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„Výborná organizace mistrovství je už pro nás tak trochu samozřejmostí, víme, že je 
tu dokonalý klub, který má velice dobré zázemí a hodně obětavých lidí. Jsme tu rádi, 
o děti je výborně postaráno. Místo má ideální polohu ve středu Evropy, navíc Česká 
republika je zemí s velkou tenisovou tradicí, která dokáže ocenit, že může pořádat 
mistrovství, na kterém se představí týmy z celého světa.“

Francesco Ricci Bitti | prezident ITF, 2002

JUNIORSKÝ SVĚT
POPATNÁCTÉ!

World Junior Tennis Final, mistrovství světa družstev do 14 let se bude na začátku srpna konat v Prostějově 
už popatnácté. Nikde jinde na světě se tak dlouho akce Mezinárodní tenisové federace nekonala! „Cení-
me si toho, že nám ITF věří, že jsou přesvědčeni o naší organizační kvalitě. Jedou do známého prostředí 
a vědí, že se na nás mohou spolehnout. Vytvořili jsme model, který se líbí ITF i dětem a byla by škoda na 
něm něco měnit. Nešlo by to samozřejmě bez dokonale sehrané prostějovské party, ale na její kvalitě je 
založena úspěšnost všech akcí, které TK PLUS dělá,“ říkala mnohokrát ředitelka světového juniorského 
šampionátu Petra Langrová, v této funkci bude letos už popatnácté.

„Je to výchozí měřítko dalších tenisových ka-
riér, ukazuje se na něm, jak na tom jednotlivé 
státy týmově jsou. Šampionáty do čtrnácti 
let – to je poslední šance vidět celosvětovou 
špičku kromě hráčů, kteří jsou ve svých tý-
mech osamoceni a na mistrovství se prostě 
nekvalifi kovali. V patnácti, šestnácti se už 
někteří těmto akcím vyhýbají a zkoušejí štěstí 
jinde.“ Tyhle věty zazněly za těch čtrnáct let 
v Prostějově mnohokrát, je však třeba také 
připomenout, že pořadatelství Mistrovství 
světa do 14 let bylo jedním z prvních dokona-
lých diplomatických tahů čerstvě zvoleného 
prezidenta ČTS Ivo Kaderky v roce 1998. Na 
výročním zasedání ITF v Helsinkách si tehdy 
plácl nejen s prezidentem ETA Francesco 
Rici Bittim, ale za pár týdnů i s šéfem pros-
tějovského tenisu Miroslavem Černoškem. 
„Nikde jinde by to tak kvalitně nepřipravili,“ 
řekl tehdy prezident Kaderka a následující 
roky jeho slova stoprocentně potvrdily. 

České tenisové mládí zatím vybojovalo v Prostějově dvě 
zlaté medaile, čtyři stříbrné a jednu bronzovou. Česká 
hymna zazněla nad prostějovským tenisovým areálem 
poprvé v roce 2001, pak o dva roky později, zlato vždy 
přebíraly české juniorky. Poprvé táhla tým na stupně vítě-
zů Lucie Šafářová, podruhé Nicole Vaidišová. Junioři se 
dostali do fi nále v letech 2004 a 2007, tým děvčat získal 

stříbrné medaile ještě v sezonách 2000 a 2009, bronz 
v roce 2002.  „Kdo z mladých nadějí se v posledních 
letech nepředstavil na našem mistrovství, těžko může za-
čas vkročit do velkého tenisu,“ říká Miroslav Černošek, 
který organizaci šampionátu a skoro patnáctiletou spo-
lupráci s ITF bere jako potvrzení prestiže prostějovského 
klubu. „Ještě nikdy v historii se na jednom místě tak 
dlouho nekonalo mistrovství, za kterým stojí ITF.“
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ÚVODNÍ
SLOVO

Nikdy jsme o sobě v naší fi r-
mě zásadně nepochybovali, 
vždycky jsme se snažili věřit, 
že jdeme správně. Prostě jsme 
byli vnitřně přesvědčeni, že je 
lepší nějaký čas jít i po špatné 
cestě, než nejít po žádné, pře-
šlapovat na místě a přemýšlet, 
zda je vůbec dobré udělat první 
krok. Brzy jsem věděl, že je 
lepší občas klopýtat, než nejít 
vůbec.

Znovu jsem si to uvědomil 
při našem letošním UniCredit 
Czech Open, prostějovský 
tenisový turnaj se konal už 
podvacáté a znovu jsem si 
v duchu přehrával cestu od 
prvních ročníků až k tomu le-
tošnímu. Většina tenisových 
expertů tvrdí, že náš turnaj je 
jasně nejlepší v České republi-
ce, já to neříkám, ale přiznám, 
dobře se to poslouchá. A těm, 
kteří nám nepřejí a někde za 
plentou nás trpělivě a done-
konečna pomlouvají, také ze 
slušného taktu nepřipomínám, 
jak nám radili, že bychom tur-
naj měli dělat jinak, zvednout 
dotaci, hnali nás do mega-
lomanských projektů, které 
v české ekonomice prostě 
neměly šanci. Přitom oni sami 
neustále snižují dotace svých 
turnajů a mění koncepty.

Není třeba připomínat, že 
o úspěchu rozhodují lidé, kte-
ré máte kolem sebe, a když 
se otáčím do prostějovské 
turnajové historie, rád říkám 
hodně nahlas – měl jsem na 
ně štěstí. Pamatuji si, jak jsem 
se v Praze poprvé setkal s Jir-
kou Kunertem, který mě svou 
profesní kariérou a přístupem 
k lidem přesvědčil, že je vel-
kou osobností s mimořádnými 
lidskými hodnotami. A to, že 
se Jirka stal mým kamará-
dem a také velkým příznivcem 
našeho turnaje, je pro mě 
jedním z největších ocenění, 
které jsem ve své manažerské 
činnosti získal. On byl a je klí-
čovou osobností, bez něj by 

turnaj neměl svůj lesk. A bylo 
mi jasné, že zpočátku byla 
Živnostenská banka, které Jiří 
Kunert šéfoval, hodně opatr-
ná, než jsme ji přesvědčili, že 
turnaj má kvalitní organizaci, 
profesionální zázemí, že jsme 
schopni na jeho závěr připra-
vit dokonalé doprovodné akce 
a přivést osobnosti ze světa 
byznysu, kultury i politiky. 

A musím připomenout také Ivo 
Kaderku, šéfa českého tenisu, 
který byl na turnaji už pošest-
nácté a je vidět, jak mu fandí. 
Od roku 2001 nese náš tur-
naj název Czech Open, přišel 
tehdy za mnou, že by byl rád, 
aby právě náš turnaj měl toto 
prestižní označení. „UniCredit 
Czech Open je opravdu doko-
nalou vizitkou českého tenisu, 
vážíme si toho, že právě tento 
turnaj nese označení Czech 
Open,“ i tahle Kaderkova věta 
potvrzuje, že naše spolupráce 
s Českým tenisovým svazem 
je oboustranně výhodná. 

Rád také dodávám, že turnaj 
má už patnáct let dokonalou 
turnajovou ře-
ditelku Petru 
Langrovou, 
mou životní 
p a r t n e r k u , 
která se svým 
týmem s no-
blesou zvládá 
všechny pro-
blémy kolem 
turnaje. Neda-
jí se vyjmeno-
vat všichni, od 
turnajových 
šoférů, sbě-
račů, rozhod-
čích až po 
šéfy fi rem, 
kteří našemu 
turnaji fandí 
a pomáhají 
mu. Moc si 
toho vážím.

Vždycky jsme se snažili dělat 
český turnaj pro Čechy a tak 

fi nále Štěpánek – Veselý bylo 
pro nás pro všechny, kteří 
s turnajem žijeme dvacet let, 
tou nejskvostnější tečkou.

Miroslav Černošek,
jednatel TK PLUS

P.S.

Na Zlatou tretru se pár dní před 
jejím zahájením omluvil Usain 
Bolt. Mrzelo mě to, když na po-
slední chvíli zhasínají největší 
hvězdy, je to vždycky smutné. 
Čeho jsem si však na druhé 
straně moc vážil? Jak Bolt 
svým potvrzeným startem na 
příští ročník Zlaté tretry dokázal 
svůj vztah k našemu mítinku. 
A to v té chvíli mělo pro mě vět-
ší cenu, než kdyby v Ostravě 
zaběhl stovku v nejlepším letoš-
ním čase. Jeho stovka by trvala 
něco pod deset vteřin, ale jeho 
vztah ke Zlaté tretře jsme spo-
lečně budovali dlouhé sezony. 
I tohle byla a je dlouhá cesta…
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UNICREDIT
CZECH OPEN
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Od roku 1997 se prostějovský turnaj hra-
je v atraktivním termínu, v druhém týdnu 
grandslamového Roland Garros a to mu 
dává nádech nabízených šancí po zklamá-
ní v Paříži. I proto má Černošek stále méně 
starostí s hráčským obsazením, hvězdy 
mají zájem na Hané hrát, ale přesto mu zbý-
vá důležitý úkol – zajistit co největší počet 
Čechů. O volnou kartu například požádal 
atraktivní Francouz Gael Monfi els, pak ale 
porazil na Roland Garros v prvním kole 
Berdycha a na Hanou letět nemohl. V Pros-
tějově byli čtyři z pěti členů aktuálního čes-
kého daviscupového týmu, brzké vypadnutí 
v Paříži pomohlo k divokým kartám Radku 
Štěpánkovi a Lukáši Rosolovi, do hlavní 
soutěže se dostal Jan Hájek a poprvé bez 
volné karty Jiří Veselý. Tomáš Berdych se 
v Národním tenisovém centru Morava před-
stavit nemohl, pravidla challengeru nedovo-
lují start tenistů světové desítky, navíc hráči 
od 11. – 50. místa ATP mohou startovat jen 
na volnou kartu. 

Petra Langrová byla už popatnácté ředitel-
kou prostějovského turnaje. „Na začátku 
mi připadalo trochu zvláštní, že mám dělat 
ředitelku turnaje mužů, ale časem mi to při-
šlo normální, za celou dobu jsem neměla 

s žádným z hráčů nějaké větší problémy, 
chlapi jsou disciplinovaní. A co se týče 
organizace? Je jedno, zda děláte turnaj 
pro muže či ženy, v tom není žádný rozdíl. 
Rozhodně však musíte mít někoho, kdo 
sežene peníze, zajistí obchodní partnery a 

dokonalé lidi kolem sebe. Ti v Prostějově 
byli, jsou a určitě vždycky budou… Dělala 
jsem ředitelku turnaje Nokia, pak nějaký 
čas se hrály turnaje mužů a žen dohroma-
dy, přijeli dva supervisoři, ale ředitelku jsem 
dělala sama… Turnaj však není o řediteli, ale 

„Takový scénář by nikdo nevymyslel! Pršelo, hvězdy končily v prvních kolech, 
ale pak se začal odehrávat příběh, na který nikdo z nás nezapomene. Tohle byl 
už dvacátý ročník a vždycky jsem si přál, aby se do fi nále dostala zahraniční 
hvězda a český hráč, nejlépe z našeho klubu. Máte záruku, že centrkurt bude 
v závěru turnaje plný a všichni budou spokojeni. Nakonec se do fi nále probo-
jovali Radek Štěpánek a Jiří Veselý a naše fi nále bylo opravdovým fi nále snů. 
Ne, nemohli jsme si přát víc,“ říkal Černošek po skončení turnaje. Nakonec 
UniCredit Czech Open zaslouženě vyhrál Radek Štěpánek, pro kterého byl pro-
stějovský turnaj po nucené zdravotní přestávce jako polití živou vodou. Právě 
na Hané získal novou tenisovou sílu.

„Je snem každého ředitele, když má ve fi nále domácí hráče, nám se to povedlo, i když 
ze začátku vůbec nic nenasvědčovalo, že turnaj dohrajeme. Počasí bylo letos opravdu 
extrémně špatné, ale nakonec jsme všechno zvládli. Chtěla bych moc poděkovat Mirkovi 
Černoškovi, který měl před léty vizi postavit na centrálním dvorci zatahovací střechu, chci 
hodně poděkovat celému mému týmu, který si letos opravdu máknul. Měla jsem radost, 
když jsme pro náš turnaj získali Radka Štěpánka, lidi ho mají rádi, hraje tenis pro diváky 
a to je dobře. I díky němu jsme měli pořád plno. Obdivovala jsem Jirku Veselého, jak 
šel do fi nále krok za krokem, nikoho se nezalekl a je krok od světové stovky. Challenger 
byl výborně obsazený, hráči předváděli kvalitní výkony, a třebaže nám nejvýše nasazení 
brzy vypadli, Štěpánek s Veselým je dokonale nahradili. Chtěla bych také poděkovat Ivo 
Kaderkovi a Českému tenisovému svazu, protože to s námi táhnou už hodně dlouho a 
bez jejich podpory by to nešlo.“

Petra Langrová | ředitelka turnaje
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především o ohromné partě pracovitých lidí 
kolem. Ti si zaslouží největší poděkování.“ 
Jedno je jisté, 20. ročník UniCredit Czech 
Open určitě patří mezi nejúspěšnější v její 
ředitelské kariéře.

V hlavní soutěži UniCredit Czech Open 
bylo osm Čechů, na volnou kartu Štěpánek 
a Rosol, podle žebříčku Hájek, Mertl, Lojda, 
Veselý, z kvalifi kace Minář a Pospíšil, ten 
v předvečer prvního kola onemocněl a na-
hradil ho Konečný. Zbývající dvě volné kar-
ty dostali loňský šampion Němec Florian 
Mayer a Fin Jarkko Nieminen. A jaké bylo 
turnajové nasazení? Jedničku měl obhájce 

titulu Němec Florian Mayer (30. ATP), dal-
ší pořadí – 2. Lukáš Rosol, 36., 3. Jarkko 
Nieminen (Fin., 38.), 4. Albert Montaňés 
(Šp., 47.), 5. Radek Štěpánek (52.), 6. 
Albert Ramos (Šp., 64.), 7. Guillermo 

Garcia-Lopez (Šp. 79.), 8. Hájek (87.). Dota-
ce 106 500 eur, na vítěze čekal šek na 15 
300 eur a 125 bodů do žebříčku ATP.

„Dvacet osm hráčů, kteří se na našem tur-
naji představili v soutěži singlů a deblů, bylo 
v hlavní soutěži na Roland Garros v Paříži! 
To je určitě krásné číslo,“ říkal Černošek 
po turnaji. „Těsně před Paříží se kona-
ly tři turnaje o úroveň vyš, kategorie 250 

a prize money jsou několikanásobně větší 
než ty naše. Ve fi nále v Bukurešti byl Rosol 
proti Garcia-Lopézovi. Oba byli na našem 
UniCredit Czech Open. Ve fi nále v Nice hrál 
Montaňés proti Monfi elsovi. Montaňés byl 
v Prostějově a druhý jmenovaný nás požá-
dal o volnou kartu, kdyby prohrál s Berdy-
chem v prvním kole v Paříži. Což se nestalo. 
Turnaj v Düsseldorfu měl ve fi nále Monaca 
proti Nieminenovi. Nieminena jsme zde 
měli také. Myslíme si, že přemýšlet o vyš-
ší kategorii pro náš prostějovský turnaj je 
tedy naprosto zbytečné, určitě je mnohem 
lepší pokračovat v naší fi lozofi i, jak jsme 

ji před časem s šéfem UniCredit Bank Jiřím 
Kunertem nastavili a pořádat turnaj přede-
vším pro české hráče a dávat šanci čes-
kým nadějím. Že se to vyplácí, potvrdil Jirka 
Veselý vynikajícím postupem do fi nále. 
Navíc chceme dělat turnaj, na kterém se 
budou velmi dobře cítit naši obchodní part-
neři. Tohle byl a je dlouhodobě náš recept, 
byli jsme trpěliví a myslím si, že se výsledky 
dostavily. Pro informaci – osmý nasazený 
hráč v Nice a Düsseldorfu hůř postavený, 
než osmý nasazený na našem turnaji.“

Petře Langrové hodně záleželo na startu 
Radka Štěpánka, samozřejmě, přála mu, 
aby byl v Paříži co nejdéle, ale na druhé 
straně – taky ho chtěla vidět v Prostějově. 
„Je to už tradičně taková zvláštní situace – 
fandíte hráčům, aby byli na Roland Garros 
co nejúspěšnější, ale čím víc jim tleskáte 
a oni vyhrávají, tím máte stále větší jistotu, 
že na UniCredit Czech Open nepřiletí,“ říka-
la turnajová šéfka. „Radek je v Prostějově 
hodně oblíbený, bojovník, lidi na něj chodí, 
mají ho rádi.“ Že by dopředu tušila, kam až 
Radek dojde? „To se nedá říct. Přijel a nebyl 
v jednoduché situaci. Vracel se po složité 
operaci, určitě musel řešit i vlastní osobní 
problémy – a byl na všechno sám… Radek 
je ale velká osobnost, a když už si všich-
ni myslí, že je na kolenou, není to pravda, 
vždycky se umí zvednout. V tom je velký.“ 

„Dvacátý ročník UniCredit Czech Open byl oslavou tenisu a myslím si, že se vše velmi 
podařilo. Počasí sice zlobilo, ale díky zastřešenému centrálnímu dvorci se podařilo ode-
hrát úplně všechno. Vše bylo dokonalé. A fi nále? Moc jsem si přál, aby se do něj dostal 
český tenista, ale že to nakonec dopadlo takhle, bylo neskutečné. Jsem moc rád, že na 
našem turnaji hrají především čeští hráči a to je důležité především pro český tenis. A že 
se dostali do fi nále Štěpánek a Veselý? Prostě paráda, stejně jako exhibice Moya – No-
vák před fi nálovým zápasem.“

Jiří Kunert  |  generální ředitel UniCredit Bank
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Zatahovací střecha AGROFERT Arény 
slavila desáté narozeniny, premiéru měla 
v roce 2004 a znovu v první polovině tur-
naje hrála hlavní roli! „Centrální dvorec se 
zataženou střechou nám dával jistotu, že 
všechno dobře dopadne. Naštěstí se ne-
opakoval rok 2010, kdy se tam končilo až 
těsně před půlnocí.“ Sběrači před třemi 
roky už dávno spali a tak je v toto roli nahra-
dili rozhodčí a míče podávaly např. Denisa 
Kaprálová, Kateřina Dymanusová či JUDr. 
Anna Michalcová.

Že skončí v prvním kole třetí nasazený Fin 
Jarkko Nieminen, když nestačil na Něm-
ce Petera Gojowczyka, nečekal nikdo. 
Třetí den UniCredit Czech Open přinesl 
další velké překvapení, první nasazený Flo-
rian Mayer, prohrál s Rusem Teymurazem 
Gabašvilim. Namále měl trojnásobný tur-
najový šampion Jan Hájek s Dzumhurem 
z Bosny a Hercegoviny, který se nyní pohy-
buje kolem 280. místa ATP. Co na to Petra 
Langrová? „Čím jsem zatím nejvíce překva-
pena? Jak se mužský tenis vyrovnává. Když 
si třeba vezmu zápas Hájka s Dzumhurem, 
tak Hájkova soupeře jsem zatím nikdy nevi-
děla a v Prostějově předváděl fantastický te-
nis. Nebo Gabašvili, který už byl sice na 59. 
místě, ale jeho výkony s Florianem Mayrem 
a ve čtvrtfi nále s Honzou Hájkem byly také 
vynikající. Připomínám i Petera Gojowczyka, 
to všechno jsou jména, která budeme brzy 
slýchat častěji. Prostě náš turnaj má kromě 
nasazených hráčů silné pole, mnohé jsme 
v závěrečných kolech prostě nečekali a oni 
si řekli o svou šanci. Pohybují se sice za prv-
ní stovkou, ale tenis neskutečně umí.“

Překvapivě hladce postoupil v prvním kole 
Jiří Veselý, přitom měl z našich nejtěžší los, 
ale Španěla Garciu-Lopéze k ničemu ne-
pustil. „Taky jsem se divil, že víc nevzdoro-
val,“ říkal spokojený Veselý. „Je to můj dal-
ší úspěch, porazit hráče ze stovky. Každá 
taková výhra je pro mě velmi cenná a jsou 
to výborné zkušenosti.“ Co očekával Jiří 
Veselý od prostějovského turnaje? „Žádné 
cíle jsem si nedával, chci hrát hlavně dobrý 

tenis, a pokud budu hrát tak, jako jsem hrál 
dnes, tak mám šanci tady uspět. Navíc je 
pro mě tento turnaj z pohledu žebříčku ATP 
bodově velmi zajímavý.“ 

Do čtvrtfi nále se probojovali čtyři Češi. Há-
jek porazil po velkém obratu ve třetím setu 
Damira Dzumhura z Bosny a Hercegoviny. 
Pátý nasazený Štěpánek vyřadil po dvou 

hodinách a jedenácti minutách Mertla a ne-
byl to lehký zápas. „Táta mi vždycky říkal, že 
když to člověku jde, tak umí vyhrávat každý 
vůl,“ zavzpomínal po postupu do čtvrtfi nále 
Štěpánek. „Každé vítězství se počítá a ně-
kdy člověk musí vyhrát i hrozným výkonem, 
aby se měl za co chytit, a já doufám, že to je 
tenhle případ. Pro mě je jasným pozitivem 
fakt, že jsem od operace poprvé vyhrál dva 
zápasy za sebou.“ Rosol porazil Lojdu, ale 
nejsložitější to měl opět Jiří Veselý. Teniso-
vé naděje České republiky a Ameriky, Jiří 
Veselý a Jack Sock se utkaly o postup mezi 

posledních osm. Veselý je o rok mladší, 
patřilo mu 127. místo ATP, Sock byl o de-
vět míst na žebříčku lépe, říká se o něm, 
že jednou určitě bude v Top Ten. Rozho-
doval až tiebreak třetího setu! A co říkal po 
zápase kouč Jaroslav Navrátil? „Byl to vý-
borný zápas dvou nadějných tenistů, kteří 
by se měli v budoucnu prosadit. Sock byl 
úderově přesvědčivější, ale Jirka na druhé 
straně dokázal svou vnitřní sílu a zápas do-
táhl do vítězného konce. Takového výhry 

„Chtěl bych tak poděkovat Jirkovi Kunertovi za stálou podporu, stejně jako Ivo Kader-
kovi a samozřejmě i Petře Langrové, turnajové ředitelce a mé životní partnerce. Jsou to 
krásné příběhy, které se na zdejších kurtech píší, i naše fi nále bylo opravdovým fi nále 
snů. Byl to příběh pomalu odcházející a přicházející hvězdy, zkušenost Radka Štěpánka 
tentokráte zářila mnohem víc.“

Miroslav Černošek

UniCredit Czech Open, 
Prostějov, 2. – 8. 6., 106 500 euro. 

Dvouhra, čtvrtfi nále: Gabašvili (Rus.) – Hájek 6:4, 6:3, Štěpánek – Montaňés 
(Šp.) 6:3, 6:4, Gojowczyk (Něm.) – Ramos (Šp.) 6:3, 1:6, 6:4, Veselý – Rosol 
5:7, 6:4, 7:6(4), semifi nále: Štěpánek – Gabašvili 7:5, 6:7(4), 7:5, Veselý – 
Gojowczyk 6:2, 5:7, 6:2, fi nale: Štěpánek – Veselý 6:4, 6:2.

Čtyřhra, semifi nále: Monroe, Stadler (USA, Něm.) – Sergeyev, Wang (Ukr., 
Tchajvan) 7:6(9), 7:6(5), Kowalczyk (Pol.), Rosol – Gabašvili, Nedovyesov 
(Rusko, Ukr.) 6:4, 4:6, 12/10, fi nále: Monroe, Stadler – Kowalczyk, Rosol 
6:4, 6:4.
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přinášejí každému hráči sebevědomí 
a Jirka tyhle úspěchy potřebuje. Zatím před-
vádí na UniCredit Czech Open vynikající 
tenis.“ Pár vteřin po zápase dostala Petra 
Langrová SMS zprávu od Ivana Lendla, 
který gratuloval nejen Veselému k tomuto 
výsledku. „Sock je velká naděje Ameriky 
a když ho Jirka dokázal porazit, tak je to 

hodně uznávaný výsledek. Jirka měl a má v 
Prostějově hodně těžký los a zatím to zvládl 
na výbornou,“ konstatovala turnajová ředitel-
ka.

Ve čtvrtfi nále nestačil Hájek na Rusa 
Gabašviliho, Štěpánek přehrál Španěla 
Montaňése, Gojowczyk vyřadil Ramose 
a konečně Veselý porazil v prestižním zápase 
Rosola ve třech setech. Poté co v závěru 
tiebreaku třetí sady zahrál Veselý dokonalý 
kraťas, který Rosol „ocenil“ rozmlácením 
rakety, přidal hned Veselý mečbolové eso. 
„Stopbaly hraji odmalička, zatím se mi tu 
příliš nedařily, ale jsem rád, že se mi právě 
tenhle povedl.“ Zápas měl v sobě hodně 
prestiže, určitě to cítil i Rosol a porážku nesl 
těžce.

Český tenis měl při dvacátém ročníku 
UniCredit Czech Open šanci na čtvrté 
české fi nále! Poprvé se v Prostějově hrálo 
v roce 2001 a střetli se v něm Jiří Novák 
a Bohdan Ulihrach, o tři roky později, v roce 
2004 proti sobě nastoupili Radek Štěpánek 
a Michal Tabara, potřetí v sezoně 2010 se 
v závěrečném zápase představili Jan Hájek 
a Radek Štěpánek.  „Dva Češi v semifi nále? 
To je vynikající a pevně věřím, že se jeden 
z nich objeví v sobotním fi nále. Jiří Veselý 
hraje ve skvělé formě a Radek znovu do-
kazuje jak zkušeným hráčem je. Neměl to 
v minulých týdnech jednoduché, ale je na 
něm vidět, jak se chce vrátit zpátky. Fandím 
mu a věřím, že semifi nálový duel s Gabašvi-
lim nebude letos pro něj na našem turnaji 
posledním,“ konstatovala šéfka UniCredit 
Czech Open Petra Langrová.

V prvním semifi nále porazil Štěpánek 
po skoro třech hodinách ve třech setech 
Teymuraze Gabašviliho. Ve třetím setu byl 
Štěpánek jen pár míčů od vyřazení, prohrá-
val 1:4! Pak se ale zázračně vzchopil, přidal 
na důrazu, začal méně chybovat, a čtyřmi 
vítěznými gamy v řadě skóre otočil ve svůj 
prospěch. Za stavu 6:5 pak prolomil Ruso-
vo podání, a otevřel si cestu do fi nále. Jak 

se cítil za stavu 1:4 ve třetím setu? „Pořád 
jsem si věřil. Včera jsem se díval na jeho zá-
pas s Hájkem, tam se ukázalo, že se může 
zlomit a potvrdilo se to i dnes. Důležité bylo, 
že jsem hned vyhrál jeho servis a pak už 
jsem byl psychicky nahoře. Když si věříte, 
jde vždycky všechno líp,“ říkal mj. spoko-
jený Štěpánek. A Gabašvili? „Jsem totální 
idiot, prohrál jsem vyhraný zápas! Za tako-
vé podcenění situace si ale nic jiného ne-
zasloužím.“ Chválou poražený ale nešetřil 
na adresu Radka Štěpánka: „Hrál neuvěři-
telně, tleskám mu!“

 „Je štěstí, že za turnajem stojí UniCredit Bank a Jirka Kunert, protože v dnešním těžkém 
světě z pohledu shánění fi nancí do sportu, je tohle výjimečná záležitost. Mirek Černošek 
si zaslouží velké poděkování za noblesu a energii, s jakou tento turnaj buduje a hlavně 
s jak rozumnou rozvahou ho rozvíjí. Megalomanské projekty, které tenisu nikdy nic nepři-
nesly, už zmizely a Mirek krok za krokem tento turnaj dotáhnul spolu s Jiřím Kunertem až 
na světovou špičku v této challengerové kategorii. Petře Langrové patří hluboká poklona 
za její práci, kterou vždy vykonává velmi precizně a všechno zvládne. Spolupracujeme už 
dlouho, děláme společně i juniorské mistrovství, a vím, že Petra je v tomhle ohledu na-
prosto dokonalá. Český tenisový svaz se na turnaji už dlouhé sezóny podílí a toto spojení 
je pro nás hodně prestižní.“

Ivo Kaderka |  prezident ČTS
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Jiří Veselý se po vítězství nad Němcem 
Gojowczykem probojoval do fi nále, popr-
vé však hrál na turnaji s tenistou, který byl 
o padesát míst na žebříčku níž. „Na kte-
rém místě Gojowczyk je, jsem se nedíval. 
Spíš mě svazovalo, že je to už semifi nále 
a postup do fi nále by znamenal dalších 
třicet bodů navíc. Právě myšlenky na body 
a můj žebříček mě znervózňovaly.“ A fi ná-
le s Radkem Štěpánkem? „Na ten zápas 
se moc těším. S Radkem jsem jen jednou 
tady v Prostějově trénoval. Určitě to bude 
zajímavé utkání. Radek hraje hodně varia-
bilní hru, snad budu dobře servírovat. Tedy 
alespoň doufám. Radkova forma šla hodně 
nahoru, viděl jsem ho v Paříži, tam se hod-
ně trápil. Zítra to bude určitě těžký zápas, 
půjdu do toho naplno a pokusím se udělat 
maximum.“ 

Turnajové fi nále snů, Černošek byl moc 
spokojený. „Pro mě má ten zápas takovou 
zvláštní atmosféru. S Radkem jsem toho 
zažil opravdu hodně, jeho třetí bod ve fi -
nále Davisova poháru a vítězství českého 
týmu patří do všech světových tenisových 
encyklopedií a vždycky jsem obdivoval, 
s jakou urputností se uměl po zdravotních 
problémech vrátit mezi nejlepší. A Jirka 
Veselý? Věřím, že se brzy dostane do vy-
toužené stovky, všichni si to moc přejeme 
a obdivoval jsem ho – jak postupoval naším 
turnajem až do fi nále,“ dodával Černošek 
před posledním zápasem UniCredit Czech 
Open. „Jeden se bude radovat, druhý bude 
smutný, ale věřím, že jen chvíli. Radek věřil, 
že se do fi nále dostane, Jirka v to doufal.“

Prostějovští už tradičně připravili na závěr 
turnaje zajímavou exhibici, letos se před fi -
nále představili Španěl Carlos Moya a Jiří 
Novák. Ten vyhrál exhibiční duel 6:3, ale na 
výsledku ani jednomu nezáleželo. 

Jak se Moyovi v Prostějově líbilo? „Ne-
čekal jsem, že zde najdu tak dokonalý 
klub. Dnešní zápas jsem si taky moc užil. 

S Jirkou jsme se dřív na kurtech často potká-
vali, byly to vyrovnané zápasy a právě proto 
jsem se těšil, že se po letech zase s Jirkou 
uvidím,“ říkal Moya po zápase. A Novák? 
„V kariéře jsem měl s Carlosem negativní 
bilanci 6:7, ale dnešní vítězství za vyrovnání 
série nepočítám. S Carlosem jsme se po-
tkávali od juniorů, narazili jsme na sebe ně-
kolikrát, dobře se známe. Jsem moc rád, že 
přijal pozvání a na toto exhibiční utkání jako 
bývalá světová jednička přijel. Já si dneš-
ní exhibici hodně užil, bylo to v zábavném 
a divácky jistě atraktivním tempu.“

Souboj generací – i tak se hovořilo o fi nále 
20. ročníku UniCredit Czech Open. V lednu 
musel Štěpánek na operaci s krční páte-
ří a pak se pomalu vracel na kurty. Až do 
prostějovského challengeru postoupil na 
turnajích maximálně do druhého kola. Na 
UniCredit Czech Open však vyhrál pět utká-
ní v řadě a potřetí v kariéře ovládl největší 
tenisový turnaj u nás. „Věděl jsem, že když 
si pohlídám Jirkův servis, nebude zezadu 
tak agresivní. To se podařilo a mohl jsem 
diktovat tempo zápasu. Zpomalit, měnit ryt-
mus. Dirigentské hůlky jsem měl od začát-
ku ve svých rukou,“ říkal po zápase šťastný 
Štěpánek. „Když už sem člověk přijede, 
chce vždycky zůstat až do posledního dne 
a vyhrát. To se mi povedlo už potřetí. Pro 
mě má prostějovský turnaj spoustu kouzel. 
Tento rok je navíc hodně speciální, je to můj 
první titul po návratu a to mi dodává strašně 
moc sebedůvěry a hlavně psychickou po-
hodu. A taky to potvrzuje, že jsem na dob-
ré cestě, musím pokračovat a makat dál,“ 
přidával Štěpánek. „Radek byl lepší, celý 

tenhle turnaj je pro mě velká zkušenost. Teď 
jsem smutný, ale brzy si určitě uvědomím, 
co se mi tady podařilo,“ dodával Veselý.

„Byl to pro nás zřejmě nejtěžší turnaj v historii, všichni byli ve velkém zápřahu. To je další 
důvod, proč všechno dopadlo opět na jedničku. Divácká návštěva byla výborná, i když 
nám zpočátku nepřálo počasí. Bez fanoušků by turnaj neměl smysl. A divácká kulisa byla 
parádní. I přes nepřízeň počasí bylo plno a je vidět, že naše myšlenka, organizovat tento 
turnaj pro české hráče, je dobrá. Lidi chodili především na tyto hráče a fandili jim. Chtěla 
bych všem moc poděkovat – sběračům, rozhodčím, řidičům, opravdu každému z mého 
týmu. Všichni byli skvělí.“

Petra Langrová |  ředitelka turnaje
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Dvacátý ročník UniCredit Czech Open měl 
i tentokrát kvalitní doprovodný program, 
na golfovém hřišti v klubu Kaskáda Golf 
Resort Brno se uskutečnil podruhé VIP 
UniCredit Golf Cup a před fi nálovým due-
lem se v exhibici představili Carlos Moya a 
Jiří Novák. O tradiční golfový turnaj byl opět 
velký zájem, v prvním ze šestnácti fl ightů 
vyšli na greeny Marek Eben, Jiří Novák, 
Pavel Suchánek a Carlos Moya, v dalších 
fl ightech se představily osobnosti ze svě-
ta bankovnictví, byznysu, sportovci, stejně 
jako zástupci obchodních partnerů agentu-
ry TK PLUS. Jak dopadl VIP UniCredit Golf 
Cup? Handicap: 0 – 18 Pavel Slezák Pavel 
(ČD Telematika), 18,1 – 27 Hana Dvořáková 
(host UniCredit bank), 27,1 – 36 Jiří Novák, 
37 – 54 Svatoslav Novák (MICOS). Vložené 
soutěže Nearest to the pin vyhráli Tomáš 
Tesař a Longest drive Zdeněk Kverka (Kle-
notnictví Dušák). 

Začátek páteční večerní party byl ve zna-
mení dvacátého ročníku prostějovského 
turnaje, jeho historii účastníkům připomněl 
fi lm Petra Salavy „20 let Czech Open“. Pak 
už Miroslav Černošek přivítal hosty, pozval 
na pódium šéfa UniCredit Bank Ing. Jiřího 
Kunerta a předal mu obraz od Tomáše 
Bíma, následovala pozdravení od Ing. Ivo 
Kaderky, prezidenta Českého tenisového 
svazu a Ing. Jiřího Rozbořila, hejtmana Olo-
mouckého kraje.

Už tradičně byly na VIP UniCredit Bank Party 
předány charitativní šeky, každý v hodnotě 
25.000 Kč. Jiří Bartoška a Jiří Pospíšil, prv-
ní náměstek primátora města Prostějov ho 
předali primáři MUDr. Miloslavu Špačkovi 
pro oddělení Interny Nemocnice Prostějov. 
Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje a 
Petra Kvitová dali šek primáři MUDr. Josefu 
Tenorovi pro Dětské oddělení Nemocnice 
Prostějov. Primář oddělení ORL Nemocni-
ce Prostějov MUDr. Pavel Navrátil převzal 
charitativní šek z rukou Tomáše Berdycha 
a jeho partnerky Ester Sátorové. Náměstek 
ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
Jan Kocourek a bývalá světová jednička a 

šampion French Open 1998 Carlos Moya 
předali šek pro Ortopedicko-traumatologic-
ké oddělení Nemocnice Prostějov a převzal 
ho primář oddělení MUDr. Pavel Pilař. 

Českou republiku v době konání turnaje 
sužovaly tragické povodně, jedním z mno-
ha postižených klubů byla pražská Sparta, 
fi nanční příspěvek na obnovu tenisového 
klubu ve výši 300 tisíc korun věnovaly tři 
subjekty – UniCredit Bank, Český teni-

sový svaz a marketingová agentura TK 
PLUS. Šéftrenérovi pražské Sparty Davidu 
Kunstovi šek předali Jiří Kunert, Ivo Kaderka 
a Miroslav Černošek.

Pak vystoupili Marie Rottrová a Petr Freund, 
konala se už tradičně módní přehlídka fi r-
my Steilmann, největší hity zahrála skupina 
Team a Pavol Habera, diskotéka byla pod 
taktovkou Petra Salavy, zazpíval Karel Kahovec 
a zahrála skupina ABBA Stars Revival.

Na Hanou přijely osobnosti bankovnictví, 
byznysu, kultury, sportovci. „Vždycky nám 
šlo o to, aby náš turnaj měl příjemnou přá-
telskou atmosféru, aby se k nám rádi vraceli 
nejen tenisté, ale i vstřícní obchodní partne-
ři, bez jejichž pomoci by se tenis a vůbec 
český sport nemohl rozvíjet,“ říká Miroslav 
Černošek. „Těší nás, že většina našich 
partnerů s námi spolupracuje dlouhodobě, 
moc si toho vážíme a hlavně – dává nám to 
záruku, že budeme moci v našich projek-
tech úspěšně pokračovat.“

„Vždycky nám šlo o to, aby náš turnaj měl příjemnou přátelskou atmosféru, aby se k nám 
rádi vraceli nejen tenisté, ale i vstřícní obchodní partneři, bez jejichž pomoci by se tenis 
a vůbec český sport nemohl rozvíjet.“ 

 Miroslav Černošek
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BÍM PATŘÍ K UNICREDIT 
CZECH OPEN



|17|

Dvacátý ročník UniCredit Czech Open sym-
bolicky začal už v polovině května v prostě-
jovské Netušilově ulici v Galerii N7 výstavou 
malíře a grafi ka Tomáše Bíma. „Tomáš Bím 
se už dvacet let podílí na výtvarné tváři na-
šeho tenisového turnaje a bylo zcela přiro-
zené, že to byl právě on, kdo při jubilejním 
ročníku našeho turnaje představil výběr ze 
svého díla,“ konstatoval Miroslav Černošek. 
„Tomáš Bím už několikrát v Prostějově vy-
stavoval, velký ohlas měla výstava Svět ko-
lem nás, která přibližovala Skupinu 42. Byli 
v ní zastoupeni mj. Kamil Lhoták, František 
Gross, Jan Kotík, František Hudeček, Bohu-
mír Matal. Tomáš Bím se tehdy symbolicky 
dostal do velice vznešené společnosti…“

Vernisáž před výstavní síní měla vynikající 
atmosféru. Jako první promluvil Miroslav 
Černošek: „Jsme rádi, že můžeme ukázat 
tvorbu našeho kamaráda Tomáše Bíma. 
Před časem jsme už nabídli našemu měs-
tu několik výstav – např. Pocta kubismu, 
opakovaně Alfonse Muchu, takže to není 
pro nás nic nového. Ale přece jen – v rám-
ci vztahů s Tomášem, jak osobních, tak 
i fi remních, je to pro nás významná událost. 
Tomáš před dvaceti lety přišel do Prostějova, 
motivy jeho litografi í, olejů či acrylů prová-
zely od začátku náš tenisový turnaj, jeho 
obrazy mají doma velké osobnosti světové-
ho sportu, stačí říct pár jmen – Bolt, Agassi, 
Becker, Grafová a další. Jsme s Tomášem 
kamarádi, má rád sport, naše město a je 
dobře, že i letos je jeho obraz hlavním mo-
tivem všech doprovodných tiskovin, plaká-
tů, billboardů. Měl jsem tu čest – zahajovat 
jeho výstavu na pražské Staroměstské rad-
nici, vnímal jsem její velký úspěch, ohromný 
zájem veřejnosti a moc jsme mu to všichni 
přáli.

Rád bych poděkoval panu primátorovi 
Miroslavu Pišťákovi za podporu našich 
projektů a vážíme si toho, že jsme výstavu 
Tomáše Bíma mohli představit v Galerii N7 
mého kamaráda Milivoje Žáka.“

Poté na slavnostní vernisáži promluvil pri-
mátor města Prostějova Miroslav Pišťák: 
„Když se podíváte na obrazy Tomáše Bíma, 
tak je od začátku jasné, že nám všem dělají 
velkou radost a to je v dnešním poněkud 
podivném světě něco, čeho bychom si měli 
všichni velice vážit. Řekl bych, že nemám 
moc možností, jak dát najevo mou úctu, 
protože úcta je mnohem víc než jen uznání 
byť krásných obrazů. A proto jsem se roz-
hodl věnovat tomuto optimistickému malíři 
pamětní plaketu.“ Co je na ní napsáno? 
„Tomáši Bímovi s úctou a poděkováním pri-
mátor města Prostějova.“

Vernisáž měla příjemnou tečku, uvnitř ga-
lerie si ještě jednou vzal slovo Tomáš Bím 
a otočil se k Miroslavu Černoškovi. „Máme 
za sebou dvacet let spolupráce nejen ko-
lem tenisového turnaje, je to i krásných dva-
cet let našeho kamarádství. Byl bych rád, 
aby vám tento obraz připomínal vše dob-
ré, co jsme spolu prožili,“ říkal Tomáš Bím 
a předal jako dar obraz s turnajovým moti-
vem svému dlouholetému příteli Miroslavu 
Černoškovi.

Každému, kdo vstoupil při turnaji UniCredit 
Czech Open do areálu Národního tenisové-
ho centra Morava, se musela jeho výzdoba 
líbit. Měla dokonalý Bímův rukopis.  

„Když se podíváte na obrazy Tomáše Bíma, tak je od začátku jasné, že nám všem dělají 
velkou radost a to je v dnešním poněkud podivném světě něco, čeho bychom si měli 
všichni velice vážit.“

Miroslav Pišťák | primátor města Prostějova

„Před dvaceti lety jsem začal spolupracovat s tenisovým Prostějovem a vydal jsem se na 
cestu s partou kolem Mirka Černoška. Byla od začátku upřímná a dokonalá, jen těch 
panáků Jacka Danielse mělo být někdy míň.“

Tomáš Bím | 2013
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SPOLEČNOST JE NEJVĚTŠÍM SOUKROMÝM POSKYTOVATELEM 
ZDRAVOTNÍ PÉČE VE STŘEDNÍ EVROPĚ 

SKUPINA AGEL PROINVESTOVALA V UPLYNULÉM 
ROCE TÉMĚŘ 800 MILIONŮ KORUN

Téměř 800 milionů korun proinvestovala v uplynulém 
roce zdravotní skupina AGEL. Jedná se o rekordní 
částku v historii společnosti. Finanční prostředky 
směřovaly nejen do nákupu nového přístrojového 
vybavení, ale také do modernizace stávajících a 
výstavby nových budov. Skupina v minulém roce 
postavila v Prostějově nové moderní obchodní a 
logistické centrum. Letos na jaře dokončila komplexní 
revitalizaci Vítkovické nemocnice a loni na podzim 
otevřela v areálu Tonaku v Novém Jičíně svoji novou 
polikliniku.

Za posledních pět let proinvestovala skupina víc než 
dvě a půl miliardy korun. „Stálé zvyšování kvality 
péče poskytované našimi zdravotnickými zařízeními 
je naší prioritou. V rámci naplňování této priority 
každoročně investujeme velké množství finančních 
prostředků do nákupu nových technologií a posilování 
infrastruktury, což nám napomáhá naplňovat jednu 
z hlavních hodnot naší společnosti, kterou je co 
nejlepší péče o naše pacienty,“ říká finanční ředitel 
skupiny AGEL Ing. Karel Kantor. 

Největší investicí skupiny byla v minulém roce 
rekonstrukce areálu Tonak v Novém Jičíně, kde 
společnost na podzim slavnostně otevřela 
novou polikliniku. Rekonstrukce areálu a budovy 
přišla skupinu na více než 100 milionů korun. Své 
zázemí zde nově našly ambulance onkologie, 
hematologie a lékařské genetiky včetně denního 
onkologického centra, které je součástí Komplexního 
onkologického centra. „V nové poliklinice je 
pacientům k dispozici také lékárna společnosti 

Repharm s odborným pracovištěm pro přípravu 
cytostatik a moderní laboratoře společnosti P&R 
LAB,“ doplňuje finanční ředitel s tím, že společnost 
plánuje do komplexního onkologického centra 
a novojičínské nemocnice nadále významně 
investovat.

Investovalo se také do Nemocnice Podlesí. 
Třinecké kardiocentrum se může pochlubit novými 
špičkovými přístroji v hodnotě téměř 74 milionů 
korun. Převážnou část finančních prostředků přitom 
poskytnul Evropský fond pro regionální rozvoj. 
„Evropská unie poskytla na projekt v celkové hodnotě 
74 milionů korun dotaci ve výši téměř 54 milionů 
korun,“ přibližuje ředitel s tím, že 9,5 milionu korun 
získal projekt i ze státního rozpočtu. 
„Z vlastních finančních zdrojů pak nemocnice přispěla 
na projekt víc než 11 milionů korun,“ dodal Ing. 
Kantor.

Společnost se loni na jaře pustila 
také do revitalizace Vítkovické 
nemocnice, která se tak v průběhu 
roku postupně změnila k nepoznání. 
Zatepleny byly postupně pavilony 
chirurgie, interny, ředitelství, 
porodnicko-gynekologický 
pavilon, včetně pavilonu s 
firemní mateřskou školkou. 
Součástí obnovy bylo také 
kompletní zateplení budov 
a střech, položení nové 
hydroizolace, výměna oken 
a dveří, včetně nové fasády,“ 
uvádí finanční ředitel s tím, že 
celá investice přišla na více než 
41 milionů korun.
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ČTRNÁCT LET 
JIŘÍHO NOVÁKA
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Jak se dařilo Jirkovi Novákovi na prostějov-
ských turnajích? Byl hned u prvního roční-
ku, psal se rok 1994, bylo mu devatenáct, 
ve čtvrtfi nále dvouhry prohrál s pozdějším 
vítězem Slovákem Karolem Kučerou. Jako 
jediný nad ním v turnaji vyhrál set… Spolu 
s Vaškem vyhráli čtyřhru, ve fi nále přehrá-
li pár Winnik, Schylke. Po tomto turnaji se 
Novák dostal na 280. místo ATP. 

V roce 1995 byl Novák poprvé ve fi nále! Vy-
hrál Ital Andrea Gaudenzi, ten v semifi nále 
přehrál pozdější světovou jedničku Gustavo 
Kuertena, trojnásobného šampiona Roland 
Garros! Novák ve čtvrtfi nále porazil Vaška 
a v semifi nále hladce Ogorodova. „Co si víc 
mohu přát? Máme nádherné fi nále, spon-
zoři jsou spokojeni, přišlo hodně diváků,“ 
říkal tehdy Miroslav Černošek. „Byl to pro 
mě dobrý týden. Prohrál jsem s hráčem 
světové dvacítky, jsem spokojený,“ konsta-
toval Jirka po fi nále. V roce 1996 se v Pro-
stějově radoval Rus Andrej Česnokov, ve 
fi nále vyhrál nad prvním nasazeným Fran-
cisco Clavetem (25. ATP). Jiří Novák (47. 
ATP) byl nasazený jako dvojka, měl za se-
bou heroický pětisetový zápas na US Open 
se Samprasem a ten ho určitě stál hodně 
sil. Na španělského juniora Martina, vítě-
ze pařížské juniorky, ještě stačil, na Švéda 

Fredrikssona po velkém boji taky, na svého 
klubového kolegu Michala Tabaru už ale 
ne. „Jirka už mockrát dokázal, že jde po 
dobré cestě a Michal si tímhle vítězstvím 
znovu trochu pootevřel dveře v mužském 
tenise. Oba jsou z Prostějova a to je hlavní,“ 
dodával spokojený Černošek.

Turnaj v roce 1997 vyhrál Bohdan Ulihrach, 
splnil roli nasazené jedničky, Jirka Novák 
se vracel se do zápasového rytmu po dvou 
měsících, jeho organismus bojoval s ne-
příjemným virem. Ve druhém kole prohrál 
s Gaudenzim a kdyby přece jen vyhrál 
v tie-breaku s Italem druhý set, ve třetím by 
stejně fyzicky odpadl. „Měl jsem ve druhém 
setu blízko k vítězství, ale nevím, jak by to 
se mnou ve třetím setu dopadlo. Andrea 
dobře běhal, měl více sil. Z porážky si hla-
vu nelámu, nehrál jsem opravdu dlouho,“ 
tvrdil vyrovnaný Jiří Novák po zápase. Měl 
za sebou pouze týdenní trénink a rozhodně 
nechtěl nic uspěchat. Ve čtyřhře si Novák 
s Riklem spravili chuť, ve fi nále čtyřhry pře-
hráli Američana Melvilla a Itala Nargisa. 

Ani v roce 1998 se Jiřímu Novákovi v Pro-
stějově moc nedařilo, skončil ve čtvrtfi ná-
le, poprvé vyhrál Australan Richard From-
berg. Jiří Novák v prvním kole porazil Itala 

UniCredit Czech Open 2013 se hrál podvacáté a v jeho historii se také promítla 
celá čtrnáctiletá kariéra Jiřího Nováka. Navíc se přestavil na všech turnajích, 
i když jednou – v roce 2000 – jen v exhibici,  Francouz Golmard si při ranním 
tréninku natáhl sval a nemohl nastoupit k závěrečnému duelu. V roce 1995 
byl Jiří Novák poprvé ve fi nále, v roce 2001 podruhé, o rok později potřetí! 
V roce 2007 hrál v Prostějově naposledy. „Zaslouží si velké uznání, třikrát měl 
fi nálovou šanci zvednout vítězný pohár na domácím centrálním dvorci, všichni 
jsme mu to upřímně přáli, ale ani jednou se k němu tenisové štěstí neotočilo 
správnou stranou. Byl pátý na světě, jedenáct let oporou daviscupového týmu, 
čtrnáct let psal velkou historii prostějovského challengeru. Zaslouží si velké 
poděkování a potlesk,“ říká turnajová ředitelka Petra Langrová. 

„Prostějovský turnaj byl pro mě vždycky něco zvláštního, hrál se prakticky za 
plotem, na dvorcích, které jsem dokonale znal a kde jsem byl doma. Nejsem ni-
jak smutný, že se mi ho nikdy nepodařilo vyhrát, i když jsem byl třikrát ve fi nále, 
spíše mě trápilo, že jsem neudělal radost těm, kteří mi fandili a domácí titul mi 
moc přáli,“ dodává Jiří Novák.

„Odcházím s hlavou vztyčenou. Ve své kariéře jsem samozřejmě odehrál spousty lepších 
zápasů, ale jsem spokojený.“ 

Jiří Novák po porážce s Argentincem Guzmanem 
|  na své poslední tiskové konferenci, 2007
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Sandopadra, do čtvrtfi nále mu pak otevřela 
cestu výhra nad kvalifi kantem Fukárkem, 
pak podlehl nasazené jedničce Gustafsso-
novi. Švéd byl velkým favoritem, Jirka hrál 
o sebevědomí. „Mnohdy se na dvorci trá-
pím sám se sebou. Každý takový turnaj mi 
může jen pomoci,“ hodnotil svůj postup do 
čtvrtfi nále Novák.

V roce 1999 obhájil Fromberg titul ve dvou-
hře, Novák dostal volnou kartu, byl druhým 
nasazeným. Už na grandslamové Paříži si 
však stěžoval na bolavá záda a bolest ne-
ustupovala ani na Hané. Trápil se, nemohl 
servírovat, ale i tak to na Kordu v prvním 
kole stačilo. Jirka Novák se ve druhém kole 

trápil s Argentincem Chelou (142. ATP) a za 
stavu 3:6, 0:3 vzdal. „Měl jsem problémy už 
v Paříži, pak jsem čtyři dny nehrál, ale věřil 
jsem, že se to spraví,“ konstatoval Jirka po 
zápase. Tento turnaj měl pro Nováka ale 
přece jen jednu zvláštnost, v jeho průběhu 
se oženil.

V roce 2000 Jiří Novák v Prostějově chy-
běl, představil se jen v exhibici! Proč ne-
hrál? Cestu na Hanou mu zavřel postup do 
čtvrtfi nále čtyřhry v Paříži a nejen jemu, ale 
i deblovému partnerovi Davidu Riklovi. Teni-
sový Prostějov na jedné straně přál Nováko-
vi grandslamový úspěch, většině domácích 
fanoušků však jednoznačně chyběl. „Jirka 

obětavě nastoupil k exhibičnímu duelu 
a znovu se ukázal jeho vztah k našemu 
klubu. Vždycky udělal to, co bylo v zájmu 
klubu, fi rmy TK PLUS – a co je ku prospě-
chu prostějovského tenisu,“ komentoval 
jeho rozhodnutí Černošek. Jak se to sta-
lo? Titul získal držitel volné karty Andreas 
Vinciguera, fi nále se však nehrálo, Fran-
couz Golmard si při ranním tréninku natáhl 
sval a nemohl k závěrečnému duelu na-
stoupit. 

V roce 2001 byl Jiří Novák podruhé ve fi -
nále, podruhé vyhrál titul Ulihrach. Třebaže 
Jirkovi všichni vítězství přáli, Ulihrach byl 
tehdy nad jeho síly. Přitom měl Novák za se-
bou vynikající úspěch na turnaji v Mnichově 
(400 tis. USD) ve fi nále porazil Francouze 
Dupuise a v žebříčku ATP Entry postoupil 
na 50. místo, navíc jen po několika týdnech 
spolupráce s Janem Kukalem. Finále No-
vák – Ulihrach určitě patřilo v historii pros-
tějovského challengeru k nejatraktivnějším. 
O čem byly zápasy kolegů z daviscupové-
ho týmu? Měly jinou prestiž? „Jsou přede-
vším o psychické odolnosti, jak jste v tom 
zápase vnitřně silný a nenecháte se svázat 
nervozitou. Bóďu strašně dobře znám, teni-
sově jsme spolu vyrůstali, hrajeme na tur-
najích od mladších žáků, nemáme čím se 
překvapit,“ říkal po fi nále Jiří Novák.

O rok později byl Jiří Novák potřetí ve fi nále! 
Sahal po poháru, ale prohrál s Coriou. Ješ-
tě nikdy do té doby nebyl Novák tak velkým 
favoritem, byl ve světové dvacítce, měl za 
sebou semifi nále grandslamového turnaje 
Australian Open, pozici přesvědčivého lídra 
daviscupového týmu. Byl to také ročník, 
kdy Jiří Novák věnoval všechny získané 
prize money prostějovské nemocnici. „Vím, 
jak moc chtěl Jirka vyhrát, ale nezapomínej-
me, že Coria je hráčem první dvacítky,“ říkal 
po fi nále Kukal. „Věřím, že se Jirka domá-
cího titulu přece jen jednou dočká,“ přidal 

 „Co se podařilo v Prostějově, to je neuvěřitelný příběh. Přišel jsem sem před osmnácti 
lety, Mirek Černošek byl na začátku, předseda klubu, byl jsem u toho, když se začal 
budovat nový areál a právě on se brzy stal rozhodující osobností, která všechny táhla do-
předu. Bylo neuvěřitelné sledovat, s jakou vehemencí šel do řešení každého problému, 
hledal možnosti, jak věcem pomoci. Pak zjistil, že tenis je málo, že musí rozšířit nabídku, 
hledal nové aktivity a dnes je zcela jasně nejúspěšnějším manažerem v České republice. 
Šel po strašně náročné cestě, tu cestu nabídl všem, co chtěli být úspěšní a kdo se po ní 
vydal, tak většinou úspěšný byl. Nikdo z nás si ani neuvědomuje, jak moc nám pomohl, 
jak zviditelnil město, kraj. A pro mě samotného? Dal mi vynikající podmínky a nejen mně. 
V klubu byli vynikající trenéři, sparingpartneři, všechno prakticky zadarmo. Bylo a je pro 
mě opravdu rozhodujícím životním štěstím, že jsem Mirka Černoška potkal.“

Jiří Novák | 2010
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prorocky zkušený kouč a to byla jedna 
z mála věcí, ve které se – mýlil… V druhém 
říjnovém týdnu 2002 vstoupil Jiří Novák 
poprvé do světové desítky, byl na devátém 
místě!

Ani v jubilejním desátém ročníku v roce 
2003 se Novákovi nedařilo tak, jak by si 
představoval, jako první nasazený překva-
pivě prohrál v otvíracím kole s Janem Vac-
kem. Přitom na antukové Paříži postoupil 
do čtvrtého kola a prohrál až s Moyou. Po-
razila Nováka atmosféra domácího turnaje, 
v níž každý čekal, že doma vyhraje? „Prostě 
mi ten zápas nevyšel, ale nedělám z toho 
žádnou tragedii. Chtěl jsem odvést ten nej-
lepší výkon, konečně jako ve všech zápa-
sech, které jsem tu hrál, ale Honza Vacek 
byl v té chvíli lepší.“ Nakonec vyhrál Radek 
Štěpánek a to bylo pro domácí pořadatele 
vynikající.

V roce 2004 měl v Prostějově premiéru 
Czech Open, společný turnaj mužů a žen, 
titul ve dvouhře obhájil Radek Štěpánek 
a Jirka Novák se poprvé představil popr-
vé v roli turnajového manažera, byl opět 
nasazenou jedničkou. Podruhé v historii 
prostějovských challengerů prohrál Novák 
s Tabarou a opět ve čtvrtfi nále. A co Jiří 
Novák? „Prohrál jsem naprosto zaslouženě, 
nevyužil jsem šance, které jsem měl, musím 
před Michalem smeknout, byl dneska lep-
ší. Chtěl jsem vydělat co nejvíce peněz pro 
prostějovskou nemocnici, ale život jde dál.“ 

Jiří Novák tak získal pro místní zdravotnické 
zařízení 3620 USD.

Rok 2005, Novák opět mezi velké favority, 
druhý nasazený, ale znovu prohrál v prvním 
kole! Stejně prohráli v prvním kole čtyřhry 
s Riklem… Jirka nestačil na trpělivého Ko-
lumbijce Fallu. „Zápas se mi vůbec nepo-
vedl. Zápas byl o chybách a já jsem jich 
udělal strašně moc.“ 

V roce 2006 se mělo konat poslední vystou-
pení Jiřího Nováka na prostějovském cha-
llengeru, ale nakonec bylo všechno jinak. 
Novák odsunul loučení s domácí kariérou 

o rok, poprvé nepotřeboval volnou kartu. 
Prohrál v prvním kole se Španělem Alexem 
Calatravou. Všechno nasvědčovalo tomu, 
že to opravdu bude pro Nováka poslední 
turnajové vystoupení v České republice. 
„Bavili jsme se spolu v Paříži a Jirka si my-
slí, že hraje poslední sezonu, takže bude 

v Prostějově jako hráč naposledy. Rozluč-
ky nemá rád, chce si to užít,“ řekla ředitelka 
turnaje Petra Langrová v Praze na tiskové 
konferenci. Všechno vycházelo z nepříjem-
ného zranění v druhé polovině roku 2005. 
„Nemohl jsem hrát Davisův pohár, odehrál 
jsem poslední tři turnaje, laboroval se zra-
něním a už jsem věděl, že nebudu hrát šest 
měsíců, že budu mít nohu v sádře a bylo 
jasné, že budu muset požádat o chráně-
ný žebříček. Zranění mě přinutilo přemýš-
let o konci kariéry. Ale rád bych také řekl, 
nekončím ani tak kvůli tenisu, jako kvůli 

své rodině,“ říkal Novák při prostějovském 
Czech Open 2005. Novák ale dál startoval 
na turnajích v zahraničí a výborný výkon na 
US Open přesvědčil nehrajícího kapitána 
daviscupového týmu Jaroslava Navrátila a 
ten Nováka nominoval do dvouhry v baráži 
o Světovou skupinu. Vynikající výkon pro-
ti Raemonu Sluiterovi v otvíracím zápase 
nám otevřel cestu k vítězství a postupu do 
elitní skupiny Davisova poháru! 

V roce 2007 se Jiří Novák rozloučil s pro-
stějovským turnajem. Kdo si však myslel, 
že vše skončí jen u symbolické slavnosti, 

„Prostějovský turnaj byl pro mě vždycky něco zvláštního, hrál se prakticky za plotem, na 
dvorcích, které jsem dokonale znal a kde jsem byl doma. Nejsem nijak smutný, že se 
mi ho nikdy nepodařilo vyhrát, i když jsem byl třikrát ve fi nále, spíše mě trápilo, že jsem 
neudělal radost těm, kteří mi fandili a domácí titul mi moc přáli.“ 

Jiří Novák | 2013
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mýlil se. Ano, zazněla slova díků, ale po 
příjemném ceremoniálu Novák oddálil svůj 
poslední start na českém území a postoupil 
do druhého kola přes třetího nasazeného 
Argentince Martina Vassalla Arguella! „Slav-
nostní zahájení utkání bylo pro mne velmi 
dojemné a navíc následovalo vítězství. Že 
mám možnost hrát na tomto turnaji i další 
zápas, toho si velice cením. Říká se, že se 
má končit v tom nejlepším a mně se to daří,“ 
říkal po zápase šťastný Novák. Ve druhém 
kole pak Novákovu cestu defi nitivně zasta-
vil další Argentinec Juan-Pablo Guzman. 
S úspěšným daviscupovým lídrem a vel-
kým prostějovským patriotem se přišli roz-
loučit šéf Českého tenisového svazu Ivo 
Kaderka, hejtman Olomouckého kraje Ivan 
Kosatík, starosta města Prostějov Jan Tesař 
a Miroslav Černošek. Poté oslavenec ode-
hrál pár symbolických míčů se svým synem 
Kubou a začal duel prvního kola. Pro mno-
hé to mělo být jen symbolické rozloučení 
Jiřího Nováka s prostějovským turnajem, 

ten byl jasně proti a deklasoval třetího na-
sazeného Argentince Vassallo Arguelloa 
(60. ATP). „Byla to fantastická atmosféra, 
naplněný centrální dvorec mě hnal dopře-
du, jsou to nezapomenutelné zážitky. Měl 
jsem určité představy, ale že to bude tak 
dojemné, tak dokonale zorganizované, to 
jsem nepředpokládal. Je to pro mě překva-
pující vítězství, dnes jsem zažil okamžiky, 
na které se prostě nedá zapomenout. Ale 
na druhé straně, tohle jsou chvíle, pro které 
se tenis hraje. Přiznám se, nečekal jsem, že 
budu po tak dlouhé turnajové pauze před-
vádět takový tenis, myslím si, že jsem své-
mu soupeři moc šancí nedal. Když řeknu, 
že jsem vyhrál zaslouženě, tak to je pravda.“ 
Argentinec Guzman mu ve druhém kole při-
pomenul, že osmiměsíční turnajová pauza 
se přece jen na Novákovi podepsala. „Od-
cházím s hlavou vztyčenou. Ve své kariéře 
jsem samozřejmě odehrál spousty lepších 
zápasů, ale jsem spokojený,“ řekl Novák na 

své poslední tiskové konferenci.



 

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.
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TOMÁŠ JE POŘÁD KLUK
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Tvář Tomáše Chrenka nejde přehlédnout, jde 
dopředu svou cestou, o které si sám rozhodl. 
S přibývajícím věkem rozhodně netouží po 
hlavních rolích, ale rozvážně a v zákulisí pře-
mýšlí o krocích, které ho dovedou k cíli. Pro-
měňuje své sny ve skutečnost a nechce se 
věřit, že nedávno oslavil padesátiny. 

„Pro mě je Tomáš pořád kluk, který stejně 
jako dokonale rozumí svému byznysu, po-
dobně urputně bojuje na tenisovém dvorci,“ 
říká Miroslav Černošek. Kdy se prvně spolu 
potkali? „Bylo to v roce 1996, Třinecké žele-
zárny byly partnerem tenisové extraligy, hrála 
za nás tehdy Martina Hingisová. Tomáš přijel 
na VIP Party s tehdejším generálním ředite-
lem Třineckých železáren Jiřím Ciencialou. 
Tomášovi bylo třiatřicet, vstoupil do velkého 
byznysu, pamatuji si, jak zajímal o tenis a ne-
bylo to nic povrchního. Když jsem se pak ča-
sem dozvěděl, že byl výborným volejbalistou 
a že zranění zastavilo jeho další aktivní spor-
tovní kariéru, tak mi pak jeho hluboký zájem o 
sport připadal naprosto přirozený a přesvěd-
čivý. Vždycky jsem o něm říkal, že umí pomoci 
a nemusí o tom nikdo vědět – a to je dnešní 
době mnohem cennější. Vážím kamarádství 
s Tomášem, jeho upřímnosti a otevřenosti, jak 
umí nazývat věci pravými jmény. Mnohdy si 
říkám, že ve své přímočarosti jde až na dřeň 
věci, že snad nic neví o diplomacii, o kompro-
misech. On ale stoprocentním diplomatem je! 
Prostě je takový. Dívá se na svět otevřenýma 
očima, nic nepředstírá, jde tou nejkratší ces-
tou k podstatě problému. Tohle se dnes už 
moc nevidí…“

Třinecké železárny byly a jsou u všech velkých 
prostějovských projektů, pomáhaly doslova 
z popela Zlaté tretře mezi nejznámější světové 

atletické mítinky. Tomáši Chrenkovi hodně zá-
leželo na tom, aby se právě v regionu, kde on 
působí, se konal velký sportovní podnik. To 
byla také doba, kdy Jirka Novák měl několik 

sezón na svém tričku badge Třineckých žele-
záren. „S Jirkou mě seznámil můj dlouholetý 
kamarád doktor Černošek a byl jsem rád, že 
se normální vztah sponzor – hráč pozvedl do 
osobního přátelství, dotvářel se a přetrval delší 
dobu, než v je v těchto vztazích z obchodní-
ho pohledu obvyklé. Já si toho vztahu velmi 
vážím,“ říkal Tomáš Chrenek před sedmi lety. 
Čeho si na Jirkovi Novákovi cenil? „Především 
jeho neuvěřitelné lidskosti, vztahu k rodině, 
který dokázal povýšit nad povinnosti profesi-
onálního hráče. Jirka byl a je vždycky výbor-
ným kamarádem. Má neskutečnou tenisovou 
ruku, měl velké výkonnostní ambice, ale stále 
myslel na rodinu.“ 

Tomáš Chrenek byl také jedním z těch, kteří 
stáli za návratem Radka Štěpánka do davis-
cupového týmu a znalci tenisového zákulisí 
to dobře vědí. Štěpánek nehrál v prestižní tý-
mové soutěži od září roku 2004, kdy se před-
stavil v utkání v Paraguayi, tři roky. Kvůli snaze 
dostat se co nejvýše na světovém žebříčku 
a po sporech kolem tohoto Štěpánkova přá-

ní – rozhodl se svou reprezentační kapitolu 
uzavřít. V druhé polovině září 2007 český tým 
v O2 Aréně slavně porazil v barážovém duelu 
Švýcarsko a Štěpánek byl u toho! „S Radkem 
se podařilo dotáhnout do konce dohodu 

„Těch, kteří dojdou nahoru je strašně málo, ale takový už je sport. Na druhé straně i ti 
méně úspěšní získávají hodně dobrého pro svůj příští život, umí se prát o své místo na 
slunci a třeba budou úspěšní v jiné lidské činnosti. Když se dívám v prostředí byznysu 
kolem sebe, tak mnozí kvalitní a úspěšní manažeři jsou z řad bývalých sportovců. Proč 
tomu tak je? Je to především o vůli, férovosti a někdy samozřejmě i o té – hravosti. Člověk 
není takový urputný a tak jako si musíte ve sportu najít tu nejideálnější cestu k vítězství, tak 
ji podobně hledáte i v byznysu.“

Tomáš Chrenek | 2011
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o tom, že se vrátí do daviscupového týmu. Za 
minulostí jsme udělali tlustou čáru,“ oznámil 
v srpnu 2007 v hotelu Hilton na tiskové kon-
ferenci Černošek. „Radek je srdcař, přinesl 
do týmu vítěznou atmosféru a navíc svými 
výkony dokázal, že je jedním z nejlepších 
týmových hráčů na světě,“ říkal tehdy Chren-
ek. A když si připomeneme loňské vynikající 
vítězství v Davisově poháru, Štěpánkův třetí 
rozhodující bod, tak je dobré si také připo-
menout Černoškovu misi na březnové Indian 
Wells 2007 a následné defi nitivní jednání o 
Štěpánkově návratu na červnovém Roland 
Garros. „Tomáš byl v záležitosti Radkova ná-
vratu do týmu opravdu velkým a rozhodujícím 
hráčem,“ dodává Černošek.

Jméno Třineckých železáren je také spojeno 
s prostějovským challengerem a především 
s prostějovskou tenisovou mládeží. „Myslím si, 
že prostějovské tenisové centrum je nejlepší 
u nás, nabízí nejkvalitnější možnosti v České 

republice. Stačí se podívat na výsledky od nej-
mladších žáků až po dospělé a vidíte, že patří 
k absolutní špičce. Jen se podívejte, s jakou 
promyšlenou koncepcí se budoval a buduje 
tenisový areál v Prostějově. A to rozhodně na 
začátku neměli takové prostředky jako někte-
ré fi nanční skupiny, ale o to více v tom bylo 

– srdce. A co se mi na prostějovském teniso-
vém centru líbí nejvíce? Jednoznačně je to 
přístup k mládeži. Těch, kteří dojdou nahoru 
je strašně málo, ale takový už je sport. Na dru-
hé straně i ti méně úspěšní získávají hodně 
dobrého pro svůj příští život, umí se prát o své 
místo na slunci a – jak už jsem řekl – třeba 
budou úspěšní v jiné lidské činnosti. Jde o to, 
aby děti měly nějakou motivaci, náplň svého 
volného času, aby se z nich třeba formovaly 
právě startovní charaktery budoucích mana-
žerů. A to je pro mě ještě významnější, než 
krátká sláva některých jednotlivců,“ hodnotil 
před lety činnost Národního tenisového cen-
tra Morava Tomáš Chrenek. 

Má rád tenis, a když je příležitost, jde si zahrát. 
UniCredit Czech Open 2009, nabitý centrální 
dvorec AGROFERT Arény přivítal po skonče-
ní semifi nálového programu exhibiční čtyřhry. 
V jedné se představil Tomáš Chrenek s Pe-
trou Langrovou proti páru Anna Kournikovová 
a Jaromír Jágr. Petra Langrová hrávala čtyřhru 
s Kournikovovou na okruhu WTA. „Anna byla 
od začátku velká hvězda, média se kolem ní 
točila, ale ona byla na dvorci vždycky príma 
holka, se kterou se výborně hrálo,“ vzpomína-
la Petra. A tehdejší debl s Tomášem Chrenkem? 
„Šlo o to, aby se diváci co nejvíce pobavili, ale 
Tomáš bere i tyhle zápasy hodně opravdově. 
Prostě chce zahrát každý úder co nejlépe a 
nějaké srandičky ho moc nezajímají. I tak to 
byl pro nás a samozřejmě pro plný centrkurt 
určitě dokonalý zážitek.“

 Už druhou sezonu je titulárním partnerem 
prostějovských volejbalistek společnost 
AGEL. „Pro náš klub je to velká jistota, může-
me koncepčně rozvíjet celý prostějovský vo-
lejbal, věnovat se mládeži. Naše mladé týmy 
patří mezi nejlepší v republice, starší žákyně 
obhájily titul mistrů České republiky, ženy kra-
lují domácí scéně a už pošesté budou hrát 
prestižní Champions League. Bez vstřícnosti 
společnosti AGEL bychom určitě nemohli roz-
víjet prostějovský volejbal v takové šíři a kvali-
tě,“ říká šéf VK Prostějov Petr Chytil. „Vážíme si 
toho, že se Tomáš Chrenek pravidelně zajímá 
o naše výsledky, konzultujeme s ním plány 
našeho klubu, jako bývalý výborný volejbalis-
ta má v této oblasti dokonalý přehled. A ještě 
něco – nikdy jsem si nemyslel, že takový top-
manažer, jakým Tomáš Chrenek je, může být 
úplně normální fajn chlap, který kolem sebe 
rozdává optimismus, a můžete se s ním bavit 
o těch nejpřirozenějších věcech.“

Ing. Tomáš Chrenek Ph.D (1963) vystudoval Ekonomickou univerzitu 
v Bratislavě a v letech 1988-1991 absolvoval aspiranturu na Akademii věd 
 v Bratislavě. Po studiu pracoval ve společnosti Kerametal JSC Bratislava 
a v letech 1990-1995 byl obchodním ředitelem a. s. Cosmotrade. V letech 
1995-1997 byl předsedou představenstva společnosti Moravia Steel. V sou-
časné době je předsedou dozorčích rad ve fi rmách Moravia Steel a Třinecké 
železárny. Jeho podnikatelské aktivity se zaměřují také na oblast zdravotnictví. 
Je předsedou dozorčí rady společnosti AGEL, která je největším privátním 
uskupením poskytovatelů zdravotnické péče ve střední a východní Evropě.
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Příznivci geniálního jamajského sprintera 
už před mítinkem uslyšeli dobrou zprávu, 
že do bloků vítkovického stadionu 17. červ-
na 2014 opět zaklekne Usain Bolt. „Už ani 
nebudeme oznamovat, že přijede. Jen bu-

deme dohadovat disciplínu,“ konstatoval 
manažer mítinku Alfons Juck. Organizáto-
rům mítinku vzkázal, že si příští ročník nene-
chá určitě ujít. „Opět to tu bude show kolem 
Bolta,“ přidával ředitel závodu Jan Železný. 
Co obhajuje Bolt na srpnovému mistrovství 
světa v Moskvě? Zlaté medaile v běhu na 
200 m a 4x100 m a pokusí se získat zpět 
titul na stovce, který před dvěma lety v Tegu 
po jeho diskvalifi kaci za špatný start získal 
krajan Yohan Blake.

Jak na neúčast Usaina Bolta reagoval pro-
motér Miroslav Černošek? „Když vám ze 
startovní listiny vypadne největší hvězda, 
tak je to vždycky složité, Usain Bolt měl být 
v Ostravě už posedmé a tím se nemůže 
pochlubit žádný mítink na světě. Na dru-
hé straně dokonale vnímám důvody ne-
jen jeho, ale i těch, co stojí za jeho velkou 
atletickou kariérou. Chce na mistrovství 
světa v Moskvě obhájit svou sprinterskou 
suverenitu, a pokud se nejen on, ale pře-
devším jeho trenér rozhodli změnit plány 
dalších dní, tak bylo logické, že na Zlatou 
tretru nepřijel. Chtěl bych na druhé straně 
ocenit, jak se hned nechal slyšet, že by 
v příštím roce neměl na Zlaté tretře chybět,“ 

přidával Černošek, jehož fi rmy TK PLUS a 
Česká sportovní stojí za současnou pres-
tiží ostravského mítinku. „Jsme hrdi, kam 
se nám povedlo za poslední desetiletí po-
sunout úroveň Zlaté tretry. A hlavním cílem 

je udržet tuto vynikající kvalitu nebo ji ještě 
zvýšit,“ konstatoval loni a jeho snaha, stejně 
jako aktivity manažera mítinku Alfonse Juc-
ka a ředitele závodu Jana Železného jsou 
zárukou, že sláva Zlaté tretry nepohasne.  

Přiznejme, nepřiletěl Bolt, ale o to více bylo 
vidět na další vynikající účastníky, 52. ročník 
Zlaté tretry Ostrava opět nabídl světovou at-
letiku. „Padlo pět rekordů mítinku, čtyři ev-
ropské výkony roku a tři nejlepší výkony na 
českém území v historii,“ uvedl Alfons Juck. 

Na 52. ročníku Zlaté tretry Ostrava padlo pět rekordů mítinku, čtyři evropské výkony roku 
a tři nejlepší výkony na českém území v historii. Z hlediska bodování mítinků se letošní 
ročník Zlaté tretry zapsal mezi nejlepší na světě. Podle kvality účastníků to byl nejlepší 
mítink v historii a podle výkonů nejlepší od roku 2004. Výsledky Zlaté tretry předčily i 
závody prestižního seriálu Diamantové ligy v Oslu a New Yorku!

Alfonz Juck | manažer mítinku

Nejočekávanější hvězda ostravského mítinku padla pár dní před jeho zaháje-
ním. „Moc se omlouvám všem svým skvělým fanouškům v Ostravě a celé České 
republice, ale na letošní Zlaté tretře nemohu startovat. Musím zůstat na Jamaj-
ce se svým trenérem, abych získal další týdny na speciální přípravu. Již teď ale 
mohu slíbit, že udělám všechno proto, abychom  se potkali při 53. Zlaté tretře 
Ostrava 17. června 2014, kde se představím v individuální disciplíně. Děkuji 
všem příznivcům za tradiční skvělou podporu,“ napsal organizátorům a fanouš-
kům z Kingstonu Usain Bolt. Světový rekordman a šestinásobný olympijský ví-
těz se organizátorům omluvil s tím, že chce zůstat trénovat doma na Jamajce. 
I tak 52. Zlatá tretra Ostrava nabídla třináct aktuálních lídrů světových tabulek 
a více jak třicet olympijských medailistů!
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Z hlediska bodování mítinků se letošní roč-
ník Zlaté tretry zapsal mezi nejlepší na svě-
tě. „Podle kvality účastníků to byl nejlepší 
mítink v historii a podle výkonů nejlepší od 
roku 2004,“ dodal Juck. A výsledky Zlaté 
tretry 2013 předčily i závody prestižního se-
riálu Diamantové ligy v Oslu a New Yorku!

Hvězdy světové atletiky si navíc pochvalo-
valy zrekonstruovaný stadion, první etapa 
rekonstrukce Městského stadionu ve Vítko-
vicích je u konce. Nová tribuna, prvotřídní 
trávník a moderní polyuretanový povrch at-
letické dráhy. „Stadion má perspektivu stát 
se velkým atletickým evropským stánkem,“ 
říkal v Ostravě Jan Železný. V září by měla 
být zahájena druhá fáze a dostavba tribun 

v obou zatáčkách. „Nastavili jsme za po-
slední roky laťku hodně vysoko, ale bude-
me se snažit ji udržet.“ 

V Ostravě se v devatenácti disciplínách 
představilo třináct aktuálních lídrů světo-
vých tabulek. „Více hvězd jsme v tomto 
termínu už ani sehnat nemohli,“ říkal ředitel 
mítinku Jan Železný, který měl navíc ještě 
jedno osobní přání – „aby Víťa Veselý hodil 
v Ostravě 90 metrů.“ To mu nakonec nespl-
nilo, na tabuli se za jménem jeho svěřence 
objevil výkon 87,58 m.

Mítink Zlatá tretra Ostrava nakonec přinesl 
dva nejlepší světové výkony roku, z nichž 
ale čas Etiopanky Tiruneš Dibabaové na 
10.000 metrů 30:26,67 minuty vydržel v 
čele tabulek jen chvíli, výkonem 30:08,06 
minuty jej vymazala její krajanka Meseret 
Defarová na mítinku ve švédské Sollentuně. 
Novozélandská koulařka Valerie Adamsová 
dosáhla výkonu 20,88 metru, dvojnásobná 
olympijská šampionka a trojnásobná mis-
tryně světa vrhla o 51 centimetrů dál než 
v březnu doma v Aucklandu.

Organizátoři ocenili jako nejlepšího muže 
Kiraniho Jamese na hladké čtvrtce a mezi 
ženami si speciální ocenění odváží Zuzana 
Hejnová po skvělém představení na treti 
400 metrů s překážkami. Hejnová překo-
nala o více než půl sekundy rekord mítinku, 
který deset let držela Rumunka Ionela Tirle-
aová. Na druhém místě za ní doběhla De-
nisa Rosolová, která ztratila 1,80 sekundy.

Veselý rozhodl hned prvním hodem, dru-
hého Kubánce Guillerma Martíneze porazil 
o více než tři metry. 

Sprinterská stovka měla být díky účasti 
bývalého světového rekordmana Asafy 
Powella jedním z vrcholů mítinku, jamajský 
favorit skutečně proběhl cílem jasně první 
v čase 9,97, ale závod se musel opakovat. 
Důvodem byl předčasný start Kemara Hy-
mana z Kajmanských ostrovů, po němž 
startér běžce včas nezastavil. Zhruba o 20 
minut později Powell vyhrál za 10,06 těsně 
před exmistrem světa Kimem Collinsem, 
za svým ostravským rekordem 9,83 z roku 
2010 výrazně zaostal. Druhá místa 

Organizátoři ocenili jako nejlepšího muže Kiraniho Jamese na hladké čtvrtce a mezi že-
nami si speciální ocenění odvezla Zuzana Hejnová po skvělém výkonu 400 metrů s pře-
kážkami. Hejnová překonala o více než půl sekundy rekord mítinku, který deset let držela 
Rumunka Ionela Tirleaová. 
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vybojovali výškař Jaroslav Bába a Lucie 
Škrobáková v běhu na 100 metrů překážek. 
Škrobáková nestačila jen na australskou 
hvězdu Sally Pearsonovou, která vyhrála 
jasně za 12,67. Česká atletka byla o 35 se-
tin pomalejší. Bába skočil 225 cm a prohrál 
pouze s Ukrajincem Bohdanem Bonda-
renkem. Ten o pár dní později na mítinku 
v Lausanne skočil 241 cm a zařadil se na 
třetí místo historie. Dokonce útočil na svě-
tový rekord. Čtvrtkař Pavel Maslák zaběhl 
svůj nejrychlejší čas v sezoně 45,22 sekun-
dy, byl třetí. Vyhrál olympijský šampion 
a mistr světa Kirani James z Grenady, jenž 
výkonem 44,49 překonal o 21 setin rekord 
Zlaté tretry legendárního Kubánce Alberta 
Juantoreny z roku 1976.

Ve skoku o tyči nevyšel Janu Kudličkovi 
úmysl zaútočit na český rekord a musel se 
spokojit s výkonem 562 cm, jímž se podě-
lil s dvěma soupeři o třetí místo. Suverén-
ně zvítězil olympijský šampion Francouz 
Renaud Lavillenie, jenž zdolal napoprvé 
592 cm a překonal vlastní rekord mítin-
ku z loňska. I mezi ženami útočila Ruska 
Jelena Isinbajevová na rekord Zlaté tretry, 
ale na výšce 484 cm neuspěla. 

Lákadlem už několik let zůstává pro ost-
ravský mítink vstup do Diamantové ligy, ale 
nikoliv za každou cenu. Tento postoj pořa-
datelů se už pár sezon nemění. V elitním 
seriálu by totiž měli svázané ruce výběrem 
disciplín. „Vědí o nás, zní to lákavě, a jest-
li nějaký mítink má jít do Diamantové ligy, 
tak jsme to my,“ řekl Železný. Problémem je 
však skutečnost, že elitní seriál je akciovou 
společností a jen těžko se některý z mítinku 
vzdá svého podílu. „Možností je jeho rozší-
ření. Smlouva mezi pořadateli a IAAF skon-
čí příští sezonu. Když se někdy v budoucnu 
bude hovořit o rozšíření, nebo se řekne, že 
některý mítink padá, tak bychom o tom uva-
žovali,“ dodal Juck.

I bez Usaina Bolta měla Zlatá tretra vynika-
jící úroveň a proč se vynikající atleti rádi do 
Ostravy vracejí?

„Může to mít jen dva důvody. Buď jim dáte 
extrémní peníze, nebo menší peníze a jako 
bonus atmosféru skvělé diváky a pohodu. 
Hodně dělá i zpětná propagace. Když Bolt 
někde řekne, že rád jezdí do Ostravy, tak 
je to nezaplacení,“ říká šéf mítinku Jan Že-
lezný. I když letos Bolt v Ostravě chyběl, je 
jasné, že si jamajský sprinter Zlatou tretru 
oblíbil…

Čokoládová tretra 2013 měla před fi nálovými závody zastavení v Bohumíně, 
Opavě, Havířově, Třinci, Prostějově, Frýdku-Místku, Olomouci a Ostravě. Jak 
to vypadalo v Prostějově? Náměstkyně primátora Ivana Hemerková a Alena 
Rašková spolu s Janem Železným zahájili páté kolo Čokoládové tretry 5. červ-
na v Prostějově. Jan Železný pak statečně navzdory větru i dešti odstartoval 
jednotlivé běhy. Pořádající atletický oddíl při základní a mateřské škole nesoucí 
jméno slavného oštěpaře zajistil skvělé podmínky pro závodění i zábavu. „Je 
škoda, že je taková zima a prší. Dětí by určitě přišlo mnohem víc. Loni jich bylo 
skoro šest set. Ale přes to počasí obdivuji i ty, které rodiče pustili sportovat 
za těchto podmínek. Sám bych jako rodič trošku váhal,“ komentoval světový 
rekordman a patron celé Čokoládové tretry Jan Železný. 
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NÁVŠTĚVA 
Z ATLETICKÉHO NEBE

Bob Beamon



V kvalifi kaci v Mexiku Bob Beamon dvakrát 
přešlápl, třetím skokem se dostal do fi nále. 
A v něm hned v prvním pokusu předvedl 
skok, který se zapsal do dějin. Ovládl ho 
mimořádný pocit štěstí, chtěl jásat, běhat, 

skákat, ale nohy ho zradily. Jeho tělo schvátil 
tzv. emocionální šok ze strnutí, upadl na ko-
lena, rukama si zakryl obličej a vůbec nebyl 
schopný pohybu. Fotografi e, jak emocemi 
zlomeného hrdinu zvedají kolegové na nohy, 
obletěla svět. Rozhodčí dokonce museli na-
rychlo doběhnout do obchodu a zakoupit 
manuální míru. Půl hodiny trvalo důkladné 
měření, až potom se stal Beamon novým 
světovým rekordmanem, historické tabulky 
přepsal o neuvěřitelných 55 centimetrů. 
„Když mi oznámili, že jsem skočil 890cm, ne-
tušil jsem, co to znamená. V Americe jsme to-
tiž neměli metrický systém,“ vzpomíná 66letý 
Američan. Tehdy se zmatený Beamon obrátil 
na svého kolegu Ralpha Bostona. Zlatý dál-
kař z Říma 1960 mu metrické hodnocení 
„přeložil“ na 29 stop a 2 a 1/2 palce… Do té 
doby měl osobní rekord 833 cm… Pak zača-
lo pršet, schoval se Beamon pod pláštěnku, 
šel k rozhodčím a za novináři a řekl jim, že už 
skákat nebude, že je mu špatně. To už k Bea-
monovi přišel Angličan Lynn Davies, poplácal 
ho po zádech a řekl mu – „víš, chlapče, že jsi 
nám navždycky zničil naši disciplínu?“

Bob Beamon se brzy po snové olympiádě 
v Mexiku začal věnovat basketbalu, v pře-
tahované na draftu ho získal Phoenix Suns. 
Vrátil se také ke studiu, v roce 1972 skončil 
Univerzitu Adelphi s titulem ze sociologie a 
už nikdy neskočil dál než 822 cm. Dvaadva-
cet let a 316 dnů byl Bob Beamon světovým 
rekordmanem, až pokus Mike Powella na 

světovém šampionátu v Tokiu 1991 ho vyma-
zal z rekordních listin, Powell skočil o pět cen-
timetrů dál… Proč skončil s atletikou tak brzy? 
„Kvůli studiu na univerzitě. I z Mexika jsem se 
vrátil domů už den po vítězství. Pro mě bylo 
tehdy velice důležité dokončit studium,“ řekl 
Beamon v Ostravě. Prestižní časopis Sports 
Illustrated jeho skok vyhlásil za jeden z pěti 
nejúchvatnějších sportovních okamžiků dva-
cátého století. „Přitom já nikdy neměl rekord-
ní ambice. Zajímaly mě jen zlaté medaile. Ale 
užil jsem si tehdy každičkou chvíli,“ přiznal.

„Bob Beamon má i po letech nepřehlédnutel-
né charisma a pro náš mítink bylo velké oce-
nění, když přijal naše pozvání,“ konstatoval 
v Ostravě Miroslav Černošek.

„Bob Beamon má i po letech nepřehléd-
nutelné charisma a pro náš mítink bylo 
velké ocenění, když přijal naše pozvání.“ 

Miroslav Černošek

„Přesně si na to pamatuji, nikdo jsme Beamonovu skoku nechtěli uvěřit. 890 
do dálky? Dělal jsem atletiku, a představa, že by Beamon letěl tak daleko, 
byla pro nás neskutečná. Pak jsem to viděl v televizi, ten skok byl nekonečný, 
a když se začalo psát, že to byl skok do 21. století, tak jsem si říkal, ano, to je 
přesně ono. Jeho výkon do atletiky mé doby tak nějak nepatřil, bylo to něco 
nadpozemského,“ říká Miroslav Černošek, když vzpomíná na 18. říjen 1968 
a legendární Beamonův skok na olympiádě v Mexiku. Šestašedesátiletý rodák 
z New Yorku, legendární dálkař přiletěl do České republiky jako čestný host 
mítinku Zlatá tretra Ostrava. V současnosti působí na Floridě jako ředitel 
Muzea umění olympioniků.
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FED CUP 2013

Konec na antuce 
v Palermu
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Češky rázně vykročily za fedcupovou obha-
jobou, popáté za sebou postoupily do se-
mifi nále Světové skupiny, v ostravské ČEZ 
Areně na konci dubna porazily Austrálii 4:0 
a čekaly je Italky v Palermu, které v prvním 
kole v Rimini porazily Ameriku 3:2. Výběr 
kapitána Petra Pály si v Itálii zopakoval loň-
ský semifi nálový souboj, který v Ostravě 
vyhrál 4:1 a Italkám tak vrátil nepříjemnou 
porážku 0:5 z dubna 2010. Ta prohra byla 
zatím poslední, od té doby začala vítězná 
cesta českého fedcupového týmu. V Paler-
mu v areálu Circolo del Tennis naše vítězná 
série skončila a prokletí italské antuky stále 
trvá. 

Co ukazovaly týmové statistiky našeho 
soupeře? Itálie v domácím prostředí v po-
sledních osmi zápasech na antuce nepro-
hrála, poslední klopýtnutí na tomto povrchu 
je z roku 2005, italský tým tehdy v dubnu 
prohrál s Ruskem 1:4. „Na tomto povrchu 
jsme nejsilnější,“ říká už hodně dlouho 
nehrající kapitán Corrado Barazzutti. Itálie 
získala fedcupovou trofej v letech 2006, 
2009 a 2010, v Belgii 2006 a v Americe 
2010 to bylo na tvrdém povrchu, antuku si 
Italky užily ve fi nále 2009. Český tým hrál 
v posledních sedmi zápasech na tvrdých 
površích, naposledy prohrál právě v dubnu 
2010 v Římě proti Itálii a to se hrálo na antu-
ce, náš tým tehdy neuhrál na dvorcích Foro 
Italico ani set. Od té doby Češky vyhrály 

sedmkrát po sobě, dvakrát získaly stříbrnou 
fedcupovou mísu. 

Poslední vzájemný zápas na antuce v dub-
nu 2010 v areálu římského Foro Italico byl 
dlouhou dobu pro český tým smutnou 
vzpomínkou. „Porážka nula pět není příjem-
ná. Dostali jsme lekci z antukové hry, jak to 
má asi vypadat, co se týká pohybu a jak se 
na antuce hraje,“ hodnotil kapitán Petr Pála 
vystoupení svého týmu v roce 2010. „Stále 
si však myslím, že tento tým má budouc-
nost, holky se budou zlepšovat.“ V tom měl 
Pála stoprocentní pravdu, od té doby český 
tým neprohrál!

S jakým žebříčkovým postavením vstupova-
ly týmy do zápasu? Itálie: Erraniová (7. WTA), 
Vinciová (13.), Schiavoneová (47.), Penne-
ttaová (107.). Česko: Kvitová (8.), Zakopalo-
vá (21.), Šafářová (25.), Hradecká (58.), Hla-
váčková (76.). „Nechci se vracet k zápasu 
v Itálii, od té doby český tým vyhrál sedm 
zápasů a získali jsme dvakrát Fed Cup. Sa-
mozřejmě, respektujeme velkou týmovou 
sílu italského týmu, v domácím prostředí a 
na své oblíbené antuce je mnohem silněj-
ší, ale naše hráčky jsou od té doby lepší, 
hlavně sebevědomější a navíc v posledních 
týmových zápasech vždy odvedly vynikající 
výkony. I když se třeba předtím trápily na tur-
najích, měly zdravotní problémy, v zápase 
se vždycky zvedly a byly dokonalé,“ konsta-
toval nehrající kapitán Petr Pála. A šéf čes-
kého tenisu Ivo Kaderka? „Italky v prvním 

 „Nikdo si nemohl myslet, že už navěky budeme ve Fed Cupu jenom vyhrávat. Hráli 
jsme proti jednomu z nejlepších týmů na světě, který navíc dokonale využil domácího 
prostředí. Antuka byla udělána přesně na míru Italkám a byla snad nejpomalejší na světě. 
Našemu týmu se nedá upřít bojovnost, v sobotu to sice jak Lucce, tak Petře nevyšlo, 
ale v neděli to bylo už o něčem jiném. Petra se nepředstavitelně zvedla, otočila zápas 
a pořád bylo o co hrát. Italky si po sobotě myslely, že už jsou ve fi nále, že už postoupily, 
najednou se začaly bát o výsledek a chybělo málo – a Lucka to ještě více zdramatizovala. 
Itálie byla pro nás přetěžkým soupeřem v těžkém prostředí. V každém případě jsme se 
probojovali do semifi nále a to je výborný výsledek.“

Ivo Kaderka

Češky rázně vykročily za fedcupovou obhajobou, popáté za sebou postoupily 
do semifi nále Světové skupiny, v ostravské ČEZ Areně na konci dubna porazily 
Austrálii 4:0 a čekaly je Italky v Palermu, které v prvním kole v Rimini porazily 
Ameriku 3:2. Výběr kapitána Petra Pály si v Itálii zopakoval loňský semifi nálový 
souboj, který v Ostravě vyhrál 4:1 a Italkám tak vrátil nepříjemnou porážku 0:5 
z dubna 2010. Ta prohra byla zatím poslední, od té doby začala vítězná cesta 
českého fedcupového týmu. V Palermu v areálu Circolo del Tennis naše vítězná 
série skončila a prokletí italské antuky stále trvá. 
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kole proti Americe opět dokázaly, že jsou 
velice kvalitním týmem, prohrávaly, ale na-
konec otočily zápas a postoupily. Náš tým 
však jede na vítězné vlně, dvakrát za sebou 
vyhrál Fed Cup, ale často si připomínám at-
mosféru před prvním fi nále v Moskvě 2011. 
Rusky tehdy vyhrály doma na různých sta-
dionech desetkrát za sebou, naposledy 
prohrály v roce 2003 s celkovými vítězkami 
Francií. Co bylo tehdy důležité? Že jsme do 
Ruska nejeli s poraženeckou náladou, ale 
naopak jako sebevědomý tým, který zná 
své kvality. Všichni jsme tehdy znali ruskou 
vítěznou statistiku, ale ty jsou také od toho, 
aby se přepisovaly. A se stejnou fi lozofi í ur-
čitě pojede náš tým do Palerma, jako tým 
sebevědomý, jehož vynikající kvality uznává 
celý svět,“ dodával prezident ČTS.

Co říkala před semifi nále v Palermu Petra 
Kvitová? „Náš tým má vynikající atmosféru, 
jsme zvyklé nechat ve Fed Cupu vždycky 
úplně všechno, to burcování z lavičky vás 
úžasně žene dopředu. Naposledy jsem 
Erraniovou porazila, což by mohla být moje 
psychická výhoda, i když ona hraje na an-
tuce opravdu skvěle. Vinciová zase zahrála 
skvěle v Katovicích, porazila mě a bude se 
to od ní čekat opět. Navíc hraje doma, v Pa-
lermu žije a trénuje, takže může být sváza-
nější. Celkově by Italky mohly cítit větší tlak.“

„Jsme stále nejlepším fedcupovým týmem, 
vedeme žebříček ITF a přijeli jsme do Ost-
ravy zkusit vyhrát. Mám nejlepší tým italské 
historie, šance jsou padesát na padesát,“ 
říkal loni italský kapitán Barazzutti na tisko-
vé konferenci před semifi nále Fed Cupu. 

Přesně to mohl říct před dvacátým dubnem 
v Itálii český kapitán Petr Pála. „Jsme nej-
lepším fedcupovým týmem, vedeme žeb-
říček ITF a přijeli jsme do Palerma zkusit 
vyhrát. Mám nejlepší tým české historie, 
šance jsou padesát na padesát.“

Dosavadní vzájemná zápasová bilance 
byla vyrovnaná – 4:4. 

„Čeká nás jeden z nejtěžších soupeřů a 
naší největší motivací je zahrát si zase fi ná-
le doma,“ konstatoval kapitán Petr Pála na 
pražském letišti. Tenistky loni porazily v boji 
o titul v Praze Srbsko a i letos by v případě 
výhry nad Italkami měly ve fi nále buď proti 
Ruskám, nebo Slovenkám výhodu výběru 
domácího prostředí. To byla velká výzva, 
která se však nenaplnila…

Italové připravili snad nejpomalejší antuku 
na světě. 

„Ještě ji přihodili, je to hodně pomalé, ale 
musíme se pokusit s tím vypořádat. Prostě 
dokonale využili výhodu domácího prostře-
dí,“ konstatoval Pála, který nakonec nemu-
sel z pětice Češek nechat jednu na lavičce. 
Čerstvá světová dvacítka Klára Zakopalová 
nakonec vypadla z nominace kvůli silné 
alergii a dokonce se odhlásila i z turnaje ve 
Stuttgartu.

O úspěchu Itálie prakticky rozhodl již první 
hrací den, kdy Sara Erraniová přehrála Lucii 
Šafářovou a poté Roberta Vinciová neče-
kaně hladce přidala druhý bod v souboji 
s Petrou Kvitovou. Co říkala Erraniová po 
zápas? „Byl to hodně důležitý bod na cestě 
do fi nále. Úvod byl nervózní, což bylo vidět 
na servisu nás obou. Pomalejší kurt mi vy-
hovoval, dodržela jsem stanovenou taktiku.“ 
V druhém duelu nelze Kvitové upřít snahu, 
ale bojovala i s vlastní bezradností, trápila 
se, nic se jí nedařilo. „Bolavým ramenem to 
nebylo. Chyba byla ve mně. To se mi ještě 
nestalo, abych za celý zápas nevyhrála ani 
jednou podání. V závěru utkání jsem mlela 
z posledního,“ smutně glosovala Petra Kvi-
tová. „Hrát proti Vinciové na antuce je velice 
těžké, ten kurt byl opravdu hodně pomalý. 
Na začátku jsme byly obě hodně nervóz-
ní, rozhodovaly maličkosti. A ty já nevyuži-
la. Tím jsem, myslím, ztratila celý zápas.“ 
Roberta Vinciová byla stručná: „Rozhodla 

„Náš tým má vynikající atmosféru, jsme zvyklé nechat ve Fed Cupu vždycky úplně 
všechno, to burcování z lavičky nás úžasně žene dopředu.“

Petra Kvitová
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taktika a počet chyb. Věděla jsem, co na 
Petru platí.“ Italky vedly 2:0 a domácí opti-
misté už začali slavit. 

Před sobotní půlnocí začalo pršet, déšť 
neustával ani v nedělním dopoledni. Třetí 
dvouhra se začala hrát až pozdě odpoled-
ne. Při jejím úvodu se čeští diváci nestačili 
divit, Petra se z kocoviny z duelu s Vinciovou 
neprobrala, za devatenáct minut prohráva-
la 0:5. Prala se s podáním, zastřelovala se 
forhendem, snažila se o úspěch ve výmě-
nách, ale skóre utěšeně rostlo ve prospěch 
Erraniové. Konečně, v šestém gamu získala 
– poprvé v Palermu – Kvitová svůj servis, 
když v té hře odvracela setbol a vidinu po-
tupných 0:6! „Když jsem získala poprvé 
svůj servis, začala jsem si věřit, uklidnila se.  
Najednou mi to tam padalo a já cítila, že se 
nejistota přestěhovala k soupeřce. Chtěla 
jsem bodovat pro tým bodovat, jsem ráda, 
že se to podařilo,“ říkala česká jednička. 
Sara Erraniová byla zaskočená obratem 
v zápase: „Petra najednou začala hrát jako 
v nejlepší formě. Prohrála jsem s ní popá-
té. Ve Fed Cupu mrzí prohra mnohem víc. 
Překvapila mě rychlostí míčů i trpělivostí. Po 
prvním setu už jsem neměla šanci,“ konsta-
tovala Italka. Co říkal David Kotyza po utká-
ní? „Petra není zvyklá prohrát dva týmové 
zápasy v řadě. Šla za vítězstvím, které je 
o to cennější, že stále není zcela fi t.“

„Věřím, že Peťa ukázala cestu, jak se dají 
otáčet celá utkání. Tím by mohla dát příklad 
všem zítra,“ řekl Pála novinářům. „Zítra je 
dorazíme,“ dodala s optimismem Kvitová. 
„Včera jsem si moc připouštěla, že musím 
udělat dva body. Byla jsem přemotivova-
ná, což mě svazovalo. I dneska jsem měla 
strach, že kondice odejde, ale ta mentální 
síla byla důležitější. Prostě jsem se snažila 
dostat do hry. Když hraju za Česko, nechci 
to tam jen tak nechat. To se nesmí! Vědě-
la jsem, že to můžeme zvrátit. Ve druhém 
setu jsem začala hrát agresivněji a ona se 
položila.“

Vinou deště a zpožděného nedělního za-
čátku se semifi nále dohrávalo netradičně 
v pondělí. Šafářová proti Vinciové bojovala 
o vyrovnání, kterému po sobotě a proprše-
né neděli už skoro nikdo nevěřil. Italka žijící 
v Palermu se před  pondělním pokračová-
ním souboje se Šafářovou nechala slyšet, 
že musí vyhrát za každou cenu. Šafářová 
ve druhém setu srovnala, ale v rozhodují-
cím setu už byla Italka lepší a týmový man-
agement a Italky mohly začít radostí skákat 
v palermském tenisovém areálu Circolo del 
Tennis do hotelového bazénu. 

„Mrzí to strašně, když jsem byla takhle blíz-
ko. Nechala jsem na kurtu úplně všechno. 
Když ale člověk nevyhraje a celý tým pro-
hraje, tak je to hodně těžké,“ řekla noviná-
řům zklamaná Šafářová. Škoda začátku 
třetího setu. Šafářová si vyčítala, že v něm 
prohrála úvodní dva gamy a musela dota-
hovat. „Měla jsem hned v prvním gamu při 
jejím servisu 30:0. Ona byla trošku zlome-
ná z prohry ve druhém setu, bohužel se mi 
nepovedlo to dotáhnout. Hned jsem si pro-
hrála servis na 0:2 a dala jsem jí šanci vrátit 
se znovu do hry.“ Italky získaly třetí fi nálový 
bod. 

„Holky ukázaly veliké srdce a nechybělo 
moc, abychom to otočili stejně jako Rus-
ky v druhém  semifi nále se Slovenskem,“ 
řekl Pála po zápase. „Holkám jsem říkal, že 
jsem na ně strašně pyšný, jak se dokázaly 
zvednout, že to těm Italkám nechtěly dát po 
té sobotě zadarmo.“ 

Jdeme dál. „Myslím si, že jsme tým, na kte-
rý se chtějí všichni vytáhnout a porazit ho, 
protože vidí jeho sílu. Jsem rád, že holky 
chtějí hrát, dělají pro to vše. To je pro kapitá-
na nejdůležitější. Někdy to dopadne, někdy 
ne. Hlavní však je, že tam nechají všechno,“ 
dodal optimisticky Pála po fedcupovém  vy-
řazení. 

V dubnu 2010 prohrál český tým v Římě 
0:5, pak začala vítězná cesta, která byla 
orámována dvěma vítězstvími ve Fed Cupu. 
V Palermu v areálu Circolo del Tennis naše 
vítězná série skončila, prokletí italské antu-
ky stále trvá. 

Itálie – ČR 3:1, Světová skupina, semifi nále, Palermo, 20. – 21. 4. 

Erraniová – Šafářová 6:4, 6:2, Vinciová – Kvitová 6:4, 6:1, Erraniová – Kvitová 
6:2, 2:6, 0:6, Vinciová – Šafářová 6:3, 6:7(2), 6:3.
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VK AGEL

Páté extraligové zlato
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Velkým příznivcem prostějovského volej-
balu je primátor města Prostějov Miroslav 
Pišťák. „Dobře si uvědomuji, kolik trpělivé 
práce stojí za těmito úspěchy, jak vynaléza-
vá musí být práce managementu volejba-
lového klubu, aby zajistil rozpočet pro tak 
kvalitní reprezentaci nejen na domácí, ale 
i evropské scéně. Jsem rád, že prostějov-
ský AGEL dokonale reprezentuje naše 
město a celý region, navíc je stále více mla-
dých, kteří se o tento sport aktivně zajímají. 
Je hodně záslužné, že se prostějovský klub 
nevěnuje jen prvnímu extraligovému týmu, 
ale i práci s mládeží a mladé prostějovské 
volejbalistky dosahují výborných výsledků,“ 
říká prostějovský primátor. A jaká bude dal-
ší fi lozofi e úspěšného týmu VK AGEL? „Stá-
le hodláme pokračovat v dlouhodobějším 
budování omlazeného kolektivu, který se 
bude postupně zlepšovat, trvale dominovat 
českým soutěžím a rok od roku zvyšovat 
svou konkurenceschopnost na evropské 
scéně,“ konstatuje šéf prostějovského volej-
balu a předseda Správní rady VK Prostějov 
Petr Chytil. „Těší nás, že se stále více pro-
sazují naše mladé týmy, jsou úspěšné na 
republikových šampionátech.“

VK AGEL Prostějov postoupil jasně do se-
mifi nále UNIQA extraligy žen, Hanačky zce-
la přesvědčivě vyřadily TJ Ostrava 3:0 na 
zápasy. Jak vypadalo semifi nále? VK AGEL 
pokračoval v přesvědčivé cestě do fi nále, 

přehrál SK UP Olomouc 3:0 na zápasy, třetí 
rozhodující duel však musel rozhodnout až 
tiebreak. „Přijeli jsme do Olomouce s tím, 
že to bude diametrálně odlišné utkání opro-
ti prvním dvěma semifi nále u nás. A to se 
také potvrdilo. Domácí hráli s maximálním 
elánem, dobře servírovali i vykrývali pole 
a hlavně zásluhou Kojdové nás drželi pod 
tlakem. Nakonec rozhodlo, že jsme byli 
o něco lepší v útoku,“ říkal prostějovský 
kouč Čada v olomoucké hale. 

I letos ženské extralize jasně kralovala Mo-
rava, v semifi nále byly tři moravské týmy, 
PSK Olymp Praha pak potřeboval k postu-
pu proti PVK Přerov Precheza plný počet 
zápasů a fi nále vydřel až v pátém zápase 
na domácí palubovce.

Opakovalo se loňské fi nále, nakonec i se 
stejným výsledkem! Po třech zápasech bylo 

Volejbalistky VK AGEL získaly popáté za sebou český titul, suverénně pro-
šly play-off UNIQA extraligy žen. Prostějovské suverénky vyhrály oba domácí 
fi nálové duely, a pak šly suverénně za titulem na palubce fi nálového soupeře 
PVK Olymp Praha. Také v Českém poháru kraloval tým VK AGEL, ve sportovní 
hale v Teplicích porazil ve fi nále tým PVK Olymp Praha 3:1 a uznávanou trofej 
získal už pošesté za sebou! „Každý zisk národní trofeje je pro nás v podstatě 
povinností a samozřejmě znamená úlevu i radost. Máme v Prostějově vynikající 
podmínky a na nic jiného, než na zisk pohárů a vítězství v české extralize mys-
let nemůžeme. Nic jiného než zlaté medaile pro nás neexistuje,“ říká už dlouhé 
sezony kouč Miroslav Čada.  

„AGEL nám loni vyšel ohromně vstříc a svou pomocí ekonomicky podržel celý prostě-
jovský volejbal. Pokračující spolupráce je vynikající, máme uzavřenou smlouvu na tři roky 
a minimálně po tuto dobu můžeme koncepčně pracovat. Za podporu společnosti AGEL 
proto moc děkujeme, stejně jako všem dalším partnerům v čele s městem Prostějov, 
Olomouckým krajem a fi rmou Železárny Annahütte. I díky všem sponzorům nadále zů-
stává naší metou dominovat domácím soutěžím, prosazovat se na mezinárodní scéně 
a tím dělat co nejlepší jméno zdejšímu regionu i celé České republice.“

Petr Chytil
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jasno! „Hlavně ve své specifi cké hale jsou 
Pražanky velmi sebevědomé a tím nebez-
pečné, na což si musíme dát pozor. Proto 
bude nesmírně důležité zvládnout první 
dvě domácí utkání, abychom jeli do Prahy 
s vedením 2:0,“ konstatoval Čada před fi ná-
lovou sérií.

Jak vypadalo fi nále? „První zápas ovlivnil 
začátek, Olymp byl nejistý, a rychle jsme 
získali devítibodový náskok. Dařilo se nám 
i ve druhém setu,“ uvedl prostějovský trenér 
Čada. „Dominovali jsme v útoku a jedno-
značné vítězství jsme si zasloužili. Pochva-
lu zaslouží celý tým. Druhý díl série bude 
podle mě mnohem těžší, protože soupeři 
dneska nešel servis a zítra určitě půjde do 
většího rizika,“ prorokoval Čada a měl sto-
procentní pravdu.

V druhém zápase byly Agelky na kraji po-
rážky, PVK Olymp Praha sahal po vítězství, 

jenže vedení 2:1 na sety a 15:11 nedokázal 
využít a vyrovnat. „Olymp velmi riskantně 
a většinou i dobře podával, což nám dělalo 
problémy. Soupeř celkově podal diamet-
rálně odlišný výkon v porovnání se včerejš-
kem, v útoku se mu dost prosazovala hned 
trojice Kvapilová, Mlejnková a Mudrová. To 
se nám špatně bránilo, hlavně blokařsky 
jsme dneska vyšli výrazně hůř než hosté. 
Až od poloviny čtvrtého setu jsme obranu 
zlepšili a právě to společně s menším po-
čtem našich chyb oproti Olympu nakonec 
rozhodlo. Podstatnou roli také hrála bojov-
nost holek, i když se jim volejbalově příliš 
nedařilo. 

Dokázaly se se složitou situací příkladně 
poprat, ano, tohle vítězství jsme urvali silou 
vůle,“ říkal ještě nervózní Čada v prostějov-
ské hale. A pak ještě v tichosti přidal. „Ten-
hle zápas však Olymp defi nitivně zlomil, byl 
opravdu hodně blízko k vyrovnání. Kdyby 
se mu to podařilo, bylo by to ještě složité. 
Vedeme 2:0, už nás nikdo nezastaví a v Pra-
ze vyhrajeme.“

Třetí utkání už žádnou zápletku nepřineslo, 
volejbalistky VK AGEL šly suverénně za ti-
tulem na palubce fi nálového soupeře. Třetí 
utkání na palubovce PVK Olymp Praha 
měly od začátku do konce přesvědčivě pod 
kontrolou, neztratily ani set a za nelehkou 
sezónou 2012/13 napsaly velmi podaře-
nou tečku. „Na třetí zápas fi nále jsme přijeli 
hodně koncentrovaní a dobře připravení. 
Každopádně jsme chtěli hned rozhodnout, 
nepřipustili jsme žádné další drama, holky 
odvedly po všech stránkách stoprocentní 
výkon. Olymp měl šanci pouze ve druhé 
sadě. Velký rozdíl mezi oběma družstvy byl 
v útoku, kde jsme tentokrát jasně domino-
vali. Moc děkujeme fanouškům, že přijeli 
a výborně nás povzbuzovali. Letošní sezó-
na tak přes veškeré těžkosti skončila splně-
ním hlavního cíle, což je rozhodující a man-
čaft za to zaslouží uznání.“

Kouč Miroslav Čada byl v letos v nejsloži-
tější situaci za pět let, co na Hané působí. 
„Musím přiznat, že během letošní proble-
matické sezóny jsem dostal tak trochu nůž 
na krk. Vedení totiž jasně řeklo, že pokud 
nevyhrajeme Český pohár i extraligu, tak 
po skončení tohoto ročníku předčasně kon-
čím. Naštěstí se nic takového nestalo a já 
mohu v Prostějově pokračovat, za což jsem 
rád.“

Jak se díval Čada na fi nále a celkově uply-
nulou sezónu? „V celé fi nálové sérii mělo 

Cesta VK AGEL Prostějov 
k titulu UNIQA extraliga žen 2012/2013

Čtvrtfi nále:

VK AGEL Prostějov – TJ Ostrava  3:0 na zápasy, 
VK AGEL Prostějov – TJ Ostrava  3:0 (11, 13, 14), 
VK AGEL Prostějov – TJ Ostrava  3:0 (10, 15, 15), 
TJ Ostrava – VK AGEL Prostějov  0:3 (-22, -12, -8).

Semifi nále:

VK AGEL Prostějov – SK UP Olomouc  3:0 na zápasy, 
VK Prostějov – UP Olomouc  3:0 (23, 17, 13), 
VK Prostějov – SK UP Olomouc  3:0 (17, 28, 19), 
SK UP Olomouc – VK Prostějov  2:3 (16, -15, 22, -19, -9).

PVK Olymp Praha – PVK Přerov Precheza  3:2 na zápasy, 
PVK Olymp – PVK Přerov Precheza  3:1 (25, -23, 19, 18), 
PVK Olymp – PVK Přerov Precheza  3:2 (-23, -24, 18, 25, 12), 
PVK Přerov Precheza – PVK Olymp  3:2 (15, 21, -14, -20, 12), 
PVK Přerov Precheza – PVK Olymp  3:2 (-20, 18, 19, -22, 11),
PVK Olymp – PVK Přerov Precheza  3:0 (22, 18, 22).  

Finále:

VK AGEL Prostějov – PVK Olymp Praha  3:0 na zápasy, 
VK AGEL Prostějov – PVK Olymp Praha  3:0 (15, 18, 22), 
VK AGEL Prostějov – Olymp Praha  3:2 (19, -23, -20, 23, 9), 
Olymp Praha – VK AGEL Prostějov  0:3 (-20, -22, -14).

Finálové sestavy: 

VK AGEL Prostějov: Kossányiová, Žarkova, Hippe, Miletič, de Assis, Vincou-
rová, libero Chlumská – Jelínková, Soares, Gomes, Hrončeková. Trenér: 
Miroslav Čada. 

PVK Olymp Praha: Hodanová, Sládková, Kvapilová, Mlejnková, Mudrová, 
Halbichová, libero Dostálová –  Škrampalová. Trenér: Stanislav Mitáč.
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klíčový význam druhé utkání v neděli u nás, 
které jsme vyhrály silou vůle. V případě po-
rážky mohlo být všechno jinak, místo toho 
jsme přijely maximálně soustředěné a třetí 
zápas zvládly výborně. Uplynulá sezóna 
byla pro nás za posledních pět let jedno-
značně nejtěžší. Potýkaly jsme se s řadou 
problémů hlavně zdravotních, zranění bylo 
opravdu moc. Pořád někdo chyběl, druž-
stvo dlouho nemohlo dostat svůj tvar, ne-
bylo sehrané. Hlavní cíl se naštěstí povedlo 
i přes tyto problémy splnit, a jsem moc rád. 
A doufám, že už nikdy tak komplikovaný 
ročník nezažijeme,“ dodával prostějovský 
kouč.

A co soupeř? „Blahopřeji, titul je ve správ-
ných rukou. Prostějov je opravdu jedno-
značně nejlepší tým u nás,“ říkal po skon-
čení fi nálové série kouč PVK Olymp Praha 
Stanislav Mitáč. Dá se v dohledné době 
prostějovský tým sesadit z trůnu? „Bude to 
nesmírně těžké. Prostějov je v rámci české-
ho volejbalu úplně jinde než ostatní kluby,“ 
dodává Mitáč. „Můžeme jej porazit, dotáh-
nout utkání do pětisetové bitvy, ale porážet 
je pravidelně, to je v současnosti nad naše 
síly.“ 

A co si o uplynulé sezóně myslí šéf pros-
tějovského volejbalu Petr Chytil? „Pokud to 
budu brát objektivem splnění stanovených 
cílů, tak letošní sezóna úspěšná byla, neboť 
jsme vyhráli jak Český pohár, tak extraligu. 
Do nového ročníku jsme přitom šli s tím, 
že máme po řadě změn v kádru mnohem 
mladší a tím méně zkušené družstvo bez 
vyložených hvězd. S tímto fi nančně levněj-
ším kolektivem jsme předpokládali možné 
dílčí potíže v domácích soutěžích a rovněž 
to, že v nabité konkurenci evropské Ligy 

mistryň bude velmi složité se prosadit. Ta-
hle očekávání se v podstatě naplnila.“

Rok a půl je novým titulárním partnerem 
klubu společnost AGEL. Jak hodnotí vzá-
jemnou spolupráci i podporu dalších spon-
zorů Petr Chytil? „AGEL nám loni vyšel 
ohromně vstříc a svou pomocí ekonomicky 

podržel celý prostějovský volejbal. Pokra-
čující spolupráce je vynikající, máme uza-
vřenou smlouvu na tři roky a minimálně po 
tuto dobu můžeme koncepčně pracovat. 
Za podporu společnosti AGEL proto moc 
děkujeme, stejně jako všem dalším partne-
rům v čele s městem Prostějov, Olomouc-
kým krajem a fi rmou Železárny Annahütte. 
I díky všem sponzorům nadále zůstává 
naší metou dominovat domácím soutěžím, 

prosazovat se na mezinárodní scéně a tím 
dělat co nejlepší jméno zdejšímu regionu 
i celé České republice.“ 

„Musím přiznat, že během letošní problematické sezóny jsem dostal tak trochu nůž 
na krk. Vedení totiž jasně řeklo, že pokud nevyhrajeme Český pohár i extraligu, tak po 
skončení tohoto ročníku předčasně končím. Naštěstí se nic takového nestalo a já mohu 
v Prostějově pokračovat, za což jsem rád.“

Miroslav Čada
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CHAMPIONS LEAGUE

Pošesté v Evropě
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Už pošesté vstupuje VK AGEL Prostějov 
na prestižní scénu Champions League, po-
prvé však našemu týmu neotevírala dveře 
mezi nejlepší evropské týmy volná karta! 
Opět se losovalo na konci června ve Vídni 
na galavečeru evropského volejbalu a ani 
pošesté nám los nenabídl skupinu, ze které 
by byla jasná šance postoupit! „Díky zvýše-
nému pohárovému koefi cientu jsme se do 
Champions League poprvé kvalifi kovali pří-
mo – bez nutnosti žádat o divokou kartu,“ 
říkal před losováním spokojeně šéf prostě-
jovského volejbalu Petr Chytil. „Pět let jsme 
mezi evropskou týmovou elitou, a třebaže 
nám loňský ročník nevyšel podle našich 
představ, celkově můžeme být spokojeni. 
Dobrými výsledky jsme zvyšovali koefi cient 
České republiky, a když se navíc v posled-
ních letech úspěšně prosazovaly i KP Brno 
a SK UP Olomouc, byl národní koefi cient 
tak vysoký, že jsme jako extraligoví mistři 
měli jistotu přímé nominace do Champions 
League bez nutnosti udělení divoké kar-
ty. V každém případě bych rád poděkoval 
vedení volejbalového svazu za to, jak nám 
v uplynulých letech na diplomatickém poli 
pomáhal do nejvyšší evropské týmové sou-
těže. Dostali jsme pět volných karet, dostali 
jsme pět velkých šancí získávat zkušenosti 
na evropských palubovkách a určitě jsme 
ty příležitosti využili,“ dodává předseda 
Správní rady VK Prostějov Petr Chytil. 

Champions League 2013/14 má stejně 
jako v uplynulé sezóně čtyřiadvacet účast-
níků, hraje se v šesti základních skupinách 
po čtyřech družstvech. Postupový klíč? Do 
play off postoupí vždy dva první celky z ka-
ždé skupiny a navíc jeden tým s nejlepší 
bilancí na třetích místech. „V soutěži máme 
celkem sedm nováčků, což svědčí o tom, 
že volejbal je velmi dynamický sport, neu-
stále pronikající do nových končin Evropy. 
Již předchozí ročníky ukázaly, že největší 
klubová síla se z tradičních zemí jako jsou 
Itálie či Rusko postupně přesouvá spíš do 
jiných destinací, například do Turecka nebo 
Ázerbájdžánu. Právě tam je zřejmě nutné 

hledat hlavní favority příští Ligy mistryň,“ 
uvedl při vídeňském galavečeru prezident 
Evropské volejbalové federace André Meyer. 
Podíváme-li se do sestavy Champions Lea-
gue 2012/2013 pak jsou tam tři silné týmy 
z Istanbulu – Vakifbank,  Galatasaray a náš 
soupeř Eczacibasi, tři týmy má v soutěži 
Rusko Dynamo Kazaň, Dynamo Moskva a 
Omička Omsk. Z Azerbajdžánu jsou silné 
týmy Rabita a Azeryol Baku a na volnou 
kartu Igtisadči Baku. Tři týmy má v nejvyšší 
evropské soutěži také Itálie – Nordmecca-

nica Piacenza, Imoco Conegliano a na 
volnou kartu Busto Arsizio. Po dvou dvou 
týmech mají v Lize mistryň Francie, Němec-
ko, Polsko a Rumunsko. Švýcarsko, Belgie, 
Srbsko a Česká republika mají po jednom 
zástupci. 

Jak dopadl vídeňský los? VK AGEL se do-
stal do skupiny D spolu s k tureckým Ecza-
cibasi Istanbul, francouzským RC Cannes 
a německým týmem SC Schwerin. Co si o 
losu myslí kouč Čada? Eczacibasi Istanbul 

„Uplynulá sezóna Champions League se nám nepovedla, jediný získaný set ze šesti 
utkání byl zklamáním pro vedení klubu, celý tým i fanoušky. Proto uděláme maximum, 
abychom pro další soutěžní ročník postavili silnější družstvo schopné důstojně reprezen-
tovat Prostějov na mezinárodní scéně.“

 Petr Chytil | předseda správní rady VK Prostějov

Champions League 2013/14 má stejně jako v uplynulé sezóně čtyřiadvacet 
účastníků, hraje se v šesti základních skupinách po čtyřech družstvech. Po-
stupový klíč? Do play off postoupí vždy dva první celky z každé skupiny a navíc 
jeden tým s nejlepší bilancí na třetích místech.
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patří v posledních letech do nejužší klubo-
vé špičky starého kontinentu, například v 
uplynulé sezóně Ligy mistryň suverénně vy-
hrálo svou skupinu před Azerrailem Baku, 
Dabrowou Gorniczou a Drážďany, v 1. kole 
play off vyřadilo jasně tým Cortese a vypad-
lo až s pozdějším vítězem Vakifbank Istan-
bul. „Turecké týmy jsou v současnosti s těmi 
ázerbájdžánskými fi nančně nejsilnější a tím 
pádem si mohou dovolit pořizovat nejlepší 
hráčky světa do svých kádrů. Eczacibasi 
přesně zapadá do téhle charakteristiky, 
jeho cílem nesporně bude účast ve Final 
Four a tím pádem je jasným favoritem naší 
skupiny,“ charakterizoval istanbulský tým 
kouč Čada.

RC Cannes je pro hanácký oddíl dobrým 
známým, neboť jej mezi pohárovou elitou 
už jednou potkal – v ročníku 2010/11. Mno-
honásobné šampiónky Francie nejprve 
vyhrály na hřišti Prostějova 3:1, ale v odve-
tě dokázal český kolektiv senzačně uspět 
na palubovce RC 3:2 a získat tím cenný 
skalp. Loni RC vypadlo v úvodním dějství 
vyřazovací fáze Champions League s Ra-
bitou Baku. „Cannes působí v Lize mistryň 
nepřetržitě snad od jejího vzniku a většinou 
dokáže postoupit do play off, což nejlépe 
svědčí o jeho možnostech a schopnostech. 
Vyzdvihl bych jeho ekonomickou, herní i 
celkovou stabilitu. Pod vedením čínského 
kouče, který je v RC už víc než deset let, jis-
tě znovu postaví velmi kvalitní tým s jedno-
značnými ambicemi na postup ze skupiny,“ 
hodnotí soupeře Čada.

Třetím soupeřem VK AGEL je SC Schwerin, 
předsezónní bilance mohou napovídat, že 
bychom právě s tímto německým týmem 
mohli mít šanci. Přesto připomeňme, že 
v Champions League 2012/13 skončil SC 
Schwerin ve skupině E druhý o jediný bod 
za Kazaní! Navíc pak výrazně potrápil v 
play off Busto Arsizio, když nakonec bron-
zové družstvo celé soutěže málem vyřadil, 
o postupu rozhodl až zlatý set! „Schwerin 
v loňské Champions League příjemně 
překvapil a ukázal, že i mančaft z druhé-
ho sledu může projít do play off a potrápit 
největší favority. Každopádně SC Schwerin 
je týmem, s nímž bychom měli být schopni 
svést nejvyrovnanější bitvy,“ navázal Čada.

Mohl dopadnout vídeňský los lépe? „Ale 
také mnohem hůř. Třeba skupina E s Gala-
tasaray Istanbul, Coneglianem a Azeryolem 
Baku by byla doslova smrtící, naopak F s 
Kazaní, Dabrowou Gorniczou a Bacauem 
by byla určitě lepší. Hovořit o případném 
postupu do play off nebo alespoň o třetím 
místě znamenajícím přesun do CEV Cupu 
takhle dopředu nechci, byť pro úspěch sa-
mozřejmě uděláme maximum. Obecně je 
naším jasným cílem vylepšit matný dojem 
z minulého ročníku soutěže, to znamená 
hrát vyrovnanější utkání s lepším volejbalo-
vým projevem i výsledky,“ přidával Miroslav 
Čada.

Loni nebylo vedení TK PLUS spokojeno 
s vystoupením v Lize mistryň, na druhou 
stranu je třeba přiznat, že se prostějov-
ský management nepouštěl do žádných 
fi nančních dostihů. Je jasné, že ve svě-
tě sportu rozhodují především fi nance, 
ve většině případů je to neúprosná válka 

Los CEV Champions League žen 2013/2014

Skupina A: Omička Omsk (Rusko), Volley Beziers (Francie), Rabita Baku (Ázer-
bájdžán), SC Drážďany (Německo). Skupina B: Dynamo Moskva (Rusko), 
Meccanica Piacenza (Itálie), CZ Bělehrad (Srbsko), Igtisadči Baku (Ázerbájd-
žán). Skupina C: Vakifbank Istanbul (Turecko), Trefl  Sopoty (Polsko), Dynamo 
Bukurešť (Rumunsko), Dames Gent (Belgie). Skupina D: Eczacibasi Istanbul 
(Turecko), RC Cannes (Francie), SC Schwerin (Německo), VK AGEL Pro-
stějov. Skupina E: Galatasaray Istanbul (Turecko), Imoco Conegliano (Itálie), 
Azeryol Baku (Ázerbájdžán), Busto Arsizio (Itálie). Skupina F: Dynamo Ka-
zaň (Rusko), Dabrowa Gornicza (Polsko), Stiinta Bacau (Rumunsko), Volero 
Curych (Švýcarsko). 

CEV Champions League žen zahájí VK AGEL 23. října v Turecku zápasem 
s Eczacibasi Istanbul, 30. října budou hostit RC Cannes, 27. listopadu SC 
Schwerin SC, 4. prosince budou hrát ve Schwerinu, 11. prosince v Cannes a 
17. prosince se v Prostějově představí Eczacibasi Istanbul. 
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rozpočtů, v každém duelu velkých evrop-
ských a světových soutěží vstupují na pa-
lubovky, ledové plochy či fotbalové trávníky 
dobře zaplacené hvězdy. „Věřili jsme, spíše 
jsme v duchu doufali, že náš klubový roz-
počet, při respektování všech zásad hospo-
dárnosti, nám dá šanci sestavit tým, který 
by se mohl postavit silným a slavnějším 
týmům,“ říkal loni šéf Správní rady VK Petr 
Chytil. „Potvrdilo se však, že s naším roz-
počtem 15 až 20 miliónů korun jen těžko 
můžeme soupeřit s těmi nejlépe fi nančně 
zajištěnými. Pokud vezmu naše loňské 
protivníky, Rabita Baku má rozpočet přes 
100 miliónů, Villa Cortese 40 až 50 a Trefl  
Sopoty okolo 40 milionů.“ A letos to nebu-
de jiné a tak si ještě připomeňme loňskou 
poznámku Miroslava Čady z hodnocení 
účasti v Champions Laeague, kdy postupu 
do další fáze věřili jen ti největší optimisté.  
Nezískali jsme žádný bod při setovém skó-
re 1:18. Co mu v mezinárodní konkurenci 
nejvíc chybělo? „Hlavně volejbalová kvalita, 
velmi kvalitní soupeři byli prostě silnější. 
Přesto jsme však mohli dopadnout lépe, 
jenže naše hra zdaleka nedosahovala maxi-
ma možného. Chybělo víc elánu i nasazení, 
nebojovali jsme jako o život, nervali se na 
sto či víc procent. Některé holky jakoby šly 
do zápasů s tím, že proti favoritům zkrátka 
nemají šanci a v případě další porážky se 
vlastně nic hrozného neděje. Podle toho-
to alibi jsme bohužel i dopadli. O zklamá-
ní bych nemluvil, spíš si musíme otevřeně 
přiznat realitu evropského volejbalu,“ dodal 
Čada.

Příběh se opakuje, jen letopočet je vyšší.   
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VK AGEL

Velké změny
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S jakou sestavou jde AGEL do nové se-
zóny? Na konci UNIQA extraligy 2012/13 
měla soupiska prostějovského týmu třináct 
jmen – a hned devět z nich už na Hané dál 
nepokračuje! Zůstaly jen čtyři hráčky – uni-
verzálka Solange Soaresová, nahrávač-
ka Pavla Vincourová a smečařky Andrea 
Kossányiová a Kateřina Kočiová. Z různých 
příčin skončily nahrávačka Michaela Jelín-
ková, blokařky Flávia de Assisová, Cveteli-
na Žarkova a Veronika Hrončeková, sme-
čařky Juliana Gomesová, Marina Miletičová 
a Šárka Melichárková, univerzálka Saskia 
Hippeová i libero Markéta Chlumská.

„Nebudu jednotlivě vysvětlovat důvody od-
chodu u každé hráčky. Některé už jsme ne-
chtěli my, jiné zase odešly na vlastní přání. 
Každopádně po minulé a ne zcela ideální 
sezóně je naším jasným cílem předvádět 
lepší volejbal a také proto došlo k tolika 
změnám. Já věřím, že budou ku prospěchu 
a herní kvalitou půjdeme opět nahoru,“ říkal 
před zahájením přípravy na novou sezónu 
hlavní trenér VK Miroslav Čada. 

Jaké nové tváře se v drezu pětinásobného 
českého šampiona objeví? Nahrávačka 
Lucia Růžičková (za svobodna Töröková, 
Slovensko, 29 let, naposledy Svitavy), blo-
kařky Quinta Steenbergenová (Nizozem-
sko, 28 let, Schwerin), Sonja Borovinšeková 
(Slovinsko, 33 let, AEK Atény), smečařky 
Češka Barbora Gambová (21 let, Přerov), 
univerzálka Olga Točková (Lotyšsko, 31 let, 
Čerepovec) a libero Češka Julie Jášová (25 
let, Hamburk).

„V případě Točkové, Steenbergenové a Bo-
rovinšekové jde o zkušené volejbalistky, kte-
ré prošly mnoha silnými kluby a jako repre-
zentantky svých národních výběrů by měly 
být schopné táhnout mladší spoluhráčky 
v klíčových momentech důležitých utkání. 
Totéž platí o dvou posledních posilách, s ni-
miž jsme ve fi nální fázi jednání před uzavře-
ním smluv. Věřím, že vše dotáhneme a oba 
kontrakty podepíšeme v nejbližší době,“ 
řekl Čada. „Lucku Růžičkovou si asi všich-
ni pamatují z jejího předchozího působení 
v Prostějově ještě pod dívčím jménem Törö-
ková, nyní přichází na post druhé nahrávač-
ky. Velice slibný mladý talent jsme získali 
v Báře Gambové. Na liberu nahradí Marké-
tu Chlumskou Julie Jášová. Realizační tým 
rozšiřujeme o kondiční trenérku Michaelu 
Jelínkovou. Ta byla ještě v uplynulé sezóně 
naší hráčkou, nyní se rozhodla pokračovat 
u volejbalu v jiné roli a my jí dáváme v na-
šem oddíle příležitost. Lukáš Miček bude 
statistikem a navíc pomůže s trénováním 
důležité kategorie juniorek. Jako statistik 
působil u slovenské ženské reprezentace. 
Celkově si od nově složeného družstva sli-
buji lepší útočnou činnost, větší bojovnost 
i nasazení a v součtu i vyšší herní kvalitu,“ 
dodával prostějovský kouč.

„V posledních sezónách měl kouč Čada 
naši plnou důvěru při tvoření týmu, bylo 
tomu tak i letos a věřím, že měl šťastnou 
ruku,“ konstatoval na začátku přípravy na 
novou sezónu Petr Chytil.

„V posledních sezónách měl kouč Čada naši plnou důvěru při tvoření týmu, bylo tomu tak 
i letos a věřím, že měl šťastnou ruku.“

Petr Chytil

TK AGEL vstoupí do nové sezony s obměněným týmem, byl složený přesně 
podle fi lozofi e, kterou loni prostějovský klub nastolil. „Stále chceme co nejvíce 
a kvalitně pracovat s mladými členkami našeho klubu,“ říká šéf Správní rady VK 
Prostějov Petr Chytil. „V uplynulém ročníku jsme vsadili na kvalitativně vyrov-
naný tým, kde se zahraniční i české hráčky ukázaly být na přibližně stejné her-
ní úrovni. Popravdě nás trochu zklamalo, že zkušenější cizinky, které mančaft 
teoreticky měly v těžkých chvílích táhnout, tuto roli více či méně neplnily. Na 
druhou stranu jejich pořizovací cena nedosahovala mezinárodní top hladiny, 
tudíž jsme od nich zřejmě ani nemohli očekávat žádné zázraky. Každopádně 
jsme se do budoucna poučili a pro nejbližší sezónu strategii trochu změníme. 
Cíle v domácích soutěžích náš tým naplnil, vyhráli jsme přesvědčivě a už po-
páté za sebou UNIQA extraligu, pošesté Český pohár. Jen na evropské scéně 
jsme nebyli tak úspěšní, jak jsme si představovali,“ dodával Petr Chytil.

„Od nově složeného druž-
stva si slibuji lepší útočnou 
činnost, větší bojovnost 
i nasazení a v součtu i vyšší 
herní kvalitu.“ 

Miroslav Čada
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STARŠÍ ŽÁKYNĚ VK AGEL

Mistrovská obhajoba
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„Holky, máte za sebou krásnou a velmi 
úspěšnou sezónu. Společnost TK PLUS je 
zvyklá na úspěchy, ale i v tenisu jsme k nim 
museli dospět postupnými kroky. Totéž se 
posledních pět let daří ve volejbalu, který 
jde naprosto správným směrem. Ženy VK 
jsou v České republice už půl dekády nej-
lepší a vy, děvčata, se jim teď ve svých vě-
kových kategoriích vyrovnáváte. Moc vám 
gratuluji a moc vám za to děkuji,“ řekl Miro-
slav Černošek směrem k mladým Agelkám.

Slovo si poté vzal předseda Správní rady 
VK Prostějov Petr Chytil. „Chci říct jedno 
velké – děkuji vám všem za výtečnou repre-
zentaci našeho klubu. Již pět let jsme v ČR 
nejlepší mezi ženami a pevně směřujeme 
k tomu, abychom byli oddílovou jedničkou 
také v dívčí mládeži. Ostatně když sečteme 
výsledky všech kategorií za uplynulý ročník 
2012/13, byli bychom asi opravdu první. 
Oceňuji váš přístup a věřím, že z vás vyros-
te co nejvíc adeptek pro náš ženský A-tým,“ 
přidával spokojený šéf prostějovského vo-
lejbalu. 

Několik vět k mladým volejbalovým nadě-
jím připojil také sportovní ředitel VK Peter 
Goga. „Přeji vám, ať vydržíte v maximálním 
nasazení a píli, další úspěchy se potom ur-
čitě dostaví. Za všechny dosažené v letošní 
sezóně moc děkuji a blahopřeji k nim, udě-
laly jste nám svými výkony, výsledky i hrou 
velkou radost.“ 

Starší žákyně během mistrovství republiky 
zvítězily ve všech osmi zápasech, v rozho-

dujícím fi nálovém duelu přehrály domácí 
výběr Králova Pole. „Je to nádhera, krásný 
až nepopsatelný pocit. Holky si titul jedno-
značně zasloužily, příkladně bojovaly od 
začátku až do konce mistrovství. Kolektivu 
výrazně pomohla trojice Adamčíková, Mei-
dlová a Stavinohová z úspěšného družstva 
kadetek, ale ocenit chci hlavně celý tým, to 
znamená všechny jeho členky. Každá udě-
lala pro úspěch maximum a pro holky je ti-
tul oceněním za jejich společnou snahu. Už 

teď něco důležitého dokázaly, což jim může 
do dalšího života jedině pomoct. A já jsem 
za ně moc ráda,“ konstatovala hlavní trenér-
ka starších žákyň AGEL Lenka Koblerová 
bezprostředně po zisku druhého primátu 
za sebou.

Na pódium v Hotelu Tennis Club pak vy-
stoupaly téměř všechny mládežnické týmy. 
Zasloužené ocenění postupně převzaly 

„Holky, máte za sebou krásnou a velmi úspěšnou sezónu. Společnost TK PLUS je zvyklá 
na úspěchy, ale i v tenisu jsme k nim museli dospět postupnými kroky. Totéž se po-
sledních pět let daří ve volejbalu, který jde naprosto správným směrem. Ženy VK jsou 
v České republice už půl dekády nejlepší a vy, děvčata, se jim teď ve svých věkových 
kategoriích vyrovnáváte. Moc vám gratuluji a moc vám za to děkuji.“ 

Miroslav Černošek | k mladým Agelkám

Ještě se to u nás žádnému týmu v posledních letech nepodařilo! Starší žákyně 
VK AGEL Prostějov obhájily mistrovský titul a kromě tohoto vynikajícího úspě-
chu navíc svěřenky trenérské dvojice Lenka Koblerová – Aleš Dočkal dosáhly 
i na další skvělé výsledky – bronz v Českém poháru, jasné prvenství v krajském 
přeboru – bez jediné porážky a sedmé místo v 1. lize kadetek, tedy mezi pod-
statně staršími soupeřkami. A vše bylo oceněno na už tradičním volejbalovém 
Večeru mistryň 2013, vedle starších žákyň i další mladé týmy VK AGEL Prostě-
jov.
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mladší žákyně C, mladší žákyně B, mladší 
žákyně A, starší žákyně D, starší žákyně 
C, starší žákyně B, starší žákyně A, kadet-
ky B, kadetky A a juniorky. Největší aplaus 
po právu sklidily výběry starších žákyň jako 
obhájce mistrovského titulu z loňska a ka-
detek coby stříbrných extraligových medai-
listek. 

Co říkal k úspěchům mládežnických týmů 
na slavnostním večeru šéftrenér mládeže 
VK Jaroslav Matěj? „Velké uznání zaslouží 
úplně všechny holky. Včetně děvčat z po-

četně rozsáhlé přípravky, jež se sem z kapa-
citních důvodů už nevešly. Já bych rád na 
závěr zdůraznil jednu nesmírně důležitou 
věc: bez výborně fungujícího trenérského 
týmu u všech mládežnických družstev by 
to absolutně nešlo a to je nezbytný klíč ke 
všem dosaženým úspěchům. Když k to-
muhle i nadále budete vy hráčky přidávat 
svůj maximální zápal pro volejbal, můžeme 

společně pokračovat v nastoupené cestě. 
Ještě jednou všem moc děkuji,“ uzavřel šéf-
trenér mládeže VK Jaroslav Matěj. „Hledal 
jsem v archivech a nepodařilo se mi najít 
nikoho, kdo by v téhle věkové kategorii za 
posledních několik let obhájil zlato. Což nej-
lépe svědčí o výjimečnosti našeho družstva 
a jeho volejbalové kvalitě podpořené vyni-
kající prací, kterou dlouhodobě odvádí.“ 

Tím však oceňování nekončilo, zástupky-
ně mládí VK AGEL se svými trenéry byly 
pozvány ke slavnostnímu přijetí vedením 
statutárního města Prostějov. Na radnici 
přišly starší žákyně, mistryně republiky a 
kadetky VK, stříbrné v extralize, společně 
s kouči Jaroslavem Matějem, Lenkou Kob-
lerovou, Alešem Dočkalem a Jindřichem 
Němečkem, celou výpravu vedl sportovní 
ředitel Peter Goga a nechyběl ani předseda 
Krajského volejbalového svazu Jan Zatlou-
kal. Samotné přijetí proběhlo v obřadní síni 
radnice, kde už na Agelky netrpělivě čekali 
náměstkyně primátora Ivana Hemerková a 
vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
František Říha. „Město dlouhodobě fi nanč-
ně podporuje prostějovský volejbal a vaše 
skvělé výsledky jsou důkazem, že tyto pe-
níze nepřicházejí vniveč. Naopak jsou vy-
nakládány dobře i smysluplně,“ řekla Ivana  

Hemerková v úvodu. V přijímacím salónku 
prostějovské radnice se mladé volejbalistky 
také potkaly s primátorem Miroslavem Piš-
ťákem. „Moc rád vás vidím a chci velmi oce-
nit, jak výborně reprezentujete naše město 
na sportovním poli,“ konstatoval velký příz-
nivec prostějovského sportu. 

Všichni členové VK se následně podepsali 
do pamětní knihy a vydařenou akci uzavře-
la prohlídka radniční věže. „Z celého přijetí 
mám velice příznivý dojem a pevně věřím, 
že spolupráce našeho klubu s městem Pro-
stějov bude i nadále pokračovat na dosa-
vadní výtečné úrovni,“ prohlásil spokojený 
Peter Goga.

MČR starších žákyň 2013 v Brně

semifi nále: 

VK AGEL Prostějov – TJ Kralupy  2:1 (21, -18, 3), 
Sport Praha – KP Brno  0:2 (-9, -18), 
O 3. místo: TJ Kralupy – Sport Praha  0:2 (-25, -9), 

fi nále: 

VK AGEL Prostějov – KP Brno  2:0 (13, 23).

Konečné pořadí: 1. VK AGEL Prostějov, 2. KP Brno, 3. Sport Praha, 4. TJ 
Kralupy, 5. Olymp Praha B, 6. VŠ Plzeň, 7. Sokol Bedřichov, 8. Nový Jičín, 
9. PVK Přerov, 10. ŠSK Bílovec, 11. TJ Ostrava, 12. Olymp Praha A, 13. SK 
Hlincovka, 14. Lokomotiva Plzeň, 15. Volejbal Tábor, 16. Baník Sokolov.

„Město dlouhodobě fi nančně podporuje prostějovský volejbal a vaše skvělé 
výsledky jsou důkazem, že tyto peníze nepřicházejí vniveč. Naopak jsou vyna-
kládány dobře i smysluplně,“ řekla náměstkyně primátora Ivana  Hemerková 
na radnici při slavnostním přijetí mladých volejbalistek vedením statutárního 
města Prostějov.

„Obhajoba titulu starších žákyň, extraligové stříbro kadetek a solidní umístění juniorek i 
mladších žákyň zřetelně ukazují, že s mladými talenty pracujeme na vysoké úrovni. Už 
pět let jsme v ČR nejlepší mezi ženami a pevně směřujeme k tomu, abychom byli klubo-
vou jedničkou také v dívčí mládeži. Ostatně když sečteme výsledky všech kategorií za 
uplynulý ročník 2012/13, byli bychom asi opravdu první mezi všemi oddíly celé repub-
liky. Co však vidím jako nejdůležitější, aby z mladých nadějí vyrůstalo co nejvíc adeptek 
pro naše dospělé áčko. Pevně věřím, že není daleko doba, až se nám i tohle bude dařit.“

Petr Chytil | předseda Správní rady VK Prostějov



SLUŽBY JSOU DOSTUPNÉ V RÁMCI FUNKČNÍCH JEDNOTEK:

>  Zátěžové a biochemické
>  Echokardiografické a vegetologické
>  Ortopedické a traumatologické
>  Fyzioterapeutické
>  Sportovního a preventivního poradenství

PŘINÁŠÍME ŘEŠENÍ:

VRCHOLOVÍ SPORTOVCI – JEDNOTLIVCI I TÝMY
>  Připravíme vám i služby přesně na základě individuálních požadavků.

VÝKONNOSTNÍ A REKREAČNÍ SPORTOVCI
> Nejen profesionální sportovci si zaslouží profesionální péči.

NESPORTOVCI – PREVENTIVNÍ PROGRAM
> Pomůžeme zlepšit Váš životní styl a získat tak lék s největším účinkem.

SPORTUJÍCÍ DĚTI A MLÁDEŽ
>  Potřebují minimálně stejně odbornou péči jako dospělí sportovci.

www.sportclinic.agel.cz

NOVÉ CENTRUM, KTERÉ NABÍZÍ JEDINEČNÝ KOMPLEXNÍ 
SERVIS V OBLASTI SPORTOVNÍ A PREVENTIVNÍ MEDICÍNY.

Pro více informací o zahájení provozu 
i našich službách sledujte webové stránky
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JIŘÍ VESELÝ 
A TOP 100

Je to jen začátek
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 „Dvojnásobné vítězství na australské juni-
orce je obrovským úspěchem, to se zatím 
žádnému českému ani československému 
juniorovi nepodařilo. Už před dvěma lety 
jsme na něj vsadili, i hráči daviscupového 
týmu, kteří v Prostějově trénovali, říkali, že by 
se jednou mohl do týmu dostat a zdá se, že 
jeho povahové rysy ho předurčují k tomu, 
aby byl jednou vynikajícím tenistou,“ říkal 
šéf prostějovského tenisu Miroslav Čer-
nošek krátce po Australian Open 2011 a 
následně 20. února byl Jiří Veselý v širší 
nominaci k zápasu prvního kola Světové 
skupiny v Ostravě proti Kazachstánu. Kapi-
tán Navrátil přiznal, že nominaci Veselého 
konzultoval s oběma lídry českého týmu To-
mášem Berdychem a Radkem Štěpánkem, 
jeho rozhodování mu také ulehčil fakt, že 
oba nejlepší čeští tenisté byli momentálně 

zdraví. Jiří Veselý se měl stát v 17 letech, 7 
měsících a 24 dnech nejmladším Čechem, 
který ve slavné soutěži nastoupil. V druhé 
polovině února se však omluvil Radek Ště-
pánek, onemocněl, odhlásil se z turnaje v 
Delray Beach a Veselého premiéra v DC se 
odložila. Dočkal se až o dva roky později, 
letos nastoupil v Ženevě za rozhodnutého 
stavu proti Laaksonenovi.

„Líbí se mi, jak otevřeně hovoří o svých cí-
lech, jsem rád, že je má, že si je před sebe 
postavil. Je to skromný a pracovitý kluk, 
někdy mám pocit, že si toho bere až moc. 
Nejdůležitější pro něj bude přechod do vel-
kého tenisu, ale on se toho určitě nebojí. 
Potenciál, aby se dostal do první stovky, 
určitě má. V čem je jeho největší přednost? 
V pracovitosti, předvídavosti, umí už dobře 
měnit rytmus hry. Dovede zrychlit, zpomalit, 
jít na síť, v této herní fi lozofi i mi trochu připo-

míná Radka Štěpánka. A pak má výhodu 
leváckého servisu, v sedmnácti podávat 
215 km/hod. je vynikající,“ tvrdil o Jiřím Ve-
selém před dvěma lety šéftrenér TK AGRO-
FERT Prostějov a nehrající kapitán DC týmu 
Jaroslav Navrátil.

Sedmnáctého května 2010 byl Veselý po-
prvé na žebříčku – patřilo mu 1767. příčka 
ATP. Na konci roku 2010 byl na 868. místě, 
o rok později mu patřila 603. příčka, sezonu 
2012 zakončil na 264. místě ATP. Získal ka-
náří trofej za Postup na žebříčku ATP v an-
ketě Zlatý kanár a na otázku – kde by se 
rád viděl na konci sezony 2013, odpověděl: 
„Těžko říct, jedna věc je přání, druhá, jak 
mi to půjde na dvorci. Mým prvním cílem je 
dvoustovka a pak se uvidí.“ 

Šéf českého tenisu Ivo Kaderka loni v pro-
sinci konstatoval: „Jirka má toho určitě 
hodně před sebou, tenisovou kariéru má 
dobře rozjetou, je v prostějovském klubu, 
který mu nabízí dokonalé podmínky, ale 

„Musím být trpělivý, makat dál a jít si za svým snem.“ 

Jiří Veselý, 2013

Druhý den po vítězství Jiřího Veselého na juniorce Australian Open v roce 2011 
připravil jeden ze známých internetových serverů anketu s otázkou – Jak vyso-
ko se mezi muži může dostat v budoucnu úspěšný český junior Jiří Veselý? Je-
denáct procent tipovalo, že se stane světovou jedničkou, 32% že bude ve svě-
tové desítce, 33% že bude hráčem padesátky ATP, 17% že se dostane někdy 
do světové stovky a 7% mu nevěřilo vůbec. Podle nich nikdy neměl postoupit 
mezi prvních sto hráčů ATP. To už ale není pravda, v pondělí 8. července ukázal 
počítač Jiřímu Veselému 89. místo! 
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všechno záleží jen a jen na něm. Chci věřit 
tomu, že brzy bude ve světové stovce, ale 
znova opakuji známou pravdu – čím výše 
stoupáte, tím je vše složitější a konkurence 
mnohem větší.“  Jiří Veselý šel razantně 
k první stovce, po vítězství na stotisícovém 
turnaji Prosperita Open se 6. května dostal 
v žebříčku ATP na 125. místo, před rokem 
na 477. příčce! „Musím být trpělivý, makat 
dál a jít si za svým snem,“ říká Veselý.

Kdyby Jiří Veselý ve fi nále prostějovského 
challengeru porazil Radka Štěpánka, našel 
by své jméno v nejnovějším vydání světové-
ho žebříčku ATP na 94. místě ATP, body za 
fi nále ho vynesly na na 106. příčku. „Postup 
do stovky je jen postupná meta. A není až 
tak důležité, jestli se do ní dostanu hned, za 

týden nebo dva,“ říkal Jiří Veselý před fi nále 
UniCredit Czech Open. „Ale určitě se do-
čkám – nejen já, ale všichni, kteří mi fandí.“

Cíl byl splněn, Jiří Veselý se poprvé probo-
joval do elitní stovky světového žebříčku, 
v pondělí 8. července mu počítač ukázal 89. 
místo! Na challengeru Sparkassen Open 
2013 (106 500 euro) v německém Braun-
schweigu se probojoval do fi nále dvouhry 
a v něm prohrál s domácím Florianem Ma-
yerem. Do žebříčku ATP získal 75 bodů, 
které mu otevřely dveře do první světové 
stovky! V prvním kole porazil Francouze 
Florenta Serru 6:3, 6:1, ve druhém Němce 
Jana Lenarda Struffa 6:2, 2:6, 6:1, ve čtvrt-

fi nále zkušeného daviscupového reprezen-
tanta Kazachstánu Andreje Golubjova 6:0, 
6:4, v semifi nále Srba Filipa Krajinoviče 
6:4, 6:3. „Především v semifi nále jsem byl 
hodně nervózní. Šlo o hodně bodů, navíc 
poslední vzájemný zápas vyhrál Krajinovič. 
Začátek byl špatný, ale druhá sada už byla 
lepší,“ připomněl kritickou situaci v průbě-
hu posledního turnaje Veselý. V posledním 
zápase v Braunschweigu proti Němci Flori-
anu Mayerovi získal první set, v dalších sa-
dách už prvnímu nasazenému hráči turnaje 
a 34. tenistovi ATP nestačil a získal dohro-
mady jen tři gamy. „Dnes to bylo nad moje 
síly. Celý týden jsem bojoval s angínou, hrál 
jsem pod práškama. Ve fi nále byl pro mě 
Florian příliš těžkým soupeřem, už jsem 

mlel z posledního a on zahrál solidní zápas 
a zaslouženě vyhrál,“ konstatoval Jiří Ve-
selý po zápase. „Chtěl jsem se za každou 
cenu dostat na US Open a do první světové 
stovky, což se mi podařilo,“ pochvaloval si 
Veselý své vystoupení v Braunschweigu. 
Ve fi nále challengeru hrál v sezóně 2013 
Jiří Veselý už počtvrté. Letos získal tituly v 
tureckém Mersinu a Ostravě na Prosperitě 
Open, ve fi nále v Prostějově podlehl Radku 
Štěpánkovi. Na Roland Garros si i poprvé 
zahrál na Grand Slamu dospělých, ve Wim-
bledonu neprošel kvalifi kací.

„Chci věřit tomu, že je to jen začátek, bral 
jsem stovku ATP jako něco magického, 
po čem jsem hodně toužil, jako všichni, 
kteří začínají hrát tenis. Být na žebříčku a 
postupovat nahoru. Mně se to podařilo a 
nechci se zastavit, i když dobře vím, že to 
bude stále složitější. V prostějovském klubu 
mám dokonalé podmínky, trenér Navrátil je 
na mě hodně náročný, ale vidím výsledky, 
takže určitě jdeme po dobré cestě,“ říká Jiří 
Veselý.

„Líbí se mi, jak otevřeně hovoří o svých cílech, jsem rád, že je má, že si je před sebe 
postavil. Je to skromný a pracovitý kluk, někdy mám pocit, že si toho bere až moc. Nej-
důležitější pro něj bude přechod do velkého tenisu, ale on se toho určitě nebojí.“

Jaroslav Navrátil | 2011
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PROSTĚJOV OPEN

Konečný se radoval dvakrát
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Vydá se Michal Konečný žebříčkem nahoru stej-
ně podle receptu Jiřího Veselého? „Samozřejmě 
si to všichni přejeme, Michal však sám dobře ví, 
jak složitá je to cesta, kolik zdraví a tenisového 
štěstí je k tomu potřeba. V každém případě dvoj-
násobné vítězství na našem turnaji futures mu 
určitě přinese tolik potřebné sebevědomí, bez 
kterého se nedá vyhrávat,“ říká šéfka tenisových 
projektů TK PLUS Petra Langrová. Prostějovský 
klub pokračuje ve fi lozofi i organizování turnajů 
futures. „Je to způsob, jak klukům můžeme po-
moci k jejich výkonnostnímu růstu. Mají příležitost 
vyhnout se kvalifi kacím na podobných turnajích v 
zahraničích a v hlavní soutěži hrají o body. Navíc 
doma, což je také výhoda, protože ušetří za ces-
tování,“ dodává Petra Langrová. Cílem byl tedy 
start maximálního počtu domácích hráčů. „Při 
přechodu do mužské kategorie se hodí každý 
bod do světového žebříčku ATP. Proto přednost 
dostávají tenisté z České republiky,“ poznamena-
la Langrová.

Jaké měl Prostějov Open 2013 nasazení? Jednič-
kou byl Slovák Marek Semjan, 280. ATP, za ním 
pak – 2. Jaroslav Pospíšil, 306., 3. Michal Koneč-
ný, 368., 4. Adam Pavlásek, 432., 5. Kamil Čap-
kovič (SVK), 495., 6. Piotr Gadomski (Pol), 501., 7. 
Jan Minář, 518., 8. Jan Šátral 520. Pro vítěze bylo 
připraveno 27 bodů ATP a šek na 1950 dolarů, 
fi nalista dostal 15 bodů.

V kvalifi kaci se představilo sedmnáct českých 
hráčů, Lukáš Maršoun, Martin Fafl , Jakub Filipský 
a Michal Bíško úspěšně prošli kvalifi kačními due-
ly, v hlavní soutěži se představilo dvacet českých 
hráčů, do rankingu dvouhry ATP získalo body 
deset českých hráčů – Konečný 27, Pavlásek 
8, Šátral, Kunčík a Šafránek 3, Rumler, Majšajdr, 
Fafl , Michalička a Pospíšil 1 bod. 

Jak hodnotil prostějovský turnaj futures sportovní 
ředitel ČTS Jaroslav Balaš. „Turnaj byl pro české 
hráče a je dobře, že v kvalifi kaci jich startovalo 
sedmnáct a bylo škoda, že v hracím pavouku 
zůstala ještě dvě místa prázdná. Určitě byl pří-

jemným překvapením postup Sparťana Jakuba 
Filipského (1995) z kvalifi kace do hlavní soutěže. 
Velice kvalitní výkony předvedl Václav Šafránek, 
který porazil druhého nasazeného Jardu Pospí-
šila, stejně jako Adam Pavlásek, ten se dostal do 
semifi nále. Michal Konečný hrál celý turnaj v po-
hodě, předvedl bojovný výkon, ocenil jsem, že ho 
nepoložilo chvilkové zaváhání ve fi nále v prvním 
setu, kdy vedl 5:2, prohrál čtyři gemy za sebou, 
aby pak první set rozhodl v tiebreaku a ve dru-
hém už závěr dohrál s přehledem,“ říkal Balaš. 
A čtyřhra? „V semifi nále byly jen české páry, ve 
fi nále vyhráli Konečný s Pospíšilem první set 
6:2, ve druhém vedli 4:1, přišlo však sebeuspo-
kojení, nedůslednost, Rumler s Kunčíkem tuhle 
nabízenou příležitost využili a srovnali stav setů. 
V supertiebreaku rozhodly zkušenosti Jardy Po-
spíšila. Celkově turnaj splnil očekávání, byla to 
velká šance pro mladé české hráče, deset z nich 
si připsalo body do rankingu ATP ve dvouhře,“ 
dodával Balaš.

„Byl to skvělý týden. Hrálo se mi dobře a výsledky 
tomu odpovídají. Cením si také úspěchu v deblu. 
Vítězství ve čtyřhře mi pomohlo také ve fi nále sin-
glu,“ uvedl Michal Konečný, dvojnásobný šampi-
ón druhého ročníku Prostějov Open.

Kolik prostějovských hráčů startovalo na Prostějov Open? V hlavní soutěži sedm – Konečný, 
Pavlásek, Šafránek, Rumler, Pospíšil, Kellovský a Jaloviec, v kvalifi kaci dostali šanci Herzán, 
Kocourek, Děrkas, Prokop a Orlita. V deblu nastoupily čtyři páry TK AGROFERT. Finále se pak 
hrálo podle prostějovských not, Ivan Konečný vyhrál dvouhru, spolu s Pospíšilem i čtyřhru, v de-
blu stál na druhé straně další Prostějovák Robert Rumler.

Loni ovládl premiérový turnaj kategorie futures Prostějov Open Jiří Veselý, vy-
hrál dvouhru i čtyřhru, letos se to podařilo třiadvacetiletému Michalu Konečné-
mu (TK AGROFERT Prostějov). Čtyřhru vyhrál s klubovým kolegou Jaroslavem 
Pospíšilem. Loňský turnaj byl pro Jiřího Veselého prvním velkým krokem do 
světové stovky, před turnajem byl loni na 531. příčce ATP. Michal Konečný byl 
letos o 163 míst výš a určitě by se chtěl vydat stejnou cestou jako Jiří Veselý.
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WIMBLEDON
2013

Dvě čtvrtfi nále a půlka titulu
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„Je jasné, že postup do čtvrtfinále je 
lepší, než porážka v prvním kole... Na 
druhou stranu čtvrtfinále není žádný 
úžasný výsledek. Poslední zápas uká-
zal, že mám stále na čem pracovat. Mu-
sím jít pořád dál a být trpělivý.“

Před čtvrtfinálovými zápasy mnozí už 
viděli Petru Kvitovou ve finále, Wimble-
don už byl bez hlavních favoritek, Se-
rena Williamsová prohrála v osmifinále 
s Němkou Lisickou, Marii Šarapovovou 
překvapivě vyřadila Portugalka Larche-
rová de Britová. Světová dvojka Viktoria 
Azarenková kvůli zranění z minulého 
zápasu nenastoupila do druhého kola 
s Italkou Flavií Pennettaovou. „Hvězdy 
vypadly a do závěru turnaje postoupily 
jiné hráčky. To se někdy stává,“ komen-
tovala to Petra Kvitová. Určitě musela 

cítit velký tlak, žebříček WTA k tomu 
navíc dával přesvědčivé argumenty. 
„Každý už mě viděl ve finále. Tlak byl 
opravdu cítit. Je to další zkušenost a 
věřím, že mě to posílí. Petra měla s Bel-
gičankou Kirsten Flipkensovou pasivní 
bilanci vzájemných zápasů – 1:2, Wim-
bledon ji považoval za velkou favoritku. 
Jsem zklamaná. Je to nevyužitá příle-
žitost,“ říkala smutná Petra po zápa-
se, ve kterém měla viditelné zdravotní 
problémy. Brala to jako jeden z důvodů 
překvapivého wimbledonského klopýt-
nutí? „To bych neřekla, i když mě bolelo 
v krku a měla jsem v něm knedlík. Od 
druhého setu jsem se cítila ospalá, ale 
nechci na to porážku svádět. Soupeřka 
hrála opravdu výborně a já jsem udě-
lala v rozhodujících okamžicích několik 
zbytečných chyb.“ Do rozhodujícího 
setu přesto vstoupila lépe Petra, na-
víc měla dokonce brejkbol na 3:1. Na 

postup to nestačilo. Za stavu 4:4 však 
ztratila servis a o pár minut později celý 
zápas.

Petra Cetkovská měla za sebou dobré 
výkony v kvalifikaci, postoupila přes 
Australanku Olivii Rogowskou, Slovin-
ku Polonu Hercogovou ve třetím kole 
jasně přehrála Američanku Grace Mi-
novou. V kvalifikačních duelech neztra-
tila ani set… Na začátku turnaje porazila 
Chorvatku Vekičovou. Návrat na kurty, 
kde si loni tenistka zranila kotník a vy-
padla na delší dobu ze světového okru-
hu, si česká hráčka užila ve 2. Kole, kdy 
přehrála bývalou světovou jedničku 
Caroline Wozniackou. „Cítila jsem po 
mečbolu velké štěstí. Říkala jsem si, že 
je všechno možné,“ povídala Cetkov-
ská. Zastavila ji až Američanka Sloane 

Stephensová… Škoda, měla šanci jít dál. 
Lucie Šafářová si na začátku poradila s 
osmdesátou hráčkou světa Lauren Davi-
sovou, pak prohrála překvapivě s Italkou 
Knappovou. Jan Hájek nestačil na Fran-
couze Nicolase Mahuta.

Dvě české jedničky Petra Kvitová a Tomáš Berdych se probojovaly ve Wimble-
donu do čtvrtfi nále. Tomáš prošel mezi posledních osm naprosto suverénně, 
pak však narazil na jasného favorita Novaka Djokoviče. „Musel bych předvést 
výkon na hranici svých možností a to se nepodařilo,“ říkal Berdych po zápase. 
Zatím má se světovou jedničkou zápasovou bilanci 2:14, Tomáš vyhrál v roce 
2011 právě v semifi nále Wimbledonu a letos v Římě. Loni ve Wimbledonu 
scxprohrál Tomáš už v prvním kole s Lotyšem Gulbisem, letošní postup mezi 
posledních osm byl tedy žebříčkovým bonusem.
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Prostějovský klub se nakonec přece 
jen dočkal wimbledonského titulu, po-
lovinu za vítězství ve čtyřhře získala 
Barbora Krejčíková, která ve čtyřhře se 
Sparťankou Kateřinou Siniakovou vy-
hrály už titul na Roland Garros. Stejně 
úspěšné byly i ve Wimbledonu. V prv-
ním kole jasně přehrály domácí dvojici 
Boulterová, Wallaceová 6:0, 6:0, ve dru-
hém italsko-ruský pár Paironeová, Sili-
chová 6:1, 6:3, ve čtvrtfinále brazilsko-
-australskou dvojici Alvesová, Tomičová 
6:4, 6:0, v semifinále rumunsko-srbský 
debl Ducuová, Stojanovičová 6:3, 6:2, 
ve finále pak porazily hladce 6:3, 6:1 
Ukrajinku Anhelinu Kalininovou a Bělo-
rusku Irinu Šimanovičovou. „Měly jsme 

i slabší momenty, ale uměly jsme si v 
důležitých okamžicích pomoci servi-
sem. Turnaj jsme zvládly hlavou, i když 
žádný zápas nebyl snadný,“ radovala 
se z úspěchu Barbora Krejčíková, 
členka TK AGEROFERT. Je dobré ale 
také přidat, že výsledky Krejčíkové ve 
dvouhře měly být lepší, v prvním kole 
měla čtvrtá nasazená za soupeřku 
Angličanku Taylorovou, vyhrála jas-
ně, ve druhém vyřadila Japonku Oka-
muraovou, ve třetím kole Soyluovou 
z Turecka, ve čtvrtfinále pak nestači-
la na pátou nasazenou Američanku 
Townsendovou. Z Barbory Krejčíko-
vé se zatím stává úspěšná deblistka 
a to by bylo rozhodně málo…

Jak postupoval Berdych ve Wimbledonu? 

1. kolo:  Kližan  (Slovensko)  6:3, 6:4, 6:4 
2. kolo:  Brands  (Německo)  7:6(6), 6:4, 6:2 
3. kolo:  Anderson  (JAR)  3:6, 6:3, 6:4, 7:5 
4. kolo:  Tomic  (Austrálie)  7:6(4), 5:7, 6:4, 6:4 

čtvrtfi nále:  Djokovič  (Srbsko)  6:7(5), 4:6, 3:6

Cesta Petry Kvitové mezi osm nejlepších: 
1. kolo:  Vandewegheová (USA)  6:1, 5:7, 6:4 
2. kolo:  Svedová  (Kazachstán)  bez boje 
3. kolo:  Makarovová  (Rusko)  6:3, 2:6, 6:3 
4. kolo:  Suarez-Navarová  (Španělsko)  7:6(5), 6:3
čtvrtfi nále:  Flipkensová  (Belgie)  6:4, 3:6, 4:6
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Kvalita prověřená časem
        Quality Through The Ages

M O R AV IA 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-S TEEL .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



|64|

RADEK ŠTĚPÁNEK

a zatopená Sparta
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Poprvé to udělal Jiří Novák v roce 2002, 
tehdy byl potřetí ve fi nále prostějovského 
chalengeru a už před turnajem prohlásil, že 
všechny získané prize money věnuje pros-
tějovské nemocnici. „Poté, co jsem včera 
v debatě s doktorem Černoškem viděl fo-
tografi e ze zatopené Sparty, rozhodl jsem 
se věnovat polovinu prize-money z turnaje 
UniCredit Czech Open na pomoc tomuto 
klubu,“ říkal na závěr na tiskové konference 
po vítězném zápase druhého kola s Mert-
lem Radek Štěpánek. Tenisový areál TK 
Sparta Praha ve Stromovce byl pod vodou, 
tenisty a hlavně vedení klubu čekalo složité 
období.  

Za titul na UniCredit Czech Open získal 
Radek Štěpánek 15.300 eur (asi 394.000 
korun) a polovinu věnoval na obnovu za-
topeného areálu pražské Sparty, jejímž je 
členem. Peníze dali také Lukáš Rosol, Ně-
mec Florian Mayer či Fin Jarkko Nieminen. 
„Pomoc Spartě pro mě byla extra motivací. 
Sparta zažila kvůli povodním velkou hrůzu a 
jsem moc rád, že díky vítězství můžu fi nanč-
ně pomoci místu, kde se připravuju, když 
jsem doma. Ve Spartě mám veškeré pod-
mínky a hřeje mě u srdce, že jsem mohl po-
moci,“ říkal v Prostějově Radek Štěpánek. 
„Ostatním hráčům to asi taky nebylo lhostej-
né, a proto se ke mně přidali a přispěli ze 
svých prize money.  Tím, že jsou do Prostě-
jova zváni spoustu let, ví, že jsou to spojené 
nádoby se Spartou. Když viděli fotky, tak 
každý přispěl podle svých možností. Mys-
lím si, že každá taková pomoc je v tuto chvíli 
nenahraditelná, protože je to velká katastro-
fa. Já to už zažil u svých rodičů v roce 1997 
v Přerově, zažil jsem to v roce 2002 v Praze, 
takže vím, o čem mluvím. Jsem moc rád, že 
i v těchto chvílích se najdou lidi, kteří doká-
žou pomoci. Pevně věřím, že Sparta bude 
brzy znovu tak hezká, jako byla.“

Radek se v Prostějově choval jako dokona-
lý profesionál. Brzy ráno běhal, trpělivě se 
rozcvičoval, a když vstoupil na kurt, mnozí 
si vybavovali kalendář a přemítali – kolik mu 
už letos bude. Je zajímavé, že si na to skoro 
nikdo nevzpomněl, když loni 18. listopadu 
navečer ve fi nále Davisova poháru porazil 
Almagra a posunul český tým do tenisové-
ho nebe. „Mnohokrát mi byl předhazován 
můj věk a pořád tomu tak je. Ale teď se věk 
ve sportu posouvá pořád dál a já se snažím 
pracovat na maximum. Stojí to hodně dřiny, 
ale dokud mě budou nosit nohy, půjdu do 

toho i nadále,“ říkal pak v O2 Aréně na tis-
kové konferenci. 

Letos v lednu podstoupil operaci vyhřezlé 
ploténky, pak přestal cítit dva prsty pravé 
ruky, všechno překonal a vracel se zpět. 
Při dubnovém čtvrtfi nále Davis Cupu proti 
Kazachstánu v Astaně se ještě trápil, stej-
ně jako na dalších turnajích. Prostějovský 
turnaj vyhrál už v letech 2003, 2004 a ur-
čitě měl letos velkou motivaci – vyhrát ho 
potřetí. „Do Prostějova jezdím vždycky se 
stejným cílem, uhrát co nejlepší výsledek. 
Párkrát jsem byl i blízko dalšímu titulu, ale 
teď, po zranění je pro mě všechno jiné. Ka-
ždý zápas, který tady vyhraju, je pro mě vel-
kým vítězstvím a dá se říct, že je to pro mě 
tou nejlepší léčbou. Takovou terapií se tady 
chci léčit!“ odpovídal s pokorou před turna-
jem. Určitě dobře ví, že se mu jeho tenisový 
čas krátí a snaží se využít každou minutu. 
Ale rád připomínám, neptejte se ho na věk 
a začněte se obdivovat cestě, po které jde. 
Věřte, ať se na ni díváte z jaké chcete strany 
– není jednoduchá…

Jako dokonalý profesionál se zachoval i ve 
chvíli, kdy viděl fotografi e zatopené Sparty. 
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ODEŠEL IVO MÜLLER
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Český a prostějovský tenis utrpěl velkou ztrá-
tu, 7. června 2013 odešel po dlouhé, těžké 
nemoci Ing. Ivo Müller, bylo mu jen třiapa-
desát let. „Pro všechny, kteří ho měli rádi, je 
to obrovská ztráta a jeho měli rádi opravdu 
všichni,“ vzpomíná na vynikajícího člověka a 
trenéra Miroslav Černošek. „Trpělivě hledal 
talenty, pod jeho vedením získal náš klub mi-
strovské tituly, ale to v této chvíli není důležité. 
Odešel člověk, který vštěpoval dětem morál-
ní hodnoty, dobře věděl, že sport je nejlepší 
školou, která jim otevírá dveře do života. Už 
to dělat nebude a všem nám bude chybět.“

„Svým jedinečným přístupem k těm nejmen-
ším tenisovým začátečníkům dokázal pro 
náš sport každoročně nadchnout desítky 
dětí, které se mu věnují dodnes. Výborně od-
hadl talent těch nejlepších a řadu z nich vy-
choval do české žákovské špičky. Na turna-
jích, které pravidelně navštěvoval, objevoval 
další talentované děti, umožnil jim příchod 
do Prostějova a využití místních špičkových 
tréninkových podmínek a tím rozvinul jejich 
tenisovou dráhu. Vrcholem jeho trenérské 
práce byly úspěchy týmů TK AGROFERT v 
minitenisu a babytenisu na mistrovství Čes-
ké republiky, které pod jeho vedením získaly 
celkem pět zlatých a dvě stříbrné medaile,“ 
vzpomínal na dokonalého spolupracovníka 
šéftrenér prostějovské mládeže Ivo Šilhánek. 
„Byl v tom nejlepším slova smyslu tenisový 
fanatik. Sledoval světové hvězdy, jejich zá-
pasy si nahrával a studoval. Pročítal články 
v tisku a na internetu, komentáře odborníků, 
věděl prostě vše o dění v českém i světovém 
tenise, znal systém turnajů a organizaci sou-
těží. Veškeré tyto poznatky se neustále snažil 
dávat do souvislostí a přicházel s návrhy, jak 
kterou soutěž, organizaci nebo systém vy-
lepšit, upravit a zdokonalit. Nejintenzivněji se 
zajímal o nejmladší věkové kategorie tenistů, 
které mu byly nejbližší. Pro ně vypracovával 
své vlastní tréninkové postupy a metodické 
návody pro trénink. Svým aktivním přístu-
pem a získanými zkušenostmi se výrazně 
zasloužil o vybudování systému tenisové 
školy v TK AGROFERT Prostějov. Byl jedním 
z prvních, který začal hledat nové tenisové 
talenty v mateřských školách, pravidelně 

tam docházel a organizoval tenisové hodi-
ny. Spolupodílel se na projektu Minitenis do 
škol a vzniku soutěží minitenis a babytenis 
pod Českým tenisovým svazem. Dnes tyto 
kategorie i díky jemu považujeme za samo-
zřejmost,“ dodával Ivo Šilhánek.  

„Bylo nám velkou ctí, pane trenére, že jste 
trénoval naše děti,“   napsali rodiče oblíbené-
mu trenérovi na rozloučenou.

Čest jeho památce.

„Ivo Müller vštěpoval dětem morální hodnoty, dobře věděl, že sport je nejlepší školou, 
která jim otevírá dveře do života. Už to dělat nebude a všem nám bude chybět.“

Miroslav Černošek
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HISTORIE

Petra Cetkovská a Tomáš 
Berdych na kanářím pódiu
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 Už v sezóně 1998 stál prostějovský 
klub za zajímavým seriálem turnajů pro 
starší a mladší žactvo Nike Czech Juni-
or Tour, který obohatil českou mládež-
nickou termínovou listinu. Navíc prostě-
jovský TK PLUS podepsal při turnaji v 
Key Biscayne v roce 1999 smlouvu do 
roku 2002 s marketingovým ředitelem 
pro tenis z centrály Nike Chrisem Ver-
meerenem. „Pro prostějovský klub má 
podpis smlouvy s tak prestižní firmou 
NIKE velký význam,“ říkal tehdy gene-
rální manažer TK PLUS Miroslav Černo-
šek. „Firma nám pomůže vybavit svým 
kvalitním zbožím naše tenisové naděje, 
trenéry a kouče, sběrače a rozhodčí na 
turnaje a rozhodně dodá lesk našim ak-
cím. Jsme rádi, že se tato světoznámá 
firma spojila s aktivitami našeho klubu. 
Firma Nike ČR oblékla sběrače a roz-
hodčí na Nokia Cupu a při mužském 
challengeru Živnobanka Open. Své 
místo měla firma NIKE i při Mistrovství 
světa tenisových družstev do 14 let. Ve 
společném programu s prostějovským 
klubem ani v sezóně 1999 nechyběl 
seriál turnajů pro mladší a starší žactvo 
NIKE Czech Junior Tour.“ 

Seriál NIKE Junior Tour měl celosvě-
tové vyvrcholení, turnaj Masters Nike 
Junior Tour v Barceloně. Do královské-
ho tenisovém klubu se sjela vynikající 
konkurence a Češi měli patřit k nejlep-
ším. Petra Cetkovská, Lucie Šafářová 
a Tomáš Berdych z Prostějova, Tomáš 
Piskáček z I. ČLTK Praha. Lucka Šafá-
řová byla druhou nasazenou a spolu se 
Slovenkou Gajdošovou patřila k největ-
ším favoritkám. Petra Cetkovská měla 

mezi nasazenými čtyřku. „Pro mě je 
však Petra jedničkou. Turnaje do 14 let 
moc nehraje, snaží se prosadit na těch 
do 18 let a daří se jí to,“ říkal před tur-
najem Jaroslav Balaš. „Barcelonský tur-
naj má úroveň mistrovství Evropy, jsou 
tady nejlepší.“ Obě děvčata kráčela do 
finále s jistotou. Šafářová pak prohrála 
se Slovenkou Gajdošovou a Cetkovská 
ve finále porazila Maďarku Nemetho-

vou. „Od začátku mi mnozí říkali, že 
bych to měla v Barceloně vyhrát, ale 
dokud nepadl ve finále poslední míček, 
tak jsem na to nemyslela. Mám z toho 
samozřejmě velkou radost, ale pořád 
to nic neznamená,“ říkala po barcelon-
ském finále skromně Petra Cetkovská. 
Na finálovém turnaji Masters Nike Juni-
or Tour patřila při tréninku k nejpilněj-
ším. Nebylo ji líto, že nemá víc volného 
času jako její spolužačky? „Určitě ne. 
Tenis mi už taky hodně dal, viděla jsem 
spoustu zajímavých zemí a poznala 
hodně dobrých kamarádek a kamará-
dů. Každá věc má něco do sebe a na 
tenis nedám dopustit. I když taky někdy 
kvůli němu brečím. Kdybych nehrála te-
nis, tak bych prostě musela dělat něja-
ký jiný sport. Tenis mi také dal hodně 
zážitků, ke kterým bych se jinak nikdy 
nedostala.“ 

V závěru MASTERS přiletěl do Barcelo-
ny i Chris Vermeeren, šéf celosvětové-

ho tenisového marketinku firmy NIKE. 
„V Prostějově už třetí rok pracuje naše 
tenisová akademie pro střední Evropu 
a potěšilo mě, že mezi čtyřmi českými 
vítězi jednotlivých kategorií byli tři z to-
hoto klubu. Jsme rádi, že jsme začali 
spolupracovat právě s tímto klubem. 
Našli jsme tam opravdové profesioná-
ly, kteří jdou správnou cestou. Přeji jim 
velký úspěch, jsem přesvědčen, že si 

„V Prostějově je vždycky fajn.“ 

Jaromír Jágr | 1999
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ho zaslouží,“ říkal představitel Nike v 
Královském tenisovém klubu v Barce-
loně.

Marketingová agentura TK PLUS pokra-
čovala ve spolupráci s JÁGR Teamem 
a jeho hlavní hvězda opět rozesmála 
Prostějov. Tenisový areál byl v druhou 
červencovou sobotu plný, nejlepší ho-
kejista světa Jaromír Jágr si mohl opět 
upodepisovat ruku a svou rozesmátou 
tváří dával široko daleko najevo, že si 
z pátého místa Pittsburghu Penguins 
v Tenisovém poháru hvězd NHL ‚99 
vůbec nic nedělá. „V Prostějově je 
vždycky fajn. Zasmáli jsme se a snad 
se to lidem i přes ten déšť líbilo,“ říkal v 
podvečer Jaromír Jágr. Tenisový pohár 

hvězd NHL ‚99 opět přesně zapadl do 
filozofie firmy TK PLUS, odpovídal nála-
dě prázdnin a jména světových hokejis-
tů, stejně jako následné galaobsazení 
pohodové diskotéky, přitáhly diváky 

nejen z prostějovského regionu. „Vidět 
Jágra, Sýkoru, Ručinského, Beránka a 
další po jejich velkých výkonech v NHL 
na tenisovém dvorci je pro sportovní fa-
noušky a mnohé sponzory velice láka-
vé,“ dodával obchodní ředitel TK PLUS 
Petr Chytil. Tenisový pohár hvězd NHL 
pak měl dokonalou zábavnou tečku, v 
rámci maxidiskotéky se na centrálním 

dvorci představila skupina Lunetic a 
před ní navodil dokonalou diskotéko-
vou atmosféru Michal David. Součástí 
pestré hokejově-tenisové červencové 
soboty byl i prestižní VIP turnaj AGRO-
FERT Cup ‚99, kterého se zúčastnily 
zajímavé osobnosti veřejného života, 
byznysu, bankovnictví a kultury. Vyhrá-
la ho dvojice Hilčer – Hřebec, ve finále 
přehrála Velka s Navrátilem. V průběhu 
VIP party převzala primářka dětské-
ho oddělení prostějovské nemocnice 
MUDr. Květoslava Minaříková z rukou 
Jaromíra Jágra a Evžena Svobody šek 
na 100 000 Kč, který věnovala Léčiva, 
a.s.

V prostějovské městské sportovní hale 
se také uskutečnila další prestižní akce 
- IPB POJIŠŤOVNA Cup ‚99, meziná-
rodní nohejbalový turnaj trojic. „Byla 
to pro nás důležitá generálka na Mis-
trovství světa v nohejbalu, které by se 
ve spolupráci s Českým nohejbalovým 
svazem mělo v Prostějově konat v roce 
2000,“ konstatoval Chytil. V Prostějově 
se poprvé představili i výborní tenisté 
na vozíčku na Wheelchair Czech Open 
‚99, který uspořádal TK PLUS s Čes-
kým tenisovým svazem vozíčkářů. Zú-
častnilo se ho mj. devět hráčů z první 
světové dvacítky, celkově pak 76 hráčů 
ze 16 zemí. „Tato akce ukázala, že je 
náš areál pro tyto turnaje ideální. Chtěli 
bychom s představiteli Českého teniso-
vého svazu vozíčků a s agenturou ARS 
Production i nadále spolupracovat. 
Tato akce měla mezi obchodními part-
nery velice dobrý ohlas a navíc se mno-
zí přesvědčili, že i vozíčkáři předváděli 

vynikající tenis,“ konstatoval obchodní 
ředitel TK PLUS Petr Chytil. 

Exkluzivní tenisová exhibice v hale 
Sparty a poté už sedmé slavnostní vy-
hlášení Zlatého kanára, které se poprvé 
konalo v Praze, v hotelu Hilton – takové 
bylo vyvrcholení sezóny 1999 firmy TK 
PLUS. Prostějovští chtěli tímto teniso-

„Vzpomínám si samozřejmě na svého prvního Kanára, to jsem se ještě jako junior začal 
prosazovat na challengerech. V každém případě mě tehdy ocenění v anketě hodně po-
vzbudilo, uvědomil jsem si, že mi lidé kolem tenisu nejen věří, ale že taky ode mne čekají 
v příštích letech výsledky.“ 

Jiří Novák po zisku Zlatého kanára | 1999
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vým svátkem důstojně vkročit do roku 
2000. McEnroe sehrál exhibici s Jirkou 
Novákem a večer mu pak v hotelu Hil-
ton předal nejprestižnější cenu Zlatého 
kanára. Američan se v Praze choval 
jako stoprocentní profesionál, přitom 
tak málo chybělo a exhibice se vůbec 
nekonala. Smlouva TK PLUS s firmou 
NIKE nabízela šanci dostat do Prahy 
či na Hanou atraktivního tenistu na ex-
hibici a v roce 1999 toho prostějovští 
konečně využili. „S prostějovským klu-
bem máme velice dobrou spolupráci a 
chceme mu zajistit opravdu zajímavého 
smluvního hráče na exhibici,“ říkal už 
před časem šéf celosvětového teniso-
vého marketinku firmy NIKE Chris Ver-
meeren a padala přitom zajímavá jmé-
na, byl mezi nimi i Andre Agassi. 

„Při těchto jednáních jsme zvažovali, 
kdo je zajímavý pro Českou republiku, 
jak je u nás oblíbený, jaké má charisma. 
Ano, hovořilo se i o Agassim, ale bylo 
to v době, kdy se pohyboval ve druhé 
stovce a jen málokdo věřil, že se ješ-
tě pokusí on tak skvostný comeback. 
Taky se pak následně bralo v úvahu, že 
Agassi už hrál v Ostravě a chtěli jsme 
prostě jinou tvář,“ říkal Zdeněk Duplák. 
On to nakonec byl, kdo pak provázel 
v Praze Johna McEnroea na každém 
kroku. Bylo kolem toho hodně starostí, 
nové a nové hledání míst v letadlech do 
Evropy, až si McEnroe konečně do jed-
noho z nich sedl. To už v hale Sparty 
finišovaly exhibiční přípravy, prostějov-
ská parta pod vedením Michala Ptáč-
ka se činila. Všichni si oddechli, když 
se John McEnroe objevil na pražském 
Ruzyňském letišti a už bylo jasné, že 
proti McEnroeovi nastoupí Jirka Novák. 
Ten kvůli exhibici a kanáří anketě také 
přiletěl z Ameriky. Nakonec John Jirku 
v plné hale pražské Sparty porazil, ale 
o výsledek vůbec nešlo. „Moc se mi 
zápas s Johnem líbil,“ říkal spokojený 
Novák.

Už posedmé a premiérově z hotelu 
Hilton vyletěli nejen do tenisového 
světa noví kanáři, největší tenisové 
osobnosti, oceněné v anketě časopisu 
Tenis. „Jsem rád, že se mi podařilo v 
této anketě uspět,“ říkal v hotelu Hilton 
Jiří Novák. Vedle titulu Nejlepší český 
hráč získal i hlavní trofej Zlatý kanár. 
„Na začátku sezóny jsem ale s tímhle 
výsledkem vůbec nepočítal. Byli tu Kor-

da i Novotná, oba se v anketě vždyc-
ky prosazovali a proto jsem na úspěch 
ani nemohl pomyslet. Navíc to na za-
čátku sezóny nevypadalo, že by oba 
měli končit. Snažil jsem se dál hrát svůj 
nejlepší tenis, a že to nakonec takhle 
dopadlo, jsem moc rád.“ Nejprestižněj-
ší tečku za kanářím tenisovým svátkem 
udělal John McEnroe. Předal spolu s 
ostatními Jiřímu Novákovi Zlatého ka-
nára, a když se ho moderátorka Lucie 
Výborná zeptala – jaký že má vztah k 
velkým československým hráčům mi-
nulosti – Martině Navrátilové či Ivanu 
Lendlovi, trochu se zašklebil, podrbal a 
jen tak úsečně křikl do hlediště - „Jirku 
mám nejraději“. Jiří Novák byl prostě v 
poslední listopadový večer roku 1999 
největší českou tenisovou hvězdou... 

Jiří Novák byl na kanářím pódiu už při 
prvním ročníku Zlatého kanára ve tři-
adevadesátém roce. Tehdy získal titul 
Talent roku. „Vzpomínám si samozřej-
mě na svého prvního Kanára, to jsem 
se ještě jako junior začal prosazovat na 
challengerech. V každém případě mě 
tehdy ocenění v anketě hodně povzbu-
dilo, uvědomil jsem si, že mi lidé kolem 
tenisu nejen věří, ale že taky ode mne 
čekají v příštích letech výsledky.“ A co 
ze sebe vyhrkl na pódiu prostějovské-
ho divadla Jirka v roce 1993? „Zatím 
si pořádně neuvědomuji, co se mi po-
dařilo, v každém případě jsem rád, že 
jsem vyhrál a že bych jednou chtěl zís-
kat hlavní cenu, to snad ani nemusím 
říkat, ne?“ 

Poprvé byli Talenty roku vyhlášeni vel-
ké prostějovské naděje Petra Cetkov-
ská a Tomáš Berdych. „Já opravdu ne-
vím, co tam na tom jevišti budu dělat?“ 
říkala ještě pár minut před svým de-
korováním Petra Cetkovská, která su-
verénně vyhrála svou kategorii a měla 
cestu do velkého tenisu dobře nastar-
tovanou. „Já se nejlíp cítím na kurtě,“ 
říkala s trochu rozechvělým hlasem. A 
pak stejně jako Tomáš Berdych přidala, 
že má v Prostějově nejlepší podmínky a 
že se jí tam moc líbí. „Nikde jinde bych 
nemohla hrát. Navíc mám pocit, že mi 
každý přeje a chce, abych vyhrávala. 
I proto mě strašně mrzelo, že jsme na 
mistrovství světa neuspěly a prohrály 
se Slovenkami. Proto jsem to taky ob-
rečela a přišlo mi to líto. V klubu máme 
určitě nejlepší podmínky v republice a 
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jsou tam také výborní trenéři. Když se 
mi něco podaří, tak se tam hrozně ráda 
vracím, protože na všech je vidět, jak 
velkou z toho mají radost.“ A jak přijala 
ocenění Petra Cetkovská Talent roku? 
„Měla bych si ho vážit, ale zároveň je to 
pro mě velká tíha. Lidi se na mě dívají ji-
nak, než dřív, už vím, že je nesmím zkla-
mat. Samozřejmě, všichni chtějí, abych 
co nejvíce vyhrávala, získávala tituly, já 
to chci taky, ale hlavně chci, aby mě te-
nis pořád bavil.“ A Tomáš Berdych? „Já 
nikomu nic nezávidím,“ odpověděl na 
dotaz, zda mu přece jen něco v jeho 
juniorské tenisové cestě nechybí.

Právě v juniorských kategoriích zatím 
nejvíce dominoval prostějovský teni-
sový klub. Chlapecký titul Talent roku 
po celých sedm let každoročně putoval 
na Hanou. Po Novákovi vyšel na laure-
átské pódium třikrát Michal Tabara, v 
roce 1997 Robin Vik a o rok později 
Jaroslav Levinský. „Považovali jsme 
tuhle kategorii vždycky za prestižní,“ ří-
kal šéf prostějovského tenisu Miroslav 
Černošek. „Myslím si, že je určitým mě-
řítkem perspektivy tenisového klubu. 
Samozřejmě, může být někde junior-
ská hvězda, která předčí ostatní, ale za 
našimi oceněnými byly i týmové tituly. 
Ty jednoznačně dokazují sílu.“ Také 
dívčí Talent roku v posledních třech le-
tech patřil Prostějovu. Po dvou oceně-
ních Deniely Bedáňové v letech 1997 a 
1998 přilétl Kanár Petře Cetkovské. 

A jak to bylo v roce 1999 s nejprestiž-
nější trofejí Zlatý kanár? Od roku 1993 
patřila Prostějovu. V bilanci dosavad-
ních sedmi ročníků jednoznačně kra-
lovala Jana Novotná, která získala Zla-

tého kanára čtyřikrát. V premiérovém 
ročníku v roce 1993 si ho odnesl Karel 
Nováček, v pátém v roce 1997 pak Petr 
Korda. Ten měl sice za svým jménem 
klub TK Slavia PU Plzeň, ale v době 
vyhlašování už s ním měl Černošek 
podepsanou smlouvu... Celkově bylo 
za sedm let uděleno 61 trofejí a třicet 
jich měl na svém kontě právě Prostě-
jov a k tomu se daly klidně přičíst dva 
Kordovy ze sedmadevadesátého roku. 
Anketa Zlatý kanár byla do roku 1999 
organizačně spojena s Prostějovem. 
„Udělali jsme moc dobře, že jsme do 
této akce vstoupili. Anketa má velkou 
budoucnost,“ říkal ve třiadevadesátém 
Miroslav Černošek, ale rozhodně si teh-
dy nikdo nepomyslel, že se tento pod-
nik rozroste do tak velkých rozměrů. 
Od začátku nasadili Prostějovští v or-
ganizaci vysokou laťku a ta odrazovala 
další zájemce o případné vyhlašování 
ankety. Sedmý Zlatý kanár měl v roce 
1999 premiéru v Praze, prostějovská 
marketingová firma TK PLUS se poprvé 
představila v hlavním městě a rozhod-
ně slavila organizační úspěch. 

Ve vídeňské Státní opeře se na konci 
roku 1999 konal galavečer s volbou 
Světových sportovců století, zastou-
pení tam měl i tenisový Prostějov díky 
legendárnímu tyčkaři Sergeji Bubko-
vi. Právě on dal Miroslavu Černoškovi 
jednu ze svých čtyř pozvánek. „Nechci 
samozřejmě ani v nejmenším srovnávat 
s vídeňským galapodnikem to, co se 
snažíme dělat my, ale i naše obchodně-
-marketingová firma TK PLUS ve spo-
lupráci s představiteli města připravuje 
na rok 2000 velkou show a tak jsme ve 
Vídni jednali s manažerem Michaela 
Jordana a Carla Lewise. A při takové 
příležitosti je samozřejmě hodně šancí 
potkat se se zajímavými lidmi ze světa 
sportovního marketingu. Navázali jsme 
určitě prospěšné kontakty, které v příš-
tích měsících jistě využijeme,“ říkal teh-
dy Černošek. Šéfem šestnáctičlenné 
poroty byl prezident MOV J. A. Sama-
ranch, byli v ní mj. Ion Tiriac či šéf ATP 
Tour Mark Miles. V červnu 1999 vybrali 
sportovní novináři z patnácti zemí 91 
kandidátů – 21 žen a 70 mužů na vítě-
ze v sedmi kategoriích. Mezi vybraný-
mi byla také gymnastická šampiónka z 
Her v Mexika Věra Čáslavská a trojná-
sobný olympijský vítěz z Helsinek Emil 
Zátopek, nechyběla tam ani Martina 
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Navrátilová. „Byl jsem jen pár metrů od 
jedné z největších sportovních legend, 
boxera Muhammada Aliho a jeho síla, s 
jakou bojuje proti Parkinsonově nemoci 
nám všem tlačila slzy do očí,“ vzpomí-
nal Černošek. Samozřejmě, ten vídeň-
ský večer byl o Světových sportovcích 
století, ale mnohem více z něj byla cítit 
atmosféra lidskosti, vzájemného poro-
zumění a jak řekl plavecký genius Mark 
Spitz – „sport je přece nejkrásnější zá-
bavou lidstva.“ 

TK AGROFETRT Prostějov byl v sezó-
ně 1999 opět jasně nejlepší v České 
republice. Klubová filozofie však už ně-
kolik let rozhodně nestála na počítání 
domácích přebornických titulů, i když 
na začátku tenisové cesty jsou nezbyt-
nou podmínkou. „Samozřejmě, chce-
me každý rok potvrzovat postavení nej-
lepšího klubu v České republice, ale 
rozhodující je prosazení na evropských 
a světových turnajích. Odtud pak vede 
cesta do velkého tenisu,“ konstatoval 
jeden z jednatelů TK PLUS Aleš Hil-
čer, šéf firmy MICOS, která nějaký čas 
stála i za marketinkovou společností 
M Sport service. Ta v regionu pomá-
hala zajišťovat prostředky na výchovu 
nových tenisových nadějí. „Jsme rádi, 
že se nám podařilo splnit to, co jsme 
si předsevzali. Na druhé straně bych 
ale opět rád připomenul, že jsme se 
v klubu vydali cestou větší náročnos-
ti. Nejlepší podmínky mohou dostávat 
opravdu jen tenisté a tenistky s průkaz-
nou perspektivou, musíme co nejlépe a 
nejefektivnější investovat finanční pro-
středky.“

Jak se v roce 1999 dařilo prostějov-
ským rekreačním tenistům? „Samozřej-
mě, jsme rádi, že cítíme velkou pod-
poru vedení našeho klubu, i když i my 
se snažíme pomáhat při nejrůznějších 
akcích a turnajích,“ konstatoval Jiří Bě-
hal, který byl předsedou komise rekre-
ačního tenisu v TK AGROFERT. Sezónu 
1999 začali rekreanti turnajem čtyřher 
mužů, hrálo se v prvních květnových 
dnech a zúčastnilo se ho 23 dvojic. 

Ve finále hlavní soutěže vyhrál pár Hu-
sařík, Kadlec nad dvojicí Černošek, 
Tomáš Langer. Konec září už tradičně 
patřil duelu s německým WTC Würzen, 
prostějovští vyhráli 12:5 a do svých sta-
tistik si zapsali, že to bylo už šestadva-
cáté vzájemné utkání. „Za tu dobu jsme 
navázali s našimi soupeři pěkné vztahy, 
možná bych měl říct, že nám jde přede-
vším o to, abychom si zahráli, ale tyto 
duely už mají svou prestiž, i když jsme 
se zatím skoro pokaždé radovali my,“ 
dodával Běhal. První říjnový víkend pa-
třily dvorce TK AGROFERT už tradičně 
čtyřhrám mužů OPEN ‚99, přihlásilo se 
24 dvojic a vítězství patřilo Kadlecovi 
se Sehnalem. Do finále se probojoval 
pár Kopečný, Tomáš Langr. Jako každý 
rok se hrál na závěr sezóny LADY Cup 
a nakonec se radovaly Černošková s 
Vysloužilovou, před Navarovými, ma-
minkou a dcerou, třetí byly Zatloukalo-
vá s Rullovou. Turnaje čtyřher vždycky 
byly v Prostějově mezi rekreanty velmi 
oblíbené, ale hlavní náplní vždycky 
byla v Prostějově dlouhodobá soutěž 
Liga rekreantů. „Vždycky nám záleže-
lo na klubové atmosféře a snažíme se, 
aby náš klub byl nejen nejlepší v Čes-
ké republice, ale i přirozeným centrem 
dobré pohody, kam se všichni rádi vra-
cejí. Vždycky se u nás táhlo za jeden 
provaz, přátelská tenisová atmosféra je 
na prvním místě,“ říkal v roce 1999 ge-
nerální manažer TK PLUS Miroslav Čer-
nošek, který se pravidelně zúčastňoval 
deblových turnajů.

Nejúspěšnější český tenista, vítěz an-
kety Zlatý kanár, Prostějovák Jiří Novák 
se stal hrdinou daviscupového duelu 
s Velkou Británií. Hrálo se v první úno-
rový víkend 2000 v hale v Porubě na 
pomalé antuce, Angličané byli velkými 
favority, měli v týmu Tima Henmana, 
hráče první světové desítky. Porubská 
hala byla pro daviscupový duel doslova 
ideální, sami Angličané před zápasem 
prohlásili, že tak dokonalé daviscupové 
zázemí ještě neviděli. 

Jiří Novák šel do daviscupového zá-
pasu jako česká jednička, stále ale 
působil dojmem, že se plně nevžil do 
přemýšlení stoprocentních týmových 
lídrů. V Ostravě však zvládl svou roli 

„Měla bych si tohoto ocenění vážit, ale zároveň je to pro mě velká tíha. Lidi se na mě dívají 
jinak než dřív, už vím, že je nesmím zklamat. Samozřejmě, všichni chtějí, abych co nej-
více vyhrávala, získávala tituly, já to chci taky, ale hlavně chci, aby mě tenis pořád bavil.“

Petra Cetkovská | Talent roku 1999
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dokonale. Pátek, sobota, neděle - tři 
body! V pátek profesorsky zajistil vyrov-
návací bod s Delgadem, musel vyhrát, 
jen tak mohl náš tým ještě myslet na 
vítězství. „Sláva Doseděl prohrál dost 
nešťastně a všichni čekali, že vyhraji,“ 
konstatoval Novák po vítězném duelu. 
„Kdyby hrál dnes Jirka první zápas, tak 
vedeme 2:0,“ říkal nehrající kapitán Jan 
Kukal těsně před páteční půlnocí v re-
cepci hotelu Imperial. „Henman by byl 
pod větším tlakem a Sláva by ho dora-
zil.“ 

Nehrající anglický kapitán John Lloyd 
po úvodních dvouhrách prohlásil, že 
o postupujícím rozhodne čtyřhra, jed-
noduchá daviscupová matematika na-
povídala, že už nepočítal s Delgado-
vým bodem proti Dosedělovi. „Ještě 
jsem nezažil, aby se před daviscupo-
vým zápasem tak intenzivně trénovala 
čtyřhra,“ říkal David Rikl už v průběhu 
týdne. Kukal si dokonale uvědomoval 

význam deblového bodu. „Henman 
výborně servíruje, má dobrý volej, ale 
nevěřím, že to celé utáhne. Čím dřív se 
bude snažit vzít na sebe zodpovědnost, 
tím lépe pro nás. Začne dělat chyby a 
pak – má v nohách čtyři a půl hodiny 
pachtění na pomalé antuce,“ říkal Ku-
kal před čtyřhrou. Třiatřicetiletý Broad 
nemohl Henmanovi pomoci k vítězství 
nad sehraným párem Novák – Rikl. Ti 
vyhráli první dva sety, ve třetím trochu 
nešťastně nedotáhli tiebreakové snaže-
ní do konce, ale ve čtvrtém setu už bylo 
vše jasné. „Ne, ani na chvíli mě nena-
padlo, že bychom měli prohrát tři sety 
po sobě,“ říkal Novák po vítězném de-
blu. „Pořád jsme si vnitřně věřili, věděli 
jsme, že musíme hrát spíše přes Broa-
da a tahle taktika se nám vyplatila,“ do-
dával Rikl. „Je to super, teď ještě udělat 
rozhodující bod. Angličané se tváří ja-
koby se nic nedělo, ale už mají stažený 
zadek, to se pozná,“ říkal Kukal. „Jirka 
má přece jen větší tlak než Sláva a to 
bude dělat Henmanovi starosti.“ 

Všichni si po deblu mysleli, že se ten zá-
pas už nedá prohrát, ale nikdo jakoby 
si nechtěl připomínat loňskou Belgii... 
Ostravská daviscupová neděle však 
byla úplně jiná. Fantastické ostravské 
obecenstvo pokračovalo v nadšeném 
povzbuzování, přijelo asi padesát fa-
noušků z Prostějova, vesměs členů klu-
bu a od začátku byli dokonale slyšet. 
Bubny, sirény, vlajky, skandovaná hes-
la. Písecká firma ALEA pro ně připravi-
la trička s nápisy FAN CLUB Prostějov 
a DAVIS CUP 2000. Ale ani ten největší 
optimista z party prostějovských fa-
noušků si nepomyslel, že jejich cesta 
do Ostravy bude mít tak fantastickou 
tečku. Jirka Novák před nedělním ve-
ledůležitým zápasem s Henmanem po-
zval na daviscupovou lavičku kamará-
dy z prostějovského klubu a tak Tomáš 
Langr, Stanislav Husařík ml., Jan Müller 
a extraligový Radek Štěpánek prožívali 
velké vítězství na dvorci. „Jirka je chtěl 
mít na lavičce, věděl, že jsou schopni 
navodit vítěznou atmosféru a také se 

„Každý hráč musí napřed porazit sám sebe, doslova prorazit nějakou vnitřní bariéru a skrz 
ni se dostat do velkého tenisu. Bylo to vidět i v hledišti. S nadšením, které propukalo při 
vítězných míčích, si lidé dodávali sebevědomí. Jsme malou zemí a potřebujeme velké 
úspěchy. Jen tak jsme schopni uvědomit si svou sílu, jen tak můžeme objevovat velké 
české hrdiny.“

Jan Kukal | po vítězství nad Anglií, 2000
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jim to podařilo,“ říkal po skončení roz-
hodujícího duelu nehrající kapitán Jan 
Kukal. „S prostějovským klubem jsem 
intenzivně spolupracoval, znám doko-
nale klubové zázemí a vím, jak se tam 
tenisem žije. Kluci byli fantastičtí, po 
každém úspěšném balónu lavičku do-
slova zvedali.“ 

Lavička hnala Jirku Nováka dopředu 
a Henman už jen těžko chytal dech. 
Prostějovský tenista přidal třetí rozho-
dující bod, po povinné výhře nad an-
glickou dvojkou a dobrém výkonu v 
deblu, deklasoval Henmana. Tyhle tři 
zápasy posunuly Nováka mezi české 
tenisové osobnosti a z prostějovské 
klubové jedničky se během daviscu-
pového víkendu stal tenistou, který do-
kázal zvednout prapor celého českého 
tenisu. Z tichého, někdy uzavřeného a 
neprůrazného kluka se najednou naro-
dil gladiátor, který uměl zvednout prst 
do vítězného gesta, aby si už koneč-
ně všichni všimli, že umí na sebe vzít 
odpovědnost. Výkon proti Henmanovi 
byl až k neuvěření a jeho vítězství mělo 
v sobě přesvědčivou samozřejmost. 
Udělal třetí bod stejně suverénně, jako 
Korda ve svých nejslavnějších daviscu-
pových letech. Novák toho samozřejmě 
řekl po vítězství hodně, ale za důsled-
né připomenutí stojí - „na Tima jsem si 
prostě věřil.“ Nedá se ani zapomenout 
na Novákovo suverénní a přesvědčivé 
vystoupení na oficiálním banketu, kde 
promluvil za český tým. 

„Tohle vítězství český tenis moc potře-
boval,“ říkal prezident ČTS Ivo Kader-
ka. Kapitán Kukal přinesl do týmu roz-
vážnou daviscupovou filozofii a podle 
něj měl úspěch s Anglií širší dopad, 
než jen postup do druhého kola. „Je 
to někdy pořád takové – české. Prostě 
se mi zdá, že každý hráč musí napřed 
porazit sám sebe, doslova prorazit ně-
jakou vnitřní bariéru a skrz ni se do-
stat do velkého tenisu. Bylo to vidět i 
v hledišti. S nadšením, které propukalo 
při vítězných míčích, si lidé dodávali 
sebevědomí. Jsme malou zemí a po-
třebujeme velké úspěchy. Jen tak jsme 
schopni uvědomit si svou sílu, jen tak 
můžeme objevovat velké české hrdiny, 
myslím nyní třeba na Jágra či Haška, 
které obdivuje celý svět. V tenise jsme 
je ale vždycky měli. Žemla, Koželuh, 
Menzl, Drobný, Kodeš, Lendl, Navrátilo-

vá či Mandlíková. Ti se vždycky chova-
li jako šampióni. A ti se poznají, když 
se v zápase vede. Hrát dobře, když se 
prohrává, to je snadné. Vést a dorážet 
zápas do vítězného konce, je v tenise 
nejsložitější.“ Český tým v Ostravě slav-
ně porazil Velkou Británii 4:1 a dokázal, 

že může v budoucnu ještě vyhrát vel-
ké zápasy. „Jirka Novák vzal na sebe 
velkou zodpovědnost a dokázal se s ní 
vyrovnat. Vyrostl ve velkou osobnost,“ 
říkal po zápase Jan Kukal.
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DRUHÉ ČTVRTLETÍ

Statutární město Prostějov dobře hospodaří 

Šafářová obhájila titul na Sparta Prague Open

Jiří Veselý vyhrál v Ostravě Prosperita Cup
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PROSTĚJOV MÁ PO ČESKU A PRAZE 
NEJLEPŠÍ HOSPODAŘENÍ. Statutární 
město Prostějov obhájilo národní ratingo-
vé hodnocení na úrovni Aa1.cz. Jedná se 
po ratingu celé České republiky a hlavního 
města Prahy o druhé nejvyšší hodnocení v 
rámci ČR. Výborné hodnocení města ratin-
govou agenturou Moody´s je umocněno 
výhledem do dalšího období, které je ozna-
čeno jako stabilní. Národní rating statutární-
ho města Prostějov na úrovni Aa1.cz odráží 
řadu faktorů, zejména závazek současného 
vedení města udržet nízkou úroveň zadluže-
ní a jeho dosavadní solidní provozní výsled-
ky v posledních pěti letech. „Takové oceně-
ní naší práce je příjemné, výsledek ovšem 
nepřeceňuji. Je potřeba si uvědomit, že roz-
počet města je do značné míry navázán na 
hospodaření státu, na kterém jsme závislí, 
ale nedokážeme ho ovlivnit. V každém pří-
padě patří mé poděkování všem, kteří se na 
úspěchu města podílejí, tedy zastupitelům, 
pracovníkům magistrátu a organizací, které 
město zřizuje,“ uvedl primátor statutárního 
města Prostějova Miroslav Pišťák.

KNÍŽKY V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ PROS-
TĚJOVSKÉ KNIHOVNY si v první dubno-
vou noc neodpočinuly. V rámci každoroční 
Noci s Andersenem se v knihovně totiž uby-
tovali ti nejpilnější malí čtenáři a čtenářky, 
kteří si spolu s paní učitelkou, knihovnicemi 
dětského oddělení a spoustou pizzy užili 
výjimečnou noc. Mezinárodní knihovnický 
projekt Noc s Andersenem, který si mimo 
jiné klade za cíl opět přivést děti k četbě 
knih, odstartoval již v roce 2000 v Uher-
ském Hradišti a od té doby se k pořádání 
akce přidávají další a další knihovny nejen 
v Čechách a na Moravě, ale i v zahraničí. 
Letošní ročník se nesl ve znamení 90. výro-
čí narození legendární české malířky a ilus-
trátorky Heleny Zmatlíkové. Třináctý ročník 
Noci s Andersenem se konal na více než 
1200 místech včetně Austrálie, USA, Rus-
ka a Německa, v českých a moravských 
knihovnách tak přespalo na šedesát tisíc 
dětí...

JAROSLAV MACHOVSKÝ OSLAVIL ve 
druhé polovině dubna významné životní ju-
bileum pětasedmdesátiny. Ligový tenista se 
celoživotně věnoval trenérské práci. Byl šé-
fem střediska vrcholového tenisu v Přerově, 
pomáhal s výchovou talentů v Prostějově, 
byl iniciátorem a jakýmsi „dozorem“ výstav-
by haly ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde jako 
šéfmanažer přivedl klub mezi českou elitu. 

„Prvním naším opravdu kvalitním skautem 
byl Jarda Machovský, v mládežnickém teni-
se se vyznal dokonale, Tomáše Berdycha a 
Lucku Šafářovou nám doporučil právě on,“ 
říká o spolupráci s Jaroslavem Machov-
ským Miroslav Černošek. V současné době 
pomáhá Jaroslav Machovský metodicky a 
radou tenistům v Trojanovicích. Připomeň-
me alespoň tři jména, jejichž nositelé to do-
táhli až ke světovému tenisovému vrcholu 
a byly v péči jubilanta – Andrea Holíková, 
Karel Nováček a wimbledonská šampiónka 
Jana Novotná. 

VK AGEL HLEDAL NOVÉ NADĚJE, v dru-
hé polovině dubna se ve velké tělocvičně 
na ZŠ Palacká uskutečnil výběr do družstva 
minižákyň, které tvoří dívky ročníků naroze-
ní 2001 - 2003. Na každoročně pořádanou 
náborovou akci přišlo devětadvacet mla-
dých volejbaluchtivých adeptek v doprovo-
du rodičů a kamarádek. Sportovní ředitel 
VK AGEL Peter Goga všechny přivítal, vy-
světlil organizaci výběru a zodpověděl do-
tazy rodičů. Děvčata byla rozdělena do čty-

řech skupin a postupně prošla testy házení 
s míčem, skoku do dálky z místa, slalomu 
s kotoulem vpřed a skokem na trampolíně. 
Nezávodilo se, tyto testy byly orientační a 
měly sloužit trenérům přípravky jako infor-
mace, na co se případně zaměřit. Přesto 
se u některých dívek projevila zdravá sou-
těživost a c htěly dosáhnout co nejlepšího 
výsledku.

AGEL ZA OSMDESÁT MILIONŮ zvedne 
kvalitu nemocnic v Přerově, Prostějově a 
Šternberku. Rekonstrukce chirurgického 
pavilonu v Přerově, nově vybavená lůžková 
část šternberské porodnice či úplně nové 
Centrum sportovní a preventivní medicíny v 
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Prostějově, tak vypadají investiční plány hol-
dingu AGEL, pod který spadají nemocnice 
ve všech třech městech. Změny se během 
léta uskuteční také v prostějovské nemoc-
nici, kde se kromě přestavby za zhruba 
čtyři miliony korun nakoupí i nové lékařské 
přístroje. „V Prostějově se chystáme inves-
tovat do úpravy neurologického oddělení, 
protože tato nemocnice byla zařazena do 
systému iktových center, tedy center pro 
léčení mozkových příhod,“ konstatoval ře-
ditel společnosti Středomoravská nemoc-
niční Tomáš Uvízl. Kromě toho v Prostějově 
bude také Centrum sportovní a preventivní 
medicíny. Vybudování centra vyjde nemoc-
nici na devět milionů. Poskytne vrcholovým 
sportovcům i veřejnosti všechny složky 
související se zdravotní péčí. Středomorav-
ská nemocniční patří do skupiny AGEL a 
provozuje nemocnice v Prostějově, Přerově 
a Šternberku od poloviny roku 2007. Za po-
sledních šest let společnost AGEL do ne-
mocnic investovala přes 600 milionů korun.

GABRIELA PANTŮČKOVÁ VYHRÁLA V 
PIEŠŤANECH, získala titul ve dvouhře na 
turnaji ITF18, kategorie 2. Na 35. ročníku 
PROFSTAV Slovakia Cup 2013 se navíc ješ-
tě spolu s Vendulou Žovincovou probojova-
la do semifi nále čtyřhry. Výsledky ve dvou-
hře pak přiblížily Gabrielu Pantůčkovou do 
hlavní soutěže juniorského Roland Garros 
v Paříži. Prostějovská dvojice David Poljak 
a Miroslav Herzán postoupila mezi posled-
ní čtyři v deblu. Jak postupovala Gabriela 
Pantůčková (1995) za titulem v Piešťanech? 
V prvním kole měla jako druhá nasazená 
volno, ve druhém kole porazila Slovenku 
Okálovou 6:2, 6:1, ve třetím Italku Hofero-
vou 6:0, 6:1, ve čtvrtfi nále přehrála krajanku 
Vondroušovou 6:3, 6:4, v semifi nále Ukra-
jinku Fedoryshynovou 6:1, 6:3. Ve fi nále si 
prostějovská juniorka poradila s domácí, 
třetí nasazenou Kristinou Schmiedlovou 6:3 
6:2. Ve čtyřhře vyřadily Pantůčková s Žovin-
covou ve druhém kole slovenský pár Husá-
rová, Veverková 6:2, 6:0, ve čtvrtfi nále další 
Slovenky Česnekovou, Stanikovou 7:5, 6:0, 
v semifi nále pak nestačily na rumunsko-ma-
ďarský pár Cristianová, Fabianová 6:3, 3:6, 
8:10.  

BARBORA KREJČÍKOVÁ (1995) SE 
PROBOJOVALA na turnaji ženského okru-
hu ITF s dotací 10 tisíc USD v chorvatském 
Šibeniku do fi nále dvouhry a spolu s Rus-
kou Leykinovou vyhrála čtyřhru. Ve dvouhře 
podlehla podruhé ve dvou týdnech Maďar-
ce Buktaové, v Šibeniku 3:6 2:6. V prvním 
kole porazila Chorvatku Fettovou 6:0, 6:0, 
ve druhém Španělku Lopez-Ruedaovou 

6:3, 6:0, ve čtvrtfi nále Slovinku Srimpfovou 
6:1, 4:6, 6:3, v semifi nále Ukrajinku Kovalet-
sovou 6:7(3), 6:3, 6:0 a ve fi nále nestačila 
na Maďarku Buktaovou. Ve čtyřhře s Rus-
kou Leykinovou vyřadily ve čtvrtfi nále fran-
couzsko-australský pár Leweursová, Stoja-
novičová 6:0, 6:2, v semifi nále Lisjakovou 
z Chorvatska a Američanku Sheikhanovou 
6:2, 6:1 a ve fi nále porazily nizozemsko-ně-
meckou dvojici Burgerovou a Klasenovou 
3:6, 6:3, 12:10.

MIROSLAV ČADA I ĽUBOMÍR PETRÁŠ 
ZŮSTÁVAJÍ NA LAVIČĚCE VK AGEL, 
společně vedou družstvo prostějovských 
volejbalistek už dlouhých pět let. A nyní je 
jisté, že vydrží u ženského výběru hanácké-
ho oddílu minimálně jednu další sezónu, i v 
soutěžním ročníku 2013/14. „Snažíme se v 
našem klubu pracovat koncepčním způso-
bem s určitou dlouhodobou vizí a výhledem 
na více let dopředu. Mirek Čada s Lubošem 
Petrášem odvádějí stabilně výbornou práci, 
čtyři roky byli maximálně úspěšní. Uplynulá 
sezóna sice nevyzněla zcela ideálně, ov-
šem kromě špatného vystoupení v Cham-
pions League mančaft splnil všechny cíle a 
proto jsme se rozhodli dát oběma koučům 
i nadále důvěru,“ konstatoval předseda 
správní rady VK Petr Chytil. „Moc si vážím 
důvěry, kterou jsem od klubového vedení 
opět dostal. A současně mám radost, že 
můžeme dál dělat s Lubošem, s nímž se mi 
skvěle spolupracuje. Naším nejbližším úko-
lem je teď postavit takový hráčský kolektiv, 
aby pokud možno jasně dominoval českým 
soutěžím a dokázal se prosadit v evropské 
Lize mistryň,“ dodal Miroslav Čada.

BASKETBALOVÉ NADĚJE,  mladší žáky-
ně TJ OP Prostějov obhájily titul mistra re-
publiky. „Holky ukázaly, že jsou tým, podaly 
kolektivní výkon. Mistrovství republiky bylo 
nejvyrovnanější, které jsem zažil, a opravdu 
tu bylo šest družstev, z nichž každé mohlo 
vyhrát,“ jásal bezprostředně po vyhlášení 
výsledků nadšený kouč domácího výběru 
Pavel Buriánek. Cestu za prvním místem 
zahájily mladší žákyně TJ OP jasnou výhrou 
nad Ostravou, o den později porazily Brno, 
které loni bralo stříbro. Proti Pardubicím 
marně dotahovaly manko a nakonec jim 
chybělo deset bodů. Před zbylými dvěma 
duely tak věděly, že již nesmí zaváhat. A po-
dařilo se jim jak otočit střetnutí s Hradcem 
Králové, tak si exhibičně užít závěrečný zá-
pas proti České Lípě. Jako jediné pouze 
jednou nevyhrály a prvenství jim neuniklo. 
Jaké bylo konečné pořadí mistrovství ČR, 
U14? 1. TJ OP Prostějov, 2. BK Studánka 
Pardubice, 3. BK Brno, 4. Sokol Hradec 
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Králové, 5. DDM Česká Lípa, 6. SBŠ Ost-
rava. V individuálních cenách byla Karolína 
Szcotková (TJ OP Prostějov) vyhlášena se 
78 body nejlepší střelkyní fi nálového tur-
naje, nejlepší hráčkou turnaje Karolína Šo-
tolová (Pardubice), z prostějovského týmu 
byla jako nejlepší hráčka vyhlášena Sarah 
Švagerová.

VOLEJBALOVÉ KADETKY SKONČILY 
V EXTRALIZE na druhém místě, stříbro si 
zajistily hned úvodním duelu druhého fi -
nálového turnaje na palubovce v Českých 
Budějovicích. Napřed mladé Hanačky po-
razily Plzeň, čímž s předstihem získaly stří-
brné vavříny vicemistryň ČR. Pozdější útok 
na zlato už nevyšel, ovšem v našem táboře 
přesto zavládla obrovská radost z velkého 
úspěchu! Jaké byly vyhlášeny výsledky? 1. 
Madeta České Budějovice 17 bodů, 2. VK 
AGEL Prostějov 10, 3. SK Španielka Řepy 
9, 4. Slavia VŠ Plzeň 0 bodů.

JIŘÍ VESELÝ VYHRÁL V OSTRAVĚ PRO-
SPERITA CUP, druhý challenger během 
tří týdnů! Po triumfu v polovině dubna v tu-
reckém Mersinu, triumfoval i na turnaji Pro-
sperita Open na antuce v Komenského sa-
dech. Ve fi nále porazil šestého nasazeného 
Belgičana Steva Darcise 6:4, 6:4. Právě 
Darcis přehrál v semifi nále Lukáše Rosola. 
S jakým cílem přijel Jiří Veselý na ostrav-
skou antuku? „Nedělal jsem si žádné velké 
ambice, na turnaji v Římě jsem si lehce po-
ranil patu, a když jsem znovu začal trénovat, 
měl jsem problémy s kotníkem. Dával jsem 
se pak do pořádku u pana profesora Ko-
láře, za tu péči bych chtěl moc poděkovat. 
Myslel jsem, že v Ostravě odehraji nějaké 
kolo a vůbec mě nepadlo, že bych se mohl 
dostat tak daleko a navíc celý turnaj vyhrát.“ 
Veselý v prvním kole porazil klubového ko-
legu Dušana Lojdu 7:5, 6:4, v osmifi nále 
dalšího člena TK AGROFERT Prostějov Ja-
roslava Pospíšila 6:7(3), 6:3, 6:3, ve čtvrtfi -
nále Rakušana Haidera-Maurera 7:6(3), 2:6, 
6:3, v semifi nále Slováka Mečíře 6:2, 6:4 a 
ve fi nále Belgičana Steva Darcise 6:4, 6:4. 
„Moc mě potěšilo, že se výrazně prosadil 
další hráč z líhně prostějovských talentů. Jir-
ka odehrál turnaj skvěle, zvládl velké zápa-
sy. Míří do světové stovky, je to skvělá zprá-
va pro daviscupový tým i pro budoucnost 
českého tenisu,“ pochvaloval si nehrající 
kapitán české daviscupové reprezentace 
Jaroslav Navrátil, který je od jara i osobním 
koučem Veselého, navíc s Veselým trénuje 
i jeho syn Michal. Jiří Veselý se k 6. 5. do-
stal v žebříčku ATP na 125. místo! „Minulý 
rok byl hodně těžký, v červenci jsem byl až 
pětistý na světě, pak to šlo hodně nahoru. 

Musím být trpělivý, makat dál a jít si za svým 
snem,“ říkal Veselý po fi nále. Veselý byl 
v době ostravského turnaje na 164. příčce, 
před rokem na 477. místě!

Poražený fi nalista Steve Darcis si spravil 
chuť ve čtyřhře, postoupil s krajanem Oli-
verem Rochusem do fi nále proti nejvýše 
nasazenému páru Bednarek-Kowalczyk 
z Polska a zvítězili 7:5, 7:5. Do semifi nále 
čtyřhry se také probojovali Veselý s Pavlás-
kem. Ten startoval na volnou kartu, předve-
dl výborný výkon v úvodním kole s prvním 
nasazeným Lukášem Rosolem, zápas měl 
výborně rozehraný a podlehl až 4:6 ve tře-
tím setu. Jaroslav Pospíšil se bez problémů 
kvalifi koval, v hlavní soutěži porazil druhého 
nasazeného a prohrál s Veselým. Zkuše-
nosti v kvalifi kaci dvouhry a v hlavní soutěži 
čtyřhry sbírali Dominik Kellovský (1997) a 
David Poljak (1996).

ČESKO-SLOVENSKÝ POHÁR BYL ZRU-
ŠEN, dlouholetá tradice měření sil nejlep-
ších mužských i ženských týmů obou států 
bývalé federace byla pro letošní rok přetr-
žena tím, že národní svazy po vzájemné 
dohodě tuto soutěž zrušily. Finálové duely 
mezi vítězkami i vítězi ČP a SP se dle pů-
vodního plánu měly uskutečnit 27. února v 
hale Sportcentra DDM Prostějov. Nečekaný 
postup mužů Liberce do semifi nále evrop-
ského Challenge Cupu však způsobil termí-
novou kolizi a ta se ukázala jako neřešitel-
ná. „Český volejbalový svaz navrhl, aby ČR 
v Česko-slovenském poháru zastupoval za 
daných okolností místo Liberce někdo jiný. 
Dukla se však možnosti získat nadnárodní 
trofej nechtěla vzdát a s daným řešením ne-
souhlasilo ani vedení Slovenské volejbalo-
vé federace. To následně odmítlo i druhou 
navrženou možnost, že by se fi nálový den 
ČSP rozdělil na dva, ženy by své střetnutí 
absolvovaly v původním termínu a muži v 
nově dohodnutém,“ konstatoval sportov-
ní ředitel VK AGEL Prostějov Peter Goga. 
Jednání mezi českou a slovenskou stranou 
tak dospěla k patu. Přesto ještě není osud 
Česko-Slovenského poháru 2013 defi nitiv-
ně zpečetěn, s novým návrhem přišel šéf 
prostějovského volejbalu Petr Chytil. „Jako 
ideální řešení současné situace vidím se-
hrát prestižní fi nálové zápasy někdy v září či 
říjnu coby součást přípravy na příští sezónu. 
Diváci budou zvědaví na hráčsky obměně-
né kolektivy, volejbalová úroveň by neměla 
nijak vážněji utrpět a přitom bude zachová-
na již řadu let fungující tradice. Návrh v tom-
to duchu hodlám probrat s šéfem Českého 
volejbalového svazu Zdeňkem Haníkem 
a uvidíme, co z toho vzejde,“ měl v plánu 
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Petr Chytil. Pokud se svou snahou uspěje, 
získají Agelky šanci po čtyřech předcho-
zích triumfech ovládnout ČSP již popáté 
v řadě za sebou.

TOMÁŠ BERDYCH POSTOUPIL DO SE-
MIFINÁLE antukového turnaje ATP World 
Tour Masters 1000 Mutua Madrid Open 
2013, dotace 4.303 867 eur. Ve druhém 
kole porazil Poláka Janowicze 6:7(3), 6:3, 
6:2, v osmifi nále Jihoafričana Anderssona 
7:6(5), 7:5. Pak si ve čtvrtfi nále poradil s 
britským svěřencem Ivana Lendla Andym 
Murrayem, který se 13. května posunul na 
druhé místo žebříčku ATP před Rogera Fe-
derera. Nakonec ale Berdych loňské fi nále 
v Madridu nezopakoval, přestože měl v se-
mifi nále v duelu se Stanislasem Wawrinkou 
nakročeno k výhře. Neudržel v rozhodující 
sadě vedení 4:2 a se Švýcarem prohrál 3:6, 
6:4, 4:6. Jak hodnotil Berdych madridský tý-
den? „Jsem rád, že jsem porazil Murrayho, 
taková výhra mi letos chyběla. Mám za se-
bou další solidní týden, škoda, zápas s Wa-
wrinkou jsem měl ve třetím setu dobře roze-
hraný. Musím se z toho sebrat a jít znovu do 
toho, šlapat dál. Příští týden je další velký 
turnaj, tohle se budu muset snažit dostat z 
hlavy co nejrychleji, začít znovu makat a jít 
do dalšího turnaje.“

LUCIE ŠAFÁŘOVÁ ZÍSKALA DRUHOU 
DEBLOVOU TROFEJ, na turnaji Mutua 
Madrid Open 2013 vyhrála spolu s Ruskou 
Anastasií Pavljučenkovovou a do deblové-
ho žebříčku WTA si připsala 1000 bodů! S 
Ruskou Pavljučenkovovou porazily ve fi nále 
Caru Blackovou (Zim.) a Marinu Erakovico-
vou (NZ) 6:2, 6:4 a dosáhly druhého spo-
lečného úspěchu po loňském Charlestonu. 
Právě v americkém Charlestonu se Šafářo-
vá před měsícem radovala z úspěšné obha-
joby, letos však byla její spoluhráčkou Kris-
tina Mladenovičová z Francie. V letošním 
žebříčku deblových dvojic patří česko-ruský 
pár do elitní desítky. V prvním kole porazi-
ly Šafářová s Pavljučenkovovou španělský 
pár Muguruzaová – Torro-Florová 6:4, 6:2, 
ve druhém americko-indickou dvojici Ma-
tteiková-Sandsová – Mirzaová 7:5, 6:1, ve 
čtvrtfi nále Slovenku Husárovou a Němku 
Lisickou 6:2, 3:6, 10:7, v semifi nále Fran-
couzku Mladenovičovou a Voskobojevovou 
z Kazachstánu 6:7(4), 6:0, 10:7.

NA TURNAJI BOHEMIA CAFEX CUP 
2013, nejvyšší kategorie 1, TE do 14 let po-
stoupila Magdaléna Pantůčková (1999) do 
semifi nále dvouhry, Anna Slováková (1999) 
přidala ve dvouhře čtvrtfi nálovou účast. 
V prvním kole porazila Pantůčková Němku 

Hrdou 6:0, 6:1, ve druhém Slovenku Ro-
háčovou 6:7, 6:3, 6:3, ve třetím kole Srbku 
Popovičovou 6:4, 6:4. Ve čtvrtfi nále členka 
TK AGROFERT Prostějov vyřadila Italku Ca-
pogrossovou 7:5, 6:4 a v semifi nále smolně 
prohrála s první nasazenou Ruskou Ansha-
baovou 4:6, 6:3, 6:7(5). I přes semifi nálovou 
porážku potvrdila Magdaléna Pantůčková 
své umístění v první desítce evropského 
žebříčku dívek do 14 let!

VE FRANCOUZSKÉM LE PASSAGE, na 
prestižním turnaji Tennis Europe do 12 let 
se v rámci reprezentačního výjezdu ČTS 
představily také prostějovské hráčky Anna 
Sisková a Tereza Najmanová (obě 2001). 
Ve dvouhře každá postoupila do třetího 
kola a společně vyhrály čtyřhru. A co je 
rozhodující, získaly první zahraniční zkuše-
nosti. Jaká byla cesta Siskové a Najmanové 
k titulu ve čtyřhře? V prvním kole porazily 
Francouzky Janicijevičovou a Leonardo-
vou 6:3, 6:2, ve druhém česko-ruský pár 
Šebestová, Sarviová 6:2, 6:0, ve čtvrtfi nále 
portugalskou dvojici Silvaová, Carolinaová 
6:1, 6:0, v semifi nále Angličanky Armstron-
govou a Raducanuovou 6:2, 6:3 a ve fi nále 
přehrály sestry Olanovské z Ruska 6:1, 6:0.

MICHAL KONEČNÝ VYHRÁL DVOUHRU 
a společně s Američanem Hochwaltem i 
čtyřhru na turnaji futures (10 tis. USD) v řec-
kém Marathonu. Ve dvouhře v prvním kole 
vyřadil domácího Theodoroua 6:0, 6:1, ve 
druhém Američana Bazrganiana 6:2, 6:3, 
ve čtvrtfi nále Řeka Mikose 6:2, 6:3, v semi-
fi nále Bulhara Bakalova 6:3, 6:2 a ve fi ná-
le přehrál Kanaďana Peliwoa 5:7, 7:5, 7:5. 
Ve čtyřhře vyřadil pár Konečný, Hochwalt 
v prvním kole pár Ho (TPE), Standler (NZL) 
6:4, 6:4, ve čtvrtfi nále řeckou dvojici Kalo-
velonis, Kapogiannis 6:0, 4:6, 11:9, v semi-
fi nále syrsko-francouzský pár Abdelnoru, 
Martin 4:6, 7:6, 10:7 a ve fi nále porazili Řeky 
Angelinose a Jakupoviče 6:3, 7:6.

ZDENĚK DĚRKAS (1996) VYHRÁL DO-
ROSTENECKÉ ÁČKO, celostátní turnaj 
nejvyšší kategorie A, který pořádal TK Ústí 
nad Labem. Děrkas porazil ve druhém kole 
Davida Potužáka (TCG Karlovy Vary) 6:1, 
6:7, 6:4, ve třetím kole Jakuba Rozlivka (TK 
Slavia Plzeň) 6:2, 6:3, ve čtvrtfi nále Jana 
Pobořila (TK DEZA Valašské Meziříčí) 6:3, 
6:4. V semifi nále Děrkas vyřadil Jaroslava 
Vondráška (I. ČLTK Praha) 6:1, 6:3 a ve fi -
nále Kryštofa Jánošíka (TK Sparta Praha) 
3:6, 6:0, 6:2.

CENY MĚSTA PROSTĚJOVA ZA ROK 
2012 byly předány v druhé polovině května 
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v obřadní síni prostějovské radnicE. Prestiž-
ní ceny za loňský rok obdrželi Jiří Kremla 
za dlouholetou podporu mládežnického 
sportu a tělovýchovy a dlouholeté působe-
ní v Komisi pro mládež a tělovýchovu Rady 
města Prostějova, Bohuslav Pacholík za 
soustavné a dlouhodobé zaznamenávání 
života v regionu, kdy čtyři desítky let vysta-
vuje a publikuje v regionu, Alena Spurná za 
působení v oblasti školství a kultury, v le-
tech 2003 až 2013 byla ředitelkou Městské-
ho divadla v Prostějově, kdy navázala na 
tradici vynikající moravské stagiony. Cena 
dále byla předána Miroslavu Šmídovi za 
mnohaletou činnost v oblasti muzejnictví, 
archeologie a výtvarnou činnost propagují-
cí Prostějov a Zdeňku Vychodilovi za více 
jak padesátiletou obětavou a nenapodobi-
telnou činnost pro veřejnost našeho města 
v oblasti sportu, osvětové práce a propaga-
ce města Prostějova. Prestižní cena patří i 
mužskému pěveckému sboru Orlice Pros-
tějov za šíření tradice mužských pěveckých 
sborů. Orlice v letošním roce oslaví 150 let 
od svého vzniku. Ceny města Prostějova se 
udílejí od roku 2006. „Celkem bylo už oce-
něno 48 osobností a dva hudební subjekty. 
Výběr těch, kteří si Cenu města Prostějova 
zaslouží, je rok od roku složitější. V našem 
regionu působí mnoho kvalitních osobnos-
tí, ale ocenění tohoto typu může obdržet 
pouze šest z nich,“ konstatoval Miroslav Piš-
ťák, primátor statutárního města Prostějova.

LÉKAŘ VK AGEL PROSTĚJOV PAVEL 
NAVRÁTIL BYL DVAKRÁT VYZNAME-
NÁN, ani jedno ocenění však nesouvisí s 
volejbalem, přesto rozhodně stojí za pozor-
nost i uznání. V rámci tradičních Cen města 
Prostějova byl Pavel Navrátil oceněn coby 
člen pěveckého sboru Orlice, a o dva dny 
později se lékař prostějovských volejbalis-
tek vydal na další slavnostní akt, tentokráte 
do sálu Klášterního hradiska v Olomouci. 
Právě tam převzal Zlatý kříž Českého čer-
veného kříže za bezplatné dárcovství krve.

LUCIE ŠAFÁŘOVÁ OBHÁJILA TITUL 
NA SPARTA PRAGUE OPEN, čtvrtý roč-
ník turnaje ITF s dotací 100 tisíc dolarů na 
dvorcích ve Stromovce opět vyhrála druhá 
nasazená tenistka TK AGROFERT Prostě-
jov. Světová pětadvacítka porazila ve fi nále 
Rumunku Alexandru Cadantuovou 3:6, 6:1, 
6:1, kterou v závěrečném zápase skoro 
nikdo nečekal. Jak postupovala Šafářová 
do fi nále? V prvním kole přehrála Srbku 
Kruničovou 6:4, 6:3, ve druhém Rakušanku 
Meusburgerovou 7:6(4), 6:3, ve čtvrtfi nále 
Portoričanku Puigovou 6:7(5), 6:4, 6:2 a 
v semifi nále Slovenku Čepelovou 6:0, 7:5. 

Hned v úvodní den se postarala o velké 
turnajové překvapení osmnáctiletá Tereza 
Smitková hladce ve dvou setech porazila 
pátou nasazenou, 65. hráčku WTA Švéd-
ku Johannu Larssonovou a připsala si tak 
nejcennější vítězství v kariéře. Larssonová 
byla v minulosti už v Top 50, na 46. místě v 
žebříčku WTA. Škoda, že Tereza nedotáhla 
do vítězného konce dobře rozehraný zápas 
dalšího kola, i kvůli menším zkušenostem 
podlehla Američance Sanchezové ve třech 
setech. Do fi nále postoupila rumunská 
tenistka Alexandra Cadantuová, která v 
semifi nále přehrála Američanku Irinu Fal-
coniovou. Rumunka začala fi nále výborně, 
vyhrála první set, pak se ale ukázala síla Ša-
fářové, od druhého převzala iniciativu a za 
pomoci plných tribun zápas otočila. „Jsem 
strašně šťastná, že se mi to podařilo znovu 
vyhrát, je to krásný pocit. Byl to velmi těžký 
zápas, především v prvním setu jsem se cí-
tila hodně špatně, pak jsem to naštěstí oto-
čila a už to bylo dobré.“ Co říkala Lucka Ša-
fářová atmosféře, a plnému hledišti? „Bylo 
to úžasné, ráda bych všem poděkovala, 
v tomhle areálu se mi hraje vždycky skvěle.“

„Je nám ctí spolupracovat s Českým teni-
sovým svazem, městem Praha, chtěla bych 
poděkovat všem, kteří nám pomáhali zorga-
nizovat tento turnaj – sběračům, rozhodčím, 
našemu týmu tady na Spartě, myslím si, že 
jsme odvedli skvělou práci a celý týden byl 
opravdu fantastický. Ráda bych pogratulo-
vala Lucce, obhájila loňský titul. Vážíme si 
toho, že startuje na našem turnaji, odvedla 
ve Stromovce opravdu skvělé výkony. Za 
pořadatele bych ráda slíbila, že uděláme 
všechno pro to, abychom to i příští rok bylo 
dokonalé,“ konstatovala po skončení fi nálo-
vého duelu předsedkyně Správní rady TK 
Sparta Praha Petra Langrová.

JAROSLAV POSPÍŠIL SKONČIL AŽ VE 
FINÁLE. Seriál turnajů futures Severočes-
ké doly Tour pokračoval po prvním turnaji 
v Mostě v Teplicích, hrálo se opět o dotaci 
deset tisíc dolarů, stejně jako v Mostě vyhrál 
Slovák Gomboš a ve fi nále se proti němu 
postavil Jaroslav Pospíšil. Ten v prvním kole 
vyřadil Rakušana Jastrauniga  6:2, 2:6, 6:1, 
ve druhém porazil Nizozemce Van Der Lin-
dena 6:1, 6:4, ve čtvrtfi nále na Pospíšila ne-
stačil Rakušan Reissig, Prostějovák vyhrál 
6:4, 7:5, v semifi nále pak Pospíšil zastavil 
překvapivou cestu Domika Süče 6:2, 6:3. 
Ve fi nále Pospíšil podlehl Slovákovi Gombo-
šovi 4:6, 2:6. Finále dvouhry začalo později, 
než bylo původně naplánováno, celý týden 
turnaji nepřálo počasí. Lépe fi nále zahájil 
Pospíšil, Gombošovi prorazil podání hned 
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při první možné příležitosti. Bohužel pro něj 
byl zápas přerušen, pršelo a to ho vyvedlo 
z rytmu. Po návratu na kurt udeřil Gomboš, 
podání Pospíšila prolomil hned dvakrát za 
sebou. Finále pak bylo přerušeno ještě 
několikrát. První set získal slovenský hráč, 
když udržel jeden break ve svůj prospěch. 
Průběh druhého setu držel pevně v rukou 
slovenský hráč, lépe se srovnal s podmín-
kami, které určovalo mokré počasí.

MARTINA KUBIČÍKOVÁ VE FINÁLE V TU-
RECKU. V turecké Antalyi se hrálo o 10 ti-
síc USD a Martina Kubičíková se probojova-
la do fi nále dvouhry, došla do něj bez ztráty 
setu. V rozhodujícím duelu však nestačila 
Ukrajinku Iančukovou 3:6, 6:7(4). V prvním 
kole přehrála Martina Němku Kleinsteube-
rovou 6:4, 6:2, ve druhém Maďarku Argyela-
novou jasně 6:2, 6:1, ve čtvrtfi nále Číňanku 
Xunovou 6:3, 6:1. V semifi nále pak Kubičí-
ková vyřadila Petru Rohanovou 6:2 6:1.

VÝBĚR OLOMOUCKÉHO KRAJE s pěti 
hráčkami VK AGEL vyhrál Olympiádu mlá-
deže ČR. Na závěr letošní žákovské sezony 
se sjely všechny nejlepší hráčky ročníku 
1999 do Uherského Hradiště, aby bojovaly 
v rámci sedmé letní olympiády dětí a mláde-
že. V krajském výběru bylo pět zástupkyň 
VK AGEL Prostějov. Ve velice těžkém turnaji 
se družstvo probojovalo až do fi nále, kde v 
urputném souboji porazilo výběr Vysočiny 
a po zásluze vybojovalo zlaté medaile. 

DIANA ŠUMOVÁ (1994) SE RADOVALA 
V OPAVĚ na celostátním turnaji žen nejvyšší 
kategorie A, který zorganizoval Trend Sport. 
Koho ve Slezsku Diana porazila? V prvním 
kole Holanovou (TK Sparta Praha) 6:4, 6:2, 
ve druhém Kulhánkovou (TK Olymp-Orel 
Praha) 6:4, 6:1, v semifi nále Svobodovou 
(HTK Třebíč)  7:6(4), 6:0, až ve fi nále s Ma-
touškovou (LTK Liberec) ztratila první set, 
ale celkově vyhrála 6:2, 2:6, 6:4. Navíc ve 
fi nále čtyřhry byly další dvě mladé hráčky 
TK AGROFERT Prostějov Natálie Cváčková 
(1996) a Kristýna Hrabalová (1996). Jak do-
padlo fi nále čtyřhry? Cváčková, Maříková 
(TK NERIDÉ) – Hrabalová, Tomanová (TK 
Slavia Orlová) 6:4, 6:2.

OD ÚMRTÍ SLAVNÉHO ARCHITEKTA 
JANA KOTĚRY UPLYNULO DEVADESÁT 
LET. Jeho prostějovský Národní dům patří 
ke skvostům secese. První Kotěrovo obdo-
bí, charakteristické přechodem od fl orální 
secese k modernismu, vrcholí v roce 1905 
právě stavbou Národního domu v Pros-
tějově. Důraz je zde kladen na uvolněný 
a diferencovaný půdorys stavby, optické 

efekty a pečlivě vybírané odstíny materiálu. 
To vše se stává základem jeho pozdějších 
děl. Vystudoval vídeňskou Akademii u Otto 
Wagnera, už jako sedmadvacetiletý se stal 
profesorem na pražské Uměleckoprůmys-
lové škole a později vyučoval na speciální 
škole architektury při Akademii výtvarných 
umění. Vychoval velké množství nástupců, 
včetně Josefa Gočára a Otakara Novotné-
ho. Jan Kotěra významněji než Prahu ovliv-
nil vzhled jiných měst, zejména Prostějov a 
Hradec Králové. Svou univerzálnost potvrdil 
i na pražských tramvajích. Kotěra se věno-
val i umělecko-průmyslové tvorbě, úspěch 
jeho praktických věcí mu přinesl neobvyk-
lou zakázku – návrh tramvaje pro Pražské 
elektrické dráhy.

MONIKA KILNAROVÁ (1999) VYHRÁLA 
DVOUHRU V POLSKU, získala Zabrze 
Cup 2013, turnaj Tennis Europe do 16 let. 
V prvním kole porazila Polku Nikolenkovou 
6:2, 6:2, ve druhém její krajanku Sierzpu-
towskou 2:6, 6:2, 6:4, ve čtvrtfi nále přehrála 
Rusku Abidullinaovou 6:2, 4:6, 6:4. Pak Mo-
niku čekaly opět dvě Polky, Wysoczanskou 
vyřadila 6:1, 6:1 a ve fi nále porazila Szymc-
zuchovou 6:2, 4:6, 6:3.

TEREZA SMITKOVÁ (1994) SE V MARI-
BORU DOSTALA DO SEMIFINÁLE, na 
turnaji ITF s dotací 25 tisíc USD získala 24 
bodů do žebříčku WTA. V prvním kole pora-
zila Bulharku Evtimovou 6:2, 6:2, ve druhém 
Maďarku Buktovou 6:1, 6:4, ve čtvrtfi nále 
vyřadila Koviničovou (Černá hora) 6:4, 6:3 
a v semifi nále nestačila na Chorvatku Kon-
juhovou 5:7, 2:6.

ÚSPĚCHY NA ÁČKOVÝCH TURNAJÍCH 
DOROSTU. Turnaje nejvyšší dorostenecké 
kategorie A hráli chlapci v klubu SK Mělník 
a dívky v TC Vitality Březnice. Jak se dařilo 
mladým z TK AGROFERT? Dvakrát fi nále 
dvouhry – Zdeněk Děrkas a Denisa Cícho-
vá (1998!), do semifi nále se dostal David 
Poljak a spolu s Děrkasem vyhráli čtyřhru. 
Zdeněk Děrkas ve druhém kole porazil klu-
bového spoluhráče Lukáše Vágnera 6:1, 
6:1, ve třetím kole Patrika Pecha 4:6, 6:3, 
6:0, ve čtvrtfi nále Dominika Sochůrka (I. 
ČLTK Praha) 6:0,6:2 a v semifi nále Zdeňka 
Koláře (TK Bystřice nad Pernštejnem) 6:0, 
2:6, 6:0). Ve fi nále pak prohrál s Jaroslavem 
Vondráškem v tie-breaku třetího setu – 6:4, 
3:6, 7:6(2). David Poljak vyhrál ve druhém 
kole s Markem Řeháčkem (TK SC Ostrava) 
7:5, 6:3, ve třetím přehrál Jakuba Rozlivka 
(TK Slavia Plzeň) 6:4, 6:0 a ve čtvrtfi nále 
Jana Pobořila (TK DEZA Valašské Meziříčí) 
6:1, 4:1, skr. V semifi nále prohrál s vítězným 
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Vondráškem 3:6, 1:6. Jak skončilo fi nále 
čtyřhry? Poljak (TK AGROFERT), Kolář (TK 
Bystřice nad Pernštejnem) – Sochůrek (I. 
ČLTK), Jánošík (TK Sparta Praha) 6:3, 4:6, 
10/4. Dívky hrály v Březnici a vítězkou se 
stala Nikola Kohoutová (I. ČLTK Praha), 
která ve fi nále porazila Denisu Cíchovou 
6:4 6:3.

KREJČÍKOVÁ SE SINIAKOVOU VYHRÁ-
LY NA ROLAND GARROS ČTYŘHRU, 
získaly juniorský grandslamový titul. Barbo-
ra Krejčíková (1995) společně s Kateřinou 
Siniakovou (TK Sparta Praha) v prvním 
kole porazily americko-ruský pár Chiricová, 
Flinková 6:2, 6:2, ve druhém kolumbijsko-
-argentinskou dvojici Ucrosová, Vegaová 
6:0, 6:2, ve čtvrtfi nále přehrály Chorvatku 
Fettovou a Soyluovou z Turecka 6:4, 6:4, 
v semifi nále Chorvatku Konjuhovou a Zha-
ovou z Kanady 6:2, 6:4. Ve fi nále pak pora-
zily pár Gonzalesovou z Ekvádoru, Maiaová 
(Brazílie) 7:5, 6:2.

ANNA KYNČLOVÁ (2000) VYHRÁLA 
ŠTĚTÍN CUP 2013, byla jasně nejlepší 
na turnaji Tennis Europe do 14 let, vyhrála 
dvouhru i čtyřhru! Evžen Holiš (2000) získal 
v Polsku dvě semifi nále. Kynčlová měla až 
do semifi nále polské soupeřky, ve druhém 
kole porazila Sosnowskou 6:1, 6:2, ve tře-
tím Zakordoniecovou 7:5, 6:2 a v semifi nále 
Hertelovou 6:4, 6:1. Ve fi nále byla na druhé 
straně dvorce Ruska Solovyevová a Anna 
Kynčlová vyhrála 6:2, 6:0. Právě s touto 
ruskou tenistkou nastoupila Kynčlová ve 
čtyřhře a vyhrály, ve fi nále porazily polský 
pár Kuczerová, Kuliková 6:4, 6:3. Evžen 
Holiš si ze Štětína odvezl účast ve dvou se-
mifi nále, ve dvouhře porazil v prvním kole 
Poláka Skoniecznyho 6:2, 6:1, ve druhém 
Nizozemce Slumpa 6:2, 6:1, ve čtvrtfi nále 
Poláka Palucha 6:0, 6:4 a v semifi nále ne-
stačil na Daniela Veleka (I. ČLTK) 4:6, 2:6. 
Evžen Holiš se navíc s klubovým kolegou 
Davidem Sedlářem probojovala do semifi -
nále čtyřhry.

RADEK ŠTĚPÁNEK SE PO TŘECH LE-
TECH MANŽELSTVÍ rozvádí s bývalou 
sedmou hráčkou světa Nicole Vaidišovou. 
Potvrdil Karel Tejkal, mluvčí daviscupového 
týmu. „Radek Štěpánek a Nicole Vaidišová 
se rozvádějí. Na všem se domluvili a roz-
vod proběhne bez problémů,“ řekl Tejkal. 
„Takový je život. To se stává, že to někdy 
nevyjde, a nám to bohužel nevyšlo. S Nico-
le jsme se domluvili jako dospělí rozumní 
lidé na podmínkách rozchodu i formálního 
rozvodu, vše probíhá korektně,“ potvrdil 
Štěpánek. Nicole Vaidišová, semifi nalist-

ka French Open 2006 a Australian Open 
2007, v březnu 2010 překvapivě ukončila 
kariéru. Radek Štěpánek byl dlouhé sezo-
ny spojen s tenisovým Prostějovem, nyní je 
posilou pražské Sparty.       

OSTRAVA ZÍSKALA PRESTIŽNÉÍ TITUL 
EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU 2014. Ko-
nečný verdikt Asociace evropských měst 
sportu při Evropské unii (ACES Europe) 
padl v podvečer na zahájení 52. ročníku at-
letického mítinku Zlatá tretra v Ostravě. Vy-
hlásil jej prezident asociace Gian Francesco 
Lupatelli. Slavnostního vyhlášení se na Zla-
tě tretře zúčastnil ostravský primátor Petra 
Kajnar společně se svým náměstkem pro 
sport a volný čas Martinem Štěpánkem. „Je 
pro nás velkou ctí, že budeme příští rok pa-
třit do rodiny evropských měst sportu,“ rea-
goval ostravský primátor. Dodal, že město 
očekává, že pestrá nabídka akcí přiláká ke 
sportování ve větší míře obyvatele města i 
jeho návštěvníky. „Právě zvýšený zájem o 
návštěvu Ostravy může pomoci také eko-
nomice. A to je dobrá zpráva pro turistický 
ruch a sektor služeb ve městě,“ upozornil 
Kajnar. „Jako Evropské město sportu 2014 
nabídneme formou společných aktivit pod-
pořených granty zdravý pohyb občanům, 
kteří nesportují vůbec nebo jen výjimečně. 
Nezapomeneme ani na rekreační a handi-
capované sportovce, organizace ve všech 
obvodech města a širším regionu,“ pláno-
val náměstek primátora Štěpánek. Upozor-
nil také na to, že město umožní lidem se-
tkat se také s vynikajícími sportovci přímo 
na hřištích. „Ostrava se zcela jistě v příštím 
roce stane atraktivním místem pro aktivní 
trávení volného času,“ konstatoval Martin 
Štěpánek. Po Liberci (2012) a Náchodu 
(2013) získala Ostrava titul Evropské město 
sportu jako třetí město v České republice. 
Na prestižní titul pro rok 2014 kandidovala v 
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kategorii Cities - velkoměsta do půl miliónu 
obyvatel. Asociace ACES Europe vyhlašuje 
od roku 2001 každoročně tituly pro evrop-
ská města ve třech kategoriích: Capitals, 
Cities a Town. „S městem Ostrava je oprav-
du vynikající spolupráce, hrají se tu zápasy 
Davis a Fed Cupu, s městem je samozřej-
mě spojena i naše Zlatá tretra. Ostrava si 
titul Evropské město sportu 2014 opravdu 
zaslouží,“ konstatoval Miroslav Černošek. 

JANA MARŠÁLKOVÁ SE STALA NOVOU 
ŘEDITELKOU divadla v Prostějově. „Rada 
města Prostějova se na svém zasedání 
shodla, že novou ředitelkou prostějovského 
divadla bude Jana Maršálková, která nyní 
působí jako zástupce ředitele Reálného 
gymnázia a základní školy města Prostějo-
va,“ sdělila náměstkyně primátora Ivana He-
merková, která je na radnici zodpovědná za 
kulturu v Prostějově. Jana Maršálková za-
čne ve funkci nové ředitelky městského di-
vadla působit od počátku srpna. Dosavadní 
ředitelka Alena Spurná se vrací do školství.

PŘEDNÍ HRÁČKA JUNIORSKÉHO ŽEB-
ŘÍČKU ITF Barbora Krejčíková (1995, TK 
AGROFERT) vyhrála silně obsazený juni-
orský turnaj první kategorie v německém 
Offenbachu ITF18. Do čtvrtfi nále se také 
probojovala také mladá Marie Bouzková 
(1998, TK Sparta Praha). Spolu s Fran-
couzkou Fionou Ferrovou se probojovaly 
ještě do semifi nále čtyřhry a těmito výsled-
ky si Barbora upevnila postavení v první de-
sítce světového žebříčku do 18 let. Ve dru-
hém kole porazila Bulharku Zlatevovou 6:3, 
6:3, ve třetím Maďarku Barzoovou 6:1, 6:1, 
ve čtvrtfi nále Němku Hobgarskiovou 6:1, 
6:4, v semifi nále přehrála Gonzalesovou 
z Ekvádoru 7:5, 6:0 a ve fi nále Bulharku Ši-
manovičovou 6:1, 6:2.

POLJAK V SEMIFINÁLE, MELOUNOVÁ 
VE FINÁLE. Na turnaji ITF18, 4. kategorie 
se Petra Melounová (1997) probojovala do 
fi nále dvouhry, když v rozhodujícím zápase 
podlehla krajance Kolodziejové 3:6, 6:2, 4:6. 
V prvním kole porazila Češku Pektorovou 
6:1, 6:4, ve druhém Polku Kowalskou 6:4, 
6:3, ve třetím přehrála krajanku Novotnou 
6:2, 7:6(4), v semifi nále Češku Mayerovou 
6:4, 3:6, 6:1. David Poljak (1996) v prvním 
kole vyřadil Slováka Marka 2:6, 6:3, skr., ve 
druhém Švéda Fremda 6:4, 6:1, ve čtvrtfi ná-
le Angličana Glynna 6:3, 6:4 a v semifi nále 
nestačil na Itala Berrettiniho 5:7, 4:6.

ANDREA KOSSÁNYIOVÁ SE STALA NEJ-
LEPŠÍ HRÁČKOU ČESKÉ EXTRALIGY 
2012/2013. Trojnásobnou nominaci pro-

měnil volejbalový oddíl VK AGEL Prostějov 
v zisk jednoho ocenění na vyhlášení ankety 
O nejlepší volejbalisty ČR 2012-2013, jež 
proběhlo v druhé polovině května v Měst-
ském divadle Brno. Primát z loňska neob-
hájil kouč VK AGEL Miroslav Čada,  když 
tentokrát ho na trůnu v kategorii Trenér 
družstva žen vystřídal lodivod pražského 
Olympu Stanislav Mitáč. Šéf Českého vo-
lejbalového svazu Zdeněk Haník v závěru 
celého programu prozradil potěšující infor-
maci, že UNIQA bude partnerem českého 
volejbalu minimálně v dalších třech letech.

FOTBALISTÉ 1. SK PROSTĚJOV SE 
S LETOŠNÍM ROČNÍKEM MSFL ROZ-
LOUČILI na trávníku kroměřížské Slavie, už 
o nic nešlo, 1. SK Prostějov měl už dopředu 
jisté třetí místo. A jak to vypadalo v letošním 
Poháru České pošty? V loňském poháro-
vém ročníku zavítala na prostějovský trávník 
olomoucká Sigma, letos na podzim ji může 
následovat pražská Sparta. Rozhodlo tak 
rozlosování soutěže, které eskáčku pro prv-
ní kolo přidělilo vítěze duelu Tasovice – Br-
no-Bohunice. Pokud by se eskáčku podaři-
lo lepšího z divizní dvojice porazit, nastoupí 
ve středu 21. srpna doma proti nejlepšímu 
z trojice Vyškov, Mohelnice, Zlín. Dvanáct 
prvoligových mužstev vstoupí do soutěže, 
která vítězi zajistí vstupenku do Evropské 
ligy, ve druhém kole. Pouze nejlepší ligová 
čtveřice poslední sezony Plzeň, Sparta, Li-
berec a Jablonec zahájí domácí pohár až 
ve třetím kole ve středu 25. září. A právě 
proti Spartě Praha naskočí vítěz duelu 1. SK 
Prostějov – Fastav Zlín, pokud tato mužstva 
naplní roli favoritů a úspěšně proniknou do 
druhého kola. Přijede do Prostějova na tráv-
ník MSFL pražská Sparta?

PROSTĚJOVSKÁ TEREZA NAJMANOVÁ 
(2001) VYHRÁLA Mistrovství ČR jednot-
livců v kategorii mladších žákyň v Rakovní-
ku. Ve fi nále porazila Vanesu Nikolovovou 
(2001, I. ČLTK Praha) 6:4, 6:4. Čtyřhru vy-
hrály Petra Machová (TK Sparta Praha) s 
Vanesou Nikolovovou. Anna Sisková a Ni-
kola Homolková (obě TK AGROFERT) se 
navíc probojovaly do semifi nále dvouhry, 
první prohrála s Najmanovou, Homolková 
nestačila na Nikolovovou. Tereza Najma-
nová s Annou Siskovou se ještě dostaly do 
fi nále čtyřhry.

ERIK NAJMAN (2001, TK AGROFERT) 
se probojoval na Mistrovství České republi-
ky mladších žáků v Mostu do fi nále a v něm 
prohrál s Jonášem Forejtkem (I.ČLTK Pra-
ha) 1:6, 3:6. Forejtek vyhrál šampionát pře-
svědčivě, neztratil ani set. Erik Najman se 
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spolu s Lukášem Jirouškem (TK NERIDÉ) 
ještě dostali do semifi nále čtyřhry.

V JABLONCI NAD NISOU SE NA TURNAJI 
Tennis Europe do 14 let probojovala Anna 
Kynčlová (2000, TK AGROFERT) do fi nále 
dvouhry, ve kterém prohrála s Karolínou Be-
ránkovou (2000, TK Olymp Praha). Jak šla 
Anna Kynčlová do fi nále? V prvním kole po-
razila Polku Kunatovou 6:3, 7:6(5), ve dru-
hém krajanku Cajthamlovou 6:0, 7:6(3), ve 
čtvrtfi nále Polku Rutkowskou 3:6, 6:3, 6:1, 
v semifi nále její krajanku Podlinskou 7:5, 
6:0. Ve fi nále nestačila na Beránkovou 6:3, 
3:6, 3:6. Prostějovský Jan Lenoch (1999) 
vyhrál spolu s Markem Dubským čtyřhru, 
porazili ve fi nále první nasazenou dvojici Ja-
kub Patyk, Michael Vrbenský (oba Sparta 
Praha) 7:6(4), 7:5. Ve fi nále čtyřhry vyhrály 
Anna Kynčlová se Sabinou Drábkovou (TK 
NERIDÉ) nad polskou dvojicí  Podlinská, 
Rutkowska 6:1, 6:4.

NA TURNAJI ITF18 v nizozemském Le-
euwenberghu se Tereza Kolářová (1998) 
probojovala do fi nále dvouhry a spolu se 
Slovenkou Viktorií Kuzmovou vyhrály čtyř-
hru. Ve dvouhře přehrála v prvním kole do-
mácí Kimberley Van Rijnovou 6:3, 6:2, ve 
druhém Bulharku Alinu Zubkovou 7:6(5), 
4:6, 6:0, ve čtvrtfi nále vyřadila deblovou 
spoluhráčku, první nasazenou Kuzmovou 
4:6, 6:4, 6:2, v semifi nále domácí Rooas 
Van der Zwaanovou 1:6, 6:4, 6:4 a ve fi nále 
podlehla druhé nasazené Nizozemce Inger 
Van Dijkmanovou 4:6, 1:6. Ve čtyřhře vyhrá-
ly s Kuzmovou v semifi nále nad bulharsko-
-ruským párem Nepliyová, Zubková 6:1, 7:5 
a ve fi nále nad estonsko-francouzskou dvo-
jicí Gorlatsová, Salasová 6:0, 6:3.

VELKÝ BEACHVOLEJBALOVÝ ÚSPĚCH, 
mladá smečařka VK AGEL Prostějov 
Kristýna Adamčíková vyhrála společně s 
Gabrielou Gergelyovou (Chodov) mistrov-
ství republiky starších žákyň v plážovém 
volejbalu! „Týna výrazně přispěla k titulu 
našich žákyň z národního šampionátu i k 
extraligovému stříbru kadetek v šestkovém 
volejbalu, teď pro změnu ukázala svou 
herní všestrannost v beachvolejbalu. Spo-
lu s Gábinou předváděly výkony špičkové 
úrovně, za které by se nemusely stydět ani 
mnohem starší hráčky. Během celého tur-
naje zvítězily ve všech devíti svých utkáních 
a jediný set ztratily až ve fi nále,“ konstatoval 
šéftrenér mládeže VK Jaroslav Matěj, jenž 
do Opavy osobně vyrazil. Velkou radost měl 
nejen ze zlata Adamčíkové. „Velice dobře 
se totiž předvedla i čistě prostějovská dvo-
jice Adéla Stavinohová, Lucie Zatloukalová. 

Holky nemají s beachvolejbalem žádné zku-
šenosti, trénovaly ho jen minimálně, přesto 
se díky postupnému zlepšování probojova-
ly mezi šestnáct nejlepších a pouze trocha 
štěstí jim chyběla k postupu do čtvrtfi nále. 
Navíc pro ně mistrovství bylo skvělou prů-
pravou na jejich posty pro další klubovou 
sezónu,“ konstatoval šéftrenér Matěj, který 
ocenil hezké prostředí a vynikající organiza-
ci opavského MČR.
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CO PŘIPRAVUJEME?

MS do 14 let už popatnácté!

Davis Cup s Argentinou

VK AGEL v novém složení

Nike Junior Tour
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UŽ POPATNÁCTÉ SE V PROSTĚJOVĚ 
USKUTEČNÍ WORLD JUNIOR TENNIS 
FINALS, mistrovství světa juniorů druž-
stev do 14 let, koná se v areálu Národního 
tenisového centra Morava v termínu od 
5. do 10. srpna 2013. Jak dopadl 
juniorský šampionát loni? Kdo zís-
kal zlaté medaile? Očekávaný titul 
Američanů a překvapivé vítězství 
Slovenek. Čtvrté místo českých děv-
čat, jen malý krok pod stupni vítězů 
a čtrnáctá příčka chlapců – takový byl 
konečný výsledek české mládežnic-
ké reprezentace. V 94 zemích o po-
stup na Hanou bojovalo celkem 176 
týmů, v Prostějově se pak představilo 
šestnáct týmů juniorů a juniorek z 26 
zemí. Do fi nále soutěže juniorů se pro-
bojovali loňští vítězové Korea, nestačili 
však na suverénní mladé Američany, 
třetí příčku vybojovalo loňské stříbrné 
Japonsko, které porazilo čtvrtou nasa-
zenou Brazílii. Soutěž juniorek skončila 
velkým překvapením, ve fi nále porazi-
lo Slovensko Velkou Británii a v boji o 
třetí místo podlehl jasně český tým Ně-
mecku. Vítěz z roku 2011 Srbsko se do 
soutěže juniorek neprobojovalo! Medai-
le a poháry předávali šéf juniorského 
a seniorského tenisu ITF Luca Santilli, 
člen výboru juniorských soutěží ITF 
Balazs Taroczy, primátor Prostějova Mi-
roslav Pišťák, generální sekretářk ČTS 
Kateřina Dostálová, jednatel TK PLUS 
Miroslav Černošek a ředitelka mistrovství 
světa družstev do 14 let Petra Langrová.

„Tohle mistrovství mělo a má pro celý 
český tenis tolik důležitou prestiž, úzce 
spolupracujeme s ČTS, máme velkou 
podporu města Prostějov a Olomoucké-
ho kraje. To bych chtěla hodně zdůraznit. 
Bez téhle spolupráce bychom nemoh-
li být nikdy tak úspěšní, navíc jak říká 
Dr. Černošek – není moc fi rem, které 
by se zajímaly o mládežnické projekty,“ 
konstatovala po šampionátu jeho ředi-
telka Petra Langrová. „Největším překva-
pením našeho mistrovství bylo vítězství 
Slovenek, když porazila naše děvčata 
v semifi nále, tak jsem jim titul moc přá-
la, se Slovenským svazem máme velmi 
dobré vztahy a holky si titul zasloužily. 
Navíc, vyhrály i ME do 18 let, takže mají 
hodně mladých nadějí. Semifi nálová 
účast našeho týmu je výborným výsled-
kem, potěšila mě také předvedená hra. 
Škoda, že v semifi nále proti Slovensku 

neměly holky více štěstí.“ Letos obháj-
kyně titulu Slovenky na světové fi nále 
neprobojovaly! 

V jaké sestavě nastoupí v Národním teni-
sovém centru Morava české týmy? Patrik 
Rikl (TK Sparta Praha), Tadeáš Paroulek 
(I. ČLTK Praha), František Pechala (TK 
AGROFERT Prostějov) a kapitán Jiří Ku-
lich, dívky: Markéta Vondroušová (I.ČLTK 
Praha), Magdaléna Pantůčková a Anna 
Slováková (obě TK AGROFERT Prostějov, 
kapitán Luboš Štych. Je ale možné, že po 
ME může dojít v sestavách k případným ko-
rekturám. Do fi nálového turnaje se z nároč-
ných celosvětových kvalifi kací, kterých se 
zúčastní přes 130 zemí, probojuje 16 týmů 
chlapců a 16 týmů dívek z Evropy, Asie/
Oceánie, Jižní Ameriky, Severní Ameriky/
Střední Ameriky, Karibiku a Afriky. Dívky 
a chlapci ČR mají právo startovat na MS 
jako zástupci pořádající země.

SEMIFINÁLE DAVIS CUPU MEZI ČES-
KOU REPUBLIKOU A ARGENTINOU 

se bude hrát týden po US Open o víkendu 
od 13. do 15. září 2012 v pražské 02 Aréně, 
týmovou reprezentaci zajišťuje na základě 
smlouvy s ČTS společnost Česká spor-
tovní, v úzké součinnosti s marketingovou 
agenturou TK PLUS. Češi přivítají Argentinu 
v boji o fi nále podle očekávání na rychlém 
povrchu Novacrylic. Zvolený povrch by měl 
být pro český tým v soubojích s Monacem, 
Berlocqem či Zeballosem výhodou. Sou-
časná argentinská jednička Del Potro také 
hraje svůj nejlepší tenis na rychlém povr-
chu, je však otázkou, zda do Prahy přiletí. 
Určitě je zajímavé připomenout, že právě 
loni sehrál český tým vynikající semifi nálo-
vý zápas s Argentinou, padla nedobytná 
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tenisová pevnost Parque Roca v Buenos 
Aires, český tým porazil Argentinu 3:2. Če-
chům tenisový svět loni v semifi nále moc 
nevěřil, naopak Argentina loni doufala, že 
vyhraje, postoupí do fi nále a konečně získá 
Salátovou mísu. Byla ve fi nále už čtyřikrát – 
v letech 1981 s USA, 2006 s Ruskem, 2008 
a 2011 se Španělskem, ale ani jednou se 
jí nepodařilo získat trofej. Naopak český 
tým v domácím prostředí 16. – 18. listo-
padu slavně vyhrál Davisův pohár, porazil 
silné Španělsko. Tyhle kalkulace jsou však 
předčasné, šanci postoupit opět do fi nále 
Davisova poháru otevírá jen vítězství nad 
silným týmem Argentiny. Na začátku února 
v Ženevě vyhrál český tým nad Švýcarskem 
3:2 a na konci prvního dubnového týdne 
přehrál na antuce v Astaně Kazachstán 
3:1. Oslabený český tým postoupil znovu 
do semifi nále Davisova poháru, podařilo 
se mu to počtvrté za uplynulých pět let! 
V prvním zápase nehrál Štěpánek, ve dru-
hém Berdych, kterého na turnaji v Miami 
zradilo rameno. O soupeři českého týmu 
rozhodoval čtvrtfi nálový duel mezi Argenti-
nou a Francií. Co říkal tomuto zápasu Tomáš 
Berdych? „Přál jsem Argentině, abychom 
hráli doma, kvůli českým divákům. Loni 
jsme vyhráli Davis Cup a jediná možnost, vi-
dět nás, poslední vítěze, bude možná jenom 
tahle. Já jsem rád, že to tak dopadlo a lidi 
budou moct znovu přijít, užít si to a v uvozov-
kách zavzpomínat na to, co s námi zažili v lis-
topadu. Doufám, že to bude zase úspěšné 
a aspoň to fi nále zopakujeme.“

TÝM VK AGEL PROSTĚJOV se hodně 
změnil, vše ale proběhlo podle dlouhodobé 
klubové fi lozofi e – dávat šanci především 
mladým českým hráčkám. Navíc pokračo-
vat v péči o volejbalovou mládež a to se 
klubu daří, mladá družstva VK AGEL patří 
mezi nejlepší v České republice. Na konci 
UNIQA extraligy 2012/13 měla soupiska 
VK AGEL třináct jmen – devět z nich už 
na Hané dál nepokračuje! Zůstaly jen čtyři 
hráčky – univerzálka Solange Soaresová, 
nahrávačka Pavla Vincourová a smečařky 
Andrea Kossányiová a Kateřina Kočiová. 
„V posledních sezónách měl kouč Čada 
naši plnou důvěru při tvoření týmu, bylo 
tomu tak i letos a věřím, že měl šťastnou 
ruku,“ konstatoval na začátku přípravy na 
novou sezónu šéf prostějovského volejbalu 
Petr Chytil. Zkušený kouč Miroslav Čada si 
pak od nového týmu slibuje především lep-
ší útočnou činnost, větší bojovnost i nasaze-
ní a v součtu i vyšší herní kvalitu. Tým splnil 
kromě výkonu v Champions League výkon-
nostní cíle, popáté za sebou vyhrál UNIQA 

extraligu, pošesté Český pohár, škoda, že 
se z administrativních důvodů neodehrálo 
fi nále Česko-Slovenského poháru, i v něm 
byl náš celek velkým favoritem. Pošesté 
bude VK AGEL startovat v Champions 
League, poprvé však našemu týmu neo-
tevírala dveře mezi nejlepší evropské týmy 
volná karta, díky zvýšenému pohárovému 
koefi cientu jsme se do prestižní soutěže 
kvalifi kovali přímo. Jaké týmy nám přiřkl los 
na už tradičním galavečeru na konci červ-
na ve Vídni? VK AGEL se dostal do skupiny 
D spolu s k tureckým Eczacibasi Istanbul, 
francouzským RC Cannes a německým 
týmem SC Schwerin. CEV Champions Lea-
gue žen zahájí VK AGEL 23. října v Turecku 
zápasem s Eczacibasi Istanbul.

ČESKÝ SERIÁL NIKE JUNIOR TOUR se 
letos koná už posedmnácté, poprvé však 
tento turnajový seriál pro mladší a starší 
žactvo ovlivnilo počasí, první turnaj v Pro-
stějově se v polovině dubna neuskutečnil. 
Zima byla proti, turnaj staršího žactva byl 
z důvodu nepříznivých klimatických pod-
mínek zrušen a uskuteční se v náhradním 
termínu 16. – 20. 9. Předtím se turnaje pro 
stejnou kategorii konají v Plzni 15. – 19. 8., 
a stojí za ním místní TK Slavia. Mladší žáci 
a žačky hrají dva turnaje za sebou, první od 
16. do 20. 8. na dvorcích TK DEZA Valašské 
Meziříčí, druhé následují v termínu 23. – 27. 
8. v areálu TK Sparta Praha. Jde samozřej-
mě o turnaje kategorie A. Nemění se počty 
startujících – v hlavní soutěži 48, v kvalifi ka-
ci je pak 32 míst, nejdůležitější je dostat se 
na české Masters, na něm uspět, protože 
až jeho vítězové mají otevřené dveře do 
světa Nike Junior Tour. Na české Masters 
postupuje čtrnáct nejlepších v každé kate-
gorii na základě výsledků ve dvou turnajích 
a k nim mohou nastoupit dva nadějní tenis-
té na dvě volné karty pořadatele. Závěrečný 
společný turnaj Masters pro mladší žactvo 
a starší žactvo se koná 24. – 27. 9. 2012 
v areálu TK AGROFERT Prostějov a pak už 
se čtyři vítězové jednotlivých kategorií vyda-
jí na celosvětové fi nále. Takže druhá polo-
vina září bude v Prostějově na seriál Nike 
Junior Tour bohatá, napřed odložený turnaj 
a pak rozhodující Masters. Poté už se čty-
ři vítězové jednotlivých kategorií vydají na 
celosvětové fi nále, které se koná už tradičně 
v Club Med Sandpiper Bay na Floridě. 
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Klid a pohodu v nádherném prost edí údolí eky Be vy najdete v Teplicích nad Beč-

vou, kde vyv rají minerální prameny bohaté na oxid uhli itý s blahodárným vlivem na 
nemoci srdce, cév i celý organismus. Lé ebné koupele dopl ují speciální procedury, 
masáže, zábaly nebo unikátní chladová terapie v poláriu. P ímo v areálu lázní se nachá-
zejí nejteplejší jeskyn  v eské republice, Zbrašovské aragonitové jeskyn . Oblíbeným 
cílem návšt vník  je st edov ký hrad Helfštýn a Hranická propast.

Další lázn  na St ední Morav  se nacházejí jen pár kilometr  od Olomouce. Láze ství 
má ve Slatinicích dlouhou tradici, zdejší minerální prameny s obsahem sirovodíku se 
využívají k lé ebným procedurám už od 16. století. Lázn  nabízejí relaxa ní i rekrea ní 
pobyty a vybírat m žete z desítek procedur. Nadchne vás nádherná p íroda a množství 
turisticky atraktivních míst. Nedaleko se nacházejí hrady Bouzov, Šternberk a zámek
v Nám šti na Hané. Vynechat byste nem li návšt vu historické Olomouce s druhou
nejv tší památkovou rezervací v eské republice a Sloupem Nejsv t jší Trojice, 
památkou UNESCO. 

Odpo inout si a na erpat nové síly m žete také ve Skalce u Prostějova. Složení zdejších 
alkalicko-sirnatých vod je unikátní, obsahují chlorid draselný, který nemohou nabídnout 
žádné naše lázn . K nejstarším na Morav  pat í lé ebné prameny v Bochoři u Přerova,
díky složení sirnato-železitého pramene se jim íká Moravské Pieš any. Na St ední 
Morav  se nachází také ada moderních wellness za ízení, která neustále rozši ují služby 
a nabídku pobyt .

P i svém pobytu nezapome te ochutnat místní gastronomické speciality. Vyhlášenou 
pochoutkou jsou tvar žky, v místních restauracích vám je p ipraví na mnoho zp so-
b . Do tajemství jejich výroby proniknete v Muzeu Olomouckých tvar žk  v Lošticích. 
V n kolika pivovarech pak m žete zahnat žíze  výborným pivem, sami si ho uva it nebo 
se pono it do pivní lázn . 

Po celý rok se v regionu koná mnoho zajímavých akcí, které se t ší velkému zájmu 
návšt vník . Vybírat m žete z pestré nabídky hod , slavností i festival .

Další informace o nabídce lázní, možnostech ubytování, sportovních a kulturních 
aktivitách na Střední Moravě a v Jeseníkách najdete na www.ok-tourism.cz.

V Jeseníku najdete nejstarší vodolé ebné lázn  na sv t , které za svou proslulost vd í 
rodákovi Vincenzi Priessnitzovi. P írodní metody v kombinaci s istým vzduchem do-
vedou ú inn  lé it adu onemocn ní, využít m žete pestrou škálu procedur a koupelí 
pro preventivní a relaxa ní pobyty. Evropskou raritou je zdejší balneopark, který nava-
zuje na tradi ní vodolé ebné metody, a každý si v unikátní vodní zahrad  m že jejich 
ú inky vyzkoušet. Díky své poloze jsou Priessnitzovy lázně ideálním místem pro p ší 
i cyklistické výlety do horské p írody Jeseník , v zimních m sících jsou p ipraveny 
lyža ské b žecké trasy i kluzišt . Ve Vodní tvrzi v Jeseníku m žete navštívit stálou 
Expozici arod jnických proces .

Mezi nejstarší a nejznám jší moravské lázn  pat í termální lázn  Velké Losiny. Sirné 
prameny s teplotou okolo 36 °C slouží k lé ebným koupelím, které dopl uje celá ada 
relaxa ních a wellness procedur. Lé ebné ú inky zdejších vod m žete vyzkoušet ve 
vnit ním termálním bazénu nebo venkovním koupališti. Lázn  obklopuje krásný park, 
k návšt v  láká zámek i unikátní Ru ní papírna. Vydat se m žete k P e erpávací vodní 
elektrárn  Dlouhé Strán , která byla za azena mezi sedm div  eské republiky.

Originální lé ba poruch metabolismu a obezity, ozna ovaná po svém zakladateli Schro-
thova kúra, proslavila lázn  Dolní Lipová. Dnes se zde lé í také nemoci kožní a pohybo-
vého aparátu. Okolí nabízí mnoho turistických p íležitostí k objevování p írodních krás 
i historických památek. V zim  si p ijdou na své p íznivci b žek i sjezdového lyžování.

Na erpat nové síly m žete také v lázních Bludov u Šumperka. Vedle tradi ních proce-
dur nabízí lázn  mnoho rehabilita ních i rekondi ních pobyt . Ve volném ase m žete 
vyrazit t eba za poznáním do zdejších muzeí se zajímavými expozicemi. Temné období 
d jin p ipomíná expozice arod jnické procesy v Šumperku a Muzeum silnic, jediné 
v eské republice, najdete v nedalekých Viký ovicích. Za relaxací a odpo inkem m žete 
zamí it také do n kterého z wellness center umíst ných v nádherné horské p írod  
s širokou nabídkou služeb a pobyt .

P i návšt v  Jeseník  m žete ochutnat tradi ní kuchyni, protože regionální gastro-
nomické speciality se op t vrací na jídelní lístky. Desítky restaurací v rámci projektu 
Ochutnejte Jeseníky nabízejí po celou turistickou sezónu nejmén  jedno kompletní 
menu složené z tradi ních jídel Jeseník .

Pestrá je nabídka kulturních a sportovních akcí, které vám zp íjemní pobyt v Jesení-
kách. P inášíme vám tipy na n které z nich.

Olomouc region Card • Olomoucký kraj m žete poznat výrazn  levn ji s turistickou slevovou 
kartou. Karta nabízí vstup do 79 míst zdarma a do dalších 116 míst se slevou. 
Ušet íte stovky korun!                                                                       www.olomoucregioncard.cz

POHODA
a relax Jedinečné procedury, špičkovou péči a bohaté kulturní vyžití nabízejí lázně na Střední Moravě. 

V Jeseníkách najdete lázně s dlouholetou tradicí, vysokými léčebnými účinky a pestrou nabídkou 
procedur. Přijeďte si odpočinout a načerpat nové síly do regionu s řadou unikátních památek 
a do míst obklopených nádhernou horskou přírodou.   

S T Ř EDN Í
MORAVA

OLOMOUC

J E S E N Í K Y

vaše pohodová dovolená

www.ok-tourism.cz



Bez měsíčního poplatku

 
  

Reprezentativní příklad: Chci si půjčit 250 000 Kč. Celková výše úvěru 293 168 Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 000 Kč a poplatek za pojištění ve výši 42 168 Kč. Doba trvání úvěru 84 měsíců. Úroková 
sazba 8,9 % p. a. Výše měsíční splátky 4 702 Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 15,01 % p. a. Celková splatná částka 396 112 Kč. UniCredit Bank hradí sankce za předčasné splacení sloučených úvěrů ve výši 
4 500 Kč. Úroková sazba je platná v případě sjednání pojištění schopnosti splácet a aktivně využívaného účtu v UniCredit Bank (popř. podepsané mobility účtu). Úroková sazba platí do odvolání za podmínek daných bankou.

Optimalizátor úvěrů
stlačí všechny vaše 
splátky a ušetříte

OPTIMALIZACE 
ÚVĚRŮ
www.splatkomat.cz
Infolinka 800 180 008

10180_UCB_Optimalizace_Inzerce_A4_210x297_V01.indd   1 5/21/13   2:40 PM



Kvalita prověřená časem
Quality Through The Ages

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, 739 70 Třinec, tel.: +420-558-531 111, fax: +420-558-331 831, www.trz.cz

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

 KO N T I S LI T K Y : :  B LO K Y : :  B R A MY ::  S O CH O RY : :  KO LE J N I CE : :   D R O B N É KO LE J I VO 

: :  Ú H E LN Í K Y R OV N O R A M E N N É : :  K R U H OVÁ , Č T V E R COVÁ A Š E S T I H R AN NÁ O CE L 

: :  T YČE TA Ž E N É A LO U PAN É : :  PLO CHÁ A Š I R O K Á O CE L : :   VÁLCOVAN Ý D R ÁT 

: :  B E TO NÁŘ S K Á O CE L : :  O CE LOV É B E Z E Š V É T R U B K Y

 C A S T B LO O MS AN D B I LLE T S : :  B LO O M S ::  SL ABS : :  B I LLE T S : :  R AI L S 

: :  R AI LWAY ACCE SS O R I E S : :  EQUAL AN G LE S : :  R O U N D, S Q UAR E , AN D H E X AG O NAL S T E E L

::  D R AW N AN D PE E LE D BAR S : :  S E A M LE SS S T E E L T U B E S : :  W I R E R O DS

::  FL AT BAR S AN D U N I V E R SAL PL AT E S : :  R E I N FO R CI N G BAR S


