (Kanada), 
Serena Williamsová, Venus Williamsová (USA). Stříbro: Tommy Haas (Německo), Elena Dementěvová (Rusko), 
Tood Woodbridge-Mark Woodforde (Austrálie), Kristie Boogertová-Miriam Oremans (Nizozemsko). Bronz: 
Arnaud Di Pasquale (Francie), Monica Selešová (USA), Alex Corretja-Alberto Costa (Šp.), Els Callensová 
- Dominique Van Roostová (Belgie).
2004 – ATÉNY 
Zlato:  Nicolás Massú (Chile), Justine Heninová (Belgie), Fernando González-Nicolás Massú (Chile), 
Tchien-tchien Sunová, Tching Liová (Čína). Stříbro: Mardy Fish (USA), Amélie Mauresmová (Francie), Nicolas 
Kiefer-Rainer Schüttler (Německo), Conchita Martínezová-Virginia Ruanová Pascualová (Španělsko). Bronz: 
Fernando González (Chile), Alicia Moliková (Austrálie), Mario Ančič-Ivan Ljubičič (Chorvatsko), Paola Suárezo-
vá-Patricia Tarabiniová (Argentina). 
2008 – PEKING
Zlato: Rafael Nadal (Španělsko), Jelena Dementěvová (Rusko), Roger Federer-Stanislas Wawrinka (Švýcar-
sko), Serena Williamsová-Venus Williamsová (USA). Stříbro: Fernando González (Chile), Dinara Safi nová 
(Rusko), Simon Aspelin-Thomas Johansson (Švédsko), Anabel Medinaová Garriguesová-Virginia Ruanová 
Pascualová (Španělsko). Bronz: Novak Djokovič (Srbsko), Věra Zvonarevová (Rusko), Bob Bryan-Mike Bryan 
(USA), C’ Jenová-Ťie Čengová (Čína).
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podle plánu v roce 1981 kongres v Baden-
-Badenu, dlouze  se na něm diskutovalo 
o profesionalismu, co však bylo rozhodu-
jící – kongres schválil konání tenisového 
turnaje na olympijských hrách v roce 
1988. Tím byly olympijské hry prakticky 
otevřeny profesionálům, protože špičkový 
tenis byl ryze profesionální. Ještě se však 
musely vyjednat podmínky, za jakých 
mohli tenisté na olympiádě startovat. Co 
navíc podporovalo novou fi lozofi i? Sama-
ranch se ukázal jako skvělý obchodník, 
zvedaly se zisky z televizních práv a právě 
možný start profesionálů dělal z  olym-
pijských her zajímavější a marketinkově 
cennější značku. Tenis měl ve své době 
dokonalou organizaci, veřejně přiznával 
prize money, jejich výši, hrálo se mistrov-
ství světa profesionálů a to se MOV a jeho 
myšlenkám o amatérismu určitě nelíbilo. 

Po čtyřiašedesáti letech se v  Soulu opět 
bojovalo o tenisové olympijské medaile! 

V Soulu se na povrchu Neondex 2 před-
stavilo 64 mužů, 48 žen, 32 deblových 
párů mužů a 14 ženských dvojic. Povrch 
vyrobila jihokorejská fi rma Kang-Nam 
General Constructions Ltd., do té doby se 
na něm nehrál žádný větší turnaj. Důležité 
však prý bylo, že v technických podmín-
kách stálo – vydrží od mínus pětatřiceti 
do plus šedesáti stupňů. Soul zažil velkou 
zlatou cestu Miloše Mečíře, ve fi nále pora-
zil Američana Tim Mayotta 3:6, 6:2, 6:4, 6:2. 
Vynikající výkon páru Novotná, Suková 
v semifi nále proti Grafové a Kohdeové se 
už nepodařilo zopakovat ve fi nále, svou 
roli sehrálo i zraněné lýtko Sukové, a tak 
našim ženám zůstalo stříbro. Američanky 
Shriverová a Garissonová proměnily šes-
tý mečbol v osmnácté hře třetího setu... 
Šrejber s Mečířem pak ještě vybojovali 
deblový bronz. Soutěž žen v Soulu vyhrá-
la s přehledem Steffi   Grafová a k titulům 
z Grand Slamu přidala i olympijské zlato, 

získala zatím jako jediná v historii – Zlatý 
Grand Slam! Tenisté byli jasně nejúspěš-
nější částí naší olympijské výpravy.

V  BARCELONĚ 1992 došlo k rozšíře-
ní soutěží, ve dvouhrách startovalo po 
64 účastnících, ve čtyřhrách pak dvaatři-
cet párů. Nám se moc nedařilo, navíc se 
nejlepší Petr Korda a Karel Nováček roz-
hodli, že nebudou startovat. Petr chtěl 
obhajovat pozici v první světové desítce, 
z turnaje ve Washingtonu se mu nechtě-
lo do Evropy na antuku a hned zpátky 
na americké betony. Nováčkovi čekali 
v prvním srpnovém týdnu dvaadeva-
desátého roku rodinu. Jak pak dopadla 
naše reprezentace? Marián Vajda byl ve 
dvouhře vyřazen v prvním kole, prohrál 
s Bloomem 6:7,1:6, 0:6, stejně jako Jana 
Novotná se Zverevovou 1:6, 0:6 a Radka 
Zrubáková s Tauziatovou 2:6, 2:6. Helena 
Suková v prvním kole vyřadila Randri-
antefyovou 6:0, 6:1, aby pak ve druhém 

kole podlehla Gavaldonové 6:4, 4:6, 3:6. 
Ve čtyřhře prohrály třetí nasazené Jana 
Novotná se Strnadovou ve čtvrtfi nále 
McQuillanové a Provisové 3:6, 3:6. V žád-
ném případě se nám nepodařilo obhájit 
pozice ze Soulu, škoda, že pro zbyteč-
né neshody nenastoupily spolu Suková 
s Novotnou v deblu. Patřily v té době zcela 
jasně mezi nejlepší páry na světě.

Barcelonská antuka favoritům vůbec 
nesvědčila. Dvouhru mužů vyhrál 
nenasazený Švýcar Marc Rosset a dvou-
hru žen Američanka Capriatiová. První 
nasazený Američan Jim Courier podlehl 
právě Rossetovi ve třetím kole a druhý 
nasazený Edberg prohrál s Česnoko-
vem už v prvním kole! Švýcar pak získal 
olympijské zlato až po velkém pětiseto-
vém boji se Španělem Arresem. Právě pro 
domácí byla připravena pomalá barce-
lonská antuka, všichni věřili, že se hlavně 

„Společnost Česká sportovní je klíčovou agenturou 
v českém sportu.“

Milan Jirásek, 
předseda Českého olympijského výboru, 2009
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prosadí Arantxa Sanchezová-Vicariová, 
ta však překvapivě podlehla Capriatiové 
v semifi nále. A mladičká Američanka se 
nezastavila ani ve fi nále. Prohrála sice 
první set se Steffi   Grafovou 3:6, ale dal-
ší dva 6:3 a 6:4 už patřily jí. Celý tenisový 
svět tehdy věřil, že titul získá Grafová, když 
Němka vyhrála v Los Angeles předvádě-
cí olympijský turnaj bylo Jennifer osm, 

když zvítězila v Soulu, stala se Capriatiová 
ve dvanácti letech americkou šampi-
ónkou v kategorii třináctiletých. Tituly 
ve čtyřhrách získali v Barceloně Němci 
Becker a Stich, ti také museli překonat 
chvilkové antipatie, a Američanky M.J. 
a Gigi Fernandezovy.

ATLANTA 1996 A PROSTĚJOVSKÁ 
PREMIÉRA NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH! 
V druhé polovině května 1996 schvá-
lil VV ČTS nominaci pro olympijské hry 
v Atlantě – Daniela Vacka, Petra Kordu, 
Jiřího Nováka a do čtyřhry pár Korda
-Vacek, dále Janu Novotnou, Helenu 
Sukovou, Ludmilu Richterovou a pár 
Novotná-Suková. Korda nakonec pro 
zranění na olympiádu neodjel a ve čtyřhře 
vystřídal Kordu Jiří Novák. Mezinárodní 
tenisová federace oznámila, že se v Atlan-
tě představí tenisté z 53 zemí a v atlant-
ském hotelu Hyatt Regency byl poprvé 
na tak významném podniku vylosován 
turnaj pomocí počítače. Šéf ITF Brian 
Tobin přivítal na losování Miloše Mečíře, 
šampióna z roku 1988, Grafová start na 
olympiádě odmítla.

Jak dopadla naše tenisová reprezenta-
ce? Jedenadvacetiletý Novák prohrál 
v prvním kole s  Italem Renzo Furlanem 
6:4, 4:6, 3:6, byl to jejich jediný vzájemný 
zápas v kariéře, o pět let starší Furlan se 
nakonec dostal v  Atlantě do čtvrtfi nále, 
kde podlehl Paesovi z  Indie. „Byla to pro 
mě úplně nová zkušenost, jiná atmosféra 
než na ostatních turnajích a bylo přece jen 
složitější – soustředit se jen na tenis,“ říkal 
Novák. V deblu skončili Vacek s Nová-
kem ve čtvrtfi nále, podlehli páru Hen-
man, Broad 6:7, 4:6. Vacek napřed přehrál 
Prinosila 6:4, 2:6, 6:4, ve druhém kole ne-
stačil na Olchovského 3:6, 6:7. Vynikají-
cí výkon předvedla v Atlantě Novotná. 
V prvním kole přehrála Dragomirovou 
6:4, 4:4, skreč, ve druhém Wiesnerovou  
6:4, 3:6, 6:3, ve třetím Sugijamovou 6:3, 
6:4, ve čtvrtfi nále Selešovou 7:5, 3:6, 8:6 
a skončila až v semifi nále se Sanchezo-
vou-Vicariovou 4:6, 6:1, 3:6. O třetí mís-
to pak porazila M. J. Fernandezovou 
7:6, 6:4. Ve čtyřhře skončil pár Novotná, 
Suková ve fi nále, podlehl dvojici G. a M.J. 
Fernandezovy 6:7, 4:6. Dvouhru vyhrál 
Agassi a Davenportová, mužskou čtyřhru 
Woodbridge, Woodforde.

Český tenis na OH do roku 1924 
Na II. OH v Paříži v roce 1900, kde se poprvé představují tenistky, 
se probojovala do semifi nále dvouhry Hedwiga Rosenbaumová 
a spolu s britským tenistou Archibaldem Wardenem vybojovala 
bronzovou medaili ve dvouhře i ve smíšené čtyřhře. Měla za svým 
jménem napsáno Praha, nehlásila se k Českému olympijskému 
výboru a jen někteří olympijští historikové její medaile připisují k čes-
kým úspěchům. V roce 1900 startovaly ženy na olympiádě poprvé. 

V roce 1906 se konaly tzv. Letní olympijské mezihry, Řecko se bráni-
lo tomu, aby se olympijské hry stávaly součástí různých světových 
výstav (jako tomu bylo v případě LOH 1900 v Paříži a LOH 1904 
v Saint Louis), a tak nabídlo pořádání jakýchsi meziher pro rok 1906. 
Prezident MOV, baron Pierre de Coubertin se nejdříve této myšlence 
bránil, ale později se nakonec nechal přesvědčit. Do Athén přijelo 
skoro 850 závodníků ze dvaceti zemí, kteří soutěžili v 74 disciplínách, 
přesto všechny výsledky byly neofi ciální a nepočítaly se do statis-
tik MOV. Ladislav Žemla získal na těchto olympijských mezihrách 
bronzovou ve čtyřhře, výsledky meziher pak nebyly do ofi ciálních 
olympijských statistik započítány.

Čeští tenisté poprvé ofi ciálně startovali na IV. OH v Londýně v roce 
1908. Jak se tam dostali? Dr. Rössler-Ořovský ve své době patřil mezi 
nejuznávanější činovníky evropského sportu a přihlásil Českou 
Lawn-tennisovou asociaci za člena Anglického Lawn-tennisového 
ústředí. Cesta na olympijské hry byla otevřená. V naší výpravě byli 
Bohuslav Hykš-Černý, který se spolu s Karlem Robětínem-Fuchsem 
v turnaji na trávě jako jediní z našich dostali do 3. kola, dále Josef 
Gruss-Mičovský, Josef Rössler-Ořovský, Ladislav Žemla-Rázný, Kamil 
Vitouš, Jaroslav Žemla a Zdeněk Žemla-Jánský. Na V. OH ve Stockhol-
mu se ve dvouhře na trávě umístil Ladislav Žemla na čtvrtém místě, 
stejně jako ve čtyřhře s Jaroslavem Justem. V naší tenisové výpravě 
ještě startovali Jaromír Zeman, Bohuslav Hykš, Karel Ardelt, Josef 
Šebek, Karel Robětín-Fuchs, Jiří Kodl, Jaroslav Hainz, Antonín Kubeš, 
Jiřina Kubešová a Anna Šebková. V roce 1920 se Československo 
poprvé zúčastnilo OH jako samostatný stát, poprvé náš tenis také 
získal medaili, (nepočítáme-li bronzové úspěchy Hedwigy Rosen-
baumové z roku 1900), Milada Srbková a Ladislav Žemla byli třetí 
ve smíšené čtyřhře! Olympijských soutěží se ještě zúčastnili Karel 
Ardelt, Jaroslav Just, Bohuslav Hykš, František Týř a Otto Woff ek. Na 
posledních Hrách před přestávkou v roce 1924 skončilo snažení 
našich tenistů ve třetím kole, v něm byli ve dvouhře vyřazeni 
Pavel Macenauer a Jan Koželuh, Ladislav Žemla a Jan Koželuh 
ve čtyřhře. Dále československé barvy ještě hájili Friedrich Rohrer 
a Ernst Gottlieb.
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V  SYDNEY 2000 měl svou olympij-
skou premiéru také Miroslav Černošek, 
byl šéfem tenisové výpravy. Spokojený 
s  výsledky českých tenistů však nebyl. 
„Český tým byl představovaný 40. hrá-
čem světového žebříčku, ženský tým taky 
a z toho se dalo celkem jasně usoudit, že 
se jen těžko mohly očekávat nějaké indivi-
duální úspěchy. Nechci opakovat, že měl 
Jirka Novák nešťastný los, Pozzi je prostě 
jeho osudem, nemohlo to dopadnou jinak 
–  pátá hladká porážka. Hrdličkovou bo-
lely zuby a tak předpoklady splnila Dája 
Bedáňová a Jirka Vaněk. Z pohledu tenisu 
to prostě nebylo úspěšné vystoupení a mu-
sím přiznat, že to nemělo příznivou odezvu 
ani mezi reklamními partnery Českého 
olympijského týmu. Navíc jsem cítil, že vět-
šinou neprojevovali velký zájem o tenis 
a nakonec i návštěvnost na něm mě 
přesvědčila, že tenis prožívá do jisté míry 
svou krizi. Tedy nejen u nás doma, ale 
i celosvětovou,“ hodnotil Černošek českou 
účast. „Nechci složitě hledat důvody výpad-
ku naší tenisové výpravy, ale přece jen je na 
olympijském turnaji jiná atmosféra a jiné 
podmínky. Záleželo opravdu jen na tom, 
kdo se jim bude umět přizpůsobit a dokáže 
se soustředit pouze na tenis,“ říkal Ing. Jan 
Kukal, který byl v Austrálii jako trenér. Češi 
odehráli v Sydney deset střetnutí, ale jen 
dvě vítězná. Rikl s  Novákem měli podle 
předpokladů získat ve čtyřhře alespoň 
bronz, podlehli však Corretjovi s A. Cos-
tou 7:6, 5:7, 4:6. „Našim hráčům olympiáda 
prostě nevyšla, ale hlavně je mi líto výko-
nu debla, protože tam jsem viděl úplně 
jasně olympijskou medaili. Navíc by trable 
českého tenisu mohly vypadat úplně jinak, 
kdyby se zacinkalo olympijským kovem. 
Prostě bylo tam tolik vedlejších vlivů, že se 
s nimi náš debl nedovedl vyrovnat. Jirka 
Novák to nesl těžce, věřil v deblovou medaili, 
dá se říct, že tam pro ni jel,“ dodával Kukal. 
Adriana Gerši se loučila po necelé hodině 
v zápase proti osmé nasazené Belgičan-
ce Dominique van Roostové – 1:6, 1:6. 
Ctislav Doseděl neuspěl proti Chilanu Ni-
colasi Massuovi 2:6, 6:7, Jiří Novák popáté 
v kariéře nestačil na italského veterána 
Gianluku Pozziho po setech 1:6, 2:6. Kvě-
ta Hrdličková podlehla 3:6, 0:6 Paragua-
yce Rossaně De los Riosové. Vyhráli jen 
prostějovská Daniela Bedáňová a Jiří 
Vaněk. Bedáňová porazila Číňanku Čchien 

a pak podlehla Francouzce Halardové 3:6, 
4:6. Vaněk zdolal mladšího z bratrů Blacků, 
Wayna, 4:6, 6:1, 6:1. 

Při vyvrcholení mužské dvouhry byl 
Rus Jevgenij Kafelnikov analogií Andre-
ho Agassiho z Atlanty 1996. Podobně 
jako tehdy Agassi získal olympijský titul 
v sezóně, kdy podával jen průměrné 
výkony. Kafelnikov nevyhrál v roce 2000 
jediný turnaj ATP, do Sydney původně 
vůbec nechtěl odletět, v olympijském 
fi nále nakonec přehrál Němce Tommy 
Haase. Ženská dvouhra patřila potřetí za 
sebou na olympijských hrách Američan-
ce. Po Capriatiové a Davenportové usedla 
na trůn Venus Williamsová. Po znovuza-
řazení tenisu do olympijského programu 
byla Venus Williamsová první, komu se 
podařil double. 

Je třeba ještě přidat, že pro Černoška byla 
olympiáda v Sydney místem, kdy se začal 
seznamovat s olympijským marketingem. 
Už před olympiádou si plácl s  Janem 
Železným a ten byl v  Sydney jasným 
králem oštěpu. „Z hlediska naší fi rmy jsem 
rád, že jsme se dohodli s Českým atletickým 
svazem, budeme pořadateli mítinku Zlatá 
tretra 2001 v Ostravě a současně se bude 
v prvním srpnovém týdnu konat v Pro-
stějově Evropský pohár žen v plážovém 
volejbalu. Znovu jsem si potvrdil, že tenis 
má před sebou z hlediska sponzorské za-
jímavosti spíše složitější sezóny,“ dodával 
Černošek po olympiádě v  Sydney. 
V  Austrálii se Černošek lépe poznal 
nejen s  Železným, ale i s  docentem 
Pavlem Kolářem.

NA HRÁCH V SYDNEY 2000 se Miroslav 
Černošek defi nitivně ubezpečil, že vstou-
pí do olympijského marketingu. Čím ho 
olympijské hry oslovily? „Vedle super výko-
nů a českých úspěchů i perfektně zvládnutý 
marketink. Jsem v tomto směru trochu nebo 
i více profesně deformovaný a vnímám 
vždy práci s  reklamními partnery, úroveň 
mediálního obrazu akce, návštěvnost a prá-
ci s diváky, stejně jako prodej suvenýrů. To je 
právě to, co zatím v Česku až na mimořád-
né výjimky, jako je např. hokejové play-off  
či Zlatá tretra, příliš nefunguje. V  každém 
případě nabízí olympiáda neopakovatel-
nou atmosféru, je to spojení vynikajících 
výkonů a nádherné lidské člověčiny. 

Českoslovenští 
a čeští olympijští 

medailisté

Zlato:
1988, Soul: Miloslav Mečíř 

(dvouhra)

Stříbro:
1988, Soul: Jana Novotná 
a Helena Suková (čtyřhra)

1996, Atlanta: Jana Novotná 
a Helena Suková (čtyřhra)

Bronz:
1900, Paříž: Hedwiga 

Rosenbaumová (dvouhra 
a smíšená čtyřhra)

1920, Antverpy: Milada 
Skrbková a Ladislav Žemla 

(smíšená čtyřhra)

1988, Soul: Miloslav Mečíř 
a Milan Šrejber (čtyřhra)

1996, Atlanta: Jana Novotná 
(dvouhra)
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Nemusím jistě připomínat, že když se zapa-
luje olympijský oheň či zní hymna, jsou to 
zážitky, které se už neopakují.“ V roce 2001 
začal Černošek jednat s  Českým olym-
pijským výborem a v  roce 2002 na ZOH 
v Salt Lake City už začala spolupráce napl-
no. LOH Atény 2004, ZOH Turín 2006, LOH 
Peking 2008, ZOH Vancouver 2010, tam 
všude byly k  vidění aktivity společností 
Česká sportovní a TK PLUS. A vše samo-
zřejmě směřovalo k  olympijským hrám 
v Londýně 2012. Na začátku března 2009 
se v pražském hotelu Intercontinental ko-
nala tisková konference vedení Českého 
olympijského výboru a společností Česká 
sportovní, na které představitelé obou 
stran podepsali Memorandum o dlouho-
dobé vzájemné spolupráci. „Spolupráce se 
společností Českou sportovní trvá už osm let 
a myslím, že se ustálila na velmi dobré úrov-
ni,“ řekl tehdy předseda Českého olym-
pijského výboru Milan Jirásek na tiskové 
konferenci. „Jsme si vědomi toho, že Česká 
sportovní je klíčovou agenturou v českém 
sportu,“ dodal. Při této příležitosti předal 
šéf českého olympijského výboru Milan 
Jirásek Miroslavu Černoškovi Čestný od-
znak ČOV.

ATÉNY 2004 – OLYMPIÁDA TOMÁŠE 
BERDYCHA! Výsledky olympijského tur-
naje v Aténách 2004 byly poprvé v histo-
rii započítány do žebříčků ATP a WTA, o 
uzavření dohody s  ATP a WTA o udílení 
bodů za olympijský turnaj informoval 
prezident Mezinárodní tenisové federace 
ITF Francesco Ricci-Bitti v  roce 2003 na 
zasedání Tennis Europe v  Anconě. Muž-
ský olympijský turnaj byl bodově ohod-
nocen mezi turnajem ATP Masters a ATP 
Golden Series, ženský turnaj mezi úrovní 
turnajů kategorie Tier I. a Tier II. „Je to zcela 
jednoznačně nejlépe obsazený olympijský 
turnaj od doby, co v roce 1988 dostal do pro-
gramu,“ tvrdil šéf ITF Francesco Ricci-Bitti. 
Hrozby terorismu pochopitelně strašily i 
olympijské hnutí a tak Mezinárodní olym-
pijský výbor poprvé v historii hry pojistil 
na 170 milionů dolarů. Za pojistku zaplatil 
u syndikátu pojišťoven 6, 8 milionu dola-
rů a tato částka byla prý nižší jen proto, 
že k podpisu smlouvy došlo před tragedií 
v Madridu. Tehdy 11. března 2004 zasáhla 
tři vlaková nádraží v Madridu série pumo-
vých atentátů. Silné výbuchy zdrtily hlavní 

město pouhé tři dny před parlamentními 
volbami. Prezident MOV Jacques Rogge 
prohlásil, že v  žádném případě nejde o 
projev nedůvěry k  řeckým organizáto-
rům, ale opravdu nikdo nemůže garanto-
vat stoprocentní bezpečnost.

A český olympijský marketing? „Jsem si 
jist, že pro osvícené fi rmy je pět olympijských 
kruhů stále velmi prestižní spojenectví. Pro 
mě byla olympiáda vždycky vrcholem, nic 
nad ní nebylo. Tam už je jen sportovní nebe. 
Její sledování mě vždy naplňovalo hlubo-
kým vlastenectvím a sounáležitostí k  naší 
zemi. Vlajka, hymna na olympiádě, slzy se 
vám derou do očí a pak máte opravdu po-
cit, že někam patříte. Že se mohu podílet na 
olympijských úspěších našich sportovců je i 
splněním mého dávného snu,“ prohlásil Mi-
roslav Černošek před OH v Aténách.

Jak vypadala na ofi ciálních přihláškách ITF 
olympijská reprezentace ČR? Ve dvouhře 
Jiří Novák, Tomáš Berdych, Iveta Benešo-
va, Klára Koukalova a Barbora Strýcová, 
ve čtyřhrách Novák-Berdych, Damm-Suk 
a Průšová-Strýcová. Radek Štěpánek se 
účasti na OH vzdal, chtěl obhajovat body 
na amerických turnajích a tak se v nomi-
naci objevil Tomáš Berdych, který byl na 
listině ITF prvním náhradníkem. Šéfem 
české výpravy byl prezident ČTS Ivo Ka-
derka. První účast na olympijských hrách 
si připsala americká tenistka Martina Na-
vrátilová, která hrála čtyřhru se spoluhráč-
kou Lisou Raymondovou.

Česká reprezentace sice na medaili ne-
dosáhla, ale pro Tomáše Berdycha budou 
Atény navždy místem, kde defi nitivně 
vkročil do světového tenisu. „Každý z čes-
ké reprezentace odevzdal v  Aténách ma-
ximum,“ hodnotil olympijské vystoupení 
českých tenistů šéf výpravy Ivo Kaderka. „A 
Tomáš Berdych šokoval svět.“ Kdo v  Até-
nách získal zlato? Chilan Massu, Belgičan-
ka Heninová-Hardenneová a ve čtyřhrách 
Číňanky Tching Li, Tchien-tchien Sun a 
Chilané Gonzales, Massu. A jak byl šéf 
českého tenisu spokojen s výsledky české 
reprezentace? „Když vezmu, že ve dvouhře 
mužů startovalo z  první dvacítky šestnáct 
hráčů, tak to mluví za všechny komentáře 
a aténský turnaj se dal srovnávat se všemi 
Grand Slamy. Nechci se vymlouvat na los, 
ale osmnáctiletá Bára Strýcová měla v prv-

Nominovaní 
Češi na OH 
v Londýně
Tomáš Berdych, 
Radek Štěpánek, 
Petra Kvitová, 
Lucie Šafářová, 
Petra Cetkovská, 
Klára Zakopalová.

Čtyřhry: 
Berdych-Štěpánek, 
Štěpánek-Kvitová, 
Hradecká-Hlaváčková 
a Šafářová-Cetkovská.

O defi nitivní účasti 
rozhodlo ITF 28. června.
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ním kole světovou jedničku, ve čtyřhře s Prů-
šovou měly za soupeřky první nasazený pár, 
Jirka Novák v prvním kole Henmana a Ber-
dych ambiciózního Němce Mayera. Kdo si 
myslel, že se tam jede pro medaile, byl snílek! 
To jako byste si řekli – jedeme do Wimbledo-
nu či do Paříže pro semifi nále, ne, to prostě 
nejde. Škoda, že třeba nebyl v televizi zápas 
Nováka s Henmanem, byl to duel z říše snů, 
Jirka podal fantastický výkon. A jak Berdych 
šokoval svět, to snad ani nemusím připo-
mínat,“ hodnotil Atény prezident ČTS Ivo 
Kaderka.

Osmnáctiletý Tomáš Berdych při své 
olympijské premiéře našel cestou do 
hlavního olympijského komplexu, ozna-
čovaného zkratkou OAKA, výbornou for-
mu. Nejprve v úvodním kole poslal rychle 
domů wimbledonského čtvrtfi nalistu 
Němce Floriana Mayera 6:3, 7:5. Pak se 
postavil proti světové jedničce Rogeru Fe-
dererovi a slavně vyhrál 4:6, 7:5, 7:5! „Úžas-
ný pocit. Federer vyhrál Australian Open a 
dvakrát Wimbledon – a já ho teď porazil,“ 
radoval se český daviscupový reprezen-
tant. „Byl to můj životní výkon.“ Pak Tomáš 
přehrál Robreda 7:6, 4:6, 8:6 a zastavil ho 
až ve čtvrtfi nále 29. hráč ATP Američan Ta-
ylor Dent 4:6, 1:6. „Olympijský turnaj je tím 
nejlepším, co jsem v tenise zažil,“ tvrdil i přes 
prohru s Dentem Tomáš Berdych. 

V Aténách startovala osmička Čechů a vy-
hrála pět zápasů, tři z nich Tomáš Berdych. 
Jiří Novák až na svých třetích Hrách vyhrál 
zápas ve dvouhře, v  Atlantě i v  Sydney 
vždy podlehl v  prvním kole. V  Aténách 
porazil čtvrtého nasazeného Angličana 
Tima Henmana 6:3, 6:3. „Je to báječný po-
cit. Ještě jsem ho na olympiádě nezažil a o 
to jsou mé zážitky a pocity dojemnější,“ říkal 
šťastný Novák. „Je trošku paradox, že jsem 
dnes měl asi nejtěžšího soupeře ze tří olym-
piád, kterých jsem se zúčastnil.“ Na Michaila 
Južného z Ruska už však nestačil – 4:6, 3:6. 
Do druhého kola olympijského turnaje se 
neprobojovala ani jedna naše tenistka. 
Každá z trojice singlistek i deblistka Libu-
še Průšová si prožily olympijskou premi-
éru. Iveta Benešová si podle papírových 
předpokladů mohla s  Japonkou Akiko 
Morigamiovou poradit, ale nestalo se. 
Barbora Strýcová zase neměla štěstí se los. 
Ve dvouhře i čtyřhře s Libuší Průšovou ji 

losovací osudí poslalo na nejvýše nasaze-
né – proti světové jedničce Justine Heni-
nové-Hardenneové a páru Kuzněcovová 
– Lichovcevová. Klára Koukalová podlehla 
Magdaleně Malejevové. Ve čtyřhře mužů 
vyhráli Damm se Sukem nad domácím 
párem Economidis-Mazarakis, ve druhém 
podlehli chorvatskému páru Ivan Ljubičič 
a Mario Ančič.  Australané Arthurs, Wood-
bridge, druzí nasazení, zastavili Berdycha 
s  Novákem. Tomáš Berdych aténským 
olympijským vystoupením defi nitivně 
vstoupil do velkého tenisu.

PEKING NABÍDL V  ROCE 2008 HRY, 
které se pravděpodobně žádnému z dal-
ších pořadatelů už nepodaří překonat. 
Komentátoři neustále opakovali, že do-

mácím pořadatelům jde především o 
propagaci čínského režimu, ale v  závěru 
se stejně skoro všichni shodli – byly to nej-
monumentálnější olympijské hry v histo-
rii. S čím odjížděl na letní olympijské hry 
do Pekingu Miroslav Černošek? Už před-
tím byl na Hrách v Sydney a Aténách. „Pře-
ce jen jsem do Číny odjížděl z pohledu olym-
pijského marketingu v silnější a významnější 
pozici, na druhé straně sportovní marketing 
je stále stejný, musí se však udržovat v dobré 
kondici. Na olympiádě bylo hodně zástupců 
fi rem, se kterými spolupracujeme, hodně 
šéfů společností, kteří rozhodují o spolu-
práci se společností Česká sportovní nebo 
s TK PLUS. Osobní kontakt je hodně důleži-
tý, mnohdy rozhodující a nemohu chybět 
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tam, kde lidé zúročují naší dlouholetou spo-
lupráci.“ Jak vnímal Černošek z hlediska 
sportovního marketingu prezentaci 
obchodních partnerů na olympijských 
hrách? „Tento produkt má své – ANO 
a současně své – NE. Své ANO v tom, že je 
to opravdu bezkonkurenčně prestižní 
sportovní událost a své NE v tom, že Mezi-
národní olympijský výbor nepřipustí, aby 
partneři Národních olympijských výborů 
byli prezentováni. Takže prezentace na-
šich partnerů v  době olympiády je skoro 
nulová, kromě nějaké tabule či polsteru 
v Českém olympijském domě jim nemůže-
me nic nabídnout. Je třeba spíše vidět ten 
obrovský sportovní entuziasmus těch, se 
kterými máme podepsány smlouvy, a dáva-
jí nám fi nanční prostředky. Kdyby neměli 
vztah ke sportu, tak by museli říct – a kde 
se propagují na olympiádě naše fi rmy? Kde 
jsou další naši obchodní partneři?“ Společ-
nosti Česká sportovní a TK PLUS musely 
to hlavní odehrát v  předolympijském 
období a v  meziolympijských cyklech! 
„Na olympiádě pak – jednak osobními 
kontakty a potkáváním se těch, kteří se po-
tkat chtějí a potkat potřebují – nahradit to, 
že v  průběhu olympiády nejsou na spor-
tovištích fi rmy, které s  námi v  této oblasti 
spolupracují.“

V  areálu Olympic Green Tenis Park, 
jen kilometr od hlavního olympijského 
stadiónu Ptačí hnízdo a plavecké Vodní 
kostky se hrál vynikající tenis. Předem 
odmítl účast pouze jediný hráč širší svě-
tové špičky Američan Roddick, ostatní 
brali start v Pekingu většinou jako vrchol 
sezony. Dvouhru vyhrál Rafael Nadal, 
den po triumfu poprvé ovládl i světový 
žebříček. Roger Federer si olympijskou 
medaili vybojoval ve čtyřhře se Stanisla-
sem Wawrinkou. Mezi ženami se popr-
vé na velkém turnaji prosadila Jelena 
Dementěvová, Rusky obsadily dvouhru, 
stříbro získala Dinara Safi nová a bronz 
Věra Zvonarevorá. Ženskou čtyřhru vyhrá-
ly sestry Williamsovy. Závěrečná kola se 
odehrávala bez Čechů.

Jaké bylo bodové hodnocení olympij-
ských úspěchů pro žebříčky ATP a WTA? 
Zlatá medaile mužů 400 bodů, žen 353 
bodů, stříbro 280 a 245, bronz 205 a 175. 
Poražení v  boji o třetí místo 155 a 135, 

čtvrtfi nalisté 100 bodů, čtvrtfi nalistky 
90, postup do osmifi nále 50 a 48, postup 
do druhého kola 25, dostaly 28 bodů, 
za účast v prvním kole brali muži 5 bodů 
a ženy bod.

Los k  Čechům nebyl příznivý, Jiří Vaněk 
podle očekávání nestačil na nasazené-
ho Michaila Južného, Iva Mináře ve třech 
sadách vyřadil Olivier Rochus, Klára Za-
kopalová nepřešla přes Španělku Nurii 
Llagosterovou-Vivesovou. 

Dvacátá hráčka WTA Nicole Vaidišová 
prohrála s Alize Cornetovou, která byla na 
světovém žebříčku jen o dvě příčky výš. 
Ve čtyřhrách prošel alespoň do druhé-
ho kola pár Martin Damm – Pavel Vízner, 
který byl v  osmatřiceti letech při své 
olympijské premiéře vůbec nejstarším 
tenistou v  Pekingu. Proti Fyrstenbergovi 
s Matkowským měl náš pár ve druhé 
sadě dva mečboly... Iveta Benešová na 
úvod přešla přes Indku Sanju Mirzaovou, 
ta ve druhé sadě vzdala kvůli potížím 
se zápěstím, pak Benešová narazila na 
Venus Williamsovou a uhrála pět gamů.

Prostějovský klub měl v  olympijské 
nominaci silné zastoupení – Berdycha, 
Štěpánka, Šafářovou a Kvitovou. Na poli 
sportovní diplomacie sehrála v  Pekin-
gu velkou roli také a. s. Česká sportovní, 
na olympiádě působili Miroslav Černo-
šek, Petr Chytil a Zdeněk Duplák. Jediný 
nasazený český tenista Radek Štěpánek 
vypadl v prvním kole, dramatický duel 
s Michaelem Llodrou z Francie po více 
než dvou a půl hodinách prohrál 6:4, 6:7, 
9:11. Přitom Štěpánek získal první set 
a v  tie-breaku druhého setu vedl 5:2! 
V  rozhodujícím dějství si pak Štěpánek 
natáhl stehenní sval... „Olympiáda může 
být jen jednou za život, nechtěl jsem to za 
žádnou cenu vzdát.“ Hned se samozřejmě 
otevřel velký otazník nad osudem čtyřhry, 
Radek měl společně s Tomášem nastou-
pit proti brazilské dvojici Marcelo Melo, 
Andre Sá. Prohra s  brazílskou dvojici 
a hned v  prvním kole pak byla velkým 
překvapením – 7:5, 2:6, 6:8. Ve třetím 
setu naši vedli 4:3 a Radek měl výhodu 
podání… Brazilci proměnili třetí mečbol 
při Berdychově servisu. A co Radkovy 
svalové problémy? „Nejsem typ, který se 
vymlouvá. Přijel jsem sem hrát a bojovat 

„Kdy jsem poprvé začal 
vnímat olympijské hry? Bylo 
mi dvanáct a sledoval jsem 
olympijské hry v  Římě. Ob-
divoval jsem především at-
letku Wilmu Rudolphovou, 
které celý svět začal říkat 
pro její tři sprinterská zlata 
Černá gazela, dvojnásob-
ného olympijského šampi-
ona, německého sprintera 
Armina Haryho. Nedá se za-
pomenout ani na bosého 
maratónce Abebe Bikilu. 
Taky si pamatuji naše zlaté 
římské medaile boxera Bo-
humila Němečka, Evy Bosá-
kové na kladině a dvojskif 
Kozák – Schmidt. A z  po-
hledu olympijské historie 
to byl určitě jedinečný Emil 
Zátopek, ten ovlivnil snad 
každého a všichni jsme si 
na něj alespoň hráli. Prostě 
jsme chtěli být nejlepší jako 
on. Věděl a ví o něm celý 
svět, dokázalo to nespočet 
anket. A jsem rád, že Emil 
Zátopek byl právě při naší 
akci Sportovní osobnosti 
století vyhlášen – Sportov-
ní legendou století, že jsme 
alespoň takhle mohli sym-
bolicky poděkovat za to, co 
pro naše národní sebevědo-
mí udělal.“

Miroslav Černošek
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do poslední chvíle, a bohužel to nevyšlo 
ve dvouhře ani ve čtyřhře.“

Na Berdycha se nakonec usmálo štěstí 
při dodatečném losu, měl původně 
hrát proti pětadvacetiletému Chorvatu 
Karanušičovi, který vyřazením Rogera 
Federera na turnaji v Cincinnati přispěl 
k jeho pádu z postu světové jedničky. 
Místo něj byl do olympijského hracího 
pořádku dosazen Číňan Jü Sin-jüan, tomu 
patřilo 728. místo ATP. Třebaže ho mnozí 
varovali, že mu určitě bude vadit špatný 
vzduch a smog, Berdych po příletu řekl, že 
– „ale ono to počasí je tady víceméně stejné 
jako v Americe. Dusno, vlhko. Myslím si, že to 
nebude žádný velký problém.“ Berdych hrál 
v Číně už před čtyřmi lety v Šanghaji, pak 
byl náhradníkem na závěrečném turnaji 
Masters a olympijský turnaj považoval za 
svůj první velký start v  této zemi. Zápas 
s  třiadvacetiletým Číňanem Jü Sin-jüa-
nem, který hrál levou rukou, měl Tomáš 
spíše na rozehrání. „Nikdy jsem ho nevi-
děl, nevěděl jsem, co bude hrát, ale po prv-
ních míčích bylo vše jasné,“ říkal Tomáš po 
zápase, který vyhrál 6:1, 6:2. Ve druhém 
kole čekal Berdycha Ital Seppi, Tomáš 
s ním prohrál dva ze tří dosavadních vzá-
jemných zápasů, krátce před olympiádou 
ho třiatřicátý hráč světa vyřadil na turnaji 
v Cincinnati. „Pomohl jsem si podáním 
a docela jsem mu stačil ve výměnách od 
základní čáry.“ Berdych vyhrál 6:3, 7:6 (4).

Berdychovi stál v  cestě mezi posledních 
osm Federer, kterého porazil před čtyřmi 
lety na olympiádě v Aténách. Švýcar vládl 
od Atén světovému tenisu, až před olym-
piádou se jeho trůn zachvěl. Berdych byl 
v době pekingských her dvacátým hrá-
čem žebříčku, zkušenější, vyhrál tři turnaje 
ATP ve dvouhře. „Od Atén mě Fereder už 
šestkrát porazil, určitě je v  tomhle zápase 
jasným favoritem, mohu jen překvapit,“ říkal 
Tomáš před zápasem. Před čtyřmi lety byl 
Federer necelý půlrok světovou jedničkou 
a v olympijském turnaji s Berdychem pro-
hrál. V Pekingu Tomášovi dávnou porážku 
oplatil 3:6, 6:7(4). „Federer byl k  poražení. 
Nebo alespoň se s  ním dalo sehrát vyrov-
nanější utkání. Mohlo to prostě být lepší, 
kdyby se mi více dařilo. Šance byla, ale já 
jsem necítil správný rytmus ve své hře. Chtěl 
především hrát s Federerem vyrovnanou 

hru, dotáhnout sety do tie-breaku. Na to ale 
musí člověk dobře servírovat a to se mi příliš 
nedařilo.“

Lucie Šafářová přehrála v  prvním kole 
Maret Aniovou z Estonska 6:4, 6:2, zápas 
se protáhl dlouho přes půlnoc, ve druhém 
kole vyřadila ve třísetové bitvě Ukrajinku 
Marii Korytcevovou 2:6, 6:1, 7:5. Více než 
dvouhodinový duel defi nitivně zlomila 
jednadvacetiletá Šafářová za stavu 5:5 
ve třetí sadě, kdy Ukrajince sebrala čis-
tou hrou servis. Šafářová už svou šanci 
nepustila a proměnila hned první mečbol. 
Lucku čekala ve třetím kole Rakušanka 
Sybille Bammerová, v žebříčku WTA ji 
patřilo 32. místo, byla o padesát příček 
výš než Šafářová. Ta také prohrála všechny 
tři vzájemné duely. Lucie Šafářová nastou-
pila proti Rakušance po nočním dramatu 
s Ukrajinkou Korytcevovou a to se určitě 
podepsalo na jejím výkonu, oba noční 
duely ji vzaly hodně sil a možná i postup 
do olympijské osmičky. „V prvním setu jsem 
měla nějaké šance i setboly. Ale Bammero-
vá vždycky dobře zaservírovala a já jsem 
nedokázala zatlačit a získat ten poslední 
míč,“ říkala po zápase Šafářová, s Bamme-
rovou prohrála i čtvrtý vzájemný zápas… 
„Po dvou nocích, kdy jsem skončila v jednu 
ráno, jsem už hlavně ve druhém setu měla 
těžké nohy,“ připustila Šafářová při hod-
nocení zápasu. „Po prvním kole jsem šla 
spát kolem druhé, po druhém kole v půl třetí 
ráno.“ A začínala program třetího kola… 

O startu Petry Kvitové rozhodla volná 
karta, o kterou žádal ČTS, Petra moh-
la nastoupit v  deblu s  Lucií Šafářovou. 
Osmnáctiletá Petra se na olympijském 
turnaji moc neohřála, spolu se Šafářovou 
získaly proti zkušené australské dvojici 
Stosurová, Stubbsová jediný gem. 

Jak na Miroslava Černoška, majitele 
společnosti Česká sportovní, která úzce 
spolupracuje s  Českým olympijským 
výborem, zapůsobil před čtyřmi roky 
Peking? „Přiznám se, mediální kampaň 
před olympijskými hrami mi říkala, že mě 
Peking asi moc neosloví, ale musím potvrdit 
opak, vše bylo dokonale připravené – skvě-
lá organizace, logistika dopravy, opravdu 
velkolepé prostředí, spousta dobrovolníků, 
kteří byli kdykoliv ochotní pomoci. Domní-
vám se, že z tohoto pohledu a v tomto světle 

Miroslav Černošek vystu-
doval Filosofi ckou fakul-
tu Univerzity Palackého 
v  Olomouci, obor pedago-
gika – literatura, divadlo, 
fi lm a k umění má blízko. Na 
olympijských hrách se také 
soutěžilo v  těchto disci-
plinách, v  roce 1912 byly 
poprvé udělovány medaile 
za díla v  literatuře, hudbě, 
malířství, sochařství či ar-
chitektuře. „Olympijské hry 
byly i oslavou ducha, dnes 
je však jiná doba, ale kdy-
bych přece jen měl šanci 
v této otázce zaujmout sta-
novisko, tak věřte, umělecké 
soutěže by určitě přinesly 
do olympismu nový etic-
ký rozměr. Od roku 1952 
se už v rámci her konají jen 
národní umělecké přehlídky 
a medaile za kušt se neudě-
lují. Přesto jsou dokonalou 
kulisou velkého sportovního 
svátku. Moc se o tom neví, 
ale první zlatou za literaturu 
za báseň Óda na sport získal 
právě zakladatel moderních 
olympijských her Pierre de 
Coubertin, soutěžil tehdy 
pod pseudonymem. Daři-
lo se i Čechům, v roce 1932 
získal Josef Suk stříbro za 
známý pochod V nový život, 
přitom zlato a bronz nebyly 
uděleny, bronzem byla oce-
něna i socha Odyssea Jaku-
ba Obrovského. O čtyři roky 
později získala bronzovou 
medaili orchestrální skladba 
Horácká suita Josefa Křičky,“ 
říká Černošek.
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je přemýšlení o Praze olympijské naprosto absurdním divadlem. 
Nechci se vyjadřovat k výsledkům české olympijské reprezentace, 
zvýšila se konkurence, prosazují se Afrika, Střední a Jižní Amerika, 
tyto státy vstoupily do disciplín, ve kterých se nikdy nepohybovaly, 
a opakovaně se mi stalo, že jsem nepoznával vlajky, které stoupaly 
na stožár. Nové tisíciletí přineslo obrovskou konkurenci ve všech 
lidských činnostech a prosadit se mohou jen největší osobnosti.“

LONDÝN 2012 a magický All England Lawn Tennis Clubu 
ve Wimbledon. Žádný olympijský turnaj se nekonal v tak do-
konale tenisovém prostředí, jaké tentokráte nabízí Wimbledon. 
Podle přihlášek a nominací národních olympijských výborů 
bude ve dvouhrách mužů i žen na startu olympiády devate-
náct z dvaceti nejlepších hráčů žebříčků ATP a WTA. Chybějí 
jen Američan Mardy Fish a Francouzka Marion Bartoliová. Bude 
se hrát na dvanácti dvorcích, sedm jich bude od 23. července 
k  dispozici na trénink. Centrální dvorec má kapacitu 14  971 
diváků, dvorec číslo 1 má místa pro 11 393 diváků, kurt číslo je 
pro 4 060 fanoušků olympijského tenisu. Losování se uskuteční 
26. července 11 hodin, bude se hrát míči Slazenger Wimbledon 
Ultra Vis Hydroguard, hlavním rozhodčím je Stefan Fransson. 
Olympijský turnaj se koná v termínu 28. 7. – 5. 8. 

CO ŘEKLA PŘED LONDÝNSKOU OLYMPIÁDOU ředitelka 
tenisových projektů TK PLUS Petra Langrová? „Naši hráči mají 
velké ambice, tráva jim svědčí, bude se hrát opět ve Wimbledonu, 
který důvěrně znají a dosáhli tam už vynikajících výsledků, To-
máš byl ve fi nále a Petra loni získala titul. Věřím v jednu nebo dvě 
medaile. Moc to přeji Petře, která měla letos na začátku sezony 
zdravotní problémy, možná překvapí i mix. Hodně však bude 
záležet i na nasazení. Na trávě je však možné úplně všechno. 
Jsem optimistka.“

Vzpamatuje 
se wimbledonská tráva?

Jen dvacet dnů dělí od sebe Wimbledon 
a olympijský turnaj, který se uskuteční v All 
England Clubu a všichni si kladli otázku: Vzpa-
matuje se tráva na wimbledonských kurtech 
po dlouhém turnajovém maratonu? Organizá-
toři byli na obnovu povrchu připraveni a jediné, 
čeho se báli, byly rozmary počasí. Neil Stubley, 
správce travnatých dvorců ve Wimbledonu, 
který letos defi nitivně převzal roli po svém 
šéfovi Eddiem Seawardovi, měl k dispozici tým 
pětatřiceti lidí. „Na tento úkol se připravujeme 
už dva roky a víme, že se na začátku olympiá-
dy se všechno musí opět zelenat, musí zmizet 
hnědá místa. K tomu jsou připravena speciální, 
rychleji klíčící semena,“ říká Neil Stubley.

Eddie Seaward, který byl dlouhá léta krá-
lem wimbledonského pažitu a letos odchází, 
konstatoval, že – „olympiáda je komplikace 
a musím přiznat, že to pro trávu není dob-
ře. Ale naším úkolem bylo se s tím vypořádat 
a to jsme udělali.“ On to byl, kdo po nástu-
pu do role správce wimbledonské trávy 
v 90. letech minulého století překvapil vede-
ní All England Lawn Tennis Clubu, když ozná-
mil, že je používána špatná tráva. Nikdo tomu 
tehdy nechtěl věřit, ale přesto vedení klubu 
přesvědčil a získal fi nance na nový výzkum. 
Začal spolu s  ostatními šlechtit trávu v ob-
lasti tři sta kilometrů severně od Londýna… 
Hned, když skončil wimbledonský turnaj, byla 
do země vsazena nová tráva. Jaké potřebova-
li správci wimbledonské trávy počasí? Teplo 
okolo 23 stupňů s lehkými přeháňkami. Pro 
olympijský turnaj má být připraveno dvanáct 
z devatenácti travnatých kurtů.

Olympiádou rituál wimbledonské trávy 
nekončí – za šestatřicet hodin po závěrečném 
ceremoniálu tenisového turnaje na ní mohou 
hrát členové klubu. „Tráva barvu nezmění, jen 
areál se oblékne do olympijských symbolů, 
hráči budou místo bílé mít barevné dresy,“ říká 
Neil Stubley. A vše bude pokračovat dál. Jaké 
platí v All England Clubu už dlouhá desetile-
tí nařízení pro výšku wimbledonské trávy? 
V zimě je střižena na 15 milimetrů, v březnu na 
12, začátkem dubna na devět a pro hru na osm 
milimetrů.
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Davis Cup
Davis Cup

Srbsko 
nemělo naději
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Češi vrátili Srbům porážku z  Bělehradu 
a moc po tom toužili. Po slavném postupu 
do fi nále Davisova poháru v sezoně 2009 
jsme v  září 2010 prohráli v  Bělehradě.  
„Do Srbska jsme tehdy letěli v naději, že po 
roce 2009 opět postoupíme do fi nále Davi-
sova poháru,“ říkal před dvěma lety nehra-
jící kapitán Jaroslav Navrátil. „Vedli jsme 
po čtyřhře 2:1, bod nám chyběl k  postupu 
do fi nále. V Bělehradě jsme tehdy měli vel-
kou šanci, někdy však bylo kolem zápasu 
velké divadlo, nevědělo se, zda Djokovič 
nastoupí nebo ne, chvíli byl v  hotelu s  tý-
mem, pak zase odjel, pro bulvární novináře 
ideální příběhy.“ Po sobotě to bylo před 
dvěma roky hodně nadějné, v  neděli 
v  první dvouhře nastoupil Djokovič pro-
ti Tomášovi, ten vyhrál první set a pak se 
Novak po jednom nedoběhnutém míči 
skácel k  zemi, dlouho ležel na koberci, 
diváci křičeli a co bylo špatné – Tomáš 
naprosto vypadl z rytmu. „Djokovič kulhal, 
lidé šíleli, ale i tohle ke sportu patří, prostě 
Novak tehdy udělal všechno, aby vyhrál, 
našel cestu k  vítězství. Nám se to samo-
zřejmě nelíbilo, ale oni byli chytří a uděla-
li všechno, co je potřeba. A nyní chceme 
Srbsku ve sportovní duchu nepříjemnou po-
rážku vrátit,“ přidával český kapitán. „Všich-
ni máme ten zápas v  paměti, hráči na něj 
určitě dlouho nemohli zapomenout.“

I o tom byla atmosféra před zápasem v O2 
Areně, kam se česká reprezentace se vra-
cela do po pěti letech, v druhé polovině 
září 2007 se tam hrál barážový duel se 
Švýcarskem, ve kterém nastoupil Roger 

Federer. Po více než třech letech se teh-
dy představil český tým kompletní – i se 
Štěpánkem a stála za tím stála dokonalá 
Černoškova sportovní diplomacie. Před-
tím 14. srpna 2007 na tiskové konferenci 
v  pražském hotelu Hilton oznámil ma-
jitel společnosti Česká sportovní, že se 
s  Radkem a jeho manažerem dohodl 
během Roland Garros na jeho návratu k 
týmu. Tím začala nová éra českého Davis 
Cupu, která zatím vyvrcholila postupem 
do fi nále v roce 2009. „Velké zápasy se dají 
vyhrát jen s Tomášem a Radkem,“ řekl pak 
několikrát kapitán Jaroslav Navrátil. 

Srbové přiletěli do Prahy bez Novaka 
Djokoviče, nedůvěřivci si však stále 
mysleli, že se objeví na čtvrtečním losová-
ní na pražské radnici. „Až tam nebude, tak 
tomu uvěřím,“ komentoval dohady kolem 
světové jedničky český kapitán Jaroslav 
Navrátil. „Není třeba opakovat, že Srbsko 
s Djokovičem je jen těžko k poražení, první 
hráč světa má za sebou vynikající sezonu 
a vzájemná zápasová bilance Tomáše 
i Radka s Novakem také není nijak povzbu-
divá. Kdyby Djokovič nepřijel, naše šance 
by výrazně stouply a mohli bychom Srbsko 
porazit,“ říkal Navrátil. 

Atmosféra před zápasem se Srbskem 
měla vnitřní nervozitu, O2 Arena byla 
vyprodaná za třicet hodin, tenisový národ 
se ptal, zda přijede Djokovič nebo ne, ale 
Berdych hned na srazu daviscupového 
týmu prohlásil – „doufám, že si lidi kupují 
lístky na nás, na Česko, ne na Djokoviče. 

ČR – Srbsko 4:1

Světová skupina, 
čtvrtfi nále,

Praha, O2  Arena

6. – 8. 4. 2012

Berdych – Troicki 
6:2, 6:1, 6:2

Štěpánek – Tipsarevič 
7:5, 4:6, 4:6, 6:4, 7:9

 Berdych, Štěpánek 
– Zimonjič, Bozoljac 

6:4, 6:2, 7:6 (7:4) 

Berdych – Tipsarevič 
7:6(8:6), 7:6(8:6), 

7:6(9:7) 

Rosol – Troicki 
7:6(5), 7:5

Proč se Češi rozhodli v zápase se Srbskem pro antuku? „Když jsme vybí-
rali povrch, tak jsme vůbec nemysleli na Djokoviče, ten to umí na všech 
površích, ale šlo nám o další hráče, Janko Tipsareviče, Viktora Troického 
a Nenada Zimonjiče. Ze všech povrchů mají Tipsarevič i Troicki na antuce 
nejhorší výsledky. Na druhé straně Tomášovi je prakticky jedno, na jakém 
povrhu hraje a stejné to je i s Radkem. Oba jsou schopni Troického a tře-
ba jeden z  nich Tipsareviče na antuce porazit, je tu navíc naše čtyřhra 
a Zimonjič, i když patří k vynikajícím deblistům, je také lepší na rychlém 
povrchu,“ říkal kapitán Navrátil před zápasem.

„Davis Cup je pro mě sr-
deční záležitost a udělám 

všechno pro to, aby se 
nám podařilo uspět. Když 
si vzpomenu na rok 2007, 
kdy jsme tu byli naposle-
dy a hráli se Švýcarskem, 

tak mám husí kůži. Ne, 
na to se nedá zapome-

nout, byl to jeden z mých 
největších zážitků.“  

Radek Štěpánek
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A doufám, že všichni fanoušci si přejí, aby se 
nám podařilo postoupit.“ Češi pro výhodu 
domácího prostředí udělali maximum, 
pozvali srbský tým na antuku a v průběhu 
týdne ji připravovali tak, aby vyhovovala 
především Berdychovi. Na povrch v  O2 
Areně si Srbové zvykali přece jen hůř, na 
antuce hráli naposledy loni na Roland 
Garros… „Skáče to nízko a rychle, jindy 
pomalu, ale všichni se musíme přizpůsobit,“ 
říkal Troicki, který se na tomto povrchu 
trápí nejvíce. „Domácí chápu, já antu-
ku rozhodně nevyhledávám, není to můj 
povrch,“ dodával Troicki. „Dělám všechno 
pro to, abych si na ni zvykl, i když mnoh-
dy mám dojem, že tahle antuka je jiná, 
než všechny ostatní,“ komentoval antuku 
Tipsarevič. „Je taková, aby se na ní hrálo 
dobře domácím, jinak to ani být nemůže.“ 

Pondělní žebříček ATP před víkendovým 
zápasem hovořil pro nás, Berdych byl na 
7. místě, 24. Štěpánek, 82. Rosol, v  týmu 
byl ještě deblista Čermák. Tipsarevič byl 
jedno místo za Berdychem, Troicki 27., 

Dušan Lajovič – 228., k  nim deblista 
Nenad Zimonjič. Těsně před losováním 
nehrající srbský kapitán Bogdan Obrado-
vič Lajoviče vyměnil za Bozoljace.

Když se v  sále pražské radnice neobjevil 
Novak Djokovič, zmkli konečně blázniví 
snílci, kteří roznášeli zaručené zprávy, že 
světová jednička tajně přijela do Prahy 
a přijde na losování. Tenisové fantasma-
gorie defi nitivně skončily, když pražský 
primátor Bohuslav Svoboda sáhl do po-
háru a při slavnostním losování rozhodl, 
že jako první měli jít na antukový dvorec 
Tomáš Berdych a Viktor Troicki, po nich 
Radek Štěpánek s Jankem Tipsarevičem. 
„Když to půjde podle ideálního plánu a mně 
by se podařilo první utkání zvládnout, tak 
by to mělo být pro Radka lepší. Na druhé 

straně to bude velký tlak na Tipsareviče, Ra-
dek by na něj mohl vlítnout s prvním bodem 
v zádech,“ říkal Berdych po losování. „Los 
je pouhá formalita, počítají se uhrané body 
a je jedno v jakém pořadí je získáme. Ale 
určitě se mi bude hrát líp, když povedeme,“ 
dodával Štěpánek.

Tomáš Berdych v prvním zápase doslova 
vyhnal Viktora Troického z kurtu, do sta-
tistik si připsal nejsnadnější výhru ve své 
daviscupové kariéře – 6:2, 6:1, 6:2! Sed-
mý hráč světa povolil Troickému pouze 
pět gamů a překonal tak svůj výsledkově 
nejvydařenější daviscupový zápas z roku 
2006, v  marockém městě Oujda tehdy 
7. dubna porazil Mehdiho Tahiriho 6:3, 
6:1 a 6:2. Nejlepší psychické povzbuze-
ní před zápasem se Srbskem měl Radek 
Štěpánek. Týden předtím zvítězil spolu 
s Leandrem Paesem ve fi nále čtyřhry na 
turnaji Masters v Miami. Zápas Štěpánka 
s Tipsarevičem byl plný nervozity. Štěpá-
nek šel na dvorec s jistotou českého vede-
ní, Srb musel vyrovnat, pokud chtěli hosté 

pomýšlet na postup do semifi nále. Ten 
zápas trval pět hodin a sedm minut! Ve 
čtvrtém setu už kráčel Srb k vítězství, vedl 
4:2, ale Štěpánek čtyřmi gamy v řadě stav 
vyrovnal. V pátém setu měl Radek za sta-
vu 6:5 první mečbol, ale returnoval do sítě. 
Další dvě šance zápas ukončit si vybojoval 
za stavu 7:6 a 40:15, ale opět neuspěl. 
Vzápětí pomohl soupeři k brejku dvěma 
dvojchybami a po velkém boji prohrál. 
Bylo to fantastické tenisové divadlo, ve 
kterém bylo úplně všechno! Oba měli šan-
ci zápas ukončit a radovat se z  vítězství, 
oba byli jen krok od porážky, ale nakonec 
se tenisové štěstí usmálo na Tipsareviče. 
„Radek tam nechal duši. Měl proti Tipsare-
vičovi tři mečboly, podal fantastický výkon. 
Když si vezmu, jak se Radek fantasticky vrátil 

Začátek v záři 
slavných trofejí
V ČD centru hlavního 
nádraží v Praze byla při 
srazu tenistů zaháje-
na výstava Nejcenněj-
ší trofeje Petry Kvitové 
a Tomáše Berdycha. V 
prosklených vitrínách 
byly k vidění vítězný 
wimbledonský vítězný 
talíř Kvitové, správněji 
mísa Venus Rosewater, 
kterou získávají šampi-
onky od roku 1886. Dále 
byly vystaveny broušený 
pohár za Turnaj mistryň 
a trofej za titul týmu ve 
Fed Cupu. Berdych za-
půjčil stříbrný talíř, který 
získal za fi nále dvouhry 
ve Wimbledonu 2010, 
a repliku Salátové mísy 
pro fi nalistu Davis Cupu 
z roku 2009. O výstavu 
byl velký zájem.

„Radek nechal na dvorci duši. Měl proti Tipsarevičovi tři mečboly, podal 
fantastický výkon. Když si vezmu, jak se fantasticky vrátil do zápasu, ve 
čtvrtém setu si už všichni mysleli, že je konec, ale on je prostě bojovník. A 
když se otočím zpátky a v duchu si promítnu šance, které Radek měl, tak 
stav 1:1 po prvním dnu je pro mě zklamáním.“ 

Jaroslav Navrátil 
po pátečním daviscupovém programu
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do zápasu, ve čtvrtém setu si už všichni my-
sleli, že je konec, ale on je prostě bojovník. 
A když se otočím zpátky a v duchu si promít-
nu šance, které Radek měl, tak stav 1:1 po 
prvním dnu je pro mě zklamáním,“ hodnotil 
kapitán Navrátil páteční program. 

V sobotu Berdych se Štěpánkem porazili 
Zimonjiče s Bozoljacem hladce ve třech 
setech, připsali si v Davisově poháru de-
sátou výhru z  jedenácti zápasů, prohráli 
za pět let jen jednou, před třemi lety ve 
fi nále španělské dvojici Verdasco, Lopez. 
„Tom hrál výborně, já jsem rád, že to máme 
za sebou. Těžko někdo mohl čekat, že budu 
na dvorci lítat, usnul jsem kolem půl páté 
ráno,“ říkal unavený Radek. 

Vedli jsme 2:1, srbský kapitán Bogdan 
Obradovič se však nevzdával. „V neděli 
se hraje ještě o dva body, před dvěma roky 
jsme v Bělehradě také prohrávali 2:1 a nako-
nec jsme vyhráli.“  Navrátil byl klidný. „Tehdy 
měli v mančaftu Djokoviče, už se jim to zno-
vu nepodaří.“

A hlasy před nedělí? „Musíme jít krok 
za krokem. Ten další je porazit Tipsareviče. 
Já se cítím dobře,“ vyhlásil Berdych. Co na 
to Tipsarevič? „O den více jsem odpočíval, 
na zdejší antuku jsem si už zvykl a Tomáš 
bude pod velkým tlakem. Musí získat tře-

tí bod, protože v  pátém zápase bude mít 
Viktor rozhodně více sil než Štěpánek,“ 
kalkuloval nejlepší Srb. „Máme dvě šance. 
Pevně věřím, že jednu z nich proměníme,“ 
říkal Štěpánek. „Musím sebrat všechny síly 
a jít do toho, ale myslím si, že to nebude ani 
potřeba, Tomáš hraje výborně a Tipsareviče 
porazí.“ 

V  neděli získal Tomáš Berdych třetí bod, 
Tipsareviče porazil ve třech tie-breacích, 
za rozhodnutého stavu dostal šanci Ro-
sol a favorizovaného Troického přehrál ve 
dvou setech. Srbové moc nadějí neměli, 
Berdych odvedl vynikající výkon, vypro-
daná O2 Arena viděla dokonalý tenis. 
V polovině září v semifi nále v Argentině to 
bude mnohem složitější… V září s Argentinou

Jak viděl těsně po 
zápase se Srbskem 
naše šance v  semifi nále 
kapitán Navrátil? „Sesta-
va Juan Martín del Potro 
a David Nalbandian je 
hodně silná, navíc na 
domácí antuce, ale Tomáš 
předvedl vynikající výkon 
a proč by ho nemohl zo-
pakovat v Argentině? Také 
Radek dokázal, že má stá-
le sílu bojovat v  daviscu-
povém týmu. Jsme opět 
v  semifi nále, Argenti-
na bude doma určitě 
favoritem, ale my tam 
nepojedeme předem po-
raženi.“ A co Tomáš Ber-
dych? „Šance na postup 
do fi nále jsou vždycky, 
bude záležet, jestli se 
sejdou kompletní, což se 
za poslední dobu stalo 
vlastně jen loni ve fi ná-
le a letos. Semifi nále se 
hraje až v září, do té doby 
se toho může ještě hodně 
stát a navíc –  hrají se tři 
Grand Slamy a navíc se 
konají olympijské hry. Pro 
všechny bude tahle sezo-
na hodně náročná…“

 „Velká gratulace českému týmu, věřil jsem, že Srbsko porazíme, už kvůli 
tomu, co se v Bělehradě dělo před dvěma roky. Všichni jsme hrdi na to, co 
český týmový tenis v Davisově poháru dokázal.“ 

Ivo Kaderka

„Týmový tenis českého 
diváka táhne, Davis Cup 

i Fed Cup má u nás velkou 
tradici, výsledky v těchto 

soutěžích víceméně určují 
– jak se českému tenisu 

v sezoně daří.“

Miroslav Černošek, 
majitel společnosti

Česká sportovní
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Jsme opět 
ve fi nále!

Fed CupFed Cup

ČR – Itálie 4:1

Světová skupina, 
semifi nále, 

Ostrava, ČEZ Arena, 

21. – 22. 4. 2012

Šafářová – 
Schiavoneová 

7:6(3), 6:1

Kvitová – Erraniová 
6:4, 6:3

Kvitová – Schiavoneová 
6:4, 7:6(1) 

Hlaváčková – Erraniová 
6:2, 2:6, 2:6

Hlaváčková, Hradecká 
– Pennettaová, 

Erraniová 
5:6 skreč Itálie
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Postup do fi nále Fed Cupu byl 
v  dokonalé prostějovské režii! První 
krok udělala Lucie Šafářová, další dva 
přidala Petra Kvitová. Po třech dvou-
hrách vedla česká reprezentace 3:0 
a neztratila ani set! Nejdříve po 
přesvědčivém výkonu porazila Šafá-
řová světovou dvanáctku Francescu 
Schiavoneovou, pak Petra Kvitová 
přehrála hvězdu barcelonské antuky 
Saru Erraniovou a druhý den získala 
třetí bod s  italskou jedničkou Schia-
voneovou. V  prvním listopadovém 
týdnu nastoupí český fedcupový tým 
proti Srbsku, které překvapivě vyhrá-
lo v  Moskvě.  „Poprvé je poprvé, takže 
postup do fi nále, který jsme zažily loni, 
byl nový a velké překvapení. Letos už 
víme, jak to všechno chutná a já dou-
fám, že se nezastavíme ani ve fi nále, zase 
se porveme o mísu, protože si pamatuji 
z Moskvy, že zvednout ji nad hlavu 
je neuvěřitelný pocit. Ráda bych si to 
zopakovala,“ řekla Petra Kvitová po 
zisku třetího rozhodujícího bodu.

Martin Štěpánek, náměstek primátora 
města Ostravy vytáhl při losování na 
ostravské radnici jméno Lucie Šafářové 
a tím bylo dáno pořadí prvních dvou-
her. Zástupkyně ITF v  Ostravě Indrig 
Lofdal Bentzerová při losování neopo-
menula připomenout, že český tým 
čekal třiadvacet let, aby loni získal 
trofej, a určitě ji bude chtít obhájit. 
„V semifi nále před vámi však stojí velký 
a zkušený soupeř – Itálie,“ zdůrazňovala 
Bentzerová.

Lucie Šafářová v úvodní dvouhře před-
vedla dokonalý tenis, ve kterém bylo 
úplně všechno – suverénní cesta za 
vítězstvím, stejně jako chvilkové trápe-
ní, co však bylo důležité, Lucka nako-
nec našla důležitou sílu a získala první 
bod. Hned na začátku získala Šafářová 
podání Schiavoneové, vedla 2:0, jas-
ně šla za vítězstvím v prvním setu, ale 
v  desáté hře poprvé klopýtla, prohrá-
la podání a najednou to bylo 5:5. Pak 
Italka přidala gem, vedla 6:5, při po-
dání Šafářové ještě 40:15, ale Lucka 
ukázala svou sílu a dotlačila set do 
tie-breaku. V  něm už kralovala – 4:0, 
6:1, 7:3. V druhém setu už Italka hlavu 
nezvedla – prohrála 1:6. „Je krásné vy-
hrát první bod, začínat jsme chtěly obě. 
Když se to vylosovalo, tak jsme se na 
sebe smály, že já byla ta šťastnější. Zase 
na druhou stranu, Petra byla posled-
ní dobou vždycky druhá a bylo z toho 
vedení 2:0. Takže myslím, že to přináší 
štěstí,“ říkala po zápase hodně šťastná 
Lucie Šafářová. Ve fi nálovém duelu loni 

v Moskvě se ve dvouhrách neprosadi-
la, v Ostravě přišla na dvorec silnější 
a hlavně sebevědomější Šafářová. 
„Doufám, že to Peťu nakopne a přinese 
hned druhý bod, čímž by ten den skončil 
nejlépe, jak by mohl. Získat tři body je cíl.“ 

Vyprodaná ostravská ČEZ Arena pak 
hnala Petru Kvitovou v duelu se Sarou 
Erraniovou za druhým bodem. Třebaže 
prohrála ve třetí hře podání, hned si ho 
vzala zpátky a za stavu 5:4 to udělala 
Serraniové znovu a vyhrála první set 

„Poprvé je poprvé, takže postup do fi nále, který jsme zažily loni, byl nový 
a velké překvapení. Letos už víme, jak to všechno chutná a já doufám, že 
se nezastavíme ani ve fi nále, zase se porveme o mísu, protože si pamatuji 
z Moskvy, že zvednout ji nad hlavu je neuvěřitelný pocit. Ráda bych si to 
zopakovala.“ 

Petra Kvitová 
po zisku třetího rozhodujícího bodu

„Hodně nehrajících 
kapitánů si říká – jen 

v týmových soutěžích 
nedostat Čechy. 

Dobře vědí proč.“

Ivo Kaderka 
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6:4. Ve druhém setu také Petra ztratila 
hned na začátku podání, ale pak to už 
bylo podle jejích not, připsala si již de-
vátou výhru ve dvouhře ve Fed Cupu 
po sobě. „Tahle série pro mě zname-
ná, že jsme loni vyhrály Fed Cup a letos 
máme zase nakročeno do fi nále. To je 
to největší znamení a jsem moc ráda, že 
můžu pomoci týmu,“ řekla Kvitová.

Petra Kvitová v dubnu před dvěma 
roky v Římě prohrála zápas v  této 
týmové soutěži s Flavií Pennettaovou, 
od té doby vyhrála ve Fed Cupu osm 
dvouher za sebou a v  této bájné sérii 
pokračovala i v Ostravě proti Itálii. Její 
loňská hvězdná sezona z  nás dělala 
– navíc v domácím prostředí a na hod-
ně rychlém tvrdém povrchu Novacrylic 
Ultracushion System – velké favority. 
„Jako vítězky z loňska nemůžeme říct, 
že je nějaký zápas nehratelný. Musíme 
se pokusit porazit každý tým,“ řekla Kvi-
tová ve Stuttgartu, když jsme v prvním 
kole porazili Německo. „Italkám máme 
jim co vracet,“ dodávala Petra v ostrav-
ské ČEZ Areně.

Itálie přijela do Ostravy v  silné 
sestavě – nejvýše v žebříčku byla 
Francesca Schiavoneová (12. WTA), 
dále byly v týmu Roberta Vincio-
vá (18.), Flavia Pennettaová (24.) 
a Sara Erraniová (33.). Itálie patří 
k  nejúspěšnějším týmům posled-
ních fedcupových let, Italky vyhrály 
v letech 2006, 2009 a 2010, v roce 2007 
byly ještě ve fi nále. „Tajemstvím na-
šeho úspěchu byla vždycky bojovnost,“ 
konstatoval Corrado Barazzutti, který 
seděl ve stejné Areně na kapitánském 
křesle na začátku dubna s týmem mužů. 
Lucie Hradecká pak měla poprvé vedle 
sebe ve Fed Cupu svoji stálou part-
nerku z turnajů Andreu Hlaváčkovou, 
s kterou se jí daří. I díky tomu byla 
Hlaváčková osmá v deblovém žebříčku 
a Hradecká uzavírala desítku. S Andreou 
Hlaváčkovou jakoby přišlo do týmu 
tenisové slunce, všichni vědí, že patří 
k  nejpěknějším tenistkám na okruhu, 
navíc se na ofi ciální večeři ITF dole pod 
zemí v Hornickém muzeu jako nováček 
představila více než sympaticky. Svou 
řečí – částečně v  italštině – snad jako 
jediná rozesmála zasmušilý italský tým. 

Tvrdý povrch byl největší českou 
výhodou. „Pro Italky je to nejhorší mož-
ná varianta. Rády využívají skluzů, čopů, 
což není na tvrdém povrchu tak účinné, 
jako na antuce. A hlavně na to nemají 
tolik času. My všechny naopak hrajeme 
rychle, čímž jim ten čas bereme a ony 
nestíhají tu svou hru tvořit,“ řekla Lucie 
Šafářová. „Hrát doma v hale a na tvrdém 
povrchu nám bude vyhovovat,“ byla 
přesvědčená Petra Kvitová. Italský ka-
pitán nebyl pesimistický. „Jsme stále 
nejlepším fedcupovým týmem, vedeme 
žebříček ITF a přijeli jsme do Ostravy 
zkusit vyhrát. Mám nejlepší tým italské 
historie, šance jsou padesát na pade-
sát,“ konstatoval vyrovnaný Barazzutti 
na tiskové konferenci. 

Po třech dvouhrách to bylo 3:0, za 
rozhodnutého stavu dal nehrající ka-
pitán Petr Pála příležitost k  fedcupové 
premiéře Andree Hlaváčkové, ta od-
vedla s  Erraniovou hodně sympatický 
výkon. Pak italský debl v  prvním setu 
další pokračování zápasu vzdal a do 
protokolu fedcupového zápasu byl 
zapsán výsledek 4:1. 

A jak hodnotil nehrající kapitán Petr 
Pála ostravské semifi nále? „V Ostravě 
jsme měli dokonalé podmínky, atmo-
sféra v ČEZ Areně byla úžasná, nakonec 
– ještě nikdy jsme nehráli fedcupový duel 
před tak velkou návštěvou. Jsem rád, 
že to bylo rozhodnuté po třech zápa-
sech,  byl jsem moc spokojený s Luckou, 
ta předvedla proti Schiavoneové velice 
zkušený výkon. A co je důležité? Že Petra 
hraje stále lépe. Bylo na ni vidět, jak do 
toho jde, jak má chuť vyhrávat. Pro náš 
tým je důležité, aby se jí dařilo, aby byla 
na fi nále – stejně jako loni – ve skvě-
lé formě. To stejné přeji všem holkám. 
Tahle sezona je hodně těžká, navíc tu 
je olympiáda. Nás může hodně těšit, že 
máme před sebou opět velký úkol – uspět 
ve fi nále Fed Cupu.“ A fi nále proti 
 dSrbsku? „Je to ještě daleko, moc dale-
ko,“ dodával šťastný kapitán.

Finále Fed Cupu 
v O2 Areně

Finále Fed Cupu mezi 
Českem a Srbskem, ve 
kterém budou české 
hráčky ve dnech 3. a 4. 
listopadu obhajovat loň-
ské vítězství z Moskvy, se 
na základě dohody mezi 
organizátorem utkání 
Českou sportovní, Čes-
kým tenisovým svazem, 
Mezinárodní teniso-
vou federací a akciovou 
společností Bestsport, 
uskuteční v pražské O2 
Areně. „Finále Fed Cupu je 
výjimečná sportovní udá-
lost, která daleko přesahu-
je hranice naší republiky. 
I proto jsme na základě 
konzultací s Mezinárodní 
tenisovou federací zvolili 
nejmodernější a nejpro-
stornější halu, která je 
k dispozici. Věřím, že bude 
opět vyprodaná, naši 
tenisté si v ní udrží trvající 
neporazitelnost a hráčky 
obhájí loňské vítězství,“ 
řekl k volbě místa utkání 
majitel České sportov-
ní Miroslav Černošek. 
„Do Prahy před 14 tisíc fa-
noušků už se těším, zažil 
jsem tam daviscupovou 
atmosféru proti Švýcar-
sku a bylo to úžasné. Hrát 
fi nále doma, navíc jako 
obhájce trofeje, to je snad 
sen každého kapitána,“ 
komentoval volbu místa 
utkání kapitán českého 
fedcupového týmu Petr 
Pála. Kapacita O2 Areny 
bude pro fi nále okolo 
14.000 míst. 
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Jednou jste dole, 
jednou nahoře.

S námi 
zvládnete 
obojí.
Když stojíte na kurtu proti 
nejlepším hráčkám světa, nehraje 
roli technika ani výběr rakety. 
Rozhoduje to, kdo se cítí v danou 
chvíli nahoře a kdo dole. Chcete-li 
vyhrávat, musíte zvládnout obojí. 

Ofi ciální partner Petry Kvitové.

www.unicreditbank.cz
Infolinka 800 144 441
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UniCredit
CZECH OPEN

Devatenáctý 
a nejdokonalejší

UniCredit 
Czech Open

Prostějov, 3. – 9. 6., 
106 500 euro. 

Dvouhra, čtvrtfi nále:

Janowicz (Pol.)
– Semjan (SVK) 
6:2, 67(4), 6:2

Mayer (Něm.)
– Montanes (Šp.) 

7:6(2), 4:6, 6:4

Hájek – Gabashvili (Rus.) 
6:1, 6:3

Štěpánek
– Červenák (SVK)

2:6, 6:3, 6:0

semifi nále:

Mayer – Janowicz
7:5, 7:5

Hájek – Štěpánek
6:2, 6:1

fi nále:

Mayer – Hájek
7:6(1), 3:6, 7:6(3)

Čtyřhra, semifi nále: 

Ebelthite, Peers (oba Aus.) 
– Darcis (Bel.), 

Menendez-Maceiras (Šp.)
6:4, 6:2 

Hsieh, Lee (oba Tchaj.) 
– Dlouhý, Mertinák (SK)

6:7 (7), 7:6 (3), 10:6

fi nále:

Hsieh, Lee
– Ebelthite, Peers

7:5, 7:5
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„Všichni si snad myslí, že máme na Hané tis-
kárnu na dolary.“ Tuhle, dnes už památnou 
větu řekl Miroslav Černošek v roce 2000, 
když odmítal hvězdy, které měly zájem 
startovat v  Prostějově a natahovaly až 
chamtivě ruku. „Kupovat pro náš challen-
ger drahé hráče nepovažujeme za šťastné 
a půjdeme spíše jinou cestou. Chceme 
vybudovat okruh hráčů, kteří by s turnajem 
rostli, jezdili k nám rádi, po určitou dobu 
dělali jeho úroveň a kvalitu hráčského ob-
sazení. Taková by měla být naše fi lozofi e, jde 
nám spíše o rodinný turnaj a chceme peníze 
investovat i do jeho společenského zázemí. 
Uvědomme si, že pro sponzory je to i otáz-
ka byznysu. Nemůže nám jít jen o tenisové 
hvězdy, ale i o to, aby do Prostějova přijela 
zajímavá obchodní klientela, aby došlo 

k setkávání obchodních partnerů. Pokud 
oni neudělají obchody, tak ani my nebude-
me mít peníze na zajištění turnaje,“ přidá-
val Miroslav Černošek, který je se šéfem 
UniCredit Bank Jiřím Kunertem už osm-
náct let zárukou, že prostějovský turnaj je 
zcela jasně nejlepším u nás a vybudoval 
asi své pevné místo na světové challenge-
rové mapě. „V devatenáctileté historii naše-
ho turnaje se představilo hodně hráčů, kteří 
se dostali do světové desítky, ale rozhodně 
to nebyly peníze, které je přivedly do Prostě-
jova. Pro mnohé byl náš turnaj velkou šancí 
dokázat, že mají na velký tenis a na druhé 
straně mnohé velké hvězdy u nás hledaly 
a hledají nové hráčské sebevědomí. Dru-
hý týden grandslamové Paříže jim k  tomu 
nabízí ideální příležitost.“ Letošní UniCredit 
Czech Open byl pro hráče zajímavý i tím, 
že body na něm získané mohly ještě 
některým otevřít dveře na olympiádu 

do Londýna, rozhodující pro nominaci 
byl žebříček po Roland Garros. V druhém 
týdnu grandslamové Paříže se hraje na 
Hané už od roku 1997. 

Petra Langrová byla v  roli turnajové ře-
ditelky už počtrnácté. „Máme před se-
bou opět vynikající turnaj, jedenáct hráčů 
z  první světové stovky, to je záruka, že 
UniCredit Czech Open bude opět zcela jed-
noznačně nejlepším turnajem u nás,“ říkala 
Petra Langrová. „Dvanáct hráčů stovky 
ATP se na UniCredit Czech Open přihlási-
lo, tři z  nich – Itala Staraceho, Belgičana 
Malisse a Poláka Kubota nepustila na 
Hanou tenisová Paříž, další hráč světové 
stovky Rus Andrejev se nakonec odhlásil 
pro zranění. Fernando Verdasco (16. ATP), 

Radek Štěpánek (27.) a Florian Mayer 
(35.) dostali volné karty, takže máme je-
denáct hráčů stovky ATP. Navíc je dobré, 
že kromě Tomáše, který by jako hráč Top 
Ten stejně startovat nemohl, jsou v Prostě-
jově všichni nejlepší Češi – Štěpánek, Rosol, 
Hájek a další.“

Český tenis měl v  závěru kvalifi kace 
trojnásobné zastoupení, postoupil 
jediný – Jaroslav Pospíšil, porazil Kazacha 
Koroljova. „Věřil jsem si, navíc v  Prostějo-
vě se mi vždycky hraje moc dobře, jsou tu 
dokonalí tenisoví fanoušci, fandí, cítíte, jak 
si přejí, aby se mi dařilo,“ říkal Pospíšil poté, 
co postoupil do hlavní soutěže. Určitě chtěl 
zopakovat výkon z  roku 2010, to vyhrál 
tři zápasy, v  kvalifi kaci porazil Schmida, 
Martina, Šnobela, v  prvním kole 
Russela, ve čtvrtfi nále Alcaide-Justella, 
až nakonec prohrál v  semifi nále 

„Turnaj měl opět vynikající organizační úroveň a chtěl bych poděkovat 
všem, kteří se o to zasloužili. Vše, co od tohoto turnaje očekává naše 
banka, bylo naplněno, doprovodné akce měly jako každoročně dokona-
lou kvalitu.“

Ing. Jiří Kunert,
generální ředitel UniCredit Bank

„Letošní turnaj svým 
obsazením byl zatím zce-
la jasně nejlepší v historii, 
tak kvalitní startovní pole 

jsme tady ještě neměli. 
Mám radost i z toho, že se 
prosadili čeští hráči, že se 

v Prostějově opět dostal 
daleko Radek Štěpánek 

a ve fi nále byl Honza 
Hájek. Florian Mayer 

hraje za nás extraligu, 
takže se dalo říct, že to 

bylo – s trochou nadsáz-
ky – domácí fi nále. Ráda 

bych poděkovat titulární-
mu partnerovi, UniCredit 

Bank a panu Kunertovi 
osobně, dokonalá je 

spolupráce s Českým 
tenisovým svazem, chtěla 

bych poděkovat svému 
organizačnímu týmu, 

odvedl výbornou práci. 
A chtěla bych poděkovat 

Mirkovi Černoškovi, 
bez něj by tento turnaj 

vůbec nebyl.“ 

Petra Langrová,
ředitelka turnaje

V devatenáctileté historii prostějovského challengeru 
se představilo 23 tenistů, kteří byli ve světové desítce 

ATP nebo se do ní následně probojovali.
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s pozdějším vítězem, klubovým kolegou 
Janem Hájkem. „V Prostějově jsem se tehdy 
odrazil nahoru a skončil jsem na žebříčku 
až těsně a stovkou. Cítím se dobře, zatím 
jsem tu vždycky hrál svůj nejlepší tenis, tak-
že doufám, že to i letos potvrdím. Je to jen 
a jen psychice, když si věřím, je to hned lepší.“ 
Pospíšil pak měl v prvním kole za soupe-
ře loňského fi nalistou Itala Flavia Cipollu, 
nevyužil dva mečboly, rozhodně byl jed-
ním z největších taháků prvních turnajo-
vých dnů. Jeho zápasy na prostějovském 
kurtu číslo jedna byly pravidelně progra-
movým tahákem. 

Šéfovi prostějovského tenisu Miroslavu 
Černoškovi vždycky záleželo na tom, aby 
se na UniCredit Czech Open představila 
česká špička, v Prostějově startovali Radek 
Štěpánek, Jan Hájek, Lukáš Rosol, volná 
karta otevřela cestu do hlavního pole 
Jiřímu Veselému. Jaké fi nále si už tradičně 
přál Černošek před turnajem? „Zahranič-
ní hvězda a český hráč, nejlépe z  našeho 
klubu – to je vždycky záruka, že centrkurt 
bude plný.“ To se mu stoprocentně splni-
lo. Třetí nasazený Němec Florian Mayer 
UniCredit Czech Open vyhrál, navíc hraje 
za prostějovský klub extraligu, proti němu 
Jan Hájek a tak ředitelka turnaje Petra 
Langrová s  trochou nadsázky přidávala 
– „měli jsme prakticky domácí fi nále…“

Volné karty? „Od začátku bylo jasné, že 
jednu dostane Jirka Veselý, mockrát ji měl 
slíbenou, ale v době našeho turnaje vždyc-
ky hrál v Paříži juniorku. Dopředu jsme měli 
dohodu s  Florianem Mayerem a opravdu 
hodně jsme chtěli Radka Štěpánka. Radek je 
tahák, v Prostějově hodně oblíbený, bojov-
ník, lidi na něj chodí, mají ho rádi,“ přidávala 
Petra Langrová. „Pro poslední kartu jsme 
hledali atraktivního tenistu, který u nás ještě 
nehrál. Když jsme s Verdaskem začali jednat, 
byl na 36. místě ATP, v žádné oslnivé formě, 
když se pak postoupil na 16. místo, tak jsme 
trnuli, abychom ho do Prostějova dosta-
li. Naštěstí pro nás nepřežil první pařížský 
týden. Ještě jsme jako zálohu oslovili Argen-
tince Nalbandiana, ten však odmítl, že se 
po Roland Garros hned vrací domů.“

Tip na Verdasca nakonec nevyšel, 
Španěl prohrál v  prvním kole se Slová-
kem Markem Semjanem, který už loni 
měl tři mečboly na prvního nasazeného 

Rusa Južného. Čtyřiadvacetiletý Slovák 
byl před Czech Open až na 1166. místě 
ATP, zahnala ho tam opakovaná zranění 
a do hlavní soutěže se musel probojovat 
z kvalifi kace. Jakékoliv spekulace o Španě-
lově malém hráčském nasazení Petra Lan-
grová jednoznačně odmítla. „Já ten zápas, 
bohužel, neviděla, ale polemiky, jestli hrál 
naplno nebo ne, nemají smysl. Kdyby chtěl 
vypadnout, nevyhrál by tie-break ve dru-
hém setu. On sám z toho byl hodně smutný, 
přišel za námi, nechal nám tu své rakety, 
trička. Cítil se provinile a nabízel, jestli není 
potřeba udělat nějakou akci pro děti nebo 
partnery turnaje. Tak jsme mu jen vysvětlili, 
že něco takového jsme plánovali ale až na 
konec týdne,“ přidávala Langrová. „Navíc 
mužský tenis se neskutečně vyrovnává, těch 
pár nahoře to je jedna skupina, ale dál může 
vyhrát každý s každým. Takže musíme pře-
stat kroutit hlavou nad tím, že vyhrají hráči, 
kteří jsou hůř postavení na žebříčku.“

Jaké bylo na UniCredit Czech Open nasa-
zení? 1. Verdasco (Šp. – 16. ATP), 2. Štěpá-
nek 27., 3. Mayer (Něm. – 35.), 4. Kukuškin 
(Kaz. – 53.), 5. Darcis (Bel. – 61.), 6. Monta-
nes (Šp. – 65.), 7. Garcia-Lopez (Šp. – 72.), 
8. Ramirez Hidalgo (Šp. – 74.).  Velkou 
ztrátou prvního dne bylo vyřazení Lukáše 
Rosola, daviscupový reprezentant prohrál 
s Němcem Florianem Mayerem hladce ve 
dvou setech. Zatím měl s Mayerem aktiv-
ní bilanci, porazil ho na rychlém povrchu 
v Německu, na challengeru ve Wolfsbur-
gu.  „Samozřejmě, na první kolo byl Florian 
Mayer hodně těžký los, ale nehrál jsem špat-
ně, v  prvním setu jsem měl i hodně šancí, 
škoda, ale nevyužil jsem je.“ V prvním setu 
měl Rosol v duelu s Němcem Florianem 
Mayerem jedenáct brejků, ani jeden 
neproměnil! 

Guillermo Garcia-Lopez, sedmý nasaze-
ný Španěl porazil na centrálním dvorci 
AGROFERT Arény Jiřího Veselého. „Kdy 
jsem cítil šanci, že bych mohl třeba i vyhrát? 
V prvním setu za stavu 4 :3 jsem měl brejk-
bol na 5:3, kdybych ten využil, tak by to bylo 
třeba jiné. Škoda, odehrál jsem podle mého 
dobrý zápas, byla to pro mě především dob-
rá zkušenost a věřím, že ji v  příštích zápa-
sech využiji. Ukazuje se, že jsem i s takovými 
kvalitními hráči schopen odehrát dobré zá-
pasy.“ Štěpánek přijel do Prostějova s tím, 

„Chtěl bych vyjádřit vel-
kou spokojenost nad tím, 
že máme tak dokonalého 

titulárního partnera, že 
máme už mnoho let tak 

prestižní fi rmu UniCredit 
Bank v názvu turnaje. 

A jsem velice rád, 
že máme statut 

turnaje Czech Open. 
Pánové Jirka Kunert 

a Ivo Kaderka udělali pro 
tento turnaj opravdu 

hodně práce. Náš klub 
a Prostějov neprožil jen 

krásný turnajový týden, 
ale krásných čtrnáct dnů, 

na Roland Garros zářili 
hráči a hráčky Prostějo-

va, s jedinou výjimkou 
– Klára Zakopalová je 

ze Sparty, ale i to je náš 
klub. Petra Kvitová a 

Tomáš Berdych odvedli 
v Paříži vynikající výkony. 

Adam Pavlásek nešťast-
ně prohrál v semifi nále 

juniorky, porazil prvního 
nasazeného a prohrál 

s třetím nasazeným. Co 
se týká našeho turnaje, 

měli jsme výborné fi nále, 
Honza Hájek odvedl vý-
borný výkon. Chtěl bych 

také připomenout pěkné 
chvíle v Paříži, kde byli 

vyhlášeni tenisoví mistři 
světa. Ze šesti základních 

kategorií byli oceněni 
dva hráči Prostějova, 

Petra Kvitová a Jiří Veselý, 
navíc byl oceněn fed-

cupový tým, který také 
táhly naše hráčky. Bylo 

to o to příjemnější, že se 
slavnostního předávání 

zúčastnilo pět set největ-
ších osobností ze světa 

tenisu. Dá se říct, že nám 
v posledních čtrnácti 

dnech udělal prostějov-
ský tenis hodně radosti.“

Miroslav Černošek
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že chtěl vyrovnat bilanci Jana Hájka, který 
vyhrál na Hané třikrát. „Prostějovský turnaj 
mám rád. Je to jedna z mála možností, jak 
se můžu ukázat domácím fanouškům. Pak 
už zbývá prakticky jen Davis Cup a extraliga. 
Kvůli Czech Open jsem se dokonce nepřihlá-
sil na Roland Garros do čtyřhry, kde bych 
měl slušnou šanci postoupit do závěrečných 
kol. Ale to bych přišel o možnost hrát doma,“ 
říkal před turnajem. 

Do čtvrtfi nále se dostali Semjan, 
překvapivě Polák Janowicz, který porazil 
nasazeného Belgičana Darcise, s  jisto-
tou Mayer, Španěl Montanes, Hájek, Rus 
Gabashvili, Slovák Červenák a právě 
Radek Štěpánek. V  semifi nále pak hráli 
Mayer s Polákem Janowitzem a Hájek se 
Štěpánkem. Hájek hrál na UniCredit Czech 
Open výborně a mnozí s nadsázkou tvrdí, 
že kdyby se všechny turnaje hrály v Prostě-
jově, tak by byl na žebříčku v první třicítce. 
„Je tu hodně fanoušků, výborná atmosféra 
a to se vždycky hraje dobře,“ říkal Hájek, 
který byl pasován do role turnajového 
favorita. „Co na to říct, už jsem to třikrát 
dokázal, tak proč by se mi to nemělo po-
dařit počtvrté?“Hájek nedal v  semifi nále 
Štěpánkovi skoro žádnou šanci, vyhrál za 
hodinu a deset minut, proměnil čtvrtý 
mečbol. Co říkal svému postupu do fi ná-
le? „Dnes jsem tady hrál jeden z nejlepších 
zápasů na tomto turnaji, šel jsem do toho 
s absolutním soustředěním, sbíral jsem míč 
po míči a jsem šťastný, že z toho vyšel tento 
výsledek.“ A Štěpánek? „Honza tady opět 
dokázal, že v  Prostějově pravidelně hraje 
ve výborné formě, vyhrál naprosto zaslou-
ženě. Rozhodly moje nevynucené chyby, 
nešel mi servis, nemohl jsem se o něj opřít,“ 

konstatoval Štěpánek. Osmadvacetiletý 
Florian Mayer, vítěz devíti challengerů, 
splnil předpovědi expertů, podle nichž 
měl patřit k hlavním favoritům UniCredit 
Czech Open. Vysokého Poláka Jerzy 
Janowitze porazil ve dvou setech.

Hájkův sen o čtvrtém turnajovém titulu 
ukončil Florian Mayer, Němec předvedl 
vynikající výkon v  tiebreacích prvního 
a třetího setu a stal se devatenáctým 
šampionem úspěšného prostějovského 
turnaje. 

V čem se všichni shodli? Na Hané 
se hrál letos nejkvalitnější turnaj 
a fi nále v historii.

„Byl to nádherný týden a z  pohledu Českého tenisového svazu určitě 
nejvýznamnější, největší a nejlépe zorganizovaný turnaj u nás. Je to naše 
výkladní skříň a nejde nyní jen o hráčské obsazení, které bylo nejlepší 
v  historii, ale i dokonalé zázemí, areál, centrální dvorec se zatahovací 
střechou, protože jediné, co zatím v Prostějově nedokážou – je zorgani-
zovat dokonalé tenisové počasí. Jinak bylo vše excelentní, kvalitní dopro-
vodné akce, a opravdu nevím, s čím parta kolem Mirka Černoška přijde 
při příštím dvacátém ročníku. Rád bych poděkoval generálnímu ředite-
li Jiřímu Kunertovi a pevně věřím, že UniCredit Bank bude ještě dlouho 
partnerem Czech Open, ocenění zaslouží Petra Langrová, parta kolem 
ní odvedla opět dokonalou práci.“

Ivo Kaderka,
prezident ČTS
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Devatenáctý ročník UniCredit Czech 
Open měl i tentokrát kvalitní doprovodný 
program, na golfovém hřišti Kaskady se hrál 
VIP UniCredit Golf Cup a před fi nálovým 
duelem se v  exhibici představily australské 
legendy – Pat Cash a Mark Philippoussis. 

Tradiční golfový turnaj se letos opět vrátil 
do pátečního termínu a premiérově usku-
tečnil v  Golf Clubu Kaskáda. Za úspěchy 
na greenech vyšlo patnáct fl ightů, v  prv-
ním Pat Cash, Karel Nováček, David Grund 
a Dušan Hladný, ve druhém Mark Phillippou-
ssis, Marek Eben, Jiří Novák a Pavel Suchánek. 
Na golfovém turnaji VIP UniCredit Golf Cup 
v  dalších fi ghtech hrály osobnosti ze světa 
bankovnictví, byznysu, sportovci, stejně jako 
zástupci obchodních partnerů agentury 
TK PLUS. Jaké byly výsledky? Handicap 

0-18  Mark Phillippoussis, 18,1 - 27  Jiří Novák, 
27,1 - 36 ing. Juraj Rakovský, generální ředitel 
ČD Telematika, 37 - 54 Pavel Maršoun, bývalý 
vynikající hokejista a nyní hráčský agent, vlo-
žené soutěže Nearest to the pin Mark Phili-
ppoussis a Longest drive Kateřina Zdráhalová.

Páteční večerní party měla už tradiční 
začátek, Miroslav Černošek přivítal hosty, 
pozval na pódium šéfa UniCredit Bank Ing. Jiřího 
Kunerta a předal mu obraz od Tomáše Bíma 
s  motivem turnaje. Následovala pozdrave-
ní od Ing. Ivo Kaderky, prezidenta Českého 
tenisového svazu, Ing. Martina Tesaříka, 
hejtmana Olomouckého kraje a primátora 
města Prostějov Miroslava Pišťáka.

Jako každoročně byly na VIP UniCredit 
Bank Party předány charitativní šeky, každý 
v hodnotě 25.000 Kč. Za Orthopedicko-trau-
matologické oddělení Nemocnice Prostějov 
ho převzal primář MUDr. Pavel Pilař z  rukou 
wimbledonského vítěze Pata Cashe a Karla 
Nováčka. Primář Interního oddělení Nemoc-
nice Prostějov MUDr. Miloslav Špaček dostal 
šek od Marka Philiphoussise, daviscupové-
ho reprezentanta Austrálie a Jiřího Nová-
ka, bývalého pátého hráče světa. Ředitelka 
turnaje UniCredit Czech Open Petra Langrová 
a Tomáš Berdych ocenili Základní školu Jana 
Železného, ve které se úspěšně rozvíjí pro-
jekt atletických tříd, šek převzal ředitel školy 
Mgr. Jan Krchňavý. Ředitel školy Melantricho-
va Mgr. Roman Pazdera, kde jsou tenisové 
třídy, dostal šek od Jaromíra Jágra a Miroslava 
Černoška. Pak moderátor večera Petr Salava 
vyzval Miroslava Černoška, aby neodcházel 
a chvíli ještě postál na pódiu, dodal, že dok-

Za kulisami
UNICREDIT 
CZECH OPEN
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tor Černošek ve své velkorysosti pořád 
někomu něco dává, chce kolem sebe roz-
dávat radost a vtom přichází Tomáš Bím. 
„Mirku, příští rok to bude dvacet let, co se 
známe a spolupracujeme na mnoha akcích. 
Franta Kreuz, který mě do Prostějova před 
devatenácti let přivedl, mi říkal, že se třeba 
toho našeho dvacátého výročí nedožiju 
a že se dobré věci nemají odkládat a tak ti 
obraz – jako poděkování za těch dvacet let, 
co jsem tady s  vámi mohl prožít – dávám 
už rok dopředu.“ Výbuchy smíchu, Tomáš 
tyhle věci dovede, až hraná chvilková ne-

obratnost dává jeho projevu vždycky ná-
sledný a upřímný glanc. 

Pak vystoupila skupina Elán, poté mnozí 
sledovali na velkoplošné obrazovce naše 
první vystoupení na fotbalovém EURU 
a nakonec dokonalá tečka – vystoupe-
ní skupiny Beatles Revival, ke které při 
některých nezapomenutých písních 
přidala i tenisová legenda Pat Cash. Ten 
se pak druhý den před fi nálovým due-
lem spolu s krajanem Mark Philippoussis 
představil v  atraktivní exhibici, s  Petrem 
Salavou ji uváděl také bývalý vynikající 
tenista Karel Nováček. Na dvorci austral-
ským hvězdám poděkovali náměstek 
ministra školství, mládeže a tělovýcho-
vy Jan Kocourek, jednatel TK PLUS Petr 
Chytil a primátor města Prostějova 
Miroslav Pišťák.

Vyvrcholení UniCredit Czech Open 
mělo opět hvězdnou zář, na Hanou při-
jely osobnosti bankovnictví, byznysu, 
sportovci, první cesta Jaromíra Jágra po 
návratu z  Ameriky znovu vedla do Pro-
stějova. Organizátorům jde každoročně 
o to, aby doprovodné akce měly dokona-
lou kvalitu, navíc mají před sebou velkou 
výzvu – příští rok se koná dvacátý jubilejní 
ročník prostějovského turnaje.

Úspěšný Dětský 
den a hledání 
nových talentů

Opět se na začátku pros-
tějovského turnaje konal 
Dětský den, který už pravi-
delně zajišťovali studenti 
fakulty rekreologie Univer-
zity Palackého v Olomou-
ci. Pro více než 300 dětí 
z prostějovských škol byl 
připraven zajímavý spor-
tovní program, trenéři 
TK AGROFERT vysvětlova-
li základy tenisu, na akci 
se také podílelo Hitrádio 
Orion. V  průběhu Dětské-
ho dne se opět propago-
val projekt Hledají se noví 
Berdych, Kvitová a Veselý.   
říká PR manažer fi rmy TK 
PLUS Tomáš Cibulec. „Loni 
jsme tento projekt nastar-
tovali s  tím, abychom ma-
ximálně podpořili teniso-
vou mládež TK AGROFERT 
Prostějov. Cílem našeho 
projektu je motivovat nové 
talenty příkladem největ-
ších oddílových hvězd, kte-
ré to díky své píli dotáhly 
nesmírně daleko a staly 
se pro děti vzory. Aktivní 
zapojení Tomáše Berdycha, 
Petry Kvitové a nově i Jirky 
Veselého má velmi pozitiv-
ní vliv,“ dodává šéf projektu 
Tomáš Cibulec, sám bývalý 
špičkový tenista. „Nada-
ce společnosti ČEZ nám 
hodně pomohla.“
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Zlatá tretra
OSTRAVA

Olympijská 
předpremiéra
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Barbora Špotáková se v  Ostravě 
na Zlaté tretře radovala naposledy 
z vítězství v roce 2007, loni hodila ve 
Vítkovicích osobní maximum 64,78, 
ale skončila druhá za Mariou Abaku-
movovou. A letos? Prolomila ostrav-
ské prokletí, vylepšila světový výkon 
roku na 67,78 metru a radovala se 
z toužebného triumfu. Na vítězství 
dosáhl i Vítězslav Veselý, který podru-
hé v řadě porazil olympijského vítěze 
Thorkildsena a spol. Usain Bolt kralo-
val na stovce, ale určitě i on si myslel, 
že bude rychlejší, jeho čas 10,04 vte-
řin v protivětru zůstal za očekáváním.

Špotáková porazila svou už tradič-
ní soupeřku Marii Abakumovovou 
z Ruska, vedla od první série, třikrát 
přehodila 66 metrů. Největší vý-
kon přišel ve třetím pokusu! „Je to 
krásný pocit, přesně tohle jsem si přála. 
Vítězství v rekordu mítinku a s výko-

nem roku. Splnila jsem vlastně všech-
ny úkoly. Nechala jsem si pár metrů 
na další mítinky a doufám, že přidám
 i na dravosti,“ říkala po závodě nadše-
ná Špotáková.

Krátce po půl osmé měl přijít 
očekávaný vrchol mítinku – stovka 
s fenomenálním Usainem Boltem. 
Pětadvacetiletý držitel tří světových 
rekordů letos běžel pod otevřeným 
nebem jen v Kingstonu, tam mu v cíli 
časomíra ukázala – 9,82 a tímto ča-
sem kraloval světovým předolympij-
ským tabulkám. Na Zlaté tretře chtěl 
dosáhnout času kolem 9,70, zůstalo 

však jen u přání. Stovce předcházel 
ulitý start, mnozí si vzpomněli na 
loňský světový šampionát v  Koreji, 
kde Bolt kvůli špatnému startu musel 
předčasně do šaten. Tentokrát startér 
ukázal na Jihoafričana Magakweho, 
závod však hned dostal náboj 
netrpělivé nervozity. Po druhém vý-
střelu Bolt viditelně zaváhal, v blocích 
měl nejpomalejší reakci. Své soupeře 
předstihl až po sedmdesáti metrech 
a v protivětru osm desetin metru 
za vteřinu proťal cílovou fotobuňku 
v čase nad deset vteřin. Vyprodané-
mu stadiónu však čas vůbec neva-
dil, Ostraváci milují Bolta a on miluje 
Ostravu. „Necítil jsem se úplně v poho-
dě. Nebyl jsem nervózní, ne, to vůbec. 
Ale prostě to vypadá tak, že jsem dnes 
asi neměl svůj den. V tuto chvíli si ješ-
tě sám neumím vysvětlit, co se stalo,“ 
přiznal světový rekordman. 

Co tomu říkal manažer Alfonz Juck? 
Je pro něj čas Bolta na 100 metrů 
10,04 zklamáním? „Pro mě ne, ale 
povím vám, bylo to velké zklamání 
pro něj. Hovořil jsem s ním po závodě, 
omlouval se mi za ten výkon. My jsme 
ale nadšeni, že tady byl. Nabídnout 
tu největší hvězdu světové atletiky je 
úžasné a nikdy nevíte, jestli se vám 
ji podaří příště znovu získat. Zůstal 
v Ostravě neporažený, ale čas ho 
neuspokojil.“ A přijede příští rok, aby 
svůj výkon symbolicky napravil? „Ano, 
to slíbil už na ploše. A neměl by to být 
problém. Nějaký čas po závodě už měl 

„Jsme hrdi, kam se nám povedlo za poslední desetiletí posunout 
úroveň Zlaté tretry. A hlavním cílem je udržet tuto super kvalitu nebo
 ji ještě zvýšit.“

Miroslav Černošek

„Jaká bude Zlatá tretra 
Ostrava příští rok? 

Počkáme si na nové 
hrdiny olympijských her 
z Londýna a ty zkusíme 

v Ostravě představit. 
Jsme ale přesvědčeni, že 
mnozí z budoucích šam-

pionů už teď v Ostravě 
byli. Rádi bychom příště 

přivedli deset zlatých 
medailistů.“

Alfonz Juck,
manažer mítinku

Osm olympijských vítězů z Pekingu 2008, deset mistrů světa z Tegu 2011, jedenáct 
mistrů světa z Berlína 2009 a dalších třicet medailistů z těchto významných závo-
dů – taková byla sestava jednoho z nejprestižnějších mítinků Evropy. „Naše výhoda 
spočívá v tom, že olympiáda je v létě dříve, než bývají světové šampionáty,“ konstatoval 
manažer mítinku Zlatá tretra Alfonz Juck. „K tomu se náš mítink koná měsíc před mis-
trovstvím Evropy a měsíc před národními olympijskými kvalifi kacemi v USA, na Jamajce 
a v Keni.“ Ostravská Zlatá tretra měla opravdu galaobsazení a na co se nedá zapo-
menout? Samozřejmě na vynikající výkony českých oštěpařů a na největší hvězdu, 
jamajského sprintera Usaina Bolta, který byl v Ostravě už pošesté!
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zase dobrou náladu a usmíval se. Jenže 
po tom běhu nebyl v dobrém rozpolo-
žení. Věděl, že nepředvedl to, co jsme 
od něho čekali. Výhra byla pro něho 
v takové konkurenci samozřejmost. 
Uvidíme, jak se ostravský běh proje-
ví na jeho dalších startech v  Evropě.“ 
Jeden z  nejvyhledávanějších spor-
tovců světa Usain Bolt startoval 

v  Ostravě už pošesté, letos bylo 
kolem něj přece jen více klidu. 
„Omezuje reklamní, mediální i spon-
zorská vystoupení a má před sebou 
jeden jediný cíl – Londýn,“ připomí-
nal Boltovy klidnější aktivity ma-

nažer Juck. Doby, kdy se proháněl 
reklamním automobilem po moš-
novském letišti, už byly dávno pryč… 
Nejhodnotnější mužský výkon veče-
ra tak předvedl v tyčkařském sektoru 
Francouz Renaud Lavillenie, rozjásal 
tribuny skokem přes 590 centimetrů 
a pak se dokonce pokoušel zdolat 
šestimetrovou hranici. 

„Letošní ročník Zlaté tretry určitě napl-
nil naše očekávání a představy,“ kon-
statoval Miroslav Černošek. „Nejvíce si 
cením vyprodaného stadionu, přičemž 
zájem příznivců atletiky byl ještě větší. 
Na to navazovala nejen skvělá atmo-
sféra, ale i vynikající mediální krytí, 
o čemž svědčí fakt, že přenos šel do 
sto padesáti zemí pěti kontinentů! 

V neposlední řadě mě samozřejmě 
těší výborné výkony českých atletů 
a pochopitelně přítomnost světové 
sportovní megastar, kterou bezesporu 
Usain Bolt je.“

Samozřejmě se v průběhu Zlaté tret-
ry také hovořilo o šanci ostravské-
ho mítinku vstoupit do Diamantové 
ligy. „Být součástí tohoto top seriálu je 
určitě prestižní věc, na druhou stra-
nu bychom ztratili možnost volby 
disciplín a další důležité prvky nezávis-
losti, navíc ani z  finančního hlediska 
nejde o žádnou trefu. Účast kvalitních 
atletů je pro nás prestižnější, v Dia-

Rekordy se měnily
Hlavní program Zlaté tretry ještě ani nezačal a statistici už evidovali 
čtyři rekordy mítinku. Ve čtvrtečním kladivářském závodě se o to 
postarali Krisztián Pars z Maďarska a Němka Betty Heidlerová, v pátek od-
poledne pak ve sprinterské štafetě polské kvarteto a oštěpařka Barbora 
Špotáková. Pokračovalo se i v podvečer, i když se z rekordních zápisů stá-
le nepodařilo dostat výkon Polky Grazyny Rabsztynové z roku 1980. Její 
výkon 12,65 na stovce překážek Britka Tiff any Porterová jen vyrovnala, 
dopadla stejně jako Brigitte Fosterová v roce 2003. Šestý zápis přidal fran-
couzský tyčkař Renaud Lavillenie (590 cm) a v závěrečné štafetě na 4x100 
metrů vylepšil odpolední polský počin All-Stars tým na 38,59. 

Spokojený ředitel
Dva svěřenci ředitele mítinku Zlatá tretra Jana Železného kralovali 
oštěpařským disciplinám, Barbora Špotáková vylepšila světový výkon 
roku na 67,78 metru a Vítězslav Veselý, vítěz závodu Diamantové ligy 
z Šanghaje hodil 85,67 a téměř o metr zdolal dvojnásobného olympijské-
ho šampiona Andrease Thorkildsena z Norska. „Jsou to určitě velice dobré 
výsledky, to hlavní však teprve přijde v Londýně. V každém případě tako-
vé úspěchy zvedají sebevědomí před rozhodujícími závody letošní sezo-
ny,“ konstatoval jeden z největších oštěpařů atletické historie Jan Železný.
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mantové lize by to bylo náročnější,“ 
říká Černošek. Problémem pro or-
ganizátory je skutečnost, že Dia-
mantová liga diktuje termín závodu 
a složení disciplín. Naopak Zlatá 
tretra se snaží vyhovět požadavkům 
světových atletů a dlouhodobě dává 
šance české atletice. „Já prodávám 
mítink včetně atletů a už dlouho moc 
dobře vím, že za každým projektem 
musí být velké hvězdy. Průměr, i když 
má kvalitu, nikoho nezajímá. Diaman-
tová liga je sice prestižní věc, ale když 
jsme si to spočítali, nedostaneme za to 
víc peněz.“

Manažer mítinku Alfonz Juck se 
už se při skládání programu a vymýš-
lení termínu snaží vyjít vstříc, hvěz-
dy mají vždycky hlavní slovo, jim se 
musí přizpůsobit ostatní. „To bychom 
ztratili. Diamantová liga je akciovou 
společností a těžko někdo sám vystou-
pí z toho, co je výhodné. Je spíše šan-
ce na rozšíření ligy, než že by někdo 
vypadl,“ dodal Juck.

„Nyní má seriál čtrnáct mítinků, rozšířit 
by se musel o sudý počet,“ uvedl ředi-
tel závodu Jan Železný. Na mítinku 
Diamantové ligy v Dauhá se sešel 
s prezidentem mezinárodní fede-
race IAAF Laminem Diackem, který 
se ho ptal, jak je možné, že tak 
často v Ostravě závodí Usain Bolt. 
„Ví o nás, prý nám v boji o Diamanto-
vou ligu fandí.“

Celkem viděla Zlatá tretra Ostrava 
2012 sedm rekordů mítinku. „Myslím, 
že to byla po všech stránkách povede-
ná atletická paráda,“ konstatoval spo-
kojený Miroslav Černošek.

Čokoládová tretra 
2012, Prostějov

60 metrů chlapci 
(34 účastníků): 

1. Šafránek 14,57 sec. 
2. Milar 14,59 
3. Bořil 15,20

60 metrů dívky (45): 
1. Šťastná 14,52 
2. Ropová 15,57

3. Trunečková 15,62 

100 metrů chlapci (58): 
1. Grulich 19,03, 

2 Erbes 19,22 
3. Menšík 19,41 

100 metrů dívky (48): 
1. Kouřilová 18,78 
2. Klaplová 19,65 

3. Dosedělová 20,29 

200 metrů chlapci (79): 
1. Bálint 35,78 sec 
2. Vyroubal 36,72 

3. Raškovský 38,00 

200 metrů dívky (78): 
1. Hlavinková 35,41 sec 
2. Zbožínková 38,83 3. 

Musilová 39,15 

300 metrů chlapci (73): 
1. Kneisel 52,36 sec 2. 

Erbes 54,05 
3. Řehořek 55,68 

300 metrů dívky (59): 
1. Knotková 48,10 sec 

2. Pavlovská 49,76
3. Klíčová 54,09 

Čokoládová tretra 
se rozběhla

Usain Bolt zavítal dva dny před 
mítinkem mezi ostravské ško-
láky na tradiční Čokoládovou 
tretru, na vítkovickém stadio-
nu zaběhl první závodní šede-
sátku se čtyřletými dětmi, těm 
nejmenším rozdal metrovou 
čokoládu. Organizátoři Zlaté 
tretry Ostrava přišli letos s  no-
vinkou, marketinková agentu-
ra TK PLUS ve spolupráci s SSK 
Vítkovice rozšířily dětskou Čoko-
ládovou tretru do dalších míst. 
„V prvním ročníku jsme připravi-
li běžecké soutěže pro děti od tří 
do jedenácti let ještě v Olomou-
ci, Opavě, Prostějově, Havířově 
a Třinci, které byly současně kva-
lifi kací pro fi nálové závody, jež se 
uskutečnily v předprogramu Zla-
té tretry Ostrava,“ řekl manažer 
ostravského mítinku Alfonz Juck. 
Pro děti v Prostějově byly 
připraveny čtyři závody rozlo-
žené podle věku od 60 po 300 
metrů, běhalo se na školním 
stadionu ZŠ Jana Železného, 
která nese jméno patrona těch-
to závodu, trojnásobného olym-
pijského vítěze v hodu oštěpem 
a ředitele Zlaté tretry. „Jsem rád, 
že se myšlenka Zlaté tretry bude 
letos rozšiřovat i mezi nejmen-
šími dětmi, tam je budoucnost 
české atletiky,“ říkal Jan Železný, 
který se musel dětem doneko-
nečna podpisovat. Mezi děti 
přišli také primátor statutárního 
města Prostějov Miroslav Pišťák, 
spolumajitel agentury TK PLUS 
Miroslav Černošek, nechyběl ani 
ředitel Zlaté tretry Ostrava, pa-
tron celého seriálu Jan Železný. 
„Na fi nále Čokoládové tretry před 
hlavním mítinkem se moc těším, 
dává tomuto podniku úplně nový 
rozměr. Pětadvacátého května 
odpoledne, kdy všechno odstar-
tuje, už bude hlediště vítkovického 
stadiónu plné diváků a malí atleti 
tak zažijí téměř stejnou atmosfé-
ru, jako světové hvězdy. Bojovat 
o tenhle zážitek stojí za to.“
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CURAHlas jako zvon 
a obrovské charisma 

José
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Koncert se konal ve spolupráci 
Moravské fi lharmonie Olomouc, 
statutárního města Olomouc, spo-
lečnosti TK PLUS na Horním náměstí 
v Olomouci. „Snažíme se pořádat kul-
turní akce mnoha žánrů. Nápad, uspo-
řádat tento koncert, vznikl za přispění 
Moravské fi lharmonie Olomouc, jde 
o pokus představit Olomouci světové 
špičky tenoru. Akce má obrovský po-
tenciál přilákat diváky nejen z okolí, ale 
i z celé republiky a blízkého zahraničí. 
Jsem rád, že budeme spolupracovat na 
tomto projektu se společností TK PLUS, 
která stojí za velkými a úspěšnými pro-
jekty,“ konstatoval primátor statutár-
ního města Olomouc Martin Novotný. 

Jak se neobyčejný koncert, který měl 
evropský věhlas, připravoval? „Kulisa 

náměstí je jedinečná a navíc chceme 
naše město propagovat. Je to dobrá 
volba,“ říkal před koncertem primátor 
města Olomouc. 

Má vůbec pořádat město jako 
Olomouc podobné velké akce? „O tom 

jsem přesvědčený. Nejsme Praha, Brno 
nebo Ostrava, to však neznamená, že 
nemůžeme hrát, řečeno sportovní ter-
minologií, první ligu. Olomouc bude 
v  blízké budoucnosti hostit mistrovství 
Evropy ve fotbale do 21 let a cyklistice 
juniorů a podobně významné podni-
ky chceme dělat také v oblasti kultury,“ 
dodával primátor Olomouce, který 
převzal nad koncertem záštitu. 

„Chtěl bych ocenit především pří-
stup primátora Martina Novotného. 
Přestože je známý jako rocker, je vi-
dět, že podporuje i jiné hudební žánry. 
Město Olomouc kromě vytvoření pod-
mínek poskytlo i fi nance, bez kterých 
by se tento koncert nemohl odehrávat.  
Velmi vysoce lze hodnotit i profesionál-
ní přístup a úroveň spolupráce s  pra-

covníky Moravské fi lharmonie. Věřím, 
že díky tomu bude mít letošní Dvořákova 
Olomouc výjimečné vyvrcholení, které 
v historii tohoto festivalu nemá ob-
doby,“ přidal šéf projektu za TK PLUS
 Josef Váňa.  

„Hudebníci občas 
instinktivně zahrají, co 

není napsáno. Prostě 
mají takové návyky. 
A já jim řekl: zkuste 

hrát hudbu tak, jak je 
napsána. Cožpak Moně 
Lise přemalujete oči na 

modro jen proto, že se 
vám to líbí? A u symfonie 

je to totéž. Dirigent má 
skladatele reproduko-
vat, nikoli opravovat.“

José Cura, 2003

Olomoucké Horní náměstí se v druhý červnový den stalo velkou operní arénou. 
Pořadatelé věřili, že se přece jen umoudří počasí, dobře to věděl i světoznámý tenor 
José Cura, který podíval k nebi a zmínil – „je jasné, že Bůh je Čech.“ 

Lístky na koncert Josého Cury byly beznadějně vyprodány. V černé košili a kalho-
tách přišel na pódium na Horním náměstí uličkou mezi diváky a pozdravil česky 
– Dobrý večer, Olomouc. Cura zpíval směrem k radnici, za zády měl sloup Nejsvě-
tější Trojice. Slavný tenorista zavítal do hanácké metropole, aby spolu s korejskou 
sopranistkou Wonsin Lee za doprovodu Moravské fi lharmonie Olomouc zazpíval 
například árie z Verdiho oper Síla osudu či Othello nebo Pucciniho Toscy, Manon 
Lescaut a Butterfl y, repertoár vybrali podle slov Cury pořadatelé. Koncert dirigoval 
Argentinec Mario de Rose, Curu doprovodila Moravská fi lharmonie, která s tenoris-
tou vystupovala i před dvanácti lety na jeho turné v Německu a Rakousku.

„Hudba nikdy nepotřebovala Schengen, malou vesnici plnou vína na 
jihovýchodě Lucemburska, kde se stýkají hranice Německa a Francie. 
Už je to sedmadvacet let, co se právě tam podepsala smlouva, že Ev-
ropa nebude potřebovat žádné hranice. Hudba se nikdy před ničím 
nezastavila, nepotřebuje žádné bájné google překladače, je srozumi-
telná a spojuje i ty, kteří si to ani představit nedovedli. Hudba maže 
ideologie, spojuje národy, náboženství, nabízí nám svět snů a smy-
slného přemítání, v  refrénech vždy najdeme společnou řeč. I proto 
si vážíme skutečnosti, že se naše marketingová společnost TK PLUS 
podílela spolu se statutárním městem Olomouc a Moravskou filhar-
monií Olomouc na organizaci koncertu jednoho z nejuznávanějších 
světových tenoristů Josého Cury.“ 

Miroslav Černošek
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Kdo přišel s nápadem uspořádat kon-
cert José Cury v Olomouci? „Celou akci 
už ve spolupráci s městem Olomouc 
připravujeme déle než rok. Na samot-
ném začátku stál ředitel Moravské 
fi lharmonie v Olomouci Vladislav Kva-
pil, který chtěl, aby festival Dvořákova 
Olomouc vyvrcholil koncertem světo-
vě známého operního zpěváka Josého 
Cury. Vladislav Kvapil nás následně 
oslovil, zda bychom se nechtěli podílet 
na marketingové a organizační přípra-
vě celé akce. Nabídku jsme vzhledem ke 
zkušenostem, které máme z pořádání 
nejrůznějších sportovních a kulturních 
aktivit i k tomu, že se jedná o velice pres-
tižní akci, přijali,“ dodal Josef Váňa.

José Cura studoval dirigentství 
a kompozici. Až tehdy profesoři znovu 
objevili jeho talent, vydal se na pěvec-
kou dráhu. Velkou kariéru odstartoval 
v  roce 1992 ve Veroně a od té doby 
přirozený showman vtahuje diváky 
do světa opery. Je jiný než ostatní. 
A sám připouští, že si tuto cestu 
vybral úmyslně. „Jak říká Oscar Wilde. 
Buď sám sebou. Ostatní jsou už zada-
ní,“ tvrdí devětačtyřicetiletý světo-
vý tenor. José Cura stále pracuje na 
tom, aby se zlepšoval. „Kromě toho se 
modlím, abych se ve zdraví dožil stáří, 
vydal knihy, o kterých přemýšlím. Abych 
mohl sklízet ovoce po letech odříká-
ní. Nic zvláštního. Jen obyčejné přání, 
které mají všichni muži v  mých letech,“ 
říká Cura.

Koncert Josého Cury pod širým 
nebem přilákal 2600 platících 
posluchačů, lidé však stáli také podél 
vyhrazeného prostoru, sledovali jej 
i obyvatelé z oken domů na náměs-
tí. Byl jednou z  největších událostí 
červnové hudební Evropy.

José Cura

José Cura se narodil 
v roce 1962 v argen-
tinském městě Rosario 
v  hudbymilovné rodině. 
Hrál na kytaru, v patnácti 
začal vést sbor, studoval 
dirigování a kompozici. 
V Buenos Aires dirigo-
val sbor v divadle Tea-
tro Colon a náhodou se 
zjistilo, že má zajímavý 
hlas a ve dvaceti se začal 
učit zpívat. Nesprávným 
školením však hlas té-
měř ztratil, a tak se zase 
vrátil ke sboru. Roku 1988 
opět náhodou zaskočil 
za jednoho onemocně-
lého sólistu a zjistil, že se 
mu hlas vrátil. Začal cho-
dit k jinému učiteli, pak 
odešel do Evropy, kde 
začala jeho strmá kari-
éra. Na divadelní scéně 
debutoval roku 1992 ve 
Veroně. O rok později 
zpíval v Turíně Alberta 
Gregora v Janáčkově Věci 
Makropulos. Roku 1994 
zvítězil v soutěži Opera-
lia, jejímž ředitelem byl 
Plácido Domingo. Cura, 
který exceluje v drama-
tických úlohách, jako je 
Otello nebo Samson, je 
považován za jednoho z 
nejvýznamnějších teno-
ristů současnosti, součas-
ně se intenzivně věnuje 
také dirigování. Před ně-
kolika lety navíc založil 
vlastní nahrávací společ-
nost a podniká v hudeb-
ním byznysu. 
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Suverénní 
cesta královen

VK Agel
PROSTĚJOV
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VK AGEL Prostějov měl před sebou už 
jen poslední výkonnostní cíl – vyhrát 
nejvyšší domácí soutěž. „Nemůžeme 
se za nic schovávat, musíme prokázat 
roli favorita a extraligu vyhrát,“ říkal 
kouč Čada před play-off  nejvyšší sou-
těže a nemohlo to dopadnout jinak. 
Prostějovský AGEL ovládl český žen-
ský volejbal, všechny domácí soutěže 
a poháry vyhrál bez jediné porážky. 
Získal počtvrté titul UNIQA extraligy 
žen, navíc s  důraznou suverenitou 
a mnohým týmům přisoudil roli ne-
zbytného komparsu. 

Jak byl spokojený šéf Správní rady 
VK Prostějov Petr Chytil? „Jsme rádi, 
že se nám naše společná práce daří, že 
bylo před sezonou vše nastaveno tak, 
aby byly splněny všechny cíle, které jsme 
si dali. Každý rok stavíme družstvo, aby 
bylo schopné konkurovat v Champions 
League, a tahle hráčská kvalita jej před-
určuje kralovat České republice. Na dru-
hou stranu ani jasný favorit nemusí vždy 
a všechno vyhrávat, rozhodně bych 

to nebral jako automatickou samo-
zřejmost. Ve všech sportovních odvět-
vích a na všech úrovních často dochází 
k selháním jasných favoritů,“ konsta-
toval Petr Chytil. „Nám se daří už čtyři 
sezóny ovládat veškeré domácí soutě-
že, za což jsem osobně velice rád, zvlášť 
když jsme proti celkům ČR více než tři 
roky neprohráli ani jeden soutěžní zá-
pas. A to je myslím rekord v historii čes-
kého ženského volejbalu. Finálového 
soupeře, silný Olymp Praha jsme pora-
zili 3:0 nebo 3:1 ve všech devíti vzájem-
ných soubojích. Svědčí to o výborné prá-

ci i přístupu hráček a realizačního týmu, 
nikoho nepodceňují, naopak svou zod-
povědností opakovaně získávají extrali-
gové tituly i trofeje za Český, respektive 
Česko-slovenský pohár. Za to zaslouží 
celý kolektiv velké ocenění, zásluhou 
dlouhodobě skvělých výsledků děláme 
Prostějovu a Olomouckému kraji výteč-
nou reklamu.“

VK AGEL Prostějov postoupil jasně 
do semifi nále UNIQA extraligy žen, 
Hanačkám na to stačily čtyři dny. 
Po dvou víkendových triumfech 
nad TJ Sokol Šternberk v domácím 
prostředí volejbalistky VK AGEL Pro-
stějov nezaváhaly ani v třetím utkání 
čtvrtfi nálové série venku, které vy-
hrály naprosto s přehledem, neztra-
tily ani set. Jak vypadala semifi nále? 
VK AGEL Prostějov – SK UP Olomouc, 
PVK Olymp Praha – KP Brno. SK UP 
Olomouc porazil v  play-off  Slavii Pra-
ha 3:1 na zápasy, PVK Olymp Praha 
TJ Sokol Frýdek Místek 3:0 a KP Brno 
Přerovský volejbalový klub 3:1 na zá-

pasy. Ženskému volejbalu jasně kralu-
je Morava, v  semifi nále byly tři týmy! 
Z  druhé strany play-off  postoupil do 
fi nále pražský Olymp a sehrál proti 
Hanačkám důstojnou roli. Zvláště dru-
hý zápas na palubovce Olympu byl 
hodně náročný, ostatně potvrzuje to 
i výsledek: PVK Olymp Praha – VK 
AGEL Prostějov 1:3 (-20, 23, -24, -23). 
„V Praze jsme viděli nejkvalitnější utká-
ní. Olymp hrál velmi dobře, velice agre-
sivně podával, dobře útočil. Na našich 
holkách bylo vidět, jak moc chtějí sezo-
nu ukončit, měly maximální motivaci. 

„Poděkování sponzorům, představitelům města, kraje a všem, kteří nám 
pomáhají, mělo dokonalou a hlavně hodně upřímnou atmosféru. Na 
všech bylo vidět, jak nám přejí a jak velkou mají z  extraligového titulu 
radost.“ 

Miroslav Čada 

TK_MAGAZIN_02_prac.indd   45TK_MAGAZIN_02_prac.indd   45 13.07.12   11:3213.07.12   11:32



46

Odvedly super výkon jak v obraně, tak 
v útoku, některé smeče byly doslova 
smrtící,“ hodnotil Miroslav Čada a urči-
tě v té chvíli věděl, že oslavy čtvrtého 
extraligového titulu proběhnou na 
domácí prostějovské palubovce. 

Třetí domácí fi nálový zápas byl už ve 
znamení oslav mistrovského titulu, 
kromě druhého vyrovnanějšího setu 
to bylo z  celé série nejjednodušší. 
„Olymp v celé sezoně prohrál jedině 
s námi a podstatnou měrou se podílel 
na tom, že letošní fi nále bylo daleko 
důstojnější a vyrovnanější než ta před-
chozí,“ uvedl Čada. A Mitáč? „Ještě jsme 
pořád zklamaní z průběhu toho posled-
ního zápasu, ale myslím, že nám brzy 
dojde, co jsme v této sezoně dokázali.“

Miroslav Čada, kouč VK AGEL Prostě-
jov pak zhodnotil celou sezonu. „Byla 
těžší, než ty předchozí. Pomaleji jsme 
se rozjížděli a měli své interní problé-
my, vzhledem k několika průběžným 
změnám v kádru jsme dlouho sestavo-
vali tým. Navíc nás znovu potkali těžší 
soupeři v Champions League, což spolu 
s kolísavou formou zapříčinilo ne ide-
ální výkony ani výsledky ve skupině 
Ligy mistryň. Z této nepříjemné situace 
jsme se však dokázali dostat a družstvo 
potom začalo šlapat, táhlo za jeden pro-
vaz. Od poloviny ročníku bylo vidět, že 
v něm panuje pohoda a já osobně jsem 
pak už neměl strach o to, jak dopadne-
me. V Champions League jsme nakonec 
postoupili do play off  a v něm doma 
potrápili budoucího vítěze Fenerbahce 
Istanbul, všechny české soutěže se nám 
opět povedlo vyhrát bez jediné porážky. 
Tím pádem můžeme být spokojeni.“

Okamžitě po skončení zápasu násle-
doval slavnostní ceremoniál, v rámci 
kterého nejprve sklidil zasloužený 
potlesk stříbrný PVK Olymp Praha a 
pak si užíval stejně zasloužených ovací 
zlatý VK AGEL Prostějov. Medaile obě-
ma družstvům a extraligovou trofej ví-
tězkám předala trojice Zdeněk Haník, 
prezident Českého volejbalového sva-
zu, Martin Tesařík, hejtman Olomouc-
kého kraje a Miroslav Pišťák, primátor 
statutárního města Prostějov. 
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Bujará radost, šampaňským polepe-
ná palubovka, nadšené pozdravení 
s  fanoušky, kteří se k  dalším oslavám 
přesunuli do blízkého Eagle Baru, kte-
rý je součástí Sportcentra DDM. Tam 
se čekalo na celý vítězný tým AGELU, 
jenž s trofejí nejprve zamířil do V.I.P. 
prostorů podělit se o nadšení s ve-
dením klubu, obchodními partnery 
a sponzory.

To už měl v  dokonalé režii šéf pro-
stějovského basketbalu Petr Chytil, 
mistrovské medaile dostali i ti, bez 
kterých by volejbal Hanaček nebyl ni-
kdy tak úspěšný – hejtman Olomouc-
kého kraje Martin Tesařík, primátor 
Prostějova Miroslav Pišťák a medaili 
šampionů dostal samozřejmě 
i Miroslav Černošek, který je duší 
nejen prostějovského sportu. „Celé to 
poděkování sponzorům, představite-
lům města, kraje a všem, kteří nám po-
máhají, mělo dokonalou a hlavně hod-
ně upřímnou atmosféru. Na všech bylo 
vidět, jak nám přejí a jak velkou mají 
z extraligového titulu radost,“ říkal kouč 
Čada, který také poděkoval za podpo-
ru, ale jak sám dodává už několik se-
zon – „na slavení jsou v managementu 
klubu jiní.“

Spokojený byl i nadšený příznivec 
sportu, hejtman Tesařík určitě i proto, 
že z Olomouckého kraje se do play-off  
dostaly čtyři týmy z osmi, Haná kralo-
vala závěrečné části bojů o extraligo-
vý titul! Je jediným hejtmanem, který 
měl ve svém kraji čtyři týmy ve volej-
balové extralize, v UNIQA Extralize žen 
nastupovaly SK UP Olomouc, TJ Sokol 
Šternberk, Přerovský volejbalový klub 
a jasný lídr ženského volejbalu v Čes-
ké republice – VK AGEL Prostějov. 

Primátor Prostějova Miroslav Pišťák 
je rozhodně spokojený, že označe-
ní – Prostějov, město sportu má stále 
větší vážnost. „Stále více si uvědomu-
ji, že TK PLUS nabízí jistotu, všechny 
projekty této marketinkové agentury 
mají dokonalý základ a jako člověk, 
který má rád čísla a z  nich pramenící 
jistoty, ještě přidávám – jsem vnitřně 
přesvědčený, že snad vidí za roh. Pros-
tě víte, že směřují k úspěchu, nabídnou 
vám sportovní radost a taky nádherný 
pocit hrdosti, že žijete v našem krásném 
městě. A věřte, beru to už někdy jako pří-
jemnou samozřejmost, že volejbalisty 
VK Modřanská Prostějov zcela přesvěd-
čivě kralují v české extralize, bojují proti 
rozpočtové převaze mnohem bohatších 
týmů v  Champions League,“ říkal už 
před sezonou. „Mám radost, že nevítě-
zí jen prostějovské volejbalistky, ale že 
jsou úspěšné i mládežnické týmy. V tom 
je záruka, že se budeme z volejbalových 
úspěchů radovat i v letech příštích.“

A Petr Chytil? „Bez dokonalé spoluprá-
ce s  městem Prostějov, Olomouckým 
krajem a bez jistoty, kterou nám dává 
nový titulární partner, společnost AGEL 
bychom nebyli schopni zajistit klub na 
další několikaleté období. Získat tak 
silného titulárního partnera je určitě 
snem každého manažera a jsem rád, 
že se nám to podařilo. Mít v pozici před-
sedy Správní rady za sebou tak silnou 
společnost je ta nejlepší zpráva pro 
prostějovský volejbal.“

Cesta k titulu UNIQA 
extraliga žen 2011/2012

ČTVRTFINÁLE:
VK AGEL Prostějov 
– TJ Sokol Šternberk 

3:0 na zápasy 

Prostějov – Šternberk 
3:0 (9, 12, 14)

Prostějov – Šternberk 
3:0 (23, 18, 14), 

Šternberk – Prostějov 
0:3 (-11, -21, -10)

SEMIFINÁLE:
VK AGEL Prostějov

– SK UP Olomouc
3:0 na zápasy

Prostějov – Olomouc
3:0 (15, 13, 10)

Olomouc – Prostějov
0:3 (-8, -14, -19)

Prostějov – Olomouc
3:1 (14, 8, -23, 14)

PVK Olymp Praha
 – VK Královo Pole 

3:0 na zápasy

FINÁLE: 
VK AGEL Prostějov
– PVK Olymp Praha

3:0 na zápasy

Prostějov – Olymp Praha
3:0 (17, 24, 20)

Olymp Praha – Prostějov
1:3 (-20, 23, -24, -23)

Prostějov – Olymp
3:0 (12, 23, 13)

FINÁLOVÉ SESTAVY: 
VK AGEL Prostějov: 

Kubínová, Horká, Hrončeková, 
Popovič, Velikiy, Monzoni, libe-

ro Chlumská – Soares, Smák

Trenér: Miroslav Čada 

PVK Olymp Praha: 
Kallistová, Halbichová, Kossá-
nyiová, Sládková, Vanžurová, 

Kvapilová, 
libero Dostálová – Škrampalo-

vá, Zoulová, Vašutová.

Trenér: Stanislav Mitáč. 

„Bez dokonalé spolupráce s  městem Prostějov, Olomouckým krajem 
a bez jistoty, kterou nám dává nový titulární partner, společnost AGEL 
bychom nebyli schopni zajistit klub na další několikaleté období. Získat 
tak silného titulárního partnera je určitě snem každého manažera a jsem 
rád, že se nám to podařilo. Mít v pozici předsedy Správní rady za sebou 
tak silnou společnost je ta nejlepší zpráva pro prostějovský volejbal.“

Petr Chytil
předseda Správní rady VK Prostějov
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Popáté
v Evropě

Champions 
LEAGUE
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Už popáté vstupuje VK AGEL Prostě-
jov na prestižní scénu Champions Le-
ague, prostějovským volejbalistkám 
opět otevřela dveře volná karta a tře-
baže se v letošní sezoně mění klubová 
fi lozofi e – touha uspět v této soutěži, 
postoupit ze základní skupiny i nadá-
le zůstává. Hanačky navíc doufaly, že 
se ve Vídni dostanou případně i do 

třetího losovacího koše, zůstaly však 
stejně jako v minulých letech až ve 
čtvrtém a v osudí navíc jako poslední, 
neboť před nimi se losovaly do skupin 
jednotlivé celky tak, aby nenarazily ve 
skupině na soupeře ze stejné země. 
Los na kongresu Evropské volejba-
lové federace ve Vídni rozhodl, že se 
VK AGEL Prostějov utká ve skupině B 
s polským Atomem Trefl  Sopoty, ital-
skou Villou Cortese a ázerbájdžánskou 
Rabitou Baku.

Co říkal losu šéf prostějovského 
volejbalu Mgr. Petr Chytil? „Myslím si, 
že už je zbytečné debatovat o tom, jak 
dopadl či měl dopadnout los Cham-
pions League. Popáté vstupujeme do 
této prestižní soutěže na volnou kartu, 
opět jsme ji získali za přispění Českého 
volejbalového svazu, vážíme si toho, 
na druhé straně určitě i vedení evrop-
ského volejbalu vnímá naše úspěšné 
výsledky na pohárové scéně, stejně 
jako rozumnou klubovou fi lozofi i. Za 
poslední čtyři roky se nám v  posled-
ních třech letech podařilo postoupit 

ze skupiny a vždycky byl los hodně 
těžký. Mnohokrát se nadneseně mlu-
vilo o skupinách, ze kterých se nedalo 
postoupit, ale znovu opakuji – vždyc-
ky jsme v  posledních třech sezonách 
našli cestu, jak hrát play-off . Navíc se 
nám to podařilo v  tvrdé konkurenci 
i z nejnižšího losovacího koše, což 
potvrzovalo sportovní kvality našeho 

týmu. Champions Laegue je jednou 
z  nejtěžších soutěží na světě a bude 
také hodně zajímavé, jak budou ve 
složité ekonomické době, jednotlivé 
týmy rozpočtově silné,“ přidává Chytil.

Podle kouče Čady vídeňský los nabídl 
dvě nejtěžší skupiny A a B, v té druhé 
jsou právě volejbalistky VK AGEL\.  

„Samozřejmě by bylo snazší bojovat 
v C skupině s Mylhúzami a Bukureští, 
v  D skupině s Constantou a Schweri-
nem nebo i v  D skupině s Dabrowou 
Gornizcou a Drážďany, tam bychom 
teoreticky mohli bojovat o třetí 
či dokonce o druhé místo,“ konstato-
val Čada. „Villa Cortese patří v posled-
ních letech k nejlepším celkům Itálie 
a svou kvalitu potvrdilo i v uplynulém 
ročníku Ligy mistryň čtvrtým místem. 
K dispozici má řadu hráčských hvězd 
mezinárodního volejbalu, stejně jako 
Rabita Baku. Ta disponuje asi nejvyš-
ším fi nančním rozpočtem ze všech 
klubů světa, čemuž odpovídají síla 
i ambice stříbrného mančaftu Cham-
pions League 2011. A Sopoty rovněž 

„Mnohokrát se nadneseně mluvilo o skupinách, ze kterých se nedalo po-
stoupit, ale znovu opakuji – vždycky jsme v posledních třech sezonách 
našli cestu, jak hrát play-off . Navíc se nám to podařilo v tvrdé konkurenci 
i z nejnižšího losovacího koše, což potvrzovalo sportovní kvality našeho 
týmu.“

Petr Chytil,
Předseda Správní rady VK Prostějov

Volná karta 
naposledy? 

Vše nasvědčuje, že vý-
borné výsledky prostě-
jovských volejbalistek 
v  Champions League 
otevřou českému vo-
lejbalu žen dveře do 
prestižní soutěže. „Za 
poslední čtyři roky jsme 
díky dobrým výsledkům 
získali do národního po-
hárového koefi cientu 
spoustu bodů, výrazně 
se po téhle stránce při-
dalo KP Brno a alespoň 
trochu také SK UP Olo-
mouc. Tím pádem bude 
pětiletý český koefi cient 
v létě 2013 tak vysoký, že 
se do Ligy mistryň dosta-
neme automaticky,“ kon-
statoval před losováním 
nového ročníku Champi-
ons League sportovní šéf 
prostějovského volejbalu 
Peter Goga.
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patří ke kontinentální špičce, byť se 
na jaře potýkaly s ekonomickými pro-
blémy. Přesto v letošním play off  má-
lem vyřadily právě Baku a dokázaly 
vyhrát polskou ligu, takže existenční 
potíže očividně překonaly.“ Se Sopo-
tami hrály prostějovské volejbalistky 
v minulém ročníku a ve dvou zápa-
sech nezískaly ani set. S Villou Cortese 
byly Hanačky ve skupině předloni a po 
prohře v Itálii 0:3 v domácí odvetě 

vyhrály 3:0. Základní část Champions 
League se bude hrát v šesti skupinách 
od 22. října do 12. prosince. Zápasy 
play-off  začnou 14. ledna a skončí nej-
později 15. února. Finálový turnaj se 
hraje od 8. do 11. března 2013.

Ze šesti skupin postoupí do další 
vyřazovací fáze play-off  vždy pouze 
dva první týmy v tabulce a tým 
s nejlepší bilancí na třetích místech. 
„Vzhledem k tomuto zpřísněnému 
systému i vysoké kvalitě skupiny B 
není náš postup do play off  reálný. 
Začínáme budovat nové mladší druž-
stvo s perspektivou do budoucna, 
jehož vrchol by měl přijít za nějaké 
dva tři roky. V takovém duchu a při 
velké síle protivníků musíme naše 
účinkování v Lize mistryň hodnotit, 
a nevytvářet už dopředu zbytečný 
tlak. Pochopitelně, budeme bojovat 
ze všech sil, ale jako úspěch musíme 
vnímat každý získaný set či bod do 
tabulky. Opravdu, nemůžeme mít na 
evropské scéně tak odvážné cíle, jako 
v minulých sezónách,“ upozornil Čada.

„Pochopitelně budeme bojovat ze všech sil, ale jako úspěch můžeme vní-
mat každý získaný set či bod do tabulky. Začínáme budovat nové mladší 
družstvo s perspektivou do budoucna, jehož vrchol by měl přijít za něja-
ké dva tři roky a tak nemůžeme mít na evropské scéně tak odvážné cíle, 
jako v minulých sezónách.“ 

Miroslav Čada

Los CEV Champions League žen 2012/2013

Skupina A: RC Cannes (Francie), Vakifbank Istanbul (Turecko), Volé-
ro Curych (Švýcarsko), Uraločka Jekatěrinburg (Rusko). Skupina B: 
Trefl  Sopoty (Polsko), Villa Cortese (Itálie), Rabita Baku (Ázerbájdžán), 
VK AGEL Prostějov. Skupina C: Busto Arsizio (Itálie), ASPTT Mylhúzy 
(Francie), Dynamo Bukurešť (Rumunsko), Galatasaray Istanbul (Turec-
ko). Skupina D: Eczacibasi Istanbul (Turecko), Dabrowa Gornicza (Pol-
sko), SC Drážďany (Německo), Azerrail Baku (Ázerbájdžán). Skupina 
E: Dynamo Kazaň (Rusko), Tomis Constanta (Rumunsko), SC Schwerin 
(Německo), Robur Urbino (Itálie). Skupina F: CZ Bělehrad (Srbsko), 
Dynamo Moskva (Rusko), Lokomotiv Baku (Ázerbájdžán), Fakro Mus-
zyna (Polsko).
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Stejně jako trenér Miroslav Čada si 
nedělá naděje o postupu do play off  
ani sportovní ředitel prostějovských 
volejbalistek Peter Goga. „Budu po-
važovat za velký úspěch, pokud skon-
číme právě třetí a dostaneme se do 
závěrečné fáze CEV Cupu, kam pře-
jdou čtyři nepostupující kolektivy 
s nejlepší bilancí. Následně by-
chom mohli bojovat o pěkný úspěch 
ve druhé nejvyšší soutěži v hierarchii 
pohárů klubové Evropy,“ uvažoval 
Goga. „Všem by se nám to líbilo, ale 
při pohledu na složení té naší skupiny 
nevím, jakého soupeře bychom do-
stali pod sebe. Musíme uznat, že třetí 
místo by bylo obrovským překvape-
ním,“ přidal Miroslav Čada. 

Rabita Baku, Villa Cortese, Trefl  Sopo-
ty – určitě jsou to týmy, které vzbu-
zují respekt, mají za sebou vynikající 
výsledky v  Champions League, ale 
přiznejme, těžko mohl los být jiný. 
Pokud máme ambice – prosadit se 
ve volejbalové Evropě, musíme se 
pokusit prosadit se i v této těžké kon-
kurenci. Konečně, klubový rozpočet, 
při respektování všech zásad hospo-
dárnosti, je stavěn tak, aby se VK AGEL 
mohl postavit silným soupeřům na 
evropské scéně a kralovat té české by 
měla být jasná samozřejmost. 

Zápasový program skupiny B

1. kolo, 24. října: VK AGEL Prostějov – Rabita Baku, Villa Cortese – Tre-
fl  Sopoty. 2. kolo, 31. října: Trefl  Sopoty – VK AGEL Prostějov, Rabita 
Baku – Villa Cortese. 3. kolo, 14. listopadu: Villa Cortese – VK AGEL 
Prostějov, Trefl  Sopoty – Rabita Baku. 4. kolo, 21. listopadu: VK AGEL 
Prostějov – Villa Cortese, Rabita Baku – Trefl  Sopoty. 5. kolo, 5. pro-
since: VK AGEL Prostějov – Trefl  Sopoty, Villa Cortese – Rabita Baku. 
6. kolo, 11. prosince: Rabita Baku – VK AGEL Prostějov, Trefl  Sopoty 
– Villa Cortese.

Vzájemná utkání VK AGEL s vylosovanými protivníky

Champions League 2010/11, základní skupina D: Cortese 
– Prostějov 3:0 (19, 23, 28), Prostějov – Cortese 3:0 (21, 19, 19).
Champions League 2010/11, osmifi nále: Prostějov – Rabita Baku 
3:2 (-19, 22, 19, -23, 19), Rabita Baku – Prostějov 3:0 (21, 23, 19) a zlatý 
set 15:11.
Champions League 2011/12, základní skupina C: Sopoty – Prostě-
jov 3:0 (21, 14, 20), Prostějov – Sopoty 0:3 (-21, -25, -17).
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VK Prostějov  AGEL
HODNĚ OMLÁDL

Nebylo to nic nového, a kdo měl jen 
trochu šanci nahlédnout do zákulisí 
prostějovského volejbalu, ten to věděl 
moc dobře. „Již před časem jsme avizo-
vali, že naše fi lozofi e a strategie se bude 
ubírat jiným směrem. Pro nastávající 
sezónu jsme sestavili mladý a perspek-
tivní tým, jehož cílem je jednoznačně 
obhajoba titulu mistra ČR, vítězství 
v Českém a Česko-Slovenském poháru. 
Los v Champions League je krutý, ale 
pro mladé příchozí hráčky je to urči-
tě výzva,“ zahájil tiskovou konferenci 
před novou sezonou předseda Správ-
ní rady VK Prostějov Mgr. Petr Chytil. 

Už v  polovině května však konstato-
val, že – „vše bude odpovídat nové situ-
aci a upraveným fi nančním možnostem 
i podmínkám, v nichž se pohybujeme. 
Od příští sezóny omladíme kádr, dáme 
ve větší míře prostor mladým hráčkám 
a postupnou prací chceme vybudovat 
kolektiv, který znovu rozčeří vody ev-
ropské Ligy mistryň. Obecně je to jed-
noduchá rovnice: méně peněz rovná se 
mladší a tím levnější volejbalistky, jež se 
v Champions League zpočátku budou 
muset učit a sbírat potřebné zkušenosti. 
Tím pádem hned neočekáváme špičko-
vé výsledky, přitom však dopředu nic 
nebudeme vzdávat ani automaticky 
brát čtvrté místo v základní skupině. 

„Pro nastávající sezónu jsme sestavili mladý a perspektivní tým, jehož 
cílem je jednoznačně obhajoba titulu mistra ČR, vítězství v Českém a Čes-
ko-Slovenském poháru. Los v Champions League je krutý, ale pro mladé 
příchozí hráčky je to určitě výzva.“

Petr Chytil
předseda Správní rady VK Prostějov
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Naší devízou by měla být bojovnost, 
dravost.“

Šéf prostějovského volejbalu však 
v posledních letech neopomene zdů-
raznit, že realizační tým u žen zůstá-
vá již čtyři roky velmi stabilizovaný 
a beze změn bude fungovat ještě mi-
nimálně další dva roky. „Ústřední po-
stavou realizačního týmu samozřejmě 
je hlavní trenér Miroslav Čada, s jehož 
prací jsme naprosto spokojeni. On má 
velkou výhodu i zodpovědnost současně 
v tom, že si sám vybírá hráčky a sestavu-
je kádr s ohledem na fi nanční mantine-
ly, aniž bychom mu do toho my z vedení 
výrazně zasahovali. Tuhle ambiciózní 
roli i tlak s ní spojený zatím kouč zvlá-
dá, trvale potvrzuje, že je volejbalovým 
odborníkem na svém místě. Tím pádem 
družstvo šlape a jdeme správnou ces-
tou, s čímž souvisí také dobře fungující 
realizační tým, jehož složení má rovněž 
v kompetenci doktor Čada.“

Jak to bude dál? V první polovině čer-
vence bylo oznámeno složení nového 
týmu, z mistrovského kádru zbyly na 
Hané pouze tři hráčky, jen tři volej-
balistky Prostějova budou oblékat 
dres českých šampionek také v nové 
sezoně. V kádru mistryň zůstala pouze 
kapitánka Solange Soaresová, libero 
Markéta Chlumská a blokařka Vero-
nika Hrončeková. Zbytek družstva 
se rozprchnul do všech světových 
stran. „Museli jsme získat devět nových 
hráček a to je výrazná obměna. Přesto 
chceme opět získat všechny domácí tro-

feje,“ prohlásil trenér Miroslav Čada. 
S Prostějovem se postupně rozlou-
čily Izraelky Anna Velikyiová a Tatjá-
na Artmenková a další zahraniční 
volejbalistky Sanja Popovičová, Ves-
na Jovanovičová a Monika Smák. Na 
nových smlouvách se nedohodly 
české hráčky Darina Košická, Helena 
Horká přestupující do Polska a Šárka 
Kubínová. Ta odchází do Švýcarska. 
„Do žádných fi nančních dostihů jsme se 
nechtěli pouštět, když jsme se nedohod-
li, jednali jsme jinde,“ dodává Petr Chy-
til. „Taky jsme mnohem důsledněji počí-
tali, stejně jako počítá celý český sport 
a jsem přesvědčen, že až na malé vý-
jimky to dělají všichni ve špičkových tý-
mech.“ Předseda správní rady VK Pro-
stějov Petr Chytil potvrzuje, že nový 
rozpočet klubu bude zhruba o čtvrti-
nu menší. „Přesná čísla ještě nemáme, 

„Musím přiznat, že mě dost zklamal přístup některých volejbalistek, pro 
něž jsme toho za poslední rok či ještě delší dobu poměrně dost udělali. 
Myslel jsem si, že s ohledem na to budou mít k našemu klubu i městu 
Prostějov trochu hlubší vztah, než předvedly.“ 

Petr Chytil k jednání 
s odcházejícími hráčkami
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protože není spočítaná přesná část-
ka na cestování v rámci Ligy mistryň. 
Budeme se ale pohybovat někde mezi 
čtrnácti a patnácti miliony,“ dodal šéf 
klubu. Nejen on, ale i kouč Čada jsou 
přesvědčeni, že opět bude tým AGEL 
jasně kralovat českému ženskému 
volejbalu. Při pobytu v Brazílii zís-
kal kouč Julianu Gomez a Flavii De 
Assis, hráčky tamní nejvyšší soutěže. 
„V obou případech jde o volejbalistky, 
které nastupovaly v základní sesta-
vě svých družstev,“ konstatoval kouč. 
V  Evropě získal tři hráčky, které na-
stupují v reprezentacích svých zemí. 
Jde o Chorvatku Marinu Miletičovou, 
Němku Saskii Hippeovou a Bulhar-
ku Tsvetelinu Žarkovou. „Jde vesměs 
o kvalitní posily. Budeme mít dobrý 
tým,“ tvrdí Čada. Staronovou posilou 
se stala Michaela Jelínková. Ta se do 
klubu vrací po angažmá v Münsteru. 
„Už před časem, když Míša odcházela, 
jsme avizovali, že se jednou třeba vrátí. 
Ta doba právě přišla,“ připomenul Petr 
Chytil.

S  jakým kádrem půjde VK AGEL Pro-
stějov do nového soutěžního roč-
níku UNIQA extraligy žen, Českého 

a Česko-Slovenského poháru, pokusí 
se uspět v  základní skupině Cham-
pions League? „Dvanáctičlenný tým 
tvoří nahrávačky Pavla Vincourová 
a Michaela Jelínková, blokařky Veroni-
ka Hrončeková, Flavia de Assis a Cvete-
lina Žarkova, smečařky Juliana Gomes, 
Marina Miletič, Andrea Kossányiová 
a Šárka Melichárková, univerzálky 
Solange Soares a Saskia Hippeová a li-
bero Markéta Chlumská,“ vyjmenoval 
sestavu hlavní trenér VK Miroslav Čada 
a také některé hráčky představil. „Te-
prve devatenáctiletá Pavla Vincouro-
vá přichází z pozice první nahrávač-
ky KP Brno a momentálně patří do 
reprezentačního výběru ČR. Míšu Je-
línkovou naši fanoušci už znají, neboť 
v Prostějově rok působila a teď se vrací 
z německého Münsteru. Obě Brazilky 
Flavia de Assis i Juliana Gomes jsou 
mladé, dosud hrály nejvyšší soutěž 
své rodné země a pravidelně tam 
nastupovaly. Cvetelina Žarkova je 
v pětadvaceti letech součástí bulhar-
ské reprezentace, na klubové úrovni 
působila v Itálii, Německu i Turecku. 
Marina Miletič z Chorvatska patří ke 
zkušenějším volejbalistkám a po-
slední sezónu nastupovala za turecký 
Galatasaray Istanbul. Dvacetiletá 
Andrea Kossányiová má před sebou 
velkou perspektivu, dobře ji známe
 z Olympu Praha a čerstvě se jako 
členka základu podílela na vítěz-
ství České republiky v Evropské lize. 
O dva roky starší Šárka Melichárková 
je naší druhou posilou z Králova Pole, 
počítáme s ní na smeč nebo na místo 
druhého libera. Saskia Hippeová má 
jednadvacet, již třetím rokem nastu-
puje za německý nároďák, a k nám za-
mířila z italského Chieri,“ konstatoval 
kouč Miroslav Čada. „Ten tým je prak-
ticky ze tří čtvrtin úplně nový, věřím, 
že jsme měli ve výběru nových hráček 
šťastnou ruku a hlavně, že v konkurenč-
ním prostředí, které v Prostějově je, po-
rostou výkonnostně nahoru.“

„Museli jsme získat devět nových hráček a to je výrazná obměna. Přesto 
chceme opět získat všechny domácí trofeje.“ 

Miroslav Čada

TK_MAGAZIN_02_prac.indd   54TK_MAGAZIN_02_prac.indd   54 13.07.12   11:3313.07.12   11:33



Děláme vše, abyste se cítili jako doma
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Harmonie kultury a přírody

Olomoucký kraj se svými dvěma turistickými regiony 
– Jeseníky a Střední Moravou – je místem, které svou 

rozmanitostí uspokojí každého návštěvníka. Na své si přijdou 

vyznavači pěší turistiky, horských túr či relaxace. Hory a malebná 

příroda s unikátním klimatem jsou tím pravým místem pro výlet 

i dovolenou v létě i v zimě. 

Milovníky kultury, architektonických skvostů a památek zaujmou

města a městečka na Střední Moravě. Hrady, zámky a muzea

otevírají své brány a odhalují tak dávná tajemství předků. Během

sezóny se zde koná řada kulturních akcí, které jsou určeny

pro velké i malé návštěvníky. Zkrátka nepřijdou ani sportovní

nadšenci. Pro ně je připravena neustále se rozšiřující síť cyklo-

tras, sportovní centra i aquaparky. Bavit se tak může celá 

rodina. Odpočinek nabízí několik zdejších lázeňských zařízení, 

například Termální lázně ve Velkých Losinách a Priessnitzovy

lázně v Jeseníku. Neopakovatelná je také atmosféra hanácké 

metropole – Olomouce, která je přirozeným centrem regionu. 

Za obdiv zcela jistě stojí Sloup Nejsvětější Trojice, památka 

zapsaná na seznamu UNESCO, unikátní barokní kašny, ale 

i mnoho dalšího. 

Přijeďte a uvidíte!Přijeďte a uvidíte!

Olomouc • Střední Morava • Jeseníky  

Další informace na www.olomoucregioncard.cz

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

Tipy na výlet: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.)

JESENÍKYJESENÍKY
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 MORAVASTŘEDNÍ 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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Tipy na výlet:

JESENÍKY

STŘEDNÍ MORAVA

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR: 
AMER SPORTS Czech Republic, s. r. o.

www.amersports.cz

GRATULUJE PETŘE 
KE SKVĚLÉMU POSTUPU 

NA 2. MÍSTO ŽEBŘÍČKU WTA! 

Kvitova.indd   1 21.11.2011, 15:12:17
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Důrazné 
fotbalové kroky 1. SKPROSTĚJOV
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Připomeňme si, co říkal Miroslav Černošek 
před několika měsíci na své první tiskové 
konferenci, která se týkala fotbalu. „Ani 
v tenise, ani v basketbalu jsme nezačínali 
s tituly a úspěchy, které teď máme. Jsme 
agenturou, která se snaží běhat na dlouhou 
trať. Když jsme teď do fotbalu vstoupili, tak 
rozhodně nechceme za rok odejít.“ A na 
nedávné předsezonní tiskové konferenci 
fotbalového klubu 1. SK Prostějov ozná-
mil nový předseda Petr Langr defi nitiv-
ní sloučení s 1. FK Prostějov a díky tomu 

bude tradiční oddíl založený roku 1904 
v nadcházející sezoně působit v Morav-
skoslezské fotbalové lize. 

„Hlavním cílem sezóny byl postup 
do Moravskoslezské fotbalové ligy z dru-
hého místa, což se nám podařilo hlavně 
díky výraznému posílení mužstva v zimní 
přestávce. Co je z  pohledu budoucnosti 
prostějovské kopané hodně důležité – po 
splnění kritérií jsme získali statut – Sportovní 
centrum mládeže (SCM). Na hlavním sta-
dionu došlo k rekonstrukci trávníku a právě 
probíhá výstavba tribuny k sezení s kapa-
citou 300 diváků,“ řekl na úvod předseda 
klubu Petr Langr. „Sezónu hodnotím veli-
ce pozitivně. Na jaře jsme odehráli patnáct 
zápasů, ve kterých jsme pouze třikrát remi-
zovali a zbytek utkání jsme vyhráli. Po zimní 
přestávce mužstvo ukázalo svou sílu a kvali-
tu,“ dodal trenér týmu František Jura. 

Zastavme se ale u důležitých okamžiků, 
které rozhodly o tom, že prostějovský 
fotbal má před sebou zajímavou perspek-
tivu. „Chtěl bych zvýraznit tři momenty. 
Prvním je vstup společnosti TK PLUS do 
fotbalu, kdy jsme především chtěli pod-
pořit mladé talenty, a jsem rád, že to bylo 
dobré rozhodnutí vzhledem k tomu, jak 
si mládežnický tým vedl v McDonald´s 
Cupu,“ říká Miroslav Černošek. „Druhým 
je vytvoření Sportovního centra mláde-
že. A v neposlední řadě je to vstup nového 
generálního partnera klubu a tím je jeho 

společnost MPS Holding, za kterou stojí 
Tomáš Medek.“ Právě tento prostějovský 
rodák byl jedním z  těch, kteří výrazně 
pomohli v prvních, tolik důležitých sezo-
nách prostějovskému volejbalu, dovedl 
ho nejen k  suverénnímu postavení na 
domácí scéně, ale i k reprezentaci českého 
ženského volejbalu v Champions League. 
„Byla zde zmiňována výstavba nové tribu-
ny, my jsme rozjeli stavbu nové administ-
rativní budovy. Přesouváme svou činnost 
z Prahy do Prostějova, odkud pocházím. 

Vstup do fotbalu mi připomíná stejný krok 
do volejbalu před několika lety. Pevně věřím, 
že spolupráce s TK PLUS a 1. SK Prostějov 
bude stejně úspěšná jako ta volejbalová,“ 
okomentoval vstup do fotbalu předseda 
představenstva společnosti MPS Holding 
Tomáš Medek.

Marketingová agentura TK PLUS, která 
stojí za prostějovským klubem 1. SK, je 
známá svou důsledností a přímočarou 
úspěšností a tak není divu, že si mnozí my-
slí, že působení v Moravskoslezské fotba-
lové lize bude jen přechodnou stanicí, že 
se parta kolem Černoška dívá rozhodně 
výš. Co na to on sám odpovídá? „Několik 
manažerů se mě už ptalo, kdy s Prostějovem 
vyhrajeme první ligu. Ale já jim na to říkám, 
že mám rád absurdní divadlo, ale určitě ho 
nebudeme hrát s prostějovskou kopanou. 
Řekl bych, že jsme v každém případě vzbu-
dili určitou pozornost, jsme agenturou, která 
má respekt. A zda chceme dojít až do první 
ligy? Někteří by to přivítali, někteří se toho 
bojí, protože by vznikl konkurent, který by 
mohl být fi nančně velmi silný. A znovu opa-
kuji, naší ambicí není hrát nejvyšší fotbalové 
soutěže. Každopádně jsme ty vody trochu 
provětrali.“

Na druhé straně je třeba otevřeně přiznat, 
že klub v soutěži, do které se vrátí poprvé 
od sezony 2003/2004, nechce hrát druho-
řadou roli. „Vzhledem k síle našeho kádru 
nemůžeme mít jiné cíle než se pohybovat 

„Hlavním cílem sezóny byl postup do Moravskoslezské fotbalové ligy 
z druhého místa, což se nám podařilo hlavně díky výraznému posílení 
mužstva v zimní přestávce.“ 

Petr Langr, 
předseda 1. SK Prostějov

Vylosovaná čísla
Moravskoslezské fot-
balové ligy

1. FC Tescoma Zlín B 
2. SK Sigma Olomouc B 
3. SK Uničov 

4. FC Slovan Rosice 
5. FK Fotbal Třinec 
6. MSK Břeclav 
7. SK Hanácká Slavia 
Kroměříž 
8. FC Slovácko B 
9. 1. SK Prostějov 
10. MFK Frýdek – 
Místek 
11. FC Baník Ostrava B
12. SK Sulko Zábřeh
13. FC Hlučín
14. FC ŽĎAS 
Žďár nad Sázavou
15. SK Spartak Hulín 
16. FK Slavia 
Orlová-Lutyně 

Soutěž začíná 
11. – 12. srpna.
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v horní polovině tabulky. Naším přáním 
i cílem bude hrát do pátého místa,“ řekl 
František Jura, dosavadní šéf 1. SK, který 
se v nové struktuře klubu posunul na mís-
to generálního sportovního manažera, 
v jehož kompetenci bude i trénování prv-
ního týmu. Příští ročník Moravskoslezské 
fotbalové ligy odstartuje 1. SK Prostějov 
12. srpna na hřišti zálohy prvoligového 
Slovácka a co je důležité, v týmu 1. SK zů-
stanou opory minulé sezony, hráči, kteří 
mají velké zkušenosti z nejvyšší české 
soutěže. Na Hané by i v příští sezoně měli 
nastupovat Lukáš Zelenka, Petr Papoušek, 
Tomáš Hunal  či Michal Pospíšil. „Podařilo 
se nám je udržet. S některými jsme se do-
hodli na rok, s některými na půl roku,“ potvr-
dil trenér František Jura.

„Horizont A-mužstva 1. SK Prostějov 
vidíme ve špičce MSFL, kde se budeme 
schopni vtěsnat do areálu v ulici Edvarda 
Valenty. Rozhodně nesměřujeme k profesi-
onálnímu fotbalu, hlavní prioritou je vedle 
kvalitního třetiligového týmu dospělých 
mít i špičkové mládežnické výběry založe-
né na dobře fungující fotbalové akademii,“ 
rozvedl Černošek, který neopomene při-
dat, že se dlouho fotbalovému prostředí 
a marketingu kolem něj vyhýbal a že to 
byla i osobnost Miroslava Pelty, která ho 
přesvědčila. „Šéfem svazu je člověk, který 
ví něco o životě a který toho hodně doká-
zal. V době kdy vedl Spartu, tak dosahova-
la nejlepších výsledků. Má můj velký obdiv 
a respekt.“

Pro budoucnost prostějovského fotba-
lu je důležitá péče o mládežnické týmy 
1. SK Prostějov. „Podařilo se nám splnit 
všechny náročné podmínky k přidělení statu-
tu Sportovního centra mládeže (SCM). Díky 
tomu bude starší dorost působit v druhé nej-
vyšší soutěži, týmy U17 a U16 pak dokonce 
v nejvyšší soutěži České republiky,“ konsta-
toval šéf 1. SK Prostějov Petr Langr s tím, 
že vedoucím Sportovního centra mláde-
že bude Radim Weisser, zkušený trenér 
a vysokoškolský pedagog, prostějovskou 
sedmnáctku trenérsky povede Miroslav 
Takáč a šestnáctku syn Petra Uličného 
Tomáš. V žákovských kategoriích pak 
Prostějov obhájil statut Sportovního stře-
diska mládeže (SpSM), bude tedy i nadále 
působit v nejvyšší soutěži. Veškerá mládež 

1. SK se pak dočká svého hřiště v Prostě-
jově, od příští sezony by se měla vrátit do 
areálu Za Hloučelou, kde vyrůstali fotba-
listé od osmdesátých let.

„Museli jsme vybudovat odpovídající záze-
mí, proto jsem rád, že než zahájí mládež pří-
pravu, bude dobudován areál Za Hloučelou, 
který nám nabídne dvě travnaté plochy,“ 
přiblížil předseda 1. SK Prostějov. Některé 
zápasy přesto budou muset mládežní-
ci odehrát na hřištích v okolí Prostějova. 
„Minimálně během podzimu to tak zřejmě 
bude, protože plochy Za Hloučelou prošly 
náročnou rekonstrukcí a plná vytíženost 
by jim mohla ublížit. V Areálu Za Hloučelou 
bude hrát své domácí utkání i B tým v okres-
ním přeboru,“ doplnil František Jura.

„Na hlavním stadionu jsme dokončili 
rekonstrukci trávníku, do 20. srpna by mělo 
být hřiště plně k dispozici. Zároveň probíhá 
výstavba tribuny na východní straně, která 
pojme více než čtyři sta sedících diváků. I ta 
by měla být dokončena před prvním domá-
cím zápasem s Frýdkem-Místkem,“ objasnil 
Petr Langr.

Vzestup prostějovského fotbalu dokazuje 
i fakt, že klub získal nového generálního 
partnera. Po Hanáckých železárnách a pé-
rovnách bude na činnost oddílu přispívat 
i společnost MPS Holding prostějovského 
podnikatele Tomáše Medka. „Jeho fi rma 
nám poskytne prostředky, které nám umož-
ní v relativně velké pohodě absolvovat příští 
tři ročníky, a věřím, že následně i víc,“ oce-
nil Miroslav Černošek, šéf marketingové 
agentury TK PLUS, která prostějovský klub 
zaštiťuje. „Pro mě je to návrat do rodného 
města, navíc je to pro mě lepší pozice, proto-
že jsem většinový vlastník. O tom, kam pote-
čou penízu, si rozhoduji sám a jsem rád, že 
je můžu vracet do města, odkud pocházím,“ 
konstatoval Tomáš Medek. „Sám si pama-
tuji, když se tu ještě hrála druhá liga, chodí-
val jsem na ni. Takže vím, že v Prostějově se 
fotbalu vždycky fandit bude,“ dodal nový 
generální partner klubu.

„Vstup do fotbalu mi 
připomíná stejný krok 

do volejbalu před něko-
lika lety. Pevně věřím, 

že spolupráce s TK PLUS 
a 1. SK Prostějov bude 
stejně úspěšná jako ta 

volejbalová.“ 

Tomáš Medek,
předseda 

představenstva 
MPS Holding
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Kvalita prověřená časem
        Quality Through The Ages

M O R AV I A  STE E L  A . S., TŘINEC-STARÉ MĚSTO, PRŮMYSLOVÁ  1000, 739 70 TŘINEC 

TEL . : +420 -558-537 301, +420 -558-532 066, FA X: +420 -558-324 355, W W W. MOR AVIA-STEEL .C Z

 KONTISLITKY :: BLOKY :: BRAMY :: SOCHORY :: KOLEJNICE ::  DROBNÉ KOLEJIVO  

:: ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉ :: KRUHOVÁ, ČTVERCOVÁ A ŠESTIHRANNÁ OCEL :: TYČE TAŽENÉ A LOUPANÉ  

:: PLOCHÁ A ŠIROKÁ OCEL :: VÁLCOVANÝ DRÁT :: BETONÁŘSKÁ OCEL :: OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY

 CAST BLOOMS AND BILLETS :: BLOOMS :: SLABS :: BILLETS :: RAILS :: RAILWAY ACCESSORIES  

:: EQUAL ANGLES :: ROUND, SQUARE, AND HEXAGONAL STEEL :: DRAWN AND PEELED BARS  

:: SEAMLESS STEEL TUBES :: WIRE RODS :: FLAT BARS AND UNIVERSAL PLATES :: REINFORCING BARS

WWW.MORAVIA-STEEL .CZ
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Kraloval 
Prostějov

McDonald‘s
CUP 2012CUP 2012 Na konci května se v  Teplicích ko-

nal Svátek fotbalu, fi nále 15. ročníku 
McDonald‘s Cupu 2012, jednoho 
z největších žákových turnajů v Evro-
pě. Od základních kol zapojilo 6 731 
týmů z 3 169 základních škol, přes okr-
sková, okresní a krajská fi nále postou-
pily nejlepší týmy do teplického fi ná-
le. Kluci ze základní školy E. Valenty 
v Prostějově zcela přesvědčivě vy-
hráli starší kategorii a vybojovali si 
zájezd na podzimní zápas vítěze Ligy 
mistrů londýnské Chelsea! Brankář 
české fotbalové reprezentace a Chel-
sea Petr Čech byl patronem letošního 
ročníku a vítěz McDonald‘s Cupu vyra-
zí právě na stadion Stamford Bridge, 
podívá se na zápas a znovu se setká 
s jedním z nejlepších gólmanů svě-
ta. Vítězství v 15. ročníku McDonald‘s 
Cupu je zcela jasně největším úspě-
chem v historii prostějovského žákov-
ského fotbalu, vyvrcholila tak osmile-
tá koncepční práce dvojice obětavých 
trenérských nadšenců Petr Langr 
– Tomáš Gross. Určitě jim pomohlo, že 
měli za sebou podporu marketinkové 
agentury TK PLUS a města Prostějov. 

Fotbalový projekt, za kterým stojí 
TK PLUS a byl od začátku postavený 
především na péči o mladé, se doko-
nale rozjíždí. „Péče o talentované fot-
balisty a vytváření podmínek pro jejich 
růst, je pro nás hlavní prioritou. Jednou 
bych byl strašně rád, kdyby se kluk z Pro-
stějova dostal do velkoklubu anglické či 
španělské ligy,“ řekl Miroslav Černošek, 
když hovořil o perspektivách prostě-
jovské kopané.

Cesta k  teplickému fi nále se otevřela 
po úspěšných výsledcích v  okresním 
kole doma v  Prostějově, pak mladí 
ze ZŠ E. Valenty vyhráli krajské kolo 
v  Olomouci, ale zápas proti ZŠ Hey-
rovského Olomouc byl hodně těžký. 
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Těsná výhra 1:0 je nominovala do 
závěrečného turnaje McDonald´Cu-
pu, na Svátek fotbalu. V Teplicích pak 
přišel hned na úvod velmi náročný zá-
pas s Uherským Hradištěm – 1:1. „Brzy 
jsme dostali první gól, pak jsme se dlou-
ho marně snažili vyrovnat, až to kapi-
tán Píchal prostřelil trestňákem z dálky,“ 
konstatoval trenér Petr Langr. Zbylá 
dvě střetnutí základní skupiny zvládli 
jeho svěřenci hladce – ZŠ Bratří Čapků 
Ústí nad Orlicí porazili 10:1 a ZŠ Ediso-
nova Teplice 6:2. „Ani dvě tak vysoká 
vítězství však nestačila na prvenství 
ve skupině, takže jsme z druhého mís-
ta šli ve čtvrtfi nále na obávané Brno,“ 
přidával Langr. Brno reprezentovala 
ZŠ Janouškova, v  týmu hrály naděje 
Zbrojovky, Prostějov však předvedl 
asi nejlepší výkon za oba dny a jedno-
značně výhrál 4:0. V semifi nále pak po-
razili dvanáctiletí Prostějováci vítěze 
posledních dvou ročníků McDonald´s 
Cupu, tým ZŠ Terezie Brzkové z Plzně 
3:2. Finále už bylo jasně v režii pros-
tějovských žáků – ZŠ Školní Davle 5:1. 
Navíc se také v letošním McDonald´s 
Cupu výrazně prosadili mladší z 1. SK 
Prostějov v nižší věkové kategorii, kte-
ří získali na severu Čech bronz.

Jaké viděl Petr Langr šance ve fi ná-
lovém turnaji v  Teplicích? „Naší vý-
hodou bylo, že z týmu eskáčka je hned 
deset kluků v páté třídě a v McDonald´s 
Cupu tak mohli startovat, na rozdíl od 
šesťáků, kterých máme v ročníku 2000 
méně. A tak jsme si s Tomášem Gros-
sem říkali, že při troše štěstí bychom 
mohli celou soutěž i vyhrát.“ A jak se 
na ně dívali soupeři? „Před závěreč-
ným turnajem jsme seděli v Teplicích 
na tribuně a slyšeli jsme, jak si trenéři 
vyprávějí něco o – skupině smrti, tam 
měla být Praha, Ostrava a Plzeň, ale já 
jim s trochou nadsázky říkám, že by měli 
hledat favority úplně někde jinde.“ Petr 

Langr samozřejmě považuje vítězství 
v McDonald´s Cupu za největší dosa-
vadní úspěch žákovského týmu, ale 
hned přidá, že si spolu s  trenérským 
kolegou Tomášem Grossem cení 
i triumfu na mezinárodním turnaji 
v Rakousku před třemi roky, stejně 
jako skvělých výsledků v probíhajícím 
ročníku žákovské ligy, kde se Zbrojov-
kou Brno až do poslední chvíle sou-
peřili o prvenství a za sebou nechali 
Slovácko, Zlín i Jihlavu. V čem vidí 
přednost týmu? „S kluky pracujeme už 
osmým rokem bez minimálních hráč-
ských změn, tím pádem se všichni hráči 
perfektně znají a jsou sehraní. Po herní 
stránce máme sílu hlavně směrem do-
předu zásluhou rychlonohých útočníků. 
Ostatní kluby dávají své nejlepší hrá-
če většinou dozadu, zatímco my jsme 
zvolili opačný postup a to se dle naše-
ho názoru vyplácí. Náš mančaft oprav-
du skvěle poskládaný a vyrovnaný, 
za uplynulých osm let absolvoval znač-
né množství těžkých zápasů a turnajů, 
což musí být někde znát.“

Trenéři Petr Langr a Tomáš Gross 
důsledně pracují s týmem už osmý 
rok, navíc s  minimálními změnami, 
od začátku přibyli jen čtyři fotbalisté. 
„Nemáme takové možnosti jako napří-
klad Sigma Olomouc, kde se každý rok 
protočí polovina kádru,“ říká Langr. Ví-
tězství na Mc Donald´s Cupu si moc 
cení. „Je to náš největší úspěch, vždyť 
jsme vyhráli celostátní fi nále. Základem 
však byl postup z  krajského kola. Náš 
souboj se Sigmou byl srovnatelně obtíž-
ný jako utkání s Brnem nebo Plzní v zá-
věrečném turnaji.“

„Náš mančaft je opravdu skvěle poskládaný a vyrovnaný, za uplynulých 
osm let absolvoval značné množství těžkých zápasů a turnajů, což musí 
být někde znát.“

Petr Langr, 
jeden z trenérů vítězného týmu McDoland´s Cupu

15. ročník McDonald´s 
Cupu v číslech

Účast 81 956 hráčů a hráček, 

*3 196 základních škol (84% 
z 3 800 českých základních 
škol a malotřídek), 

*6 731 týmů, 

*524 okrskových fi nále,

*92 okresních fi nále, 

*15 krajských fi nále, 

*1 044 311 hráčů celkem 
startovalo v 15. ročnících 
McDonald´s Cupu.
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Orli doletěliOPĚT KE STŘÍBRUBK Prostějov 

Prostějovští Orli zlato nikdy v Mattoni NBL nezískali, ale v osmileté historii 
byli čtyřikrát v Mattoni NBL stříbrní

Konečné pořadí 
Mattoni NBL 
2011/2012: 

1. ČEZ Basketball 
Nymburk
2. BK Prostějov
3. BK Děčín, Kolín

5. BK JIP Pardubice
6. USK Praha
7. NH Ostrava
8. Astrum Levice
9. Svitavy
10. Chomutov
11. Ústí nad Labem
12. Opava
13. Inter Bratislava
14. Plzeň.

JUDr. Miroslav 
Jansta, předseda 

České basketbalové 
federace předává 

pohár za druhé místo 
v Mattoni NBL kapitá-
nu BK Prostějov Yemi 

Gadri Nicholsonovi

TK_MAGAZIN_02_prac.indd   64TK_MAGAZIN_02_prac.indd   64 13.07.12   11:3313.07.12   11:33



65

Potřetí za sebou doletěli Prostějovští 
Orli v  Mattoni NBL ke stříbru, tento-
krát však tým ČEZ Basketball Nymburk 
v  boji o zlato ani jednou neohrozili. 
„V dané situaci jsme nemohli chtít víc. 
Hráči se snažili, dřeli, chtěli sezonu za-
končit důstojně. Nevzdali se a zaslouží 
si poděkování,“ prohlásil po posledním 
utkání předseda Správní rady BK Pros-
tějov Ing. Milan Matzenauer. Postupem 
do fi nále play-off  Mattoni NBL splnil 
tým BK Prostějov svůj hlavní výkon-
nostní cíl a přiznejme – výš se ani dívat 
nemohl. ČEZ Basketball Nymburk zís-
kal zcela přesvědčivě titul už podevá-
té za sebou, neohroženě kraluje nejen 
české lize, ale hrál navíc důstojnou roli 
i v  evropských pohárech. BK Prostějov 
skončil po základní části na výborném 
druhém místě, prošel hladce čtvrtfi -
nále play-off  přes NH Ostrava, udržel 
výhodu domácí palubovky a až v  pá-
tém zápase přehrál BK Děčín. A fi nále? 
Ve fi nálové sérii podlehli Orli ve všech 
čtyřech zápasech, prohry o devět, 
třicet, osmnáct a sedmnáct bodů znovu 
dokázaly, že Nymburk nemá v českém 
basketbale zatím konkurenci. 

Co říkal šéf prostějovského basketba-
lu Milan Matzenauer před sezonou, to 
se mu splnilo. „Letošní výkonnostní cíl 
je stejný jako v předchozích sezónách 
– postup do fi nále Mattoni NBL, včetně 
dalšího pokusu o zisk titulu na úkor Nym-
burka. Což by byl velký úspěch vzhledem 
k tomu, že v sobě soustředí jádro české 
reprezentace a disponuje minimálně 
dvojnásobným fi nančním rozpočtem 

oproti všem ostatním. Vyhrát ligu je 
tedy složité, ale jak říkám – fi nále je pro 
nás minimum.“ Prostějovští Orli do 
fi nále Mattoni NBL postoupili, před-
tím se však nedostali do EuroCupu 
a co je muselo mrzet ještě víc – neuspě-
li ani v  EuroChallenge Cupu, skončili 
v základní skupině, místo nich postou-
pily při své premiéře v pohárové Evropě 
do semifi nálové fáze Pardubice! První 
sezonní cíl se prostějovským basketba-
listům splnit nepodařilo a to ještě při-
šlo zklamání v Českém poháru, potřetí 
za sebou skončili čtvrtí… „Musíme se 
z neúspěchu poučit a věřit, že se nám 
forma co nejdříve vrátí. Jsme hodně 
zklamaní,“ konstatoval Petr Fridrich, 
generální manažer BK Prostějov 
po startu v Českém poháru.

Navíc přišlo, co hráči a management 
klubu čekali, vyřazení už ze základní 
skupiny EuroChallenge Cupu a po-
hárový neúspěch odneslo šest hráčů 
citelným snížením platu v řádech desí-
tek procent. „Stavěli jsme tým na pohá-
rový úspěch. Konec našeho působení už 
po základní skupině je velkým zklamá-
ním pro klub i jeho partnery a trest mu-
sel přijít,“ prohlásil generální manažer 
BK Prostějov Petr Fridrich. „Předpoklá-
dali jsme, že se v EuroChallenge Cupu 
zviditelníme, což si přáli také sponzoři. 
Když se to nepodařilo, snažíme se naše 
výdaje snížit. Je to logický krok.“ Kdo 
předpovídal katastrofi cké scénáře, 
že odejde většina hráčů, ten se mýlil, 
základ týmu zůstal. „Problémy s  fi nan-
cemi má hodně týmů v  Mattoni NBL 

„Pro hráče je basketbal zaměstnáním a půjdou tam, kde dostanou nej-
lepší podmínky. Takže bude hodně záležet na tom, jak byli v Prostějově 
spokojení a jakou nabídku od klubu dostanou.“

Zbyněk Choleva, 
trenér BK Prostějov po finále Mattoni NBL

 „Za dané situace a na 
realitu, v jaké se tým 

nacházel, má vybojo-
vané stříbro pro nás 

cenu zlata.“

Petr Fridrich,
generální 
manažer 

BK Prostějov

 Stříbrný tým BK 
Prostějov postoupil 

do finále Mattoni NBL 
potřetí za sebou
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a náklady klubu musí odpovídat reál-
né ekonomice,“ dodával Fridrich. „Jde 
jen nyní o to, dohrát důstojně a pokud 
možno na špici Mattoni NBL.“

Ani jedenáct porážek v sezoně ne-
připravilo basketbalisty Prostějova 
o vytyčený cíl, skončili po nadstav-
bě druzí, i když o výhodné postavení 
museli bojovat až do posledního kola, 
ve hře o druhou příčku byly Děčín, 
Prostějov a Pardubice. Když BK Prostě-
jov v  domácím prostředí porazil mist-
rovský Nymburk, hodně se ke druhému 
místu přiblížil. Obhájce titulu na konci 
března prohrál v  Prostějově podruhé 
v sezoně, byl to trojkový koncert, Smith 
jedenáct vteřin před sirénou otočil 
80:81 a 83:81! Pak se však vše moh-
lo zvrátit. K jistotě druhého místa Orli 
potřebovali výhru mistra nad Padubi-
cemi v posledním kole, Nymburk nako-
nec vyhrál v  prodloužení… „Dlouho se 
nestalo, že bych Nymburku v lize fandil,“ 
přiznával nadšený Fridrich. „Je to pře-
ce jen náš největší soupeř. V posledních 
kolech nám ale pomohl. U nás prohrál 
a pak porazil Děčín i Pardubice. Vlast-
ně rozhodoval o pořadí v  tabulce v náš 
prospěch.“ 

Čtvrtfi nále Mattoni NBL bylo defi nitiv-
ně určeno: ČEZ Basketball Nymburk 
– Astrum Levice, BK JIP Pardubice – 
BC Kolín, BK Prostějov – NH Ostrava, 
BK Děčín – USK Praha. Přes Ostravu přešel 
BK Prostějov bez problémů, cestu do 
fi nále proti ČEZ Basketball Nymburk si 
otevřel až výhrou v pátém zápase pro-
ti BK Děčín. Pak přišla hladká fi nálová 
prohra s  Nymburkem, Orlům už vidi-
telně docházely síly… „Výsledkově to 
nebylo podle našich představ. Přáli jsme 
si, abychom dosáhli alespoň na jedno 
vítězství. Svědomí ale hráči mají čisté. 
Dělali, co mohli. Nymburk potvrdil, že má 
výborný tým, což dokázal také v pohá-
rové Evropě,“ konstatoval Petr Fridrich. 
A trenér Zbyněk Choleva? Na něm 
bylo vidět, jak byl šťastný po postupu 
do fi nále, když v  pátém duelu prostě-
jovští basketbalisté defi nitivně vyřadili 
BK Děčín. Navíc, doslova na zelené lou-
ce, začal skládat před sezonou nový 
tým. (Je třeba také otevřeně připome-

nout, že mu hlavně zpočátku místní 
fanoušci neodpustili, že tým má až 
znatelný rukopis a stínově i podobu 
před lety hodně konkurenčního rivala 
z  Nového Jičína). „Obhájení druhého 
místa s výrazně obměněnou sestavou 
nebylo jednoduché. Museli jsme nahradit 
většinu základní rotace. A dokázali jsme 
projít až do fi nále, což je úspěch,“ říkal 
kouč BK Prostějov po skončení fi nálové 
série. „My jsme se radovali už po postu-
pu do fi nále. Chtěli jsme sice fi nále více 
dramatizovat, ale nestačily nám síly ani 
hráči, abychom obrovskému tlaku soupe-
ře vzdorovali. Jsme strašně rádi za stříbro, 
což byl náš cíl a nebyl vůbec jednoduchý, 
protože jsme měli nový a poměrně mladý 
tým. Jsem tedy opravdu rád, že se nám 
podařilo této mety dosáhnout.“ 

Na přelomu roku se kabina musela 
vyrovnat se snížením platů. Neměl 
kouč Choleva obavy, že se to odrazí ve 
výsledcích? „Byla to pro celý klub těžká 
zkouška a hráči z ní vyšli se ctí. Každý 
o situaci hodně přemýšlel, ale na výko-
nech se to neprojevilo. V zápasech se 
soustředili výhradně na basketbal. Toho 
si hodně cením.

Troufnu si říct, že to byl vydařený rok 
a příjemná práce. Například možnost 
trénovat Travise Petersona, který na mě 
udělal velký dojem. Bojovník, přitom 
nesobecký basketbalista s týmovým 
pojetím. Jako by ani nebyl Američan. 
To samé platí o Jamaru Smithovi, který 
má před sebou velkou budoucnost. Potě-
šilo mě, jak znalost prostředí využil Yemi 
Nicholson. Po zranění Jaroslava Práši-
la převzal funkci kapitána a byl hodně 
slyšet v kabině. Každý přispěl ke stříbru 
svým dílem. Bez výjimky. Platí to také 
o mladých hráčích, kteří potvrdili své 
zlepšení,“ dodával kouč Choleva. 

Pak už ho čekalo vybírání nových bas-
ketbalistů, kteří odpovídali sníženému 
rozpočtu. Věřil, že bude úspěšný. „Budu 
klást velký důraz na jejich vlastnosti, 
hledat bojovníky. Mezi manažery mám 
slušné kontakty. Proto věřím, že posta-
víme tým se silným morálním základem 
a s touhou vyhrávat.“

Předseda Správní rady 
BK Prostějov  Ing. Milan 
Matzenauer s koučem 
Zbyňkem Cholevou po 
skončení posledního 
finálového duelu 
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Jak byl spokojený se závěrem Matto-
ni NBL generální manažer BK Prostě-
jov Petr Fridrich? „Za dané situace a na 
realitu, v  jaké se tým nacházel, má 
vybojované stříbro pro nás cenu zlata. 
Letos Nymburk opravdu neměl kon-
kurenci, byl jasně nejlepší, po zásluze 
prodloužil sérii dominance v  české lize. 
A proč má pro nás stříbro cenu zlata? 
S  úplně novým týmem jsme se dokázali 
umístit výš, než ambiciózní Pardubice, 
které si před sezonou hodně věřily a když 
nás vyřadily v  EuroChallenge Cupu, tak 
jejich vnitřní očekávání ještě vzrostlo. 
Dokázali jsme přejít přes velmi sebevě-
domý Děčín, který hodně toužil dostat se 
premiérově do fi nále Mattoni NBL. Měli 
jsme mladý a hlavně nový tým, který se 
musel v průběhu sezony sehrát, na rozdíl 
od ostatních týmů, které neprošly žád-
nými výraznými změnami. Přišel nový 
trenér Zbyněk Choleva a celé se to tvo-
řilo doslova za pochodu. Navíc je třeba 
nahlas připomenout i otázky kolem 
úspor rozpočtu, které se dotkly platů hrá-
čů. Ale i tyhle problémy se nám podařilo 
vyřešit, tým se s  menšími změnami dal 
dohromady a vybojoval po základní části 
velice cenné druhé místo.“

Finále? „Byla velká škoda, že nás po-
stihlo dlouhodobé zranění Jardy Prášila 
a následně se zranil Matej Venta, a prak-
ticky celou fi nálovou sérii jsme hráli bez 
klasického rozehrávače, Jamar Smith, 
který hraje na jiném postu, byl tím hod-
ně limitován, ale přesto odvedl výborný 
výkon. Před domácími zápasy se k tomu 
přidaly zdravotní problémy Travise 
Petersona a Dušana Panduly, ale je třeba 
otevřeně říct, že jsme letos opravdu na 
Nymburk neměli.“

ČEZ Basketball Nymburk vládne české 
lize od sezony 2003-2004, potřetí se mu 
podařilo vyhrát fi nále bez jediné po-
rážky. Jak hodnotí generální manažer 
BK Prostějov sezónu 2011-2012? „Ne-
mohu ji hodnotit jinak, než jako úspěš-
nou, protože tu hlavní prioritu – umístění 
v  Mattoni NBL a postup do fi nále jsme 
splnili. Na druhé straně je třeba otevře-
ně přiznat, že jsme byli velmi zklamaní 
ze čtvrtého místa v  Českém poháru 
a z vypadnutí z EuroChallenge, ale znovu 

opakuji – pro nás byla rozhodující Matto-
ni NBL a v  ní jsme se po základní části 
umístili na druhém místě a v  play-off  
jsme úspěšně prošli až do fi nále.“

Jaká je perspektiva prostějovského bas-
ketbalu? „My se snažíme a věříme, že se 
nám podaří udržet základní kostru týmu 
i pro příští sezónu, samozřejmě v nových 
podmínkách jsme se velmi těžce mohli 
domlouvat na dalším angažmá Ame-
ričanů. Počítali jsme s  návratem Petra 
Dokoupila z  Opavy, ten se ale nevrátí, 
měl obavy, že by v našem týmu nedostal 
takový prostor na palubovce, který mu 
v minulé sezóně nabízela Opava. Mrzí mě 
to, dal přednost jistotě než aby se u nás, 
v  lepším týmu porval o místo v  sestavě, 
ale nebudeme v klubu držet hráče, který 
nechce u nás hrát.“ 

Jak bude vše pokračovat? „Prezident 
klubu nám dal fi nanční mantinely, 
v  jakých bychom se měli v  nových pod-
mínkách pohybovat, z  nich vycházíme 
a podle nich se také díváme na příští 
sezonu.“ 

Ing. Petr Fridrich má za sebou u Prostě-
jovských Orlů čtvrtou sezonu, a kdyby je 
měl srovnávat? „Tuto sezonu bych zařadil 
na druhé místo, nejlepší z těch čtyřech byla 
rozhodně ta loňská, kdy jsme měli oprav-
du velkou šanci získat mistrovský titul. 
Postoupili jsme v  EuroChallenge, nevyšel 
nám jako už skoro tradičně Český pohár, 
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ale byli jsme hodně blízko k titulu. Tak blíz-
ko jako loni už asi hned tak nebudeme…“

Jak vnímal Petr Fridrich výsledek týmu 
Kolína, který opravdu s nízkým rozpoč-
tem nakonec skončil na bronzovém 
stupni? „V Kolíně Predrag Beňaček vy-
tvořil skvělou partu, která hrála v životní 
formě, všechno si tam strašně dobře 
sedlo, oprostili se od všech problémů 
a hlavně hráli uvolněně, protože od nich 
nikdo nic nečekal, nikdo před ně nedá-
val žádné cíle. Navíc Predrag Beňaček je 
obětavý, vynikající kouč, mimořádně 
rozumí basketu.“

Čeho by se chtěl generální sekretář 
Prostějovských Orlů dožít? „Stabilní vize 
do budoucna. Aby prostějovský tým měl 
titulárního partnera třeba na tři roky, 
aby se dalo pracovat koncepčně. V tom-
to ohledu můžeme volejbalovému týmu 
Prostějova jenom závidět.“ To ještě Petr 
Fridrich nevěděl, že se za pár dní Ing. 
Milan Matzenauer vzdá prezidentová-
ní prostějovského basketbalu a odejde 
z funkce předsedy Správní rady BK Pro-
stějov…

Mattoni NBL:

ČTVRTFINÁLE
BK Prostějov – NH Ostrava 94:63 (29:9 47:29 67:40), NH Ostrava – BK Prostějov 61:90 (9:30 31:51 
47:70), BK Prostějov – NH Ostrava 90:71(30:15 49:37 71:56), 3:0, BK Děčín – USK Praha 3:0, ČEZ 
Basketball Nymburk – Astrum Levice 3:0, BC Kolín – BK JIP Pardubice 3:2

SEMIFINÁLE
BK Prostějov – BK Děčín 93:60 (15:19, 25:15, 29:13, 24:13). Rozhodčí: Paulík, Hruša, Macela. Trestné 
hody: 22/18 – 14/10. Střelba 2b.: 47/24 – 51/19. Střelba 3b.: 19/9 – 19/4. Doskoky: 42 – 33. Fauly: 
15 – 20. BK Prostějov: Slezák 22, Peterson 16, Nicholson 13, Smith 11, Venta 11, Bohačík 8, Švrdlík 
7, Pandula 5, Pelikán, Bratčenkov. Trenér: Zbyněk Choleva. BK Děčín: Stria 15, Houška P. 13, Burke 
9, Pomikálek 6, Boyer 5, Houška J. 4, Alič 3, Landa 2, Soukup 2, Žampach 1, Bejček, Sanders. Trenér: 
Pavel Budínský. Stav série: 1:0

BK Děčín – BK Prostějov 78:74 (19:10, 36:32, 47:48). Rozhodčí: Vyklický, V. Lukeš, Vondráček. Trestné 
hody: 36/24 - 16/10. Střelba 2b.: 42/18 – 50/23. Střelba 3b.: 15/6 – 17/6. Doskoky: 35 – 34. Fauly: 
21:28. BK Děčín: Sanders 22, Stria a P. Houška po 13, Burke 10. BK Prostějov: Smith 28, Slezák 11, 
Cadri-Nicholson 8. Stav série: 1:1

BK Prostějov – BK Děčín 75:74 (15:25, 17:17, 16:8, 27:24). Rozhodčí: Vrabel, Gabara, Hošek. Trestné 
hody: 18/14 – 12/9. Střelba 2b.: 49/26 – 42/17. Střelba 3b.: 15/3 – 19/9. Doskoky: 31 – 32. Fauly: 
18:20. BK Prostějov: Smith 21, Nicholson a Peterson po 15, Pandula 12, Švrdlík 7, Slezák 3, Pelikán 
2, Venta, Bohačík. BK Děčín: P. Houška 20, Sanders 15, Pomikálek 13, Stria 12, Burke 9, Alič 3, J. 
Houška 2, Landa, Boyer, Soukup. Stav série: 2:1

BK Děčín – BK Prostějov 76:66 (15:15, 36:24, 52:42). Rozhodčí: Dolinek, Macela, S. Kučera. Trestné 
hody: 29/18 - 17/9. Střelba 2b.: 52/23 – 48/15. Střelba 3b.: 17/4 – 30/9. Doskoky: 51– 38. Fauly: 
22:27. BK Děčín: Sanders 15, Soukup 12, Alič 10, Burke 9, Houška Pavel 9, Stria 8, Pomikálek Tomáš 
7, Houška Jakub 6. BK Prostějov: Smith 20, Venta 16, Peterson 10, Pandula 7, Bohačík 6. Stav série: 
2:2

BK Prostějov - BK Děčín 73:69. Rozhodčí: Dolinek, Vyklický, Paulík. Trestné hody: 16/10 – 24/21. 
Střelba 2b.: 41/24 – 45/15. Střelba 3b: 20/5 – 23/6. Doskoky: 35 –39. Fauly: 26 – 23. BK Prostějov: 
Peterson 18, Cadri-Nicholson 14, Smith 13, Pandula 8, Venta 8, Slezák 6, Bratčenkov 2, Pelikán 2, 
Švrdlík 2, Bohačík Jaromír 0. BK Děčín: Houška 13, Stria 12, Sanders 11, Soukup 7, Burke 6, Houška l 
6, Pomikálek 6, Alič 5. Stav série: 3:2.

DRUHÉ SEMIFINÁLE MATTONI NBL

ČEZ Basketball Nymburk – BC Kolín 101:53 (29:11, 51:26, 80:41), BC Kolín – Nymburk 90:88 po pro-
dl. (27:20, 46:44, 74:61, 84:84), ČEZ Basketball Nymburk – BC Kolín 96:63 (21:10, 48:24, 74:38),  BC 
Kolín – ČEZ Basketball Nymburk 59:104 (24:29, 37:53, 50:84). Postoupil ČEZ Basketball Nymburk, 
stav série 3:1.

Mattoni NBL: FINÁLE

ČEZ Basketball Nymburk - 
BK Prostějov 75:66 (16:25, 43:41, 
66:52). Rozhodčí: Dolinek, Lukeš, 
Hošek. Trestné hody: 20/8 – 23/13. 
Střelba 2b.: 53/29 – 42/19. Střelba 3b.: 
20/3 – 24/5. Doskoky: 39 – 45. Fauly: 
21 – 23. ČEZ Basketball Nymburk: 
Simmons 13, Benda 12, Pumprla 10, 
Abrams 8, Křemen 8, Nečas 8, Wilson 
8, Lenzly 6, Sokolovský 2. Trenér: 
Ronen Ginzburg. BK Prostějov: 
Cadri-Nicholson 15, Smith 12, Pandula 
10, Bratčenkov 9, Peterson 8, Slezák 7, 
Bohačík 2, Švrdlík 2, Pelikán 1. Trenér: 
Zbyněk Choleva. Stav série: 1:0

ČEZ Basketball Nymburk – 
BK Prostějov 88:58 (26:17, 53:27, 
71:47). Rozhodčí: Vyklický, Macela, 
Vondráček. Trestné hody: 27/15 – 
15/7. Střelba 2b.: 46/29 – 43/15. Střel-
ba 3b.: 15/5 – 22/7. Doskoky: 45 – 30. 
Fauly: 19 – 22. ČEZ Basketball Nym-
burk: Křemen 18, Pumprla 12, Lenzly 
11, Benda 10, Nečas 10, Simmons  9, 
Naymick 8, Lawrence 6, Kříž 2, Vyoral 
2. BK Prostějov: Smith 15, Bratčen-
kov 9, Cadri-Nicholson 6, Pandula 5, 
Peterson 5, Slezák 5, Šverdlík 4, Pelikán 
Rostislav 2. Stav série: 2:0

BK Prostějov – ČEZ Basketball 
Nymburk 66:84 (18:16, 32:43, 51:63).
Nejvíce bodů: Smith 19, Nicholson 
12, Bohačík 9 - Simmons 26, Benda 
a Pumprla po 12, Lawrence a Lenzly 
po 10. Rozhodčí: Dolínek, Paulík, 
Hruša. Fauly: 22:18 Trestné hody: 11/5 
- 21/15. Střelba 3b.: 7:7. Diváci: 1800. 
Stav série: 0:3 

BK Prostějov – ČEZ Basketball 
Nymburk 67:84 (18:19, 39:53, 56:65)
Nejvíce bodů: Slezák 15, Smith a J. 
Bohačík po 10 - Abrams 14, Lenzly 
12, Nečas a Křemen po 11. Rozhodčí: 
Vyklický, Vrážel, Macela. Trestné hody: 
9/5 - 23/17. Fauly: 20:14. Pět chyb: 33. 
J. Bohačík (Prostějov). Střelba 3b.: 10:7. 
Diváci: 1600. 

Konečný stav série: 0:4

TK_MAGAZIN_02_prac.indd   68TK_MAGAZIN_02_prac.indd   68 13.07.12   11:3313.07.12   11:33



69

Je skoro jisté, že do příští sezony vyletí 
Prostějovští Orli v Mattoni NBL se skrom-
nějšími křídly. „Finančních prostředků 
bude míň a tomu se musí přizpůsobit am-
bice. Zařadíme se do lepšího středu tabul-
ky,“ konstatoval předseda Správní rady 
BK Prostějov Milan Matzenauer krátce 
po skončení fi nalového duelu s  Nym-
burkem. „Přesto se může stát, že nový 

tým bude hrát o medaile. Pokud se dobře 
poskládá. Podívejte se na Kolín. Letos to 
dotáhl až k ligovému bronzu, i když měl 
celou řadu problémů.“ Snížený rozpo-
čet přinese zákonitě také nižší ambice, 
předpokládaným cílem je účast ve sku-
pině A1 po nadstavbové části soutěže a 
jistý postup do play-off . „Je jasné, že ne-
budeme vyhrávat tak často, jak jsme byli 
zvyklí. V  mnohých zápasech nebudeme 
takovými favority, přibude více vyrovna-
ných zápasů se soupeři, které jsme ještě 
v minulé sezoně celkem hladce poráželi,“ 
přidával basketbalový prezident, který 
už určitě dobře věděl, že se mu v  nej-
bližších sezonách nesplní sen, převzít 
pohár vítěze Mattoni NBL. „Tuhle šanci 
jsme měli na dosah před rokem. Byli jsme 
blízko a taková možnost v příštích letech 
nebude,“ přiznával Milan Matzenauer.

V té chvíli už také předseda Správní rady 
věděl, že v  příští sezoně v  prezident-
ském křesle sedět nebude a v  posled-
ním červnovém týdnu oznámil svou re-
zignaci. Po sedmi letech skončil! „Jsem 
unavený. Léta to byla one-man show a to 
je vyčerpávající. Končím,“ potvrdil Matze-
nauer v  rozhovoru s novináři odchod 
z pozice prvního muže prostějovského 
basketbalu. „Navíc v zaměstnání odchá-

zím do důchodu. Nebudu mít tolik mož-
ností vést obchodní jednání k fi nančnímu 
zajištění klubu. Je třeba, aby do pozice 
klubového lídra přišel nový člověk.“ Při-
dal, že jeho rozhodnutí podpořil také 
úbytek diváků v hledišti při domácích 
zápasech Orlů. V minulé sezoně se hala 
zaplnila pouze výjimečně a opravdovou 
domácí atmosféru měli Prostějovští Orli 
až v utkáních ve vyřazovací části Matto-
ni NBL. „Nedokázal jsem do ochozů při-
táhnout více diváků a to je pro mě moje 
velké zklamání.“

Vedení klubu přesto Matzenauer úpl-
ně neopustil a předpokládal, že bude 
Orlům pomáhat v roli jednatele. Přede-
vším se bude snažit o udržení některých 
partnerů. „Přál bych si, aby stávající ob-
chodní vazby zůstaly zachovány,“ pozna-
menal končící prezident klubu. „Musíme 
se na celou situaci dívat střízlivě. Peníze 
do sportu se shání stále hůř.“ Přes razant-
ní škrty ovšem nemusí sestava Prostě-
jova vypadat špatně. Klubu se podařilo 
udržet více než polovinu sestavy se sluš-
ným potenciálem. „Mladí hráči dostanou 
více minut, převezmou zodpovědnost za 
výsledky a herně porostou. Zkušené bas-
ketbalisty v sestavě máme také. Umím 
si představit, že mužstvo může bojovat 
o semifi nále soutěže,“ věřil odcháze-
jící prezident Prostějovských Orlů 
Ing. Milan Matzenauer.

Ing. Milan Matzenauer stál v  čele 
BK Prostějov sedm let. Pro rozvoj 
prostějovského basketbalu udělal 
hodně dobrého, zaslouží si poděkování 
a skandovaný potlesk.

BK Prostějov 

Co si myslel prezident BK...
A KONEC PO SEDMI LETECH BK Prostějov 
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MládíBK PROSTĚJOV
Patříme mezi 
nejlepší u nás
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I proto ho těší tři medaile z  mistrov-
ství České republiky a několik dalších 
úspěchů v  kvalifikacích o postup do 
nejvyšších soutěží. „Určitě si nemů-
žeme stěžovat. K  naprosté spokoje-
nosti chybí snad jen nějaká medaile 
u chlapců. To snad napravíme v  příští 
sezoně,“ říká Ivan Pospíšil, předseda 
basketbalového oddílu TJ OP Prostě-
jov a prezident občanského družení 
BK Prostějov. A navíc přidává, že vel-
kou novinkou je vytvoření ženského 
družstva, stalo se tak po padesáti 
letech! „Vracíme se na basketbalovou 
mapu v  seniorské kategorii! Začínáme 
od píky. S cílem vybojovat druhou ligu. 
Chceme hrát s  vlastními odchovanky-
němi, které se vrátí z  Olomouce,“ říká 
Ivan Pospíšil. 

Už jednou prostějovské basketba-
lové mládí získalo tři medaile. „Jen 
jsme ten nejlepší výsledek zopakovali. 
Žačky ročníků 1998 a 2000 mají bronz, 
dívky ročníku 1999 dokonce zlato. My-
slím si, že nám tyto úspěchy sluší. Pa-
tříme mezi nejlepší kluby v  republice! 
V dívčích soutěžích obsazujeme přední 
místa pravidelně. Tři roky po sobě vo-
zíme medaile, což jen potvrzuje, že se 
mládeži věnujeme. Poděkování patří 
především všem trenérům, přesto bych 
nejvíce vyzdvihnul přínos Pavla Švéca-
ra, Pavla Buriánka, Žejlka Živkoviče 
a Emila Remence.“

Prostějovský klub a  USK Praha mají 
jako jediní u nás zastoupení ve všech 
soutěžích, od přípravek až po starší 
dorost. „Zabezpečit chod všech týmů 
není lehké, ale zatím se nám to daří,“ 
dodává Ivan Pospíšil a neopomene 
zdůraznit, že bez pomoci rodičů by 
jen těžko byli takhle úspěšní. „Bez 
nich by to prostě nešlo, oni jsou ti roz-
hodující, kteří v  začátcích vedou své 

děti ke sportu, jezdí s  námi na zápasy, 
povzbuzují, snaží se pomáhat i jinak. 
Pochopitelně, vážíme si také pomoci 
našich partnerů. Stojí za námi město 
Prostějov, Olomoucký kraj a společ-
nost TK PLUS. Díky jejich přízni může-
me dosáhnout na podobné úspěchy, 
jako jsou medaile z  domácích šampi-
onátů.“ Když se Ivan Pospíšil otáčí za 
uplynulou mládežnickou sezonou, 
neopomene zdůraznit další úspěchy, 
i když na jejich koncích necinkaly 
medaile. „Rád bych ocenil udržení ex-
traligy s  mladším dorostem, postupy 
kategorií U14 a U 15 do žákovské ligy. 
Starší dorost zůstal v  žákovské lize 
a to také není špatné. U dívek je velkým 
úspěchem postup do extraligy starších 
dorostenek.“

Co by si přál Ivan Pospíšil v  příští 
sezoně? „Určitě se budeme snažit 
zopakovat výsledky z  té nedávné 
a pokusíme se získat medaili v katego-
rii mladších dorostenců. Snad se nám 
to podaří.“

Ivan Pospíšil je jedním z největších basketbalových srdcařů na Hané, patří 
už dlouhou dobu k obětavým funkcionářům a miloval basketbal už dávno 
předtím, než na Hanou přiletěli Prostějovští Orli. A kdyby náhodou odle-
těli a nějaký čas se nevraceli, miloval by basketbal stále stejně. Vždycky 
se radoval z  výsledků v  Mattoni NBL, ale současně všem připomínal, že 
rozhodující pro budoucnost basketbalu v Prostějově je neustálá a hlavně 
důsledná péče o mládež. 

Ivan Pospíšil
Ivan Pospíšil začal s aktiv-
ním basketbalem v roce 
1972, později trénoval 
první tým a byl hrajícím 
trenérem prostějov-
ského béčka. Současně 
vedl družstva v  mládež-
nických kategoriích. Od 
roku 1999 je předsedou 
basketbalového oddílu 
TJ OP Prostějov a v roce 
2010 se stal prezidentem 
občanského sdružení BK 
Prostějov. Nově je také 
vedoucím reprezentační-
ho družstva „U 20“, které 
bude v  červenci bojovat 
pod vedením trenéra Mi-
roslava Marka o postup 
do elitní divize.
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Pátý ročník Nokia Cup 98 se konal 
v druhé polovině dubna a poprvé se 
na prostějovském turnaji představila 
světová jednička, nejlepší deblistka 
světa Nataša Zverevová. Navíc měl 
turnaj ještě dvě premiéry, zvýšila se 
dotace turnaje, hrálo se o 75 tisíc USD 
a Nokia Cup se poprvé konal na antu-
ce. Pořadatelé přechod z haly zvládli 
výborně, dokonale využili nádherný 
tenisový areál, a sáhli k zajímavějšímu 
termínu. Běloruska Zverevová byla 
nasazenou jedničkou, dvojku měla 
Rumunka Dragomirová, trojku Slo-
venka Nagyová a čtyřka patřila Polce 
Grzybowské. Právě Rumunka Drago-
mirová, tehdy 22. hráčka světového 
žebříčku, musela dostat od pořada-
telů volnou kartu. Rumunka poslala 
svou přihlášku omylem na ITF místo na 
Evropskou tenisovou federaci a ta pro 
její chybu prostě neměla pochopení. 
Konkurenční podnik v Budapešti s pri-
ze money 107 tisíc USD proti 75 tisí-
cům v Prostějově měl ve svém hracím 
pořádku jako první Bulharku Malejevo-
vou a ta by v Prostějově byla nasazena 
až jako pátá! To zcela jednoznačně po-
tvrzovalo kvalitu turnaje. „Za kvalitou 
startovního pole hledejte umění diplo-
macie našeho klubu,“ řekl ještě před 
zahájením turnaje jeho ředitel turnaje 
Jiří Zeman ml. A protože se už ve světě 
nahlas mluvilo o prostějovské tenisové 
kvalitě, ozvali se ještě před turnajem 
Miroslavu Černoškovi manažeři Špa-
nělky Martinezové a Němky Huberové. 
Na jejich nabídky ale nekývl, i když i ta-
hle skutečnost jasně dokazovala, že byl 
o start na tenisové Hané zájem. Na No-
kia Cupu se představily i nejlepší české 
tenistky, kromě Jany Novotné, která 
v této kategorii turnajů stejně nemohla 
startovat. Do hlavního dvaatřicetičlen-
ného pole dostalo deset našich, do 
druhého kole postoupily jen tři, prostě-
jovská konkurence byla nad jejich síly.

Nataša Zverevová jasně patřila k nej-
větším hvězdám Nokia Cupu, vedla 
přesvědčivě světová deblový žebříček, 
ne, do té doby ještě v Prostějově ne-

hrál nikdo s osmnácti grandslamovými 
tituly ve čtyřhře! Čtrnáct jich Zvere-
vová získala s Američankou Mary Joe 
Fernandezovou, dva s Litevkou Laris-
ou Neilendovou a jednou se radova-
la s Američankou Pam Shriverovou 
a s Martinou Hingisovou. A to ještě 
v době Nokia Cupu nevěděla, jak za-
září za pár týdnů ve Wimbledonu! Na 
trávě All England Clubu, kde vyřadila 
nejen Grafovou, ale i Selešovou, po-
stoupila až do semifi nále! Na tenisový 
okruh přinesla zvláštní fi lozofi i bezsta-
rostnosti a v žádném případě nedělala 
z porážek tragedii. V Prostějově vyrazi-
la Nataša Zverevová s Petrou Langro-
vou do čínské restaurace, ale nejvíce jí 
tam chutnalo pivo. „Založím v Minsku 
Gambrinus bar,“ řekla pak na tisko-
vé konferenci a tvářila se, že to myslí 
smrtelně vážně. Do semifi nále však 
nepustila nasazenou jedničku Adriana 
Gerši, která se pak probojovala až do 
fi nále. Už předtím ve čtvrtfi nálovém 
duelu vyřadila Chládkovou Španělka 
Alcazarová, ta se překvapivě dostala do 
semifi nále Nokia Cupu, ale ani tam její 
cesta nemusela skončit. Dvojnásobná 
vítězka Orange Bowl, trpělivá tenistka 
s vysokými topspiny z obou stran, 
vedla v semifi nále s Dragomirovou ve 
třetím setu už 4:1, měla mečbol, ale 
nakonec se radovala Rumunka... „Stejně 
to ale bylo mé nejlepší vystoupení v teni-
sové kariéře,“ tvrdila s úsměvem Španěl-
ka, které v té době patřilo 141. místo na 
žebříčku WTA. „Na Prostějov nezapome-
nu, věřím, že to bude pro mě ten nejlepší 
odrazový můstek na žebříčku.“ 

Proti turnajovým zvyklostem 
vyvrcholil turnaj fi nálovými boji už v 
sobotu, osm hráček z prostějovského 
Nokia Cupu odjíždělo na silně obsaze-
ný turnaj do Hamburku. Dragomirová 
začala poslední duel s Gerši tvrdou ná-
tlakovou hrou, působila sebevědomým 
dojmem. Rumunka přesvědčivě vyhrá-
la a podle mnohých expertů patřila v té 
době jasně mezi deset nejlepších antu-
kářek světa.

V Prostějově vyrazila 
Nataša Zverevová s 

Petrou Langrovou do 
čínské restaurace, ale 

nejvíce jí tam chutnalo 
pivo. „Založím v Min-

sku Gambrinus bar,“ 
řekla pak na tiskové 

konferenci a tvářila se, 
že to myslí smrtelně 

vážně. 

Nokia Cup, 
Prostějov, 1998

Na prostějovském turnaji poprvé světová jednička
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Druhé kolo Nokia Cupu ovlivnilo, že 
Nataša Zverevová nemohla ukázat 
– proč je nejlepší deblistkou na světě! 
Nagyová skrečovala za stavu 2:5 ve 
třetím setu zápas a nemohla nastoupit 
vedle Bělorusky do debla... Zverevová 
si mohla v Prostějově vybrat do čtyřhry 
ze tří hráček – Dragomirová, Grzybow-
ská a Nagyová. Nakonec se rozhodla 
pro Nagyovou, ta však měla za sebou 
hrdinný fedcupový boj v Argentině, 
kde vyhrála oba singly. Domů přile-
těla v pondělí v noci, v úterý už byla 
v Prostějově, ale co bylo důležité, 
z Argentiny si přivezla otlačené prs-
ty na obou nohách a hrála doslova 
s krvavých ponožkách. „O tom, že Pros-
tějov neviděl Zverevou v deblu rozhodla 
fyzioterapeutka ITF. Podle pravidel má 
na to právo, ale je to doslova brutální 
vůči těm, kteří udělají všechno pro to, aby 
ozdobili turnaj světovou superhvězdou 
a jedna věta vše zhatí,“ říkal v Prostějově 
Kukal. „Tenis se hraje s hvězdami a chtějí 
je vidět hlavně sponzoři. Ti dávají do tur-
najů peníze, těm se musí vyhovět. Dove-
dl jsem pochopit rozčilení dr. Černoška, 
který našel cestu, jak dostat Zverevou na 
Nokia Cup a jedna věta fyzioterapeutky 
všechno změní. Rozhodnutí, že nemůže 
hrát debla, bylo určitě unáhlené, Nagyo-
vá by se jistě dala do pořádku nebo by se 
prostě našlo jiné řešení. Zverevová přijela 
do Prostějova vyhrát debla, a to jí nebylo 
umožněno.“

A jak byl spokojen titulární sponzor? 
Jukka Honkanen, výkonný ředitel 
Nokia Telecommunications Česká 
a Slovenská republika a ředitel fi rmy 
Nokia Telecommunications pro střed-
ní Evropu, na tiskové konferenci pro-
hlásil, že – „v prostějovském klubu jsme 
našli kvalitního partnera a jsme s naší 
spoluprací spokojeni.“ Titulární spon-
zor měl svůj Den Nokia, fi rma využila 
tohoto tenisového svátku k setkáním 
s obchodními partnery středoevrop-
ského regionu. „Jsme rádi, že jsme do-
drželi naši fi lozofi i a nejvýznamnějšími 
partnery turnaje se staly úspěšné společ-
nosti, které působí v oblasti telekomuni-
kací – Nokia, EuroTel a MICOS,“ konstato-
val na závěr Nokia Cupu Ing. Aleš Hilčer, 
jeden z představitelů prostějovského 

tenisu a šéf fi rmy MICOS. „Po stránce 
spolupráce s fi rmou Nokia a celkového 
zabezpečení, to byl zatím jasně nejlepší 
turnaj žen, který jsme pořádali. Chceme 
se každopádně dostat s naším turnajem 
do vyšší kategorie WTA.“ 

Do tenisové reprezentace České re-
publiky bylo na sezónu 1998 nomino-
váno v jednotlivých týmech 49 tenistů 
a 38 tenistek a třetina jich byla z pro-
stějovského klubu! Připomeňme si 
některá jména z  té doby a s  tím nabí-
zíme i srovnání, zda se ve špičce tenisté 
a tenistky udrželi či ne. Muži A – Petr 
Korda, Jiří Novák, Daniel Vacek, Cyril 
Suk, tým 20, ročník 1978 – Radek Ště-
pánek, Tomáš Cibulec, 1979 – Michal 
Tabara, 1980 – Robin Vik, Tomáš Há-
jek, 1981 – Jaroslav Levinský, 1982 – 
Michal Navrátil, 1983 – Jan Mašík, 
David Novák, 1985 – Tomáš Berdych, 
Adam Vejmelka, Martin Schulhauser. 
Ženy A – Jana Novotná, Petra Langro-
vá, Lenka Němečková, ženy B – Libuše 
Průšová, 1980 – Michalela Paštiková, 
1981 – Radka Šottová, Petra Navráti-
lová, 1982 – Veronika Raimrová, Petra 
Novotníková, 1983 – Daniela Bedáňo-
vá, 1984 – Pavlína Tichá, 1985 – Petra 
Cetkovská a Kateřina Kočíbová. Tato 
jména ve své době zcela jednoznačně 
ukazovala prostějovskou tenisovou 
sílu. 

V polovině února se uskutečnil 
v Prostějově Pepsi Winter Cup‘98 – 
mistrovství Evropy družstev dívek do 
14 let. V jedné z kvalifi kačních sku-
pin evropského šampionátu se dařilo 
v nelehké konkurenci naší reprezen-
taci, která nakonec porazila ve fi nále 
přesvědčivě tým Německa. V týmu 
byly i odchovankyně prostějovského 
tenisu Petra Cetkovská a Pavlína Tichá. 
Ve fi nálové skupině v Rotterdamu pak 
pokračovaly naše reprezentantky ve 
výborných výkonech a podlehly až 
ve fi nále po dramatickém boji Rusku. 
Skvěle hrály Petra Cetkovská a Martina 
Tichá i na Halovém mistrovství ČR v Plz-
ni starších žákyň. Petra byla nasazená 
jako trojka, v semifi nále porazila nasa-
zenou jedničku domácí Birnerovou, ve 
fi nále přehrála Tichou a navíc společně 
vyhrály debla. Mladým prostějovským 
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hráčům se dařilo i na světovém junior-
ském okruhu ITF. Levinský se probojo-
val na prestižním turnaji Orange Bowl 
do semifi nále dvouhry, byl ve fi nále 
čtyřhry a zvítězil na turnaji ITF A v Cara-
casu a také v Přerově. Veronika Raimro-
vá vyhrála turnaj ve švédském Västeras. 
Finálovou účast si připsala na stejném 
turnaji Petra Navrátilová a v Bratislavě 
pak Raimrová. Michal Navrátil se mohl 
pochlubit prvním výrazným úspěchem 
na turnaji v Přerově, probojoval se až 
do semifi nále. Na turnaji ETA v Paříži 
byla v semifi nále dvouhry Petra Cetkov-
ská, navíc tam zvítězila v deblu. Pavlína 
Tichá byla ve fi nále čtyřhry v Tarbes, na 
turnaji, který patří k  nejprestižnějším 
na světě v kategorii do 13 let.

Michal Tabara byl úspěšný na halovém 
mistrovství České republiky v  Plzni, 
a třebaže povrchy v hale nepatří mezi 
jeho nejoblíbenější, o to více si zaslou-
žil za výkon na ECIMEX Cupu abso-
lutorium. V dubnu vyhrál na Štvanici 
i Prague Challenger 98. Byl vyřazen 
v kvalifi kaci, do hlavní soutěže se do-
stal jako lucky looser, po čtyřech tříse-
tových zápasech a hladkém fi nále se 
Tabara poprvé radoval z vítězství na 
turnaji této kategorie. Ve fi nále si za ho-
dinu poradil s Rakušanem Schranzem. 
„Považuji tento úspěch za stejně hodnot-
ný jako postup do čtvrtfi nále Czech Open 
v roce 1996,“ řekl po zápase šťastný 
Tabara, který pak v prvním kole turnaje 
Paegas Czech Open porazil pátého na-
sazeného Australana Fromberga. 

Na konci dubna se konala v Průhoni-
cích mimořádná valná hromada ČTS, 
která měla za úkol zvolit – po před-
cházejících patových volbách – no-
vého prezidenta. Do nejvyšší funk-
ce kandidovali dosavadní prezident 
Ing. Jan Kodeš a tehdejší náměstek 
ministra pro místní rozvoj Ing. Ivo 
Kaderka, CSc. Zcela jasně poměrem 
hlasů 80:12 zvítězil Kaderka. Končilo 
i funkční období dosavadního výkon-
ného výboru ČTS, jehož předsedou 
byl Ing. Milan Matzenauer. Návaznost 
zastoupení prostějovského tenisu však 
pokračovala i nadále, viceprezidentem 
ČTS se stal dr. Miroslav Černošek.

A jedno smutné připomenutí, ve věku 
nedožitých sedmdesáti let zemřel 
10. června František Šášek, velká pro-
stějovská tenisová legenda. Byl rodi-
lým Prostějovákem, vyrostl doslova na 
dvorcích, začal jako sběrač a stal se pak 
jedním z nejlepších hráčů prostějovské 
tenisové historie. Dobrý člověk, který 
patřil v tenisové partě vždy k nejoblí-
benějším.

Živnostenská banka, a. s. se poprvé na 
sportovním sponzorském nebi před-
stavila při druhém ročníku prostějov-
ského challengeru v pětadevadesátém 
roce a při pátém ročníku v roce 1998 
vystřídala v roli titulárního sponzora 
společnost Centrotex. Jak se v té době 
díval na aktivity prostějovského klubu 
předseda představenstva a generál-
ní ředitel Živnostenské banky, Ing. Jiří 
Kunert? „Živnobanka se vždycky vážila 
a váží těch, kteří něco dokázali, něco dob-
rého udělali. Za prostějovským tenisovým 
klubem je vidět opravdu hodně práce, 
dostal se zcela přesvědčivě mezi naši špič-
ku a to, že má na soupisce Martinu Hingi-
sovou či Petra Kordu, hovoří za vše. Ne-
radi dáváme jméno Živnobanky někam, 
kde neočekáváme kvalitu a stoprocentně 
odvedenou práci. V případě spoluprá-
ce s prostějovským klubem tyhle obavy 
v žádném případě nemáme. Místní tenis 
a jeho funkcionáři mnohokrát dokáza-
li, že patří mezi špičkové profesionály.“ 
Opět se hrálo o 125 tisíc USD. Přesně 
duchu hlavního sponzora, serióznosti 
a profesionalitě nejstarší české banky 
odpovídal i první nasazený, šestadva-
cátý hráč světového žebříčku, Švéd 
Magnus Gustafsson. Dvojkou byl Aus-
tralan Richard Fromberg (43. ATP), troj-
kou obhájce titulu Bohdan Ulihrach 
(53. ATP), čtyřku měl Španěl Alex Cala-
trava (70.). Jak vypadalo další nasaze-
ní? Pátý Španěl Viloca (75. ATP), šestý 
Rumun Pescariu (79. ATP), sedmý Jiří 
Novák (84. ATP) a osmý Španěl Vicen-
te (88. ATP). Jednu volnou kartu museli 
pořadatelé rezervovat – podle smlouvy 
s NIKE – pro Nizozemce Wesselse, další 
dvě dostali Gustaff son a Fromberg, po-
slední pak Radek Štěpánek. 
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Švéd Magnus Gustafsson působil 
v Prostějově jako tenista z jiného svě-
ta. „Je to poslední gentleman světových 
dvorců, tenista, který nikdy nevypustil 
žádný zápas. Takových hráčů na okruhu 
už moc nenajdete,“ říkal před turnajem 
Jan Kukal. „V tenisovém světě je nesmír-
ně populární, jsme rádi, že je tady.“ Jirka 
Novák vyhrál nad Italem Sandopadrem 
až po boji, byl to jeho teprve pátý vy-
hraný zápas v sezóně. „Cením si každé 
výhry, jde především o mou psychiku,“ 
říkal Novák po zápase. Do čtvrtfi nále 
mu pak otevřela cestu výhra nad kvali-
fi kantem Fukárkem, ale ani tenhle duel 
nebyl pro prostějovského odchovance 
lehký... Čtvrtfi nále bylo na turnaji Živ-
nobanka Open ‚98 konečnou pro český 
tenis. Přitom Ulihrach vedl nad Austra-
lanem Iliem po necelé půlhodině 6:0 
a 1:0, zdálo se, že je o prvním semifi -
nalistovi rozhodnuto, soupeř si však 
myslel něco jiného. „Proti Gustafsso-
novi nemám co ztratit, je to velký hráč, 
jsem spokojený s postupem do čtvrtfi -
nále,“ tvrdil před zápasem s nasazenou 
jedničkou Novák. Třebaže hrál uvol-
něněji než v prvních dvou zápasech, 
Švéd byl lepší. Semifi nále bez českého 
tenisu, pro turnaj samozřejmě velká 
škoda. „Bohdan vedl 7:0, hrál ve výbor-
né formě a nedotáhl zápas do konce. 
Takové věci by se stávat neměly,“ říkal 
po čtvrtfi nále Kukal a bylo jasné, že 
semifi nále bez domácího hráče je pro 
pořadatele vždycky smutné. Ze spodní 
poloviny pavouka postupoval sice po 
třísetových duelech, ale přesvědčivě, 
Australan Fromberg. Na Roland Garros 
vypadl v prvním kole s Courierem 
a proto sám požádal o volnou kartu. 
V Paříži mu musel Kukal na mapě 
ukazovat, kde je Prostějov, i Australan 
hledal na Hané ztracené tenisové sebe-
vědomí. Třebaže většina diváků fandila 
v semifi nále Gustafssonovi, Australan 
rumunského původu Andrew Ilie před-
vedl excelentní výkon a přehrál Švéda 
ve dvou setech. Mnozí tvrdili, že tento 
zápas byl zatím nejlepším, který se kdy 
v Prostějově hrál... „Opravdu nemohu 
uvěřit, že někdo může hrát tak dobře celý 
zápas,“ tvrdil po prohraném semifi nále 
Gustafsson. Ilie měl po semifi nále Živ-
nobanka Open‘98 fantastickou bilanci 

– z 22 zápasů, 21 vítězství, prohrál pou-
ze s Corretjou na pět setů v Paříži! A to 
měl ještě za sebou vítězství na turnaji 
v Coral Springs s dotací 270 000 dolarů 
v druhém květnovém týdnu!

Ve fi nále byl Ilie proti svému krajanovi 
Frombergovi jen chvíli velkým favori-
tem, v závěru mu přece jen došly síly. 
Navíc Fromberg zvolil taktiku vysokých 
míčů, které nedovolily menšímu Iliemu 
smrtící tlak z obou stran. „Jsem rád, že 
jsem do Prostějova přijel. Byl to pěkný tý-
den, turnaj měl velmi dobrou organizaci 
a péče o hráče byla vynikající,“ ří-
kal spokojený Richard Fromberg, 
který na největším domácím antu-
kovém turnaji Tento Czech Open 
porazil v prvním kole nejen nasaze-
nou turnajovou jedničku, ale od dal-
šího pondělí i jedničku světovou – 
Rusa Kafelnikova. Den předtím s ním 
podepsal Černošek smlouvu o případ-
né účasti na prostějovském turnaji 
a samozřejmě v ní byl i bonus za vítěz-
ství nad hlavní hvězdou štvanického 
turnaje... 

Proč se Živnostenská banka spojila 
s tenisem? „Je o nás známo, že nepa-
tříme mezi banky, které mají hodně 
sponzorských aktivit. Vybrali jsme si jen 
některé specifi cké akce a těm se věnu-
jeme. Začali jsme v Prostějově nejdří-
ve jako druhý sponzor při Centrotex 
Challengeru. Chceme si napřed všechno 
osahat, pečlivě se rozhodujeme, chceme 
předem vědět, zda jsou prostředky dobře 
investované. V Prostějově jsme ten pocit 
získali, a proto jsme v napočaté sponzor-
ské spolupráci pokračovali. Letos jsme se 
stali titulárním sponzorem, turnaj nese 
jméno naší banky a jsme rádi, že tomu 
tak je. V Praze je Živnostenská banka 
dostatečně známá, chceme se ale pro-
sadit i na Moravě. Máme zatím poboč-
ku v Brně, plánujeme v této oblasti ještě 
dvě. Věříme, že kvalitní tenisový turnaj, 
jakým bezpochyby je Živnobanka Open 
‚98, pomůže ještě více zvýraznit jméno 
naší banky právě na Moravě. Byli jsme 
spokojeni jak s organizací, tak s hráč-
skou úrovní. Samozřejmě, přemýšlíme i o 
tom, že bychom postoupili do vyšší kate-
gorie ATP, ale není to jednoduché,“ říkal 
v Prostějově předseda představenstva 
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a generální ředitel Živnostenské banky, 
Ing. Jiří Kunert. „Zatím si ale myslím, že 
i příští rok zůstaneme v kategorii cha-
llengerů, neměli bychom nic uspěchat.“ 
Prostějovští navíc podepsali s Živ-
nostenskou bankou tříletou smlouvu 
jako s titulárním sponzorem tohoto 
turnaje. I v kategorii challengeru měla 
Živnobanka Open ‚98 neuvěřitelně sil-
ný hráčský střed a znovu se potvrdila 
obrovská konkurence, která je v muž-
ském tenise. „V žádném jiném termínu 
ale nebudeme mít tak kvalitní antukové 
obsazení. Nemůže nám jít jen o super-
hvězdy, musíme se smířit s tím, že ty bu-
dou bojovat v Paříži. Ale je opravdu zby-
tečné vyhazovat peníze za hvězdy, které 
poberou tučné startovné, vypadnou na 
začátku a pak vám ani neřeknou nashle-
danou,“ konstatoval při Živnobanka 
Open‘98 Miroslav Černošek. 

Smluvní hráčka TK Prostějov Jana No-
votná se konečně dočkala a vyhrála 
Wimbledon. Přál jí to celý tenisový svět. 
V sobotu 4. července 1998 v 15 hodin 
44 minut padla na kolena, aby jí za 
vteřinu vytryskly slzy štěstí. Rozhodčí 
Jane Harveyová jen dodala – hra, sada, 
zápas, Novotná. „Je důležité, aby člověk 
měl svůj sen. Tolik let jsem pro něj praco-
vala. Dnes se mi konečně splnil. Vyhrát 
Wimbledon – to je všechno,“ řekla mj. 
Jana na tiskové konferenci a věnovala 
svůj wimbledonský titul trenérce Haně 
Mandlíkové. „Bez její pomoci bych nikdy 
nezvítězila. Dala do práce se mnou srdce 
a věřila mi v těžkých chvílích, kdy se mi 
nedařilo. Ta nikdy na titul ve Wimbledo-
nu nedosáhla.“ Druhý den pak Jana No-
votná přidala s Martinou Hingisovou 
ještě titul ve čtyřhře. To se naposledy 
podařilo v roce 1988 Steffi   Grafové...
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II. čtvrtletí
Školní areál kulturní památkou

Starší žákyně VK AGEL mistryněmi ČR  

Ceny města Prostějova za rok 2011 

Petra Kvitová Wimbledon neobhájila
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ZA KULTURNÍ PAMÁTKU VYHLÁSILO 
MINISTRSTVO KULTURY na začátku 
dubna areál Střední odborné školy 
průmyslové a Středního odborného 
učiliště strojírenského na prostějov-
ské Lidické ulici. Škola se tak zařadila 
mezi nejvýznamnější stavby na území 
Prostějova. Škola vznikla v  meziváleč-
ném období, v  době největšího pros-
tějovského hospodářského rozkvětu, 
kdy se Prostějov stal výkladní skříní 
československého funkcionalismu, 
spolu s  takovými městy, jako jsou 
Hradec Králové, Brno či Zlín. Ve měs-
tě vznikla v té době řada významných 
a dodnes obdivovaných staveb, jejichž 
autory byli známí architekti Antonín 
Navrátil (např. dům s  ateliérem Václa-
va Ševčíka na Husserlově náměstí, vila 
Anastázie Neherové v ulici Pod Kosířem 
nebo bývalá Neherova oděvní továrna 
– Dona na Svatoplukově ulici), Franti-
šek Kalivoda (např. Růžičkova vila na 
Arbesově náměstí), Miroslav Putna (mj. 
úřední a obytná budova Městských 
elektrických podniků na okraji Podě-
bradova náměstí a Wolkerovy ulice) 
a právě Eduard Žáček, autor „průmys-
lovky“ na Lidické ulici. Eduard Žáček se 
narodil 26. prosince 1899 v  Kroměříži 
a patřil ke generaci významných mo-
derních architektů, narozených v  po-
slední dekádě 19. století, kteří byli 
prvními absolventy nově založeného 
oboru architektury a pozemního stavi-
telství na České vysoké škole technické 
v Brně, tzv. Generace 1901 – 1910. 

KADETKY VK AGEL skončily v extralize 
čtvrté a zůstaly bez medaile. Rozhodl 
o tom již první den, kdy mladé prostě-
jovské volejbalistky prohrály po velkém 
boji s pražským Olympem 2:3, a těsná 
porážka srazila Agelky dolů natolik, že 
v odpoledním klíčovém duelu nezíska-
ly proti českobudějovické Madetě ani 
set – což v tu chvíli znamenalo smut-
nou jistotu konečné čtvrté pozice. „Je 
velká škoda, že holky nedokázaly zopa-
kovat kvalitní hru ze zahajovacího utká-
ní. Jako by si myslely, že na papírově ne 
tak silnou Madetu bude stačit poloviční 
práce. A ta samozřejmě nestačila, pro-
stě jsme nechtěli dost vyhrát,“ smutně 
pronesl trenér prostějovských kadetek 

Jaroslav Matěj. V neděli proti Ostravě 
už šlo jeho svěřenkám pouze o čest. 
Za dané situace paradoxně zabraly 
a bronzové Severomoravanky zdolaly 
3:1. „Čtvrté místo v republice je samozřej-
mě dobrý výsledek, jenže když už se po-
vedlo postoupit mezi nejlepší kvarteto, 
chtěli jsme medaili. Letos k ní ale kousek 
chyběl,“ uznal Matěj. Jaké bylo konečné 
pořadí? 1. PSK Olymp Praha, 2. Made-
ta České Budějovice, 3. TJ Ostrava, 
4. VK AGEL Prostějov.

PROSTĚJOV JE STATUTÁRNÍM MĚS-
TEM, co to pro něj znamená? „Jde pře-
devším o prestiž města, je to statut, který 
umožňuje, že se Prostějov stává členem 
Komory statutárních měst, má možnost 
připomínkovat zákony a více se podílet 
na činnosti Svazu měst a obcí České re-
publiky. Největší přínos je pak v  tom, že 
se budeme moci v Komoře statutárních 
měst podílet na návrzích pro vládu, 
například k reformě veřejné správy,“ říká 
historicky první primátor Prostějova 
Miroslav Pišťák. Jaký si dal primátor 
osobní cíl pro letošní rok? „Především 
znovu dosáhnout dobrých výsledků hos-
podaření města.“ 

TOMÁŠ BERDYCH V  MONTE CAR-
LU prohrál v  semifi nále se světovou 
jedničkou Novakem Djokovičem 6:4, 
3:6, 2:6, na turnaji Monte Carlo Rolex 
Masters se hrálo o dotaci 2.427.975 eur 
a Tomáš získal 360 bodů do žebříčku 
ATP. Hrálo se ve větrném počasí, což 
více vadilo Berdychovi. Jak v  Monte 
Carlu postupoval? V prvním kole měl 
volno, ve druhém porazil Chorvata 
Čiliče 7:6, 6:1, ve druhém nebezpeč-
ného Japonce Nishikoriho 2:6, 6:2, 6:4 
a ve čtvrtfi nále přehrál čtvrtého hráče 
světa Andyho Murrayho 6:7, 6:2, 6:3 a 
po pěti letech postoupil do semifi ná-
le antukového turnaje Masters 1000 
v Monte Carlu. „Byl to náš další těžký, 
vyrovnaný a výborný zápas,“ řekl Ber-
dych v rozhovoru pro Sky Sports. „Těž-
ko říci, co rozhodlo. Snažil jsem se hrát 
svou hru, být agresivní, a když mi tohle 
funguje, můžu porazit kohokoli. Vítěz-
ství nad Andym mi dodává hodně sebe-
vědomí do dalšího zápasu,“ říkal Tomáš 
po zápase pro Sky Sports.
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TEREZA SMITKOVÁ VYHRÁLA upro-
střed dubna na chorvatském Hvaru 
svůj třetí satelit s  dotací 10 tisíc dola-
rů. Ve fi nále dvouhry porazila domácí 
Karlu Popovičovou 2:6, 6:4, 6:2. Cestou 
do fi nále si Smitková poradila s šestou 
nasazenou Italkou Clericovou 6:1, 6:1, 
s  krajankou Terezou Martincovou 6:0, 
7:6(5), Linetskou z  Izraele ve čtvrtfi -
nále vyprovodila 6:1, 6:0. V semifi nále 
zdolala mladá česká naděje Ukrajinku 
Kovalecovou 6:2, 6:1. V  českém fi nále 
čtyřhry porazil na Hvaru pár Martina 
Kubičíková, Tereza Smitková dvoji-
ci Tereza Martincová, Petra Rohano-
vá 6:4, 6:2. O týden později na jad-
ranském Bolu (10 tis. USD) skončila 
Smitková ve druhém kole na raketě 
Polky Sobaskiewiczové. Na Hvaru 
vyhrála Tereza Smitková spolu s další 
hráčkou TK AGROFERT Martinou Kubi-
číkovou čtyřhru. V prvním kole vyřadily 
slovinský pár Prislanová, Rebersaková 
7:5, 7:6(0), ve čtvrtfi nále maďarskou 
dvojici Buktaová, Pumpová 6:1, 6:4, 
v  semifi nále italsko-francouzský 
pár 6:3, 6:1 a ve fi nále krajanky Martin-
covou a Rohanovou 6:2, 6:4. Také na 
Bolu byla Smitková úspěšná v  deblu, 
tentokráte hrála s  Jesikou Malečko-
vou. V prvním kole vyřadily Portugalky 
Arajuovou a Machado-Santosovou 5:7, 
6:3, 10:4, v semifi nále narazily opět na 
pár Rohanová, Martincová a vyhrály 
6:4, 6:7(4), 10:2. Podlehly až ve fi nále 
prvnímu nasazenému italsko-fran-
couzskému páru Clericová, Laurendo-
nová 2:6, 0:6.

VÁCLAV ŠAFRÁNEK (1994) SE NA 
TURNAJI světového okruhu juniorů 
ITF do 18 let, Slovakia Cup 2012 v Pieš-
ťanech probojoval do fi nále dvouhry 
a na světovém žebříčku juniorů do 
18 let se probojoval na 24. místo. 
Společně s Markem Routou byl ještě 
semifi nále čtyřhry. Na stejném turna-
ji byla další prostějovská hráčka Bar-
bora Štefková společně s Maďarkou 
Szlavikovicsovou ve fi nále čtyřhry. Jak 
postupoval druhý nasazený Šafránek 
do fi nále dvouhry? V prvním kole měl 
volno, ve druhém porazil Rakušana 
Schöfbergera 6:7(4), 6:3, 6:2, ve třetím 
Maďara Madarasze 6:0, 6:3, ve čtvrtfi -

nále Rusa Karlovského 6:1, 7:6(6). O po-
stup do fi nále Šafránek porazil Slovince 
Bizjaka 0:6, 6:4, 6:2, ve fi nále pak nesta-
čil na prvního nasazeného Francouze 
Couacauda 6:2, 6:7(4), 6:4.   

POPATNÁCTÉ SE ROZJEL ČESKÝ SE-
RIÁL NIKE JUNIOR TOUR, vše letos 
začalo už tradičně prvním turnajem 
starších žáků a žákyň v  Prostějově. 
Za českým seriálem je od začátku TK 
AGROFERT a agentura TK PLUS, která 
s fi rmou Nike dlouhodobě spolupracu-
je. Jak se dařilo prostějovským mladým 
tenistům? Dvouhru vyhrála Denisa 
Cíchová (1998), ve fi nále ji čekala praž-
ská Ukrajinka Zarytská. Finále bylo 
jednoznačné, domácí prostředí sedlo 
Denise a po setech 6:1, 6:2 se mohla 
radovat z  titulu. Deblový titul padl do 
klína dvojici třináctiletých dívek Bea-
tě Kotlárové a Sáře Vančurové, když 
ve fi nále porazily Lucii Kaňkovou 
(TK Sparta Praha) a Annu Kynčlovou 
(TK AGROFERT). Štěpán Holiš (TK DEZA 
Valašské Meziříčí) vyhrál v  Prostějo-
vě dvouhru, když v  semifi nále přehrál 
Nouzu a ve fi nále si poradil s  Vojtou 
Prokopem. Společně s  Riccim ovládli
i čtyřhru.

TURNAJ TENNIS EUROPE MOSER 
CUP DO 12 LET v  Rakovníku patřil 
Anně Kynčlové (TK AGROFERT), vyhrá-
la dvouhru a spolu se Sparťankou Lucií 
Kaňkovou získala i titul ve čtyřhře. Tento 
turnaj patří každým rokem v této věko-
vé kategorii k  nejvíce navštěvovaným 
tenisovým akcím v Evropě, v Rakovníku 
se sešlo 113 tenistů a tenistek z dvaceti 
zemí. Jak postupovala Kynčlová za titu-
lem ve dvouhře? V prvním kole porazi-
la Britku Budinovou 6:2, 6:3, ve druhém 
Němku Pschorrovou 6:3, 6:0, ve třetím 
její krajanku Kruempelmannovou 6:3, 
6:0, ve čtvrtfi nále Slovenku Pillarovou 
3:6, 7:5, 6:1, v semifi nále Bužkovou 6:2, 
4:6, 6:0 a konečně ve fi nále Drábkovou 
6:4, 6:4. Souboj dvou reprezentantek 
ve fi nále rozhodl vyrovnanější výkon 
Kynčlové. Drábková zvládla se v  obou 
setech ujmout vedení, ale klíčové body 
nevyužila. Kynčlová s Kaňkovou získaly 
i titul ve čtyřhře, ve fi nále velmi snadno 
přehrály ruský pár Zhulinová a Boltin-
skayaová 6:3, 6:2. 

Zleva: J. Balaš,
 M. Bouzková, 
D. Cíchová, 
M. Vondroušová, 
B. Miklová, M. Pantůč-
ková, B. Kotlárová,
 L. Štych, M. Štencl, 
dole zleva: A. Ricci, Š. 
Holiš, P. Nouza, 
V. Prokop, 
A. Konečný, O. Čtverák 
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PETRU KVITOVOU NEPUSTILA DO 
FINÁLE PORSCHE TENNIS GRAND 
PRIX v  německém Stuttgartu Ruska 
Maria Šarapovová, hrálo se o celkovou 
dotaci 740 tis. USD a Petra získala 200 
bodů do počítače WTA. V prvním kole 
porazila Kvitová Italku Schiavoneovou 
6:2, 6:2, ve čtvrtfi nále Němku Kerbero-
vou 6:4, 6:4 a v semifi nále nestačila na 
Rusku Šarapovovou 4:6, 6:7(3). Opako-
val se stejný scénář jako na Australian 
Open, tam také Kvitová podlehla Rusce 
ve dvou setech. V prvním setu držela 
Kvitová se Šarapovovou krok do stavu 
2:2, pak Ruska vzala české jedničce po-
dání a dovedla sadu do vítězného kon-
ce. Ve druhém setu měla Kvitová za sta-
vu 5:4 setbol, neproměnila ho a navíc 
v následné hře podruhé ztratila podání. 
Za stavu 5:6 odvrátila mečbol a dokon-
ce poprvé v  zápase – po předchozích 
deseti nepoměněných brejkbolech 
– získala podání Šarapovové. V tie-bre-
aku si třetí set nevynutila a do prvního 
letošního fi nále nepostoupila. Petra 
Kvitová do fi nále letos nepostoupila 
ani na třetí pokus. Kromě Stuttgartu ji 
Šarapovová zastavila už na Australian 
Open, v Sydney zase Kvitová nestačila 
na Číňanku Li Na. V hale prohrála popr-
vé od podzimu 2010, po 27 vítězných 
zápasech…

DVĚ ČTVRTFINÁLE VYBOJOVALA 
PETRA CETKOVSKÁ na turnajích 
v  marockém Fezu a následně v  por-
tugalském Estorilu. Ve Fezu ji už dál 
nepustila Francouzka švédského 
původu Mathilde Johanssonová 3:6, 
4:6 a v Estorilu Estonka Kai Kanepiová 
3:6, 6:3, 3:6. Petra se na okruhu WTA 
probojovala dál než do čtvrtfi nále na-
posledy loni na konci srpna, v  New 
Haven mezi osmi porazila Francouzku 
Bartoliovou, v  semifi nále Číňanku Li 
Na a ve fi nále tehdy prohrála s Dánkou 
Wozniackou. Petra Cetkovská se přece 
jen ve Fezu radovala, získala podruhé 
v kariéře na okruhu WTA titul ve čtyř-
hře. S Ruskou Alexandrou Panovovou 
odvrátily ve fi nále proti Rumunkám 
Irině Beguové a Alexandře Cadantuo-
vé několik mečbolů, samy proměnily 
až sedmý a zvítězily 3:6, 7:6, 11:9. Cet-
kovská se radovala z deblové trofeje 

poprvé od turnaje na pražské Štvani-
ci v roce 2007. V  prvním kole ve Fezu 
s  Panovovou vyhrály nad marockým 
párem Allamiová, Lalamiová 6:3, 6:2, 
ve čtvrtfi nále s  nizozemským párem 
Bertensová, Rusová 6:4, 6:0, v  semifi -
nále přehrály maďarsko-luxemburskou 
dvojici Babasová, Minellaová 6:7(4), 
6:2, 10:6. 

TEREZA KOLÁŘOVÁ (1968) SKONČI-
LA V  BRNĚ na mezinárodním turnaji 
Tennis Europe do 16 let – ŽLTC CUP 
2012 v semifi nále a prohrála až s poz-
dější vítězkou Ruskou Bryzgalovou 
6:7(5), 2:6. Jak postupovala Tereza? 
Postupně přešla přes Slovenky Palcá-
tovou 6:2, 6:4 a Majorovou 7:5, 4:6, 6:4, 
poté přehrála Rusku Shchipakinuovou 
naprosto hladce 6:1, 6:0 a stopku jí až 
vystavila budoucí vítězka Bryzgalová. 
Pro čtrnáctiletou Terezu byl postup do 
semifi nále velkým úspěchem.

MEDAILOVÝ ZAČÁTEK KVĚTNA 
si užívaly mladé basketbalistky TJ 
OP Prostějov. Nejprve mladší žačky 
U14 získaly v Brně 1. května na Mist-
rovství ČR bronzové medaile, na ně pak 
medailí ze stejného kovu navázaly 
mladší minižačky U12, když 6. květ-
na na Festivalu v Jičíně obsadily 
také bronzovou příčku. Po loňském 
rozčarování ze tří čtvrtých míst a jediné 
zlaté medaili se drží děvčata z Prostě-
jova stále na špici mladého ženského 
basketbalu. Mladší žačky U14 nejprve 
postoupily z žákovské ligy do extraligy, 
kde obsadily až 5. místo ve skupině B. 
V play off  pak svého soupeře ze sku-
piny A druhou Sadskou jednoznačně 
přehrály a postoupily na M ČR, které 
se hrálo v Brně v hale Frisca Brno. Naše 
děvčata narazila nejprve na domácí 
Frisco, kterému podlehla 76:66, pak 
následovala vítězné série s Trutnovem 
71:66, SBŠ Ostrava 65:54 a Slovankou 
Praha 50:48. V poslední zápase s Valo-
sunem Brno již bylo jasné, že naše děv-
čata mají medaili, jen se rozhodovalo, 
z jakého bude kovu. Po prohře o jedi-
ný bod 49:50 se tak čekalo na poslední 
zápas. Zde překvapivě zdolala Slovan-
ka domácí Frisco a to znamenalo pro 
náš tým 3. místo, zvítězilo Frisco Brno 
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před Slovankou, o pořadí na 2. - 4. mís-
tě rozhodovalo skóre ze vzájemných 
zápasů. Adéla Neubauerová pak byla 
nominována do nejlepší pětky turnaje.

Mladší minižačky měly svůj šampionát 
v Jičíně, zde nejprve narazily ve skupi-
ně na Plzeň, vyhrály 65:59 a právě tento 
poražený soupeř pak prošel pavoukem 
turnaje až do fi nále, kde obsadil 2. mís-
to za vítěznou Studánkou. V dalším zá-
pase jsme porazili domácí Jičín 87:57. 
V semifi nále duel s týmem Slovanka 
Praha a po vítězství 62:46 nás čekal 
favorit – Studánka Pardubice. Po vyrov-
naném poločase (35:36) jsme podleh-
li 55:68. V boji 3. místo nás čekal další 
pražský tým HB Basket, ten se nám 
podařilo zdolat po velkém boji o jediný 
koš 59:57. Nejlepší střelkyní turnaje se 
stala naše Kateřina Galíčková, součas-
ně byla i v All Stars.

STARŠÍ ŽÁKYNĚ VK AGEL PROS-
TĚJOV zcela suverénním způsobem 
získaly v Přerov titul mistryň České re-
publiky! Výbornými výkony v základní 
skupině si starší žákyně zajistily účast 
v bojích o medaile. Jak hrály ve sku-
pině? Ostrava 2:0 (16,15), VŠ Plzeň 2:0 
(8,17), Moravská Třebová 2:0 (9,13), 
Liberec 2:0 (17, 16), Příbram 2:0 (25,15). 
I v semifi nále s domácím PVK Preche-
za Přerov si naše mladé volejbalistky 
počínaly zkušeně a nenechaly niko-
ho v hale na pochybách, kdo bude ve 
fi nále – Přerov 2:0 (9, 12). Pořadatelé 
pro fi nálové klání nachystali centr pře-
rovské haly, kterou zaplnili diváci z řad 
rodičů, trenérů a účastnic mistrovství 
a vytvořili výbornou atmosféru, hod-
nou vrcholu republikové soutěže. 
Nakonec duel s týmem Olomouce roz-
hodl až tie-break – Olomouc 2:1(16, 
-23, 13). Mistryněmi České republiky 
starších žákyň 2011/2012 jsou: Kris-
týna Adamčíková, Markéta Hubrová, 
Aneta Chludová, Adéla Jetelová, Eliška 
Koblerová, Eva Lakomá, Pavlína Mai-
dlová, Zuzka Ryšavá, Adéla Stavino-
hová, Kristýna Šestořádová, Dominika 
Vincourková, Tereza Vymazalová, 
trenérka Eva Ryšavá a jako asistent-
ka trenéra na turnaji pomáhala Lenka 
Koblerová. Hráčky VK AGEL Prostějov 

dosáhly také na individuální ocenění. 
Do nejlepší šestky mistrovství ČR se 
dostala Eliška Koblerová, nejlepší blo-
kařkou mistrovství byla vyhodnocena 
Eva Lakomá. 

DEVĚT HRÁČEK VK AGEL A TRENÉR 
MIROSLAV ČADA navázali na klubo-
vou sezónu v národních výběrech. Nej-
početnější zastoupení měl mistrovský 
tým ČR už tradičně v národním výběru 
Slovenské republiky. Ten dlouhodobě 
vede z pozice prvního trenéra Miro-
slav Čada, který na soupisku zařadil tři 
své klubové svěřenky: nahrávačku 
Moniku Smakovou, blokařku Veroniku 
Hrončekovou a univerzálku Solange 
Soaresovou.

Reprezentace České republiky pod 
vedením hlavního trenéra Carla Paris-
iho z Itálie začala trénovat velice brzy, 
již od pondělka 30. dubna. A z prostě-
jovských děvčat se hlásily na reprezen-
tační sraz nahrávačka Šárka Kubínová, 
blokařka Michaela Monzoniová a libe-
ro Markéta Chlumská. Výčet aktuálních 
reprezentantek z VK doplňovaly izrael-
ská dvojice Anna Velikiyová – Tatiana 
Artmenková a chorvatská smečařka 
Sanja Popovičová. Ze dvanácti Agelek 
si tak po volejbalové stránce úplně vol-
ného léta užívalo jen trio Helena Horká, 
Darina Košická a Vesna Jovanovičová.

STARŠÍ MINIŽAČKY TJ OP PROSTĚ-
JOV ZÍSKALY ZLATÉ MEDAILE na 
mistrovství ČR v  basketbale, navíc 
v domácím prostředí v hale Sportcen-
trum. V  prvním zápase porazily tým 
Frisco Sika Brno 50:29, ve druhém 
úřadující mistryně ČR BK Studánka 
Pardubice 40:23, ve třetím zápase pře-
hrály třináctileté prostějovské basket-
balistky Sokol Hradec Králové 35:29, 
pak však přišla jednobodová porážka 
s  týmem TJ DDM Česká Lípa 31:32. O 
všem se mělo rozhodnout v  neděli. 
V  prvním zápase starší minižačky po-
razily DBaK Plzeň 49:32, otevřely si tím 
cestu k  titulu a hlavně – měly už jisté 
stříbrné medaile. Frisco Sika Brno pak 
porazilo Českou Lípu a titul byl náš, 
bronz brala Česká Lípa. MVP byla vy-
hlášena naše Szcotková, do All stars se 
z našich hráček vešla Szcotková a Vy-
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mazalová, nejlepší hráčkou týmu byla 
Vymlátilová.

VYNIKAJÍCÍ VÝKON PŘEDVEDL TO-
MÁŠ BERDYCH na turnaji série Masters 
Mutua Madrid Open, s dotací 3.973.695 
euro. Na modré antuce se probojoval 
do fi nále, prohrál 6:3, 5:7, 5:7 se Švý-
carem Rogerem Federerem, který se 
po více než roce vrátil na druhé místo 
světového žebříčku. Berdych hrál své 
třetí fi nále série Masters a podruhé 
z něj odešel poražen. Z jediného 
triumfu se radoval v pařížské hale 
Bercy v roce 2005. „Musím pogratulovat 
Rogerovi, ukázal, že je velkou hvězdou. 
Myslím, že jsme předvedli krásné teniso-
vé představení,“ řekl Tomáš při slavnost-
ním ceremoniálu. „Celkově to byl pro mě 
skvělý týden.“ Jak postupoval Berdych 
turnajem? V  druhém kole porazil An-
dersona z  Jižní Afriky 6:4, 6:3, ve tře-
tím jasně Francouze Monfi lse 6:1, 6:1, 
ve čtvrtfi nále Španěla Verdasca také 
s  přehledem 6:1, 6:2. Velká bitva byla 
s  Argentincem Del Potrem, Tomáš vy-
hrál ve dvou tie-breacích 7:6(5), 7:6(5). 
Co říkal po fi nále Federer? „Byl to těžký 
turnaj s náročným losem. Tomáš hrál 
hodně dobře. Jsem si jistý, že se ještě 
mnohokrát setkáme a zase to budou 
kvalitní zápasy jako tenhle.“ Berdycha 
porazil Federer pojedenácté z patnác-
ti vzájemných zápasů, tentokráte měl 
Tomáš k vítězství hodně blízko.

TEREZA KOLÁŘOVÁ BYLA NEJLEPŠÍ 
NA BOHEMIA CAFEX CUPU, na turnaji 
nejvyšší kategorie 1, Tennis Europe do 
14 let v  Rakovníku. Probojovala se do 
semifi nále dvouhry a spolu s Moldav-
kou, žijící v  Praze, Anastasií Detiuco-
vou vyhrály čtyřhru. Po tomto turnaji 
se Kolářová v  evropském žebříčku do 
14 let posunula na 17. místo. V prvním 
kole porazila Kolářová Australanku 
Fourlisovou 6:2, 6:0, ve druhém Kuni-
naovou z Ruska 6:2, 6:3, ve třetím další 
Rusku Blinkovou 3:6, 6:4, 6:4, ve čtvrt-
fi nále Němku Gleixnerovou 7:6(3), 6:3 
a v semifi nále podlehla Angličance Ta-
ylorové 0:6, 1:6. Denisa Cíchová (1998) 
a Magdaléna Pantůčková (1999) 
se probojovaly mezi osm nejlepších 
ve čtyřhře. A jaký byl výsledek fi nále 

čtyřhry? Detiucová, Kolářová – Bryzga-
lová, Pospelová (obě Rusko) 7:6(4), 3:6, 
1:0(6).

PROSTĚJOVSKÉ FINÁLE SE KONALO 
na áčkovém dorosteneckém turnaji 
v Písku, u nás trénující Zdeněk Děrkas 
a hráč TK AGROFERT Daniel Knofl íček 
se utkali v  rozhodujícím duelu a Děr-
kas vyhrál 6:4, 6:4. David Poljak spolu 
s Figurou dosáhli na semifi nálovou 
účast ve čtyřhře. Na turnaji doroste-
nek v  Mariánských Lázních prohrála 
Gabriela Knutsonová ve fi nále dvouhry 
s Haldinovou 4:6, 1:6, spolu s Kijaso-
vou pak přidala semifi nálovou účast 
ve čtyřhře. Kristýna Hrabalová spolu 
s Tomanovou čtyřhru vyhrála. 

VESELÝ S  POSPÍŠILEM VYHRÁLI 
V MOSTĚ. Druhý díl Severočeské doly 
Tour se po týdnu stráveném v Teplicích 
přesunul do další severočeské metro-
pole – do Mostu, futures měl dotaci 
10 tisíc dolarů a hráči TK AGROFERT Jiří 
Veselý spolu s Jaroslavem Pospíšilem 
vyhráli čtyřhru. V  prvním kole porazili 
ruský pár Davyděnko-Vatutin 6:2, 6:2, 
ve čtvrtfi nále dvojici Pavlík, Zelený 
6:0, 6:0, v semifi nále pár Jebavý, Šátral 
6:1, 6:2 a ve fi nále Chvojku (Kanada),
s Michaličkou 6:1, 6:4. Ve dvouhře pro-
hrál Veselý v prvním kole se Slovákem 
Martinem 5:7, 6:2, 5:7, Pospíšil s Raku-
šanem Thimem 3:6, 4:6, Adam Pavlásek 
vzal ve druhém kole set pozdějšímu 
vítězi Marku Michaličkovi.

NA PRESTIŽNÍ TURNAJ DO 12 LET ve 
francouzském Le Passage Passageep-
oirs 2012 se vydala na přelomu května 
a června česká reprezentace v  rámci 
výjezdu, za kterým stál Český tenisový 
svaz. Turnaj skončil skvělým úspěchem 
hráčů TK AGROFERT, získali dva titu-
ly a dvakrát byli ve fi nále. Vítězství ve 
dvouhře si po naprosto hladké cestě 
turnajem připsal Evžen Holiš a spolu 
s Tomášem Jirouškem zvítězili i ve 
čtyřhře. Anna Kynčlová se probojovala 
do fi nále dvouhry a spolu s Barborou 
Cajthamlovou i do fi nále čtyřhry. Jak 
dopadly fi nálové duely? Holiš – Gaston 
(Francie) 6:1, 6:4, Kynčlová – Kaňková 
1:6, 6:7, Holiš, Jiroušek – Keuschnig, 
Kopp (oba Rakousko) 6:2, 6:1, Kynčlo-
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vá, Cajthamlová – Aubrionová, Jovano-
vičová (obě Francie) 6:2, 4:6, 5:10. 

TŘETÍ ROČNÍK TURNAJE ITF SPAR-
TA PRAGUE OPEN s dotací 100 tisíc 
dolarů vyhrála na dvorcích ve Stro-
movce první nasazená Lucie Šafářová, 
světová dvaadvacítka zdolala ve fi nále 
turnajovou dvojku Kláru Zakopalovou 
ve dvou setech. Pořadateli byli jako 
v prvních dvou letech Český teniso-
vý svaz a Tenisový klub Sparta a opět 
se potvrdilo, že vše, co i ze zákulisí řídí 
Miroslav Černošek a podílejí se na tom 
jeho společnosti, má kvalitu. Co tomu 
říkal šéf českého tenisu Ivo Kaderka? 
„Turnaj Sparta Prague Open dokonale 
zapadá do naší fi lozofi e, navíc první dva 
ročníky jasně potvrdily, že je to nejen 
kvalitně připravený a zorganizovaný tur-
naj – jak je na Spartě už pravidlem, ale je 
to také projekt s velkou perspektivou. Na 
Spartě se hrál výborný tenis a nabitý are-
ál viděl atraktivní exhibici Lendl – Novák, 
turnaj měl dokonalé zázemí. Byl o něj 
velký zájem a vůbec jsem se nedivil, že 
i letos byl areál uzavřen.“

V prvním kole porazila Šafářová Puigo-
vou z  Portorika 6:3, 7:6(4), ve druhém 
krajanku Karolinu Plíškovou 6:3, 7:5, 
ve čtvrtfi nále Japonku Moritaovou 6:1, 
6:3, v semifi nále Lucka vybojovala duel 
s  Francouzkou Cornetovou 3:6, 7:5, 
6:1. Dvaadvacetiletá Francouzka Alize 
Cornetová nebyla pro Šafářovou 
v semifi nále lehkou soupeřkou, v  roce 
2007 vyhrála juniorku na Roland 
Garros, v  polovině února 2009 byla 
těsně za desítkou WTA, na 11. místě. 
Až do semifi nále Francouzka neztrati-
la ani set, navíc ve Stromovce vyhrála 
spolu s  krajankou Virginií Razzanoovu 
čtyřhru. Ve fi nále přehrála Šafářová 
Kláru Zakopalovou 6:3, 7:5. „Je to úžas-
ný pocit a krásné je vyhrát turnaj doma, 
a proto si toho moc vážím,“ říkala Šafářo-
vá po slavnostním ceremoniálu.

A jak hodnotil turnaj Sparta Prague 
Open jeho ředitel Petr Luxa? „Ve fi nále 
jsme měli první a druhou nasazenou, co 
víc jsem si jako ředitel mohl přát? Navíc 
mám splněný další sen, dole ve vestibulu, 
kde vystavujeme vítězky našeho turnaje, 
přibude Lucka Šafářová. Máme tam Hra-

deckou, Rybárikovou a moc jsem si přál, 
aby to byla jedna z  hráček, které jsme 
měli na plakátu. Od začátku jsme chtě-
li, aby se tento náš turnaj stal nejlepším 
v  České republice, děláme pro to maxi-
mum a myslím si, že se nám to daří.“

LENDL S  NOVÁKEM SE PŘEDSTA-
VILI V  EXHIBICI, která se konala po 
semifi nále turnaje Sparta Prague Open. 
„K turnajové fi lozofi i jak v Prostějově, tak 
nyní na Spartě, patří, že v  rámci dopro-
vodného programu musíme nabídnout 
kvalitní exhibici. Zjistili jsme, že Ivan 
Lendl hrál v  Prostějově, nastoupil v  Ost-
ravě proti Borgovi, ale více než dvacet let 
nehrál v Praze a tak jsme se snažili získat 
právě jeho. Ivana ta myšlenka nadchla, 
potvrdil nám, že si na Spartě exhibici rád 
zahraje. Navíc, spolupráce Ivana Lendla 
s doktorem Černoškem trvá už dva roky, 
máme s Ivanem výborné kontakty a vše-
možně nám vychází vstříc. Přiznám se, 
měli jsme trochu obavy od chvíle, kdy se 
Ivan dohodl na spolupráci s Andy Murra-
ym, báli jsme se, zda bude mít čas, ale na 
Key Biscayne jsme se defi nitivně dohodli,“ 
říkala Petra Langrová, ředitelka prostě-
jovských tenisových projektů a první 
místopředsedkyně Správní rady teni-
sové Sparty. Jiří Novák se na exhibici 
vyloženě těšil. „Byl mým idolem. Když mi 
bylo osm deset let, tak se mě naši ptali, 
kým bych chtěl být a já říkal Ivanem Len-
dlem. On byl legendou.“ Po devětatřiceti 
letech se Lendl vrátil na pražskou Spar-
tu, hrál tu naposledy jako žák, Jirku 
Nováka v úsměvné a ohleduplné exhi-
bici porazil 8:5. „Cítím se tu výborně, je 
dobře, že přišlo tolik lidí, to se vždycky 
hraje líp,“ komentoval Lendl doslova 
narvanou Spartu. Příjemnou atmosféru 
měl i ceremoniál po zápase, „negolfi s-
ta“ Miroslav Černošek předal Lendlovi 
obraz Tigera Woodse i proto, že dobře 
ví, že Ivan se své velké sportovní lásce 
moc věnovat nemůže, oběma účast-
níkům exhibice ještě poblahopřáli 
primátor Bohuslav Svoboda, šéf české-
ho tenisu Ivo Kaderka a Petra Langrová.

CENY MĚSTA PROSTĚJOVA ZA ROK 
2011 BYLY SLAVNOSTNĚ PŘEDÁ-
NY v  druhé polovině května v obřad-
ní síni prostějovské radnice. Pracovní 
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skupina vybírala z bezmála tří desítek 
návrhů. Některé osobnosti přitom 
byly nominovány i více subjekty. Šes-
tici nových držitelů tvoří: Maud Michal 
Beerová – za zachování historické pa-
měti na židovské občany, Mgr. Renata 
Čekalová – za dlouhodobé působení 
v oblasti sociálních služeb, Leopold 
Färber – za činnost předsedy Histo-
ricko-dokumentační komise OV ČSBS 
Prostějov, MUDr. Bohumil Hruban, 
CSc. – za publikační a charitativní čin-
nost, MUDr. Radomír Růžička, CSc. – za 
publikační činnost v oblasti tradiční 
čínské medicíny (akupunktura, akupre-
sura), Adolf „Došín“ Vlk, in memoriam 
– za propagování sokolské myšlenky.

KOUČ VK AGEL PROSTĚJOV MIRO-
SLAV ČADA se při vyhlášení ankety 
Volejbalista a volejbalistka ČR 2011/12 
v Městském divadle Brno stal nejlep-
ším českým trenérem ženského týmu. 
V hlasování odborníků nechal zkušený 
lodivod za sebou zbylé dva kandidáty 
Ondřeje Marka z KP Brno a Stanislava 
Mitáče z Olympu Praha. Prostějovský 
stratég měl z  ocenění navzdory své 
nepřítomnosti v rodném Brně radost. 
„Každá taková cena samozřejmě potěší. 
Je to určité vyznamenání za práci, kterou 
člověk odvádí, v mém případě jak u druž-
stva VK AGEL Prostějov, tak u národního 
týmu Slovenska. Musím však poděkovat 
svým svěřenkám, bez jejichž dobrých 
výkonů i našich společných úspěchů 
bych na prvenství v anketě nedosáhl,“ 
uvedl Miroslav Čada. Osobností sezóny 
byl vyhlášen Jan Hronek, místopředse-
da Evropské volejbalové federace.

MLADÉ VOLEJBALISTKY, TRENÉŘI 
A TRENÉRKY byli oceněni vedením 
volejbalového klubu AGEL Prostějov 
při slavnostním večeru na ukončení 
sezóny 2011-2012 v  hotelu Tennis 
Club. Konferenční sál byl plný mlad-
ších žákyň, starších žákyň, kadetek 
a juniorek našeho klubu i jejich trené-
rek či trenérů. Všechny přítomné nej-
prve přivítali jednatel TK PLUS Miro-
slav Černošek a předseda Správní rady 
VK Petr Chytil. „Chtěl bych vám všem 
moc poděkovat za to, jak výborně re-
prezentujete náš oddíl, město Prostějov 

i Olomoucký kraj. Skvělé výsledky uply-
nulého ročníku zúročily vaši kvalitní 
práci a potvrdily, že v péči o mládež jde-
me správným směrem. Velké díky přitom 
patří nejen vám hráčkám a celému 
trenérskému štábu, ale také rodičům za 
podporu vaší rozvíjející se volejbalové 
kariéry. Ať vám vydrží sportovní zápal, 
chuť do hry i radost z ní,“ řekl šéf pros-
tějovského volejbalu Petr Chytil. Poté 
oba jmenovaní společně se sportov-
ním ředitelem VK Peterem Gogou 
a konferenciérem večera Michalem 
Slavíkem postupně předali všem pří-
tomným členkám jednotlivých mlá-
dežnických družstev Prostějova tašku 
s dárky, gratulovalo se a fotilo, přitom 
se připomínaly veškeré výsledkové 
úspěchy letošní sezóny. A bylo co sla-
vit – juniorky společně s kadetkami 
vyhrály Český pohár, kadetky skončily 
čtvrté v extralize, starší žákyně získaly 
titul na mistrovství republiky a stříb-
ro v Českém poháru, mladší žákyně 
vybojovaly bronz v krajském přeboru. 
„Díky těmto vynikajícím počinům jsme 
byli vyhlášeni za soutěžní ročník 2011-
2012 jako druhé nejlepší Sportovní stře-
disko volejbalu v rámci České republiky. 
Za vítězným Olympem Praha a před 
vyhlášenými mládežnickými baštami, 
jakými jsou KP Brno, Olomouc, Přerov 
i řada dalších. Rovněž já vám proto moc 
děkuji za perfektní práci, kterou odvádějí 
děvčata a zejména jejich obětaví vedou-
cí na trenérských postech. A holky, po-
děkování vyřiďte též svým kamarádkám 
z přípravky i rodičům, které jsme také 
chtěli pozvat, ale bohužel kapacita není 
nafukovací, takže by se sem už nevešli,“ 
dodával Peter Goga. „Ale nejde zdale-
ka jen o výsledky. Hlavní je, že všechny 
holky na sobě poctivě pracují pod vede-
ním kvalitních koučů a s mládeží jdeme 
celkově správným směrem,“ zdůraznil 
Goga. Slavnostní akce po vzoru tradič-
ních tenisových Večerů mistrů TK Pros-
tějov se vydařila. 

PROSTĚJOVŠTÍ SPELEOLOGOVÉ zís-
kali všech pět jeskyňářských Oskarů. 
Všech pět tuzemských cen, které kaž-
doročně uděluje Česká speleologická 
společnost za nejvýznamnější objevy 
předešlého roku, dostali letos odbor-
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níci z Prostějova. Ze Sloupu u Macochy 
v Moravském krasu, kde měli čeští spe-
leologové každoroční tradiční setkání, 
si Prostějovští nedávno odvezli všech 
pět tuzemských cen například za nej-
významnější objev, prezentaci nebo 
příspěvek do sborníku. Za posledních 
jednatřicet let, kdy se ceny udělují, se 
nikdy nestalo, aby všechna ocenění 
získala jediná organizace. V Javoříčku 
v loňském roce totiž objevili rozsáhlé 
podzemní prostory. Objev, který se loni 
v létě prostějovským jeskyňářům 
podařil, totiž nemá v posledních de-
setiletích obdoby. Ve svahu údolí na-
proti známým Javoříčským jeskyním 
se prokopali do rozsáhlých podzem-
ních prostor s labyrintem chodeb 
a dómů s bohatou krápníkovou 
výzdobou. Systém se dá podle znal-
ců přirovnat k objevu druhé části 
Javoříčských jeskyní, Jeskyni míru, 
z roku 1958.

FENERBAHCE ISTANBUL coby obháj-
ce triumfu nebude hrát nový ročník 
Champions League! Jak to vysvětlila 
Evropská volejbalová federace ve svém 
ofi ciálním komuniké? „Přihlášku tohoto 
klubu jsme odmítli na základě nevhod-
ného chování celého oddílu v uplynulé 
sezóně a zvláště během závěrečného 
Final Four v Baku. Tam hráčky i funk-
cionáři Fenerbahce způsobili naší 
organizaci nemálo problémů, čímž 
projevili nedostatek respektu k soutěži 
a k volejbalu jako takovému.“ A co do-
dávala tisková zpráva CEV? „Klubové 
vedení bylo na základě veškerých udá-
lostí předem upozorněno, že ze strany 
CEV mohou přijít jak fi nanční, tak spor-
tovní sankce. Naším hlavním záměrem je 
totiž zajistit nezbytného ducha fair play 
a chránit image sportu. Od Fenerbah-
ce následně nepřišla žádná odpověď či 
reakce, což nás vedlo k rozhodnutí ne-
zařadit jeho tým do Champions League 
2012/2013 navzdory nesporné herní síle 
tohoto družstva. Daný krok už nebude-
me nijak přezkoumávat a věříme, že jej 
všichni včetně fanoušků pochopí, jak-
koliv to může být obtížné. Jde o vyslání 
jasného signálu, že na prvním místě je 
dobro našeho sportu.“ Mezi čtyřiadva-
ceti účastníky Ligy mistryň 2012/2013 
bude obhájce titulu chybět! 

SRDCE NA DLANI získala Městská 
knihovna v Prostějově. „Tuto cenu udě-
lují nevidomí každoročně jednotlivcům 
a organizacím za dlouhodobou po-
moc a spolupráci,“ konstatoval ředitel 
knihovny Aleš Procházka. Prostějovská 
knihovna pro zrakově postižené pořá-
dá například pravidelné projekce spe-
ciálně ozvučených celovečerních fi lmů 
a v nabídce má i řadu audioknih.

TURNAJE OKRUHU TENNIS EUROPE 
DO 12 A 16 LET se už tradičně kona-
jí na začátku léta v Hrádku nad Nisou, 
na tom prvním do 12 let, 13. ročníku 
Euroregion Nisa Cupu 2012 se dařilo 
mladým nadějím TK AGROFERT Pro-
stějov. Evžen Holiš se probojoval do
 fi nále dvouhry a vyhrál spolu s Davi-
dem Sedlářem čtyřhru. David Kovařík 
se dostal do semifi nále dvouhry, stejně 
jako Anna Kynčlová, ta pak získala spo-
lu s Kaňkovou titul ve čtyřhře. 

Evžen nejdříve nadělil dva kanáry 
Němci Huttererovi, v  dalším kole po-
volil jednu hru Janu Kohoutkovi, poté 
měl probkémy s  Němcem Squirem, 
první sadu prohrál 5:7, druhou získal 
stejným poměrem pro sebe a ve třetím 
setu už určoval tempo hry a vyhrál 6:1. 
Ve čtvrtfi nále se utkal s věčným roční-
kovým soupeřem Tomášem Jirouškem, 
Holišovi se povedla odveta za vyřaze-
ní z turnaje TE v  Rakovníku a Jirouška 
přehrál 6:3, 7:6(4). V  semifi nále čekal 
Holiše Nizozemec Jong, Nizozemec ne-
měl šanci, prohrál 1:6, 1:6. Ve fi nále stál 
proti Holišovi Rus Shevchenko, utkání 
začalo vyrovnaně, v koncovce prvního 
setu štěstí přálo Rusovi a získal set 6:3. 
Na počátku druhé sady byl Holiš nucen 
odstoupit pro zdravotní potíže. Kovařík 
prohrál v  semifi nále s  pozdějším vítě-
zem Rusem Shevchenkem. Ve fi nále 
čtyřhry porazil pár Holiš, Sedlář dvoji-
ci Kovařík, Štyler 6:3, 6:3 a Kynčlová se 
Sparťankou Kaňkovou, Cajthamlovou, 
Leščínskou naprosto jasně 6:0, 6:1.   

V  PŘEROVĚ NA ZUBR CUPU byla 
Martina Kubičíková jen krok od titulu. 
Turnaj nabídl celkovou dotaci 15  tisíc 
dolarů, čímž využil novinku v  regu-
lích ITF, dříve byly dotace 10 a 25 tisíc 
dolarů – a to je přece jen velký rozdíl. 
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Výborný výkon předvedla Martina 
Kubičíková, která se probojovala až do 
fi nále! V prvním kole porazila Šumovou 
1:6, 6:3, 6:1, ve druhém Rumunku An-
dreiovou 6:3, 7:6(4), ve čtvrtfi nále Bra-
zilku Rossiovou 6:4, 6:1 a cestu do fi nále 
ji otevřela skreč Rakušanky Schiecht-
lové, ta se omluvila pro astmatické 
problémy, navštívila i nemocnici, kde 
ji bylo doporučeno zůstat a podstoupit 
lékařské sledování. Ve fi nále pak Mar-
tina nestačila na Rumunku Mituovou 
a podlehla ji 2:6, 3:6.

FINÁLE SVĚTOVÉHO POHÁRU v ně-
meckém Düsseldorfu nevyhráli Češi 
ani na pátý pokus, podlehli Srbsku 
0:2. Naši hráli Světový pohár naposle-
dy předloni, kdy Berdych, Jan Hájek 
a Lukáš Dlouhý skončili ve skupině. 
Českoslovenští tenisté vyhráli tuto 
soutěž v letech 1981 a 1987, v historii 
České republiky hráli čtyřikrát fi nále, 
naposledy před pěti lety. Berdych se 
Štěpánkem spolu hráli v Düsseldorfu 
poprvé, český tým patřil na generál-
ce před Roland Garros k  favoritům. 
V Červené skupině Berdych se Štěpán-
kem, které doplnil deblista František 
Čermák, vyhráli s Japonskem 2:1, Ame-
rikou 3:0 a Argentinou 2:1, právě v tom-
to zápase se rozhodovalo o postupu do 
fi nále – rozhodující druhý bod získali ve 
čtyřhře Radek Štěpánek s Františkem 
Čermákem, když přemohli po setech 
6:4, 4:6 Juana Pabla Brzezického s Leo-
nardem Mayerem až v rozhodujícím 
supertie-breaku 10:3. Ve fi nále se Srb-
skem nejprve Tomáš Berdych prohrál 
s Jankem Tipsarevičem Tomáš Berdych 
5:7, 6:7(8), druhý bod získal pro sou-
peře Viktor Troicki v duelu s Radkem 
Štěpánkem 2:6, 6:4, 6:3, pár Tipsarevič-
-Zimonjič pak proti  Berdychovi a Čer-
mákovi získali třetí bod – 6:3, 6:1. 

TOMÁŠ BERDYCH ZÍSKAL na Světo-
vém poháru v  Düsseldorfu Cenu fair-
-play – za chování na dvorci i mimo něj. 
Laureáty vybírá porota složená z  teni-
sových novinářů a vedoucích jednot-
livých týmů. Trofej udělují pořadatelé 
mistrovství světa družstev na antuce už 
pětadvacet let, vloni ji společně získali 
Švéd Robin Söderling a Němec Philipp 
Kohlschreiber.

ROLAND GARROS, druhý grand-
slamový turnaj, dopadl pro TK ARO-
FERT výtečně, Petra Kvitová se pro-
bojovala do semifi nále, kde prohrála 
s  pozdější šampionkou Ruskou Šara-
povovou. „Tentokrát byla Maria lepší, po-
tvrdila výbornou formu z poslední doby. 
Zaslouženě se stala světovou jedničkou 
a já prostě musím pracovat ještě víc 
než doteď. Celkově jsem v  Paříži poprvé 
za kariéru prošla do semifi nále, s čímž 
můžu být spokojená. Na svůj zdejší výsle-
dek se tedy dívám pozitivně a už se moc 
těším na trávu do Wimbledonu.“ Tomáš 
Berdych na Roland Garros moc tou-
žil po čtvrtfi nálové bitvě se Švýcarem 
Federerem, ale nedostal se k ní, když 
o jedno dějství dříve vypadl s Argentin-
cem Del Potrem. „Na postup do osmičky 
jsem si věřil, jenže los mi postavil do cesty 
zrovna toho nejmíň přijatelného soupeře 
a zápas proti Juanovi mi příliš nevyšel. 
Musím to však hodit za hlavu a tím líp 
se připravit na Wimbledon,“ konstatoval 
po zápase Tomáš Berdych. Ve dvou-
hře se ještě představily Lucie Šafářová 
a Petra Cetkovská. Prvně jmenovaná 
nestačila na Španělku Martinezovou a 
její klubová kolegyně na tréninkovou 
partnerku Johanssonovou Francie. 
„Mathilde je kamarádka a já se proti ní 
nedokážu uvolnit, hrát agresivně jako 
jindy. Naopak se dostanu do stresu, ve 
kterém mi to prostě herně nejde,“ litova-
la Cetkovská. Hodně důvodů k radosti 
měl talentovaný junior Adam Pavlá-
sek, jak díky postupu do semifi nále 
singlu, tak zásluhou fi nálové účasti 
v deblu po boku Václava Šafránka. Roz-
hodující zápas o grandslamový triumf 
navíc mladí Hanáci prohráli velmi těsně 
až v supertiebreaku, ve dvouhře zase 
Pavlásek po čtvrtfi nálovém vyřazení 
největšího favorita Savilla z Austrálie 
následně podlehl Kanaďanu Peliwovi. 
Velká škoda, vedl 6:2, 6:5 a 30:15…

ČESKÉ TENISTKY SE V PRVNÍM KOLE 
PŘÍŠTÍHO ROČNÍKU FED CUPU utkají 
doma s Austrálií, jejíž hvězdou je šestá 
hráčka světového žebříčku Samantha 
Stosurová. Zápas se uskuteční 9. a 10. 
února. Rozhodl o tom los 6. června 
v muzeu Francouzské tenisové fede-
race v areálu Roland Garros v  Paříži. 

TK_MAGAZIN_02_prac.indd   87TK_MAGAZIN_02_prac.indd   87 13.07.12   11:3313.07.12   11:33



88

Už předtím, po skončení semifi nálo-
vých barážových bojů Fed Cupu 2012, 
rozhodlo vedení soutěže o nasazení pro 
rok 2013. Jak dopadlo? 1. ČR, 2. Srbsko, 
3. Itálie, 4. Rusko. Jaké jsme měli pro 
první kolo možné soupeřky? Austrálie, 
Japonsko, Slovensko nebo Spojené 
státy. Češky by musely do Japonska 
a Spojených států, doma by přivítaly 
Slovensko, o dějišti utkání s  Austrálií 
rozhodoval los. Slavnostního losování 
se zúčastnili prezident ČTS Ivo Kaderka 
a český kapitán Petr Pála. „S losem jsem 
spokojen, a to hned z několika důvodů. 
V osudí byla řada těžkých soupeřů s ne-
příjemným cestováním a určitě jsem rád, 
že hrajeme doma. Austrálie je pro diváky 
se silnou Stosurovou atraktivní soupeř,“ 
hodnotil Petr Pála pařížský los. Vítěz 
utkání ve čtvrtfi nále narazí buď na Itálii, 
nebo na americké tenistky. Australanky 
jsou druhým nejúspěšnějším týmem 
fedcupové historie. Soutěž vyhrály již 
sedmkrát, ale naposledy se radovaly v 
roce 1974. Návrat do Světové skupiny 
I letos vybojovaly v baráži díky výhře 
3:2 nad Německem. Nebezpečná bude 
světová šestka Stosurová, kterou dopl-
ňuje pro dvouhry slovenská rodačka 
Jarmila Gajdošová (72. WTA). Svěřen-
kyně kapitána Petra Pály jsou aktuálně 
světovými fedcupovými jedničkami, 
byly také nasazené jako první, dvojku 
měly Srbky, trojku Ruska a čtyřku Itálie. 
Los 1. kola Světové skupiny 2013 (9. – 
10. února): ČR – Austrálie, Itálie – USA, 
Rusko – Japonsko, Srbsko – Slovensko.

MICHAL KONEČNÝ SE V POLSKÉ BY-
TOMI, na turnaji ITF s  dotací 15 tisíc 
dolarů, probojoval do fi nále dvouhry. 
V  prvním kole porazil Serrana (Kol.) 
7:5, 2:6, 6:1, ve druhém přehrál Poláka 
Bujdu 6:2, 6:2, ve čtvrtfi nále Ukrajince 
Poplavského 6:3, 6:4, v  semifi nále do-
mácího Kowalczyka 4:6, 6:3, 7:6 a až 
ve fi nále nestačil na Slováka Sikoru 4:6, 
5:7.

SOUSTŘEDĚNÍ MLADÉ REPREZEN-
TACE pořádá Český tenisový svaz už 
tradičně v  průběhu UniCredit Czech 
Open v Prostějově. „Moc nám letos ne-
přálo počasí, v každém případě bylo dob-
ře, že se soustředění uskutečnilo a mladí 

i tentokráte měli možnost vidět fi nále 
prostějovského challengeru. V  průběhu 
soustředění byly také oznámeny nomi-
nace na letní cupy družstev a mistrovství 
Evropy družstev do 14 let,“ konstatoval 
sportovní ředitel ČTS Jaroslav Balaš. Na 
ME 14 v Plzni nás měli reprezentovat: 
A. Ricci, Š. Holiš, P. Rikl, V. Prokop, T. Ko-
lářová, M. Bouzková, M. Vondroušová a 
D. Cíchová. 

WOLKRŮV PROSTĚJOV má za se-
bou 55. ročník, srdcem festivalu se již 
tradičně stal Národní dům. Recitátor-
skému maratónu předcházelo předá-
ní symbolického klíče od bran města 
Prostějova z rukou primátora Miroslava 
Pišťáka. Mezi divadly poezie měl Pros-
tějov zcela výjimečně i svého zástupce. 
Divadlo Point při GJW letos s předsta-
vením Nahý Wolker získalo Cenu poro-
ty, a to znamená doporučení do pro-
gramu festivalu Jiráskův Hronov, což je 
meta všech amatérských divadelních 
souborů. Laureáti Wolkrova Prostějova 
–  Sóloví recitátoři, I. kategorie: Barbora 
Mechúrová, Eliška Raiterová, Vít Ma-
rušák, II. kategorie: Kateřina Císařová, 
Kryštof Bartoš, Magdaléna Denková, 
III. kategorie: Martin Pelikán. Divadla 
poezie: Cena Wolkrova Prostějova s 
nominací na Jiráskův Hronov Kurátor-
ky, Praha s  představením Drahý Theo. 
Doporučení do programu Jiráskův 
Hronov: Divadlo Point při GJW Prostě-
jov, Nahý Wolker a Divadlo JT z Hradce 
Králové, P jako pivo.

SOKOL SLAVÍ 150. VÝROČÍ SVÉHO 
ZALOŽENÍ a k  tomuto slavnému vý-
ročí připravil TJ Sokol I Prostějov celou 
řadu sportovních, kulturních i spole-
čenských programů. Už od podzimu 
se v jednotlivých župách a jednotách 
nacvičovaly skladby pro regionální vy-
stoupení a neděle 10. června pak byla 
v Prostějově ve znamení župního sletu, 
který se konal pod záštitou primátora 
města Prostějova Miroslava Pišťáka. 
Ten ve sportovní hale RG a ZŠ Student-
ská pronesl v úvodu slavnostní projev 
a zahájil po sokolsku regionální župní 
slet typickým pozdravem – Nazdar. Do 
posledního místečka zaplněná spor-
tovní hala podporovala potleskem i v 
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průběhu skladeb několik stovek cvi-
čenců. „Dnes to byla ukázka toho, co 
bychom rádi v červenci předvedli v Praze. 
Po šesti letech se cvičenci od těch nej-
menších až po seniory opět sejdou na XV. 
Všesokolském sletu a mělo by se jej zú-
častnit na tři stovky cvičenců z Prostějov-
ska,“ prozradila župní tajemnice Lenka 
Michlová. Česká obec sokolská (ČOS) je 
v České republice čtvrté nejpočetnější 
občanské sdružení, má téměř 190 000 
členů.

PROSTĚJOV ZAŽIL POSLEDNÍ PRO-
MOCE, Univerzita Tomáše Bati z města 
ale úplně nemizí. „Stále zde má prona-
jaté prostory, kde bude mít kursy celo-
životního vzdělávání,“ uvedla náměst-
kyně primátora Ivana Hemerková.

JIŘÍ NOVÁK SPOLUPRACUJE S  JIŘÍM 
VESELÝM. „Chceme využít nepřeber-
ných zkušeností Jirky Nováka. Cílem je, 
aby Jirku Veselého zapracoval do senior-
ského tenisu a první světové stovky,“ při-
bližoval změnu na trenérském postu šéf 
prostějovského tenisu Miroslav Černo-
šek. „Potřebuji někoho, kdo mi dá nový 
impulz,“ konstatoval Jiří Veselý. „Chtěl 
bych něčeho dosáhnout i v trenérské 
činnosti, předávat zkušenosti mladým,“ 
přidával Novák. Osmnáctiletý Jiří Vese-
lý ukončil spolupráci s koučem Jarosla-
vem Machovským, se kterým spolupra-
coval čtyři roky. „Nebylo to rozhodnutí 
ze dne na den. Hodně jsem přemýšlel, jak 
udělat změny a postupem času si říkal, 
že už to asi nebude ono. Neříkám, že je to 
konec navěky, ale takový je tenisový vý-
voj. Pořád patří do mého týmu, ale nebu-
deme spolu tolik času jako dřív,“ řekl Jiří 
Veselý, kterému bylo 10. července de-
vatenáct. Jiří Novák v minulosti pomá-
hal v Prostějově Robertu Rumlerovi a 
předloni Dušanu Lojdovi. Mnozí říkají, 
že Jiří Veselý patří k nejtalentovanějším 
tenistům u nás. Co si tom myslí Jiří No-
vák? „To jsou hrozně složitá tvrzení. Ano, 
Jirka talent má, kdyby ho neměl, tak by 
neskončil jako první junior světa, ale má 
před sebou strašně dlouhou cestu. A vím, 
o čem mluvím. Sám jsem to zažil a vím, 
jak je to složité, jak musíte být trpělivý, 
jak si musíte všechno vyčekat. A hlavně, 
jak musíte být neskutečně pracovitý. Já 

na Jirku nemohu říct jedno špatné slovo, 
vím, navíc, jak všichni ke mně vzhlížejí 
a doufají, že to spolu potáhneme rychle 
nahoru. Ale znovu opakuji, Jirka to má 
jen a jen ve svých rukách, nikdo jiný než 
on mu nezajistí cestu žebříčkem nahoru. 
Sám dobře vím, a vědí to všichni, co se o 
tenis zajímají, že být dobrým juniorem 
ještě neznamená, že bude dobrý i v kate-
gorii mužů. To jsou opravdu velké rozdí-
ly!“ dodává Novák.

JAN HÁJEK VYHRÁL DEVÁTÝ CHA-
LLENGER V  KARIÉŘE v  německém 
Marburgu. Předtím už tradičně hrál 
výborně na domácím turnaji UniCredit 
Czech Open, postoupil do fi nále a 
podlehl Němci Florianu Mayerovi. Ná-
sledující týden se dostal v Košicích do 
semifi nále, kde prohrál se Slovincem 
Bedenem 6:4, 2:6, 4:6, dočkal se však 
v německém Marburgu, kde získal de-
vátý challengerový titul v kariéře, ve fi -
nále porazil 6:2, 6:2 Rakušana Andrease 
Haidera-Maurera. Jak Hájek postupoval 
na Marburg Open, kde se hrálo o dota-
ci 30 tisíc euro? V  prvním kole porazil 
Bulhara Ignatika 7:5, 3:6, 6:0, ve dru-
hém Rumuna Crivoie 7:6(4), 7:6(3), ve 
čtvrtfi nále si zopakoval duel s  Rusem 
Gabashivilim z Prostějova, vyhrál doma 
i v  Marburgu 6:4, 6:4, v  semifi nále na-
stoupil opět proti Rumunovi Copilovi 
6:3, 3:6, 6:3 a konečně ve fi nále přehrál 
Rakušana Andrease Haidera-Maurera. 
Před turnajem  byl Hájek na 105. místě 
ATP, v  Marburgu získal 80 bodů a své 
ambice potvrdil na silně obsazeném 
Sparkassen Open v Braunsweigu, kde 
postoupil mezi nejlepších osm. Dalších 
pětadvacet bodů mu defi nitivně ote-
vřelo cestu ke světové stovce. Návrat 
ale nebyl jednoduchý. Na konci května 
byl tenista Jan Hájek na 136. místě ATP. 
V Ostravě na začátku června na turnaji 
Prosperita Open postoupil do fi nále, v 
Praze prohrál v prvním kole, na Roland 
Garros v kvalifi kaci neuspěl, pak však 
přišlo další fi nále v Prostějově a násled-
ně semifi nále v Košicích, titul v Marbur-
gu a osmička v  Braunsweigu. „Chci se 
dostat do hlavní soutěže na US Open,“ 
říkal Jan Hájek v  květnu. K  9. červenci 
byl na 102. místě ATP.
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PETRA KVITOVÁ WIMBLEDON-
SKÝ TRIUMF NEZOPAKOVALA, ve 
čtvrtfi nále prohrála se čtyřnásobnou 
vítězkou Wimbledonu Serenou Willi-
amsovou, třináctinásobné grandsla-
mové šampionce podlehla 3:6, 5:7. 
Američanka byla po tomto zápase po-
važována za největší favoritku turnaje 
a také to potvrdila, ve fi nále přehrála 
ve třech setech Polku A. Radwanskou. 
Petra Kvitová ve Wimbledonu prohrála 
naposledy předloni v semifi nále prá-
vě se Serenou Williamsovou, pak na 
londýnské trávě vyhrála jedenáct zápa-
sů za sebou, než znovu narazila na Se-
renu. „Byl to skvělý zápas z obou stran, 
ale ona podávala mnohem lépe než 
já. Pár důležitých míčů jsem měla hrát 
lépe a to byl ten rozdíl,“ konstatovala 
Kvitová. Po Wimbledonu klesla Petra na 
6. místo WTA.

Už na předwimbledonské generálce 
v Eastbourne se Kvitové moc nedařilo, 
prohrála v prvním kole s Ruskou Maka-
rovovou 5:7, 4:6, ale do Wimbledonu 
přijela s odhodláním dosáhnout co nej-
lepšího výsledku. V prvním kole porazi-
la Amanmuradovovou z  Uzbekistánu 
6:4, 6:4, ve druhém Angličanku Balta-
chaovou 6:0, 6:4, ve třetím kole Ame-
ričanku Lepchenkovou hladce 6:1, 6:0. 
O postup do čtvrtfi nále svedla Pet-
ra velký boj s  Italkou Schiavoneovou 
4:6, 5:7, 6:1, když dokonale zvládla zá-
věr druhého setu. Na Serenu už Petra 
nestačila… Jak dopadly další ženy? 
Lucie Šafářová prohrála překvapivě už 
v prvním kole s Holaďankou Bertenso-
vou 3:6, 0:6.

Petra Cetkovská vyhrála v prvním kole 
s  Američanou Vaniou Kingovou 6:4, 
6:2, ve druhém nestačila na Mathilde 
Stephensovou z  Francie. Tomáš Ber-
dych byl ze svého vystoupením v  All 
England Clubu rozčarovaný, prohrál 
v prvním kole s Lotyšem Gulbisem! 
„Těžko se mi hledají slova, on hrál své 
maximum, ale já už bych měl umět 
v podobném zápase něco změnit, aby to 
dopadlo jinak,“ říkal Berdych po zápase.

JAK SE VE WIMBLEDONU DAŘI-
LO prostějovským juniorům? Václav 
Šafránek prohrál v  prvním kole 

s domácím Bambridgem 1:6, 4:6, ve čtyř-
hře nastoupil s Němcem Masurem pro-
ti argentinské dvojici Galarza, Martinez 
a podlehli ve dvou setech 4:6, 5:7. 
Barbora Krejčíková přehrála v  prvním 
kole Chorvatku Mekovecovou  7:5, 6:2, 
ve druhém nestačila na pozdější vítězku 
wimbledonské juniorky Kanaďanku 
Bouchardovou 4:6, 3:6, pro mnohé tre-
néry a vedoucí týmů to však byl jeden 
z  nejlepších zápasů dvouhry juniorek. 
Čtyřhru hrála Krejčíková s  Rumunkou 
Roscaovou, v prvním kole vyřadily pol-
sko-italský pár Maciewská, Rosatellová 
6:3, 6:4, ve druhém kole je vyřadila bel-
gicko-estonská dvojice Devroomová, 
Kontaveitová 6:1, 2:6, 4:10. Co přinesl 
prostějovským mladým Wimbledon? 
„Především si oba znovu uvědomili, že 
musí mnohem více a důsledněji trénovat. 
V každém případě to byly pro oba mladé 
tenisty velké zkušenosti s  hrou na trávě, 
poznali nejenom skvělou konkurenci, 
ale i atmosféru největšího turnaje,“ říká 
Jaroslav Balaš, který byl ve wimbledon-
ském  Roehamptonu s českou mládež-
nickou reprezentací. „Šafránkovi hra 
na trávě moc nevyhovuje, musí nutně 
pracovat na zkvalitnění servisu. Krejčíko-
vá odvedla velice dobrý výkon, na kurty 
se vracela po téměř dvouměsíčním tré-
ninkovém výpadku, který byl způsoben 
nemocí.  Prohrála po skvělém zápase 
s pozdější vítězkou, určitě to bude pro 
ni velké povzbuzení do další tréninkové 
práce.“ Je třeba přidat, že se wimble-
donské juniorky mohli zúčastnit také 
Pavlásek a Smitková, oba dali přednost 
turnajům dospělých a s  juniorskou 
kategorií se už rozloučili.

EX PILSEN Wilson Cup 2012 patřil 
Gabriele Pantůčkové, na turnaji ITF do 
18 let, kat. 3, vyhrála dvouhru a s dal-
ší prostějovskou hráčkou Barborou 
Štefkovou se probojovaly do semifi -
nále čtyřhry. V  prvním kole porazila 
osmá nasazená Pantůčková Belgičan-
ku Scholsenovou 6:1, 6:0, ve druhém 
vybojovala těžký duel se Slovenkou 
Jablonovskou 3:6, 7:6(3), 7:5, v  semi-
fi nále porazila Švýcarku Ottomanovu 
6:4, 6:2 a ve fi nále Herdzelasovou (BaH) 
jasně  6:1, 6:1. Ve čtyřhře Pantůčková 
se Štefkovou vyřadily bez problémů 
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slovensko-rakouský pár Lacková, Re-
ichelová 6:0, 6:1, ve čtvrtfi nále litev-
sko-dánskou dvojici Mikulskyteová, 
Noeová 6:3, 6:3 a v semifi nále nestačily 
Ukrajinku Fedoryshynovou  a Slovinku 
Potočnikovou 6:7(5), 3:6.

DANIEL ORLITA BYL NEJLEPŠÍ 
V  MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, vyhrál 
tam turnaj Tennis Europe do 16 let,  
Magdaléna Pantůčková se probojo-
vala do semifi nále dvouhry a to jí na 
konci ledna bylo teprve třináct let! 
Jak šel turnajem patnáctiletý Orlita? 
V  prvním kole měl volno, ve druhém 
vyřadil Němce Maiera 7:5, 6:1, ve tře-
tím krajana Rinka 6:2, 6:2, ve čtvrtfi nále 
Ukrajince Bondarenka 6:1, 6:3, v semi-
fi nále krajana Šimka 6:0, 6:0 a ve fi nále 
porazil Němce Handela 6:4, 6:4. Mag-
daléna Pantůčková vyřadila ve druhém 
kole Němku Mirauovou 6:3, 6:3, ve tře-
tím domácí Procházkovou 6:3, 6:2, ve 
čtvrtfi nále Rusku Levashinovou 6:7(4), 
6:3, 6:4 a v  semifi nále nestačila na její 
krajanku Schipakinovou 4:6, 3:6.

NOVOTECH TROPHY  2012, turnaj 
Tennis Europe do 12 let se hrál v  Ra-
kovníku už počtvrté, Anna Kynčlová se 
dostala do fi nále dvouhry a byla s Lucií 
Kaňkovou (Sparta Praha) ve fi nále čtyř-
hry. Právě s Lucií prohrála Kynčlová ve 
fi nále dvouhry 0:6, 6:7(5). Ve druhém 
kole Kynčlová přehrála Stamatovou 
z  Moldavska 6:1, 5:7, 7:5, pak už hrála 
jen s  krajankami, ve třetím kole pora-
zila Drábkovou 6:0, 6:3, ve čtvrtfi nále ji 
Leščinská vzdala, v semifi nále vyřadila 
Beránkovou 6:3, 6:1 a pak už nestačila 
na Kaňkovou. Ve fi nále čtyřhry Kyn-
člová s  Kaňkovou prohrály s  dvojicí 
Stamatová (Moldavsko), Eleniraová 
(Makedonie) 6:3, 3:6, 7:10.

KVITOVÁ PROTI ŠARAPOVOVÉ, PÁTÝ 
DÍL EXHIBICÍ ADVANTAGE TENNIS 
POKRAČUJE! Petra Kvitová a Maria 
Šarapovová sehrají 29. října v Praze te-
nisovou exhibici, akci bude hostit O2 
Arena, která následně přivítá také fi ná-
le Fed Cupu mezi českými a srbskými 
hráčkami. Duel dvou wimbledonských 
šampionek bude pátým dílem exhibicí 
Advantage Tennis, při nichž si v Praze 
a Ostravě zahráli například Pete Sam-

pras, Ivan Lendl, Björn Borg, Stefan 
Edberg, Andre Agassi a Steffi   Grafová. 
Za seriálem Advantage Tennis stojí od 
začátku společnost Česká sportovní 
a vedoucí projektu je Petra Langrová. 
„Na vystoupení v Praze už se moc těším, 
bude to krásný start do fedcupového 
týdne. Věřím, že atmosféra bude po dru-
hé polovině sezony uvolněná a nebudu 
muset před zápasem s Marií říkat, že jí 
mám co oplácet,“ uvedla Petra Kvitová. 
Maria Šarapovová se v Česku představí 
poprvé v kariéře, v níž získala všechny 
čtyři grandslamové tituly ve dvouhře. 
Poslední chybějící vybojovala letos na 
Roland Garros. „Do Prahy se moc těším, 
na Petru i na výborné sportovní publi-
kum. Je příjemné vidět, jací hráči a hráč-
ky se již v projektu představili a být jed-
ním z nich,“ řekla pětadvacetiletá Ruska. 
Pražská exhibice se uskuteční den po 
Turnaji mistryň v Istanbulu, který Petra 
loni vyhrála. „Dohoda s Marií byla velmi 
snadná. Až mě překvapilo, jak vstřícně 
na naši nabídku přiletět den po fi nále 
Masters reagovala,“ uvedla ředitelka 
exhibice Petra Langrová. 

CHCEME POMÁHAT ČESKÝM NADĚ-
JÍM. Novinkou v domácím tenisovém 
kalendáři je série tří mezinárodních 
turnajů kategorie Futures s dotací 
15 tisíc dolarů, která je určená pře-
devším nadějným českým talentům, 
Prostějov, Praha a Liberec nabídnou 
velkou šanci tenisovému mládí. „Je to 
nový projekt, který pořádáme společně 
s Českým tenisovým svazem. Předpoklá-
dáme, že se na turnajích představí přede-
vším mladí tenisté z České republiky, kteří 
na ní získají body do světového žebříčku. 
Chceme tak našim nadějím ulehčit vstup 
do seniorské kategorie,“ vysvětlila zrod 
nových turnajů Petra Langrová, ředitel-
ka prostějovských tenisových projektů 
TK PLUS.

TK_MAGAZIN_02_prac.indd   91TK_MAGAZIN_02_prac.indd   91 13.07.12   11:3313.07.12   11:33



92

CO PŘIPRAVUJEME? 
MS do 14 let už počtrnácté!

Davis Cup s Argentinou

Nike Junior Tour

VK a BK Prostějov 

JÁGR Team
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UŽ POČTRNÁCTÉ SE V PROSTĚJOVĚ 
USKUTEČNÍ WORLD JUNIOR TENNIS 
FINALS, mistrovství světa juniorů 
družstev do 14 let, koná se v  areálu 
Národního tenisového centra Morava 
v termínu od 13. do 18. srpna 2012. 
„Letos je mírně posunutý termín kvůli 
tomu, aby nekolidoval s  olympiádou 
v Londýně. Na nic podstatného to však 
nemá vliv. Stále platí, že pro Meziná-
rodní tenisovou federaci je mistrovství 
světa čtrnáctiletých nejdůležitějším 
mládežnickým turnajem ze všech. Jde 
totiž o poslední věkovou kategorii, kde 
startují opravdu všichni nejlepší hráči 
a hráčky. Na juniorských šampionátech 
do šestnácti či osmnácti let se taková 
konkurence v  podstatě nikdy nesejde,“ 
říká Petra Langrová, ředitelka World 
Junior Tennis Final. Tentokrát by do 
Prostějova po loňské pauze měl znovu 
osobně dorazit šéf ITF Francesco Ricci 
Bitti. „Na základě dříve uzavřených do-
hod podepíšeme smlouvu na pořádá-
ní mistrovství světa do čtrnácti let pro 
další dvě sezóny. To znamená, že tahle 
akce bude v  našem areálu minimálně 
do roku 2014 včetně,“ konstatovala 
šéfka tenisových projektů TK PLUS. 
K podpisu smlouvy by mohlo dojít 
už na olympijských hrách v Londýně. 
„V každém případě jsme dohodnuti,“ 
dodává Langrová.

Jak to dopadlo loni? Zbytečné dívčí 
klopýtnutí s Mexikem a natržený sval 
týmové jedničky Dominika Starého 
vyřadily mladou českou reprezentaci 
do 14 let ze zápasů o medaile. Chlapci 
skončili nakonec jedenáctí, dívky de-
váté. Kdo se nejvíce radoval? Chlapci 
z  Koreje a Srbky a to bylo opravdu 
velké překvapení. Při slavnostním 
zahájení pozdravila dvaatřicet týmů 
z pětadvaceti zemí wimbledonská 
šampionka Petra Kvitová: „Jsem ráda, 
že vás mohu přivítat v Prostějově. Chtěla 
bych vám popřát mnoho úspěchů, aby 

vaše vzpomínky na prostějovské mis-
trovství světa byly jen ty nejlepší a aby 
se mnozí z vás stali hvězdami a dosáh-
li co nejlepšího umístění na žebříčku.“ 
Do fi nálového turnaje se z náročných 
celosvětových kvalifi kací, kterých 
se zúčastní přes 130 zemí, proboju-
je 16 týmů chlapců a 16 týmů dívek 
z Evropy, Asie/Oceánie, Jižní Ameri-
ky, Severní Ameriky/Střední Ameriky, 
Karibiku a Afriky. Dívky a chlapci ČR 
mají právo startovat na MS jako zá-
stupci pořádající země. Jaká je česká 
nominace na světový šampionát do 
14 let? Chlapci startují na kartu po-
řadatele, nepostoupili ze skupiny ME 
družstev do skupiny fi nálové, mezi po-
sledních osm týmů Evropy. Dívky na 
ME družstev obsadily 3. místo, v semi-
fi nále prohrály rozhodující čtyřhru ze 
tří mečbolů a v zápase o bronz pora-
zily Slovensko. Širší nominace, chlapci:  
Alessandro Ricci (I. ČLTK Praha ), Patrik 
Rikl (TK Sparta Praha), Štěpán Holiš 
(TK DEZA Valašské Meziříčí), Vojtěch 
Prokop ( TC MJ-Tenis ), kapitán: Mi-
roslav Štencl. Dívky:  Tereza Kolářová 
(TK AGROFERT Prostějov), Marie Bouz-
ková (TK Sparta Praha), Markéta Vond-
roušová (I. ČLTK Praha), Denisa Cícho-
vá (TK AGEROFERT Prostějov), kapitán: 
Lubomír Štych.

SEMIFINÁLE DAVIS CUPU MEZI 
ARGENTINOU A ČESKOU REPUBLI-
KOU se bude hrát na antuce v Bue-
nos Aires od 14. do 16. září, týmovou 
reprezentaci zajišťuje na základě 
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smlouvy s ČTS společnost Česká spor-
tovní, v  úzké součinnosti s  marketin-
govou agenturou TK PLUS. Bude se 
hrát na antuce v areálu Parque Roca, 
který byl ofi ciálně otevřen v září roku 
2006 a centrální dvorec má kapacitu 
více než 13.000 diváků. Argentina pat-
ří spolu s Rumunskem a Indií k zemím, 
které se probojovaly do fi nále Daviso-
va poháru, ani jednou se jim však ne-
podařilo získat trofej. Argentina byla 
ve fi nále už čtyřikrát – v  letech 1981 

s USA, 2006 s Ruskem, 2008 a 2011 
se Španělskem. „V Argentině to bude 
velmi těžké utkání, protože jde o jeden 
z nejlepších týmů na světě, zvláště 
doma na antuce bude hodně nebez-
pečný,“ konstatoval nehrající kapitán 
českého týmu Jaroslav Navrátil po 
postupu do semifi nále. Navíc česká te-
nisová špička v čele s Tomášem Berdy-
chem prožívá jednu z nejnáročnějších 
sezon, když do nabitého kalendáře 
ještě přibyl prestižní olympijský turnaj 
ve Wimbledonu.

POKRAČUJE ČESKÝ SERIÁL NIKE 
JUNIOR TOUR, ten světový má před 
sebou o jeden ročník víc. Vše letos 
začalo už tradičně prvním turnajem 
starších žáků a žákyň v  Prostějově 
v polovině dubna, nejlepší ve dvouh-
rách byli Štěpán Holiš (TK DEZA Valaš-
ské Meziříčí) a Denisa Cíchová (TK AG-
ROFERT), čtyřhry vyhráli páry Štěpán 
Holiš, Alessandro Ricci (I. ČLTK Praha) 
a Beata Kotlárová (SK Vitality Slezsko) 
a Sára Vančurova (TK DEZA Valašské 
Meziříčí). Druhý turnaj pro stejnou 
kategorii se koná v  Plzni 7. – 11. 8., 
a organizuje ho místní TK Slavia. Mlad-
ší žáci a žačky hrají stejně jako loni dva 
turnaje za sebou, první od 17. do 21. 8. 
na dvorcích TK DEZA Valašské Meziří-
čí, druhý následuje v termínu 24. – 28. 
8. v areálu TK Sparta Praha. Nemění 
se samozřejmě počty startujících – 
v hlavní soutěži 48, v kvalifi kaci je pak 
32 míst, nejdůležitější je dostat se na 
české Masters, na něm uspět, protože 
až jeho vítězové mají otevřené dveře 
do světa Nike Junior Tour. Závěrečný 
společný turnaj Masters pro mladší 
žactvo a starší žactvo se koná 25. – 28. 
9. 2012 v areálu TK AGROFERT Prostě-
jov a pak už se čtyři vítězové jednot-
livých kategorií vydají na celosvětové 
fi nále, které se stejně jako loni koná 
v Club Med Sandpiper Bay na Floridě. 

TÝM VK AGEL PROSTĚJOV vládne 
české volejbalové scéně, los Champi-
ons League je pro Hanačky opět velmi 
složitý, navíc přichází přestavba týmu, 
přitom management jasně nejlepšího 
českého týmu si dává stejné cíle jako 
loni – kralovat české extralize, Čes-
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kému a Česko-Slovenskému poháru, 
uspět v Evropě. 

V  Prostějově zůstaly z  mistrovské-
ho týmu jen tři hráčky – kapitánka 
Solange Soaresová, libero Markéta 
Chlumská a blokařka Veronika Hron-
čeková a přišlo devět nových hráček! 
Kdo bude v nové sezoně oblékat pro-
stějovský dres AGELU? „Nahrávačky 
Pavla Vincourová a Michaela Jelínková, 
blokařky Veronika Hrončeková, Flavia 
de Assis a Cvetelina Žarkova, smečařky 
Juliana Gomes, Marina Miletič, Andrea 
Kossányiová a Šárka Melichárková, 
univerzálky Solange Soares a Saskia 
Hippe a libero Markéta Chlumská,“ vy-
jmenovává sestavu hlavní trenér VK 
Miroslav Čada. „Cíle jsou stejné jako 
loni, vyhrávat zcela přesvědčivě na 
domácí scéně a pokusit se o nemož-
né v Lize mistryň.“ Třiadvacátého čer-
vence odjíždí tým do Tater, kde spolu 
s národním týmem Slovenska zahájí 
přípravu před nadcházející sezónou.

PROSTĚJOVŠTÍ ORLI skončili v loňské 
sezoně na stříbrném stupni, už potřetí 
za sebou, na fi nálový boj o zlato s ČEZ 
Basketball Nymburk už neměli sílu 
a kouč BK Prostějov Zbyněk Chole-
va po skončení fi nálové série kon-
statoval, že postup do fi nále už byl 
maximem možného. Navíc pár dní 
po skončení fi nále Mattoni NBL skon-
čil ve funkci předsedy Správní rady 
BK Prostějov po sedmi letech Ing. 
Milan Matzenauer. Také prostějovští 
basketbalisté musí vstoupit do nové 
sezóny se značně úsporným rozpoč-
tem, konečně tento problém bude mít 
většina týmů české basketbalové nej-
vyšší soutěže. 

SPOLUPRÁCE S  ČLENY JÁGR TEA-
MU má v posledních letech přece jen 
jinou fi lozofi i, hráči se zúčastňují akcí 
a projektů, za kterými stojí společnos-
ti TK PLUS a Česká sportovní. Největší 
hvězda Jaromír Jágr, který je s  obě-
ma společnostmi v  úzkém kontak-
tu, byl také jednou z  hvězd VIP Party 
UniCredit Czech Open. A jeho angaž-
má v  NHL? Po roce ve Philadelphii 
opět mění dres a bude tak působit 
v pátém týmu NHL. Do Dallasu při-

šel jako volný hráč. Olympijský vítěz 
a dvojnásobný mistr světa předtím hrál 
za Pittsburgh, Washington, New York 
Rangers a Philadelphii Flyers, nyní ho 
čeká první angažmá v Západní kon-
ferenci. „Jaromír Jágr je bezpochyby 
jedním z nejlepších hráčů v historii 
ligy. Dokázal to i v minulé sezoně, kdy 
prokázal, že je stále zručný, produktiv-
ní a cenný,“ uvedl generální manažer 
Dallasu Joe Nieuwendyk v ofi ciálním 
prohlášení. Jágr je momentálně nej-
produktivnějším aktivním hráčem 
v historických tabulkách NHL a záro-
veň absolutně nejlepším Evropanem. 
V základní části odehrál slavný kladen-
ský odchovanec 1346 zápasů, ve kte-
rých nasbíral 1653 kanadských bodů 
(665+988). V play off  přidal dalších 
189 bodů (78+111) ve 180 utkáních.
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Kvalita prověřená časem
        Quality Through The Ages

 ZÍSKALI JSME NÁRODNÍ CENU ČR ZA SPOLEČENSKOU ZODPOVĚDNOST FIREM, KTERÁ 

JE UZNÁNÍM ZA NÁŠ POZITIVNÍ PŘÍSTUP K ŽIVOTNÍMU A PRACOVNÍMU PROSTŘEDÍ, 

K ROZVOJI OKOLNÍHO REGIONU A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ I K NAŠIM ZAMĚSTNANCŮM.

 WE WON THE CZECH NATIONAL PRIZE FOR THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY; 

THIS IS AN APPRECIATION OF OUR POSITIVE APPROACH TO THE LIVING AS WELL AS 

WORKING ENVIRONMENT, DEVELOPMENT OF THE NEIGHBORING REGION, AND, LAST 

BUT NOT LEAST, TO OUR EMPLOYEES.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, 739 70 Třinec 

tel.: +420-558-531 111, fax: +420-558-331 831, www.trz.cz

WWW.TRZ .CZ

TK_MAGAZIN_02_prac.indd   96TK_MAGAZIN_02_prac.indd   96 13.07.12   11:3313.07.12   11:33


