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14. - 15. 11. 2015, O2 ARENA, PRAHA
SOBOTA 14. 11. OD 13.45 HODIN
NEDĚLE 15. 11. OD 12 HODIN

V listopadu může náš fedcupový tým počtvrté v posledních pěti letech vyhrát slavnou trofej a český tenis bude mít
zastoupení na turnajích Masters. Těší mě, že všichni, kteří v těchto zápasech budou hrát hlavní roli, jsou z našeho
klubu.
Po této cestě se kráčí mezi legendy.“						
2
Miroslav Černošek

Pevně věříme, že Tomáš Berdych, Petra Kvitová a Lucie Šafářová zakončí své úspěšné
sezony na závěrečných Turnajích mistrů.
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ÚVODNÍ
Přemýšleli jste někdy o tom, kde na vás může
číhat závist? Že vás může přepadnout ve chvíli, kdy byste to vůbec nečekali? A když už
jste ten smutný stav poznali, neměli jste pocit
zmizet někam do neznáma, kde budete moci
v klidu jít po chodníku, nikdo na vás neukáže
a nebude přitom plivat jedovaté pomlouvačné
sliny? Věřte, nikdy mě nenapadlo, že bych měl
odejít z Prostějova či naši úspěšnou firmu přesunout někam jinam. Jsem hrdý na to, že jsme
se vydali na marketingový vrchol právě z tohoto krásného města, jsem patriotem, mnohokrát jsem odmítl nabídku jít do hlavního města
či někam jinam. Je pravdou, do Prahy jezdím
pracovně často, bez osobního kontaktu se prostě některé věci dělat nedají, ale stěhovat se
z Prostějova? Ne, to nepřipadá v úvahu. Tady
jsem se narodil a tady i zemřu. A tak to bude.
Kruh pomluv a závisti se zužuje, dotýká
se skoro každého z nás, bojím se, že je jeden
z hlavních rysů české povahy. A také stále více
cítím, že je na ni jediný lék – prospěšná práce.
Nedávno jsme už tradičně připravili užitečné
tenisové odpoledne, pátý ročník projektu Hledáme nové vítěze FED Cupu a Davis Cupu.
Do našeho areálu přišli rodiče se svými dětmi,
zúčastnili se náboru do tenisové školičky.
A zatímco se dětí ujali trenéři a trenérky, poprvé
jsem při této akci promluvil s rodiči. Řekl jsem
jim, že jsem rád, že přišli a že doufám, že se
jim bude v našem klubu líbit. Pokud to myslíte
s tenisem vážně, čeká vás dlouhá cesta, přidal
jsem. Ale taky jsem cítil potřebu a povinnost
informovat rodiče sportujících prostějovských
dětí, o tom, jak se někteří zastupitelé staví
k výstavbě nových sportovišť, jak se vytvářejí
pseudoproblémy kolem prostějovského Olympijského sportovního centra, které nedávno
podpořili premiér, ministryně školství mládeže
a tělovýchovy, ministr financí ho dokonce dává
za vzor i ostatním městům, kde mají centra
vzniknout. Nejhorší je, že musíte bojovat proti
lidem ze stejného města…
Věřte, nemám čas přemýšlet o tom, kdo mi závidí a kdo ne, máme za sebou vynikající projekty a stejně kvalitní před sebou. Když si jen
sám pro sebe potichu připomenu, že jsem
byl u toho, když v Praze v roce 2008 zápasy
New York Rangers s Tampou začínala NHL,
o dva roky později v říjnu 2010 jsme přivedli do
Prahy duely NHL mezi Bostonem a Phoenixem.
Hokejová Evropa sháněla lístky do O2 Areny…
Hodně lidí už zapomnělo, že jsme v dubnu
2006 pořádali finálový turnaj Evropské ligy
basketbalistů Final Four, šéf Evropské ligy Jordi

slovo
Bertomeu tehdy prohlásil, že Praha byla prvním
městem, kterému bylo pořadatelství přiděleno,
třebaže se soutěže neúčastnil žádný český
tým. Svět evropského basketbalu nad naším
pořadatelstvím kroutil hlavou, říkal si – proč
zrovna Praha, ale když k nám přijeli zástupci
Evropské ligy a prováděli inspekci, zda jsme
schopni tuhle galaakci zvládnout, zda se prokoušeme manuálem pro pořádání Final Four,
který měl asi 150 stran požadavků, tak jsme po
jeho skončení slyšeli jen slova chvály.
Jako bychom zapomněli, že dva Prostějováci
vyhráli dvakrát Davisův pohár a dvě Prostějovačky budou v listopadu u toho, když český
tým bude mít šanci počtvrté v posledních pěti
letech vyhrát slavnou fedcupovou trofej. Ano,
jsem hrdý na to, že jsou z našeho klubu. Nechci
se dotýkat ostatních členů úspěšných týmů,
je pravdou, že v roce 2011 debl Hradecká – Peschkeová získal třetí vítězný bod, ale jinak byly
ve vítězných rolích Tomáš s Radkem a Petra
s Luckou. Tři hráčky ve světové desítce WTA?
Nenajdete na světě druhý klub, který se s touhle skvostnou statistikou může pochlubit!
Letošní Zlatá tretra přivítala posedmé Usaina
Bolta, ten už bydlí v atletickém nebi sprinterských legend, poprvé byl u nás v roce 2006
a od té doby dobře vím, že investovat do hvězd
se vždycky vyplatí. Jeho sprinterská genialita
doslova donutila atletický svět, aby si všimnul
našeho mítinku. A to nechci ani zdůrazňovat
jeho charisma, dokonalou lidskou profesionalitu, vstřícné chování, na každém jeho kroku na
atletickém oválu je vidět, jak ho atletika baví,
jak chce svými výkony dělat lidem radost, jak
je rád na světě. On to byl, kdo svou přirozenou
bezprostředností naučil Ostravu milovat atletiku. Nezapomenu, jak mi necelou hodinu po
doběhu rekordní stovky na olympijských hrách
v Pekingu v roce 2008 volal vynikající manažer
Alfonz Juck, zda chceme mít v Ostravě Bolta,
ale že bude přece jen dražší, tak jsem mu tehdy
zcela jednoznačně řekl, ano, chci, aby startoval
v Ostravě. Za dlouhou dobu, co se pohybuji
ve sportovním marketingu, dobře vím, že nejlépe se sportovní akce prodávají přes největší hvězdy, bez nich je každý projekt poloviční
a chřadne. Nikdy jsem toho rozhodnutí nelitoval, stejně jako peněz, které nás Bolt stál.
A navíc, krátce poté, co na mistrovství světa
v Pekingu vyhrál stovku, slíbil, že se příští rok
objeví opět v Ostravě. Ne, dál cosi říkat, je zbytečné. Musíme se se závistí naučit žít.

Miroslav Černošek

P. S.

Promiňte, musím opakovat větu z mého posledního editorialu. Mám pocit, že ji někteří nečetli nebo
si ji snad bojí zapamatovat. Tady je: Lenochům a lidským nulám nezávidí ani slepý havran, co sedává
na hrobech bezejmenných.
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Usain Bolt jako jediný v historii získal na jedněch olympijských hrách zlaté medaile na 100, 200, 4x100 metrů
a v Pekingu 2008 v každé disciplíně vytvořil světový rekord! Bolt na olympijských hrách v Pekingu změnil
sprinterské dějiny. Stal se čtvrtým atletem historie, který získal na OH zlato ve třech disciplínách. Před ním to byli
Jesse Owens, 1936, OH Berlín, Bobby Morrow, 1956 Melbourne a Carl Lewis, 1984 Los Angeles.

Boltovy
světové
rekordy

16. 8. 2009 Berlín
100m 9,58
20. 8. 2009 Berlín
200m 19,19
11. 8. 2012 Londýn
- Jamajka
4x100m 36,84

Usain Bolt sedmkrát v Ostravě

„Bolta si už všichni budou pamatovat až do konce atletického světa. Už prostě vstoupil na sprinterská nebesa
a jsem rád, že by měl příští rok přijet do Ostravy už poosmé. S touhle bilancí se nemůže pochlubit žádný mítink
na světě.“
Miroslav Černošek po MS v Pekingu, 2015
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2006
2008
2009
2010
2011
2012
2015

200m - 20,28
200m - 19,83
100m - 9,77 (s větrem)
300m - 30,97
100m - 9,91
100m - 10,04
200m - 20,13
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Zlatá tretra Ostrava je v excelentní formě

Dvanáct mistrů světa, deset olympijských
vítězů, čtyři aktuální světoví rekordmani,
nově zrekonstruovaný stadion a samozřejmě sedmý start Usaina Bolta – takové byly kulisy 54. ročníku Zlaté tretry
Ostrava, atletického mítinku IAAF World
Challenge. Škoda, že vytrvalý déšť
a hlavně teplota jen kolem jedenácti
stupňů nedovolily atletům, především
Jamajčanům Usainu Boltovi a Asafu
Powellovi dokázat svou světovost.
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Bolt musel třikrát zakleknout do bloků,
než se konečně ozval startovní výstřel,
největší hvězda atletického mítinku
Zlatá tretra Ostrava letěla za vítězstvím
v závodě na 200 metrů. Pro českou
atletiku bylo povzbuzující, že zahajovací
závod vyhrála Zuzana Hejnová, zlomená
zánártní kůstka vzala osmadvacetileté
překážkářce minulou sezonu a ostravský
mítink jakoby ji polil živou vodou. Vítězství vybojovala Hejnová až v posledních
metrech, do té doby vedoucí Jihoafričanka Nelová, vedoucí žena letošních
tabulek, zaváhala na poslední překážce,
a ve finále nestačila ani na druhou Češku
Rosolovou.

Bolt rozehřál zmoklý atletický
svátek

Jak viděl Zlatou tretru Ostrava Miroslav Černošek? V čem byl atletický mítink jiný?
„Bezpochyby v dokonale zrekonstruovaném stadionu. Díky tomu se celý mítink posunul do úplně jiné ligy, do té
nejvyšší. Když na něj poprvé vstoupil ambasador Mezinárodní atletické federace překážkář Colin Jackson, nešetřil
chválou a tvrdil, že mu připomíná pekingské Ptačí hnízdo, kde se konaly letní olympijské hry. Sprinter Asafa Powell,
který v Ostravě běžel počtvrté, řekl při vkročení na stadion pouze „Wow!“ a ptal se, zda není někde jinde. Moc si vážím
toho, že mítink opět podpořili statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, partneři i sponzoři a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. A Usain Bolt? Ten si zvolil květnový termín, po dvou absencích jsme ho chtěli v Ostravě
za každou cenu, proto jsme se volbou termínu přizpůsobili jeho požadavkům. I díky tomu se diváci mohli těšit na jeho
první ostrý závod v letošní sezoně, i díky tomu Ostravu sledoval celý svět. Bolt se na tiskové konferenci svěřil, že Zlatá
tretra Ostrava je mítinkem, který má v programu vždy, když není zraněn. To se poslouchalo moc příjemně, veleslavná
atletická města a ohromné mítinky by mohly závidět.“
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Bolt se v Ostravě představil posedmé
a na 200 metrové trati potřetí. Poprvé
dvoustovku absolvoval při premiéře
v roce 2006 (20,28) a druhou v roce
2008 za 19,83 sekundy, což je stále platný rekord Zlaté tretry. „Vždycky
se mi u vás líbilo a rád se k vám vracím,“
vzkázal Bolt. „Je to hlavně kvůli skvělým
divákům a nádherné atmosféře. Slyšel
jsem, že stadion bude zrekonstruován,
a o to víc jsem zvědav. Plánuju zaběhnout co nejlepší čas.“

vrcholu večera byl navíc hned dvakrát
odložen. „Vracím se. Nevím, jaký čas teď
mám považovat za slušný. Prostě potřebuji závodit, hodně běhat. Bavil jsem se
s trenérem a ten říkal – časem se nestresuj, hlavní je, abych pracoval na své technice,“ řekl Bolt. „Opravdu jsem se snažil,
chtěl jsem běžet co nejlíp,“ uvedl a znovu
pak potvrdil, že má dokonalý recept, jak
rozdávat všem kolem atletickou radost.
V teplácích se vydal na vítkovický tartan
a byl opět hvězdou hvězd.
Počasí, to je snad už tradiční prokletí
Zlaté tretry. „V takovém nečase nejde

Od olympijského roku 2012 se Bolt hlavně vinou zranění nebo nevyhovujícího
termínu mítinku vyhýbal a letos svou
účastí zahájil mezinárodní provoz zrekonstruovaného Městského stadionu.
Ostrava byla také jediným evropským
mítinkem, kde Bolt v první části sezony
představil.
Hlavní hvězda mítinku Usain Bolt, jamajský světový rekordman vyhrál dvoustovku, své maximum si zlepšil o sedm setin
na 20,13 a zařadil se v té době na čtvrté místo tabulek. Na lepší výkon nebyly
podmínky, chladné a deštivé počasí, start

Čím se navždy zapíše do historie mítinku Zlatá tretra Ostrava 2014? Premiérou nového zrekonstruovaného
stadionu!
11
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Prostějovská Čokoládová tretra
Běžecké závody pro nejmenší a odrostlejší jsou už tradičně symbolickým
předskokanem Zlaté tretry, nejrychlejším
dětem v jednotlivých věkových kategoriích umožňuje kvalifikovat se do předprogramu slavného atletického mítinku.
Na programu totiž byl třináctý z celkem
patnácti dílů Čokoládové tretry, konal se
atletické dráze při Základní škole Jana
Železného v Prostějově, přišly více než
tři stovky dětí.

překonávat rekordy. Já jsem rád, že jsme
to ustáli i přes nepřízeň počasí a byly
k vidění kvalitní výkony,“ řekl po mítinku
jeho hlavní sportovní manažer Alfons
Juck. Mezi nejhodnotnější patřily krátké
překážky v podání Američanky Shariky
Nelvisové (12,55), byl to nejlepší výkon
v historii Zlaté tretry, oštěpařské vítězství Keňana Juliuse Yega či výhra Zuzany Hejnové na dlouhých překážkách.
Favorit trojskoku Američan Christian Taylor vytvořil nový rekord mítinku 17,52 m.
I přes vytrvalý déšť a extrémní zimu byl
plný stadion a atmosféra dobrá. „Bylo

12

to velice dobré, i když počasí bylo šílené. Přišel plný stadion, v žádném jiném
městě bychom to nedokázali. Věřím,
že příští rok bude tepleji,“ hodnotil ředitel
mítinku Jan Železný. „A musíme změnit
termín.“ Juck potvrdil, že se opět budou
snažit do Ostravy přivést Bolta. To ještě
nevěděl, že jim Bolt na světovém šampionátu v Pekingu slíbí, že do Ostravy opět
přijede.
Čím se ale navždy zapíše do historie
mítinku Zlatá tretra Ostrava 2014?
Premiérou nového zrekonstruovaného
stadionu!

Ti nejmenší, narození v letech 2012
a později, absolvovali společně s rodiči třicet metrů, dvojnásobná vzdálenost
a taktéž bez postupu do semifinále čekala na běžce ročníků 2010 a 2011. Těmto
kategoriím vládli Amálie Havlíčková, Nela
Ovečková a Patrik Trnečka z Prostějova, které doplnil Milan Nožička ze Zlína.
Šedesátka v podání hochů a děvčat slavících narozeniny od let 2008 a 2009 už
nabízela vždy tomu nejrychlejšímu vstupenku do další fáze. Šance se časem
11,37 sekundy chopila Markéta Skybíková z dalekého Řepiště, kterou doplnil
domácí Adam Kvasnička výkonem 11,09
sekundy. Nejpočetnější zastoupení hlásila stovka určená pro ročníky 2006

a 2007. Mezi osmačtyřiceti chlapci zvítězil díky času 16,94 sekundy Michal Motáň
z Olomouce, mezi dívkami měla Anita
Štarnovská z Kostelce na Hané dokonce rovnou padesátku soupeřek. Na její
čas 17,6 ale nikdo neměl. Delší distance
už svědčily spíše okolním běžcům. Dvoustovku děvčat 2004 a 2005 ovládla Julie
Samlíková z Olomouce, z řad kluků byl
nejrychlejší vyškovský Václav Hanulík.
A třístovku hochů určenou pro ročníky 2002 a 2003 pro sebe získal Adam
Dohnal ze Šternberka, dívkám s téměř
dvousekundovým náskokem kralovala
domácí Tereza Korhoňová.
Role ambasadora závodů se již tradičně
ujal trojnásobný olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa Jan Železný, nechyběla oblíbená autogramiáda, stejně jako
fotografování s velkou sportovní osobností. Na vše dohlížel ředitel školy
Jan Krchňavý. „Vyšlo nám počasí, to je
základ úspěchu. Je tu spousta dětí, velké
nadšení, jsem spokojen s účastí i výkony.
Těší nás, že jsou tu i děti z jiných měst,
takže to získává nadregionální charakter,“ říkal ředitel školy.
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Bolt na trůn nikoho nepustil

Zlatá tretra, Ostrava, 20. května 2016,
největší atletický svátek u nás. Termín byl
předběžně schválen na kongresu IAAF,
v dějišti mistrovství světa v Pekingu se
na něm dohodli organizátoři a tým kolem
Usaina Bolta. Sprinterský král světového šampionátu předběžně přislíbil účast
krátce poté, co vyhrál 100 metrů a vymazal pochybnosti všech, kteří mu přestávali věřit. „S potvrzením termínu jsme čekali
na finální jednání na MS. Rozhodující pro
nás bylo potvrzení Usaina Bolta, termín
mu vyhovuje a svůj start předběžně slíbil,“
řekl za pořadatele Miroslav Černošek.
O cestu do Ostravy projevili zájem také
Boltovi rodiče. „Vedle domluvy s Boltem
probíhá řada dalších předběžných jednání, na kterých se rýsuje skladba disciplín
a základ startovních listin,“ přidal sportovní manažer Zlaté tretry Alfons Juck.
„Účast rodičů Usaina Bolta v Ostravě
by byla pro nás velkou ctí,“ doplnil
Černošek.
Jamajčan Usain Bolt na mistrovství světa
v Pekingu kraloval sprintu, zlatou medaili

Usain Bolt, šestinásobný olympijský vítěz, jedenáctinásobný mistr světa, držitel světových rekordů na 100, 200
a 4x100 m sedí na trůně světového sprintu už hodně dlouho…
14

získal i na dvojnásobné trati, v Ptačím
hnízdě porazil Američana Justina Gatlina
v letošním nejlepším čase 19,55 sekundy
a připsal si rekordní desátý titul z MS. Suverénně pak finišoval pro vítězství jamajské štafety na 4x100 metrů, kterou jeho
parta ovládla v čase 37,36. Bolt, kterého
ve vítězné sestavě doprovodili Carter,
Powell a Ashmeade, má sbírku tří zlatých
medailí z her v Pekingu 2008 a Londýně
2012 a nyní také ze šampionátů v Berlíně
2009, Moskvě 2013 a Pekingu 2015. Od
roku 2008 nemá zlato pouze na stovce
na MS v Tegu 2011, kde ulil ve finále start.
Na dvoustovce na velké akci prohrál
naposledy v Ósace 2007 jako jednadvacetiletý nováček na světovém šampionátu, tehdy vybojoval stříbrnou medaili
za Američanem Tysonem Gayem.
Šestinásobný olympijský vítěz, jedenáctinásobný mistr světa, držitel světových
rekordů na 100, 200 a 4x100 m sedí
na trůně světového sprintu už hodně
dlouho…

„Stovka je pro lidi, pro mého kouče, dvoustovka pro mé srdce. Znamená pro mě víc než cokoliv jiného.“
Usain Bolt, Peking 2015
15
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Počtvrté v pěti letech finále!
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Češky měly šanci získat počtvrté v posledních pěti letech Fed Cup! V ostravské ČEZ Areně porazily Francii 3:1
a v polovině listopadu vyzvou ve finále
Rusko! Statistika navíc dodávala, že český tým hrál proti Francii sedmé semifinále Fed Cupu za sebou, v letech 2011,
2012 a vloni tuto prestižní soutěž vyhrál.
Nastoupili jsme ve hvězdné sestavě, zatím v nejsilnější v české historii
a od začátku jsme byli velkými favority. Svěřenkyně kapitánky Mauresmové
sice získaly bod jen ve čtyřhře, ale ve
dvouhrách ukázaly svou sílu. Výsledek
vypadá přesvědčivě, na dvorci to bylo
složitější.
Fedcupové semifinále mělo před sebou
jeden velký otazník – v jaké formě bude
Petra Kvitová. Ta na začátku března přišla s prohlášením, že si musí od tenisu
načas odpočinout. V lednu získala titul
v Sydney, tam se už ale prý necítila nejlépe. Na úvodním Grand Slamu sezony
Australian Open vypadla ve třetím kole,
v únoru dvakrát prohrála se Španělkou
Carlou Suarez-Navarrovou – v Dubaji
a poté v Dauhá. Pak oznámila, že je
unavená, a vynechala turnaje v Indian
Wells a v Miami. Mnohá česká média
začala spekulovat. Je zraněná? Vážně
nemocná? Co jí bylo? Už prostě nemohla! „Existují dny, kdy se nedaří, kdy vám
to nejde. V každé práci si lidé, když jsou
unavení, vezmou dovolenou. A přesně
to se stalo. Nejsem jediný případ. Něčím
takovým si prošla celá řada hráček. Jen
jsem řekla pravdu a nevymlouvala se,
že jsem zraněná.“

Kapitán Pála to měl jednoduché,
jeho tým měl doslova hvězdný
žebříček – Petra Kvitová (4. WTA), Karolína Plíšková (12.), Lucie Šafářová (13.)
a Barbora Strýcová (23.). Tenisoví matematici přispěchali se součtem žebříčkových umístění – pouhých 52 a průměrný ranking 13! „Je to velmi zavazující,
jsme velkým favoritem,“ říkal v Ostravě
kapitán Pála. O Francouzkách mluvil
s respektem, náš semifinálový soupeř
ho překvapil vítězstvím v Janově, po
sobotě prohrával 0:2, neděle ale všechno změnila. Za stavu 2:2 domácí Italky
určitě ještě věřili, že je spasí pár Erraniová, Vinciová, ten však po vynikající
fedcupové sérii (18:0) poprvé prohrál!
Co říkal o zápase s Francií nehrající
kapitán Petr Pála? „Musíme si dát velký
pozor, mají vyrovnaný tým. A vyhrály
v Itálii, to se nám nikdy nepodařilo.“
S jakou náladou přijely Francouzky?
Kapitánka Amelie Mauresmová přivezla
do Ostravy Alizé Cornetovou (28. v žebříčku WTA), Caroline Garciaovou (29.),
Kristinu Mladenovicovou (58.) a Pauline Parmentierovou (89.). „Nikdo lepší
teď není. Byla to logická a jednoduchá

Na konci března začala s trenérem Kotyzou opět trénovat. „Mám radost, že jsem
zase na kurtu a hraju. To je nejhezčí, co
mě teď mohlo potkat.“ Poslední zápas
odehrála na konci února, šestadvacátého. „Nehrála bych si na nějakou hrdinku,
kdybych nebyla připravená, a jsem ráda,
že jsem dostala důvěru,“ řekla v Ostravě
v přípravném fedcupovém týdnu.

Postup do velkého finále

„Samozřejmě, nechtěl jsem vůbec pomyslet, že by Francie mohla zopakovat v ostravské ČEZ Areně to, co se jí podařilo v Janově proti Itálii, ale od začátku bylo jasné, že to bude velice silný soupeř a vše se následně potvrdilo. Pro
všechny, kdo mají rádi český tenis, je to opojný pocit – zase budeme hrát finále Fed Cupu, během pěti let už čtvrté!“
Ivo Kaderka

„Mám velkou radost, že postoupilo Rusko, protože každý promotér si přeje mít finále doma, i když jsme to v minulosti už zažili. Určitě tento duel bude patřit mezi největší sportovní události letošního roku v České republice.

Fed Cup: Češky stále vedou žebříček ITF
České tenistky postupem do finále potvrdily své vedení v žebříčku Fed Cupu, v čele mají náskok více než deseti
tisíc bodů před druhým Ruskem. Žebříček Fed Cupu k 9. únoru 2015: 1. ČR 28.890 b., 2. Rusko 18.145, 3. Itálie
17.625, 4. Německo 13.840, 5. Francie 7817, 6. Nizozemsko 5922, 7. Rumunsko 5.912, 8. Švýcarsko 5.675, 9. Austrálie 5,122, 10. Srbsko 4.870, 11. Polsko 4.187, 12. Kanada 4.995, 13. Slovensko 4.127, 14. USA 3.587, 15. Bělorusko
3.625.

Miroslav Černošek
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a třeba ho budeme mít víc než vy.“ A co
říkala prvnímu vystoupení Petry po dlouhé přestávce? „Ona sama nejlépe ví, jak
se cítí na dvorci, je to hodně zkušená
hráčka a kdyby neměla pocit, že může
týmu pomoci, zůstala by na lavičce.“
I Petra Kvitová se před zápasem nejvíce
obávala Caroliny Garciaové. „V hale na
rychlém povrchu jí to bude hodně vyhovovat. Hrála jsem s ní vloni, a to předvedla výborný tenis. Výborně servíruje,
což je v hale hodně nebezpečné.“
Před zápasem byla zvláštní atmosféra,
skoro všichni viděli český tým ve finále,
média pasovala Češky do role jasných
favoritů, navíc to potvrzovala i žebříčková čísla. „Tak silný tým jsme ještě neměly,“ řekla Kvitová na tiskové konferenci
a věřím, že tuhle roli v zápase potvrdíme.
Pála nestále připomínal: „Francie je hodně silná, musíme se mít na pozoru.“
Los rozhodl, že jako první šla na dvorec
Lucie Šafářová, dvojka s francouzskou
týmovou jedničkou Caroline Garciaovou a po nich Petra Kvitová s Kristinou
Mladenovicovou. Šafářová s Garciaovou
se měly utkat poprvé, Kvitová se s Mladenovicovou střetla třikrát, dva zápasy
vyhrála. Naposledy loni na US Open
v prvním kole, kde soupeřce povolila
jeden jediný game.
Šafářová předvedla v otvíracím zápase
výkon, ve kterém bylo plno tenisového
srdce, věřila si i ve chvílích, kdy už nikdo
nedoufal, že ve druhém setu odvrátí
pět mečbolů! „Garciaová má v poslední
době výborné výsledky. Kapitán a trenéři ji sledovali celý týden, ještě jsem se
s ní na okruhu přímo na kurtu nepo-

Los nás poslal do Rumunska
Los v muzeu Francouzské tenisové federace na Roland Garros v Paříži rozhodl na začátku června, že české
tenistky vstoupí do příštího ročníku Fed Cupu v Rumunsku. Za Rumunsko mohou vedle světové trojky Halepové
hrát také Irina-Camelia Beguová (30. WTA), Alexandra Dulgheruová (51.), nebo Andrea Mituová (100.), překvapivá
osmifinalistka Roland Garros. Zápas se uskuteční 6. a 7. února 2016. „Z mého pohledu je to asi nejhorší los, mohli
jsme hrát třeba s Francií nebo Švýcarskem a to by bylo dle mého názoru o něco přijatelnější. Nedá se však nic
dělat, los dopadl takhle a my se s tím musíme nějak poprat. Utkání je ale ještě hodně daleko, teď se musíme
soustředit hlavně na velké domácí finále proti Rusku, které nás čeká v polovině listopadu,“ konstatoval kapitán
Petr Pála.
volba,“ říkala Mauresmová. Od prvních chvil bylo jasné, že respektuje sílu
domácího týmu. „Je zbytečné, abych
říkala, že jste favorité, to je jasné, ale
nikdo nám nevezme šanci – překvapit
a bojovat o postup do finále. Je to sport,
ke každému vítězství potřebujete štěstí
18

tkala, ale zhruba vím, jak hraje. Dobře
servíruje, je agresivní, určitě to bude
těžké utkání,“ řekla Lucie Šafářová před
zápasem. V prvním setu byla Garciaová
lepší, výborně servírovala, ve druhém
setu si obě hráčky až do stavu 4:5 držela výhodu podání, servírovala Šafářová

Bilance s Ruskem: Vedeme 3:2
Rusko – Československo 2:1, Světová skupina, 2. kolo, Tokio, Tamagawa-en Racquet Club, 9. – 15. 11. 1981:
Salniková – Tomanová 6:1, 7:5, Elisenková – Mandlíková 6:7(4), 1:6, Černeová, Zajcevová – Mandlíková, Tomanová 6:4, 6:3.
Československo – SSSR 2:1, Světová skupina, finále, Melbourne, Flinders Park, 4. – 11. 12. 1988: Zrubáková –
Savčenková 7:6(2), 6:1, Suková – Zverevová 6:4, 6:3, Pospíšilová, Novotná – Savčenková, Zverevová 6:7(5), 5:7.
Československo – SSSR 2:1, Světová skupina, 2. kolo, Nottingham, Tenis Centrum, 24. 7. 1991: Zrubáková – Brjukovcevová 6:2, 3:6, 6:3, Novotná – Zverevová 6:1, 6:4, Švíglerová, Zrubáková – Savčenková, Zverevová 6:1, 6:4.
Rusko – ČR 2:1, Světová skupina A, Madrid, Parque Ferial Juan Carlos I, 7. 11. 2001: Bovinová – Hrdličková 6:3, 1:6,
6:8, Dementěvová – Chládková 6:4, 4:6, 6:1, Lichovcevová, Petrovová – Hrdličková, Vašková 6:3, 6:2.
Rusko – ČR 2:3, Světová skupina, finále, Moskva, Koplex Olympijskij, 5. – 6. 11. 2011: Kirilenková – Kvitová 2:6,
2:6, Kuzněcovová – Šafářová 6:2, 6:3, Kuzněcovová – Kvitová 6:4, 2:6, 3:6, Pavljučenkovová – Šafářová 6:2, 6:4,
Vesninová, Kirilenková - Hradecká, Peschkeová 4:6, 2:6.

a za stavu 30:30 získala Garciaová první
mečbol – return Garciaové však skončil
v autu. Vynikající bekhend Francouzky,
druhý mečbol, Šafářová odvrací konec
přesnou smečí. Výborný return Garciaové, třetí mečbol, eso v podání Šafářové! Šafářová chybuje z bekhendu, Garciaová má čtvrtý mečbol, Šafářové se
však povedlo druhé podání, které Francouzka nedokázala dostat přes síť. Pátý
mečbol Garciaové po kvalitním returnu.
Po dlouhé výměně zahrává Garciaová
míč do autu. První výhoda pro Šafářovou!
Francouzka tentokrát return nezvládla
a poslala daleko za základní čáru – 5:5!
Garciaovou pět neproměněných mečbolů viditelně zlomilo, tiebreak byl jasně
v režii Šafářové : 3:0, 4:1, 6:1… Stejné to
bylo i ve třetím setu, Šafářová vyhrála
své první podání, hned ho vzala Francouzce, ta se doslova vytratila z kurtu –
Češka vedla 5:0, Garciaová ještě snížila,
ale při svém podání Šafářová proměňuje
hned první ze dvou mečbolů! Vedli jsme
1:0, Šafářová opravdu píše vedle Kvitové
českou fedcupovou historii!

„Nepamatuju, že bych někdy otočila
zápas z pěti mečbolů. Pět už je opravdu
hodně,“ řekla nadšená, ale hodně unavená Šafářová na tiskové konferenci.
„Do poslední chvíle jsem věřila, že se to
otočí a budu schopná vyhrát. I na mečboly jsem se snažila zkoncentrovat a jít
do toho naplno,“ řekla. Jasně ovládla
zkrácenou hru a rozhodující sadě kralovala. „Odvrácené mečboly mi daly sílu,
že zápas ještě půjde vyhrát. Měla jsem
větší odvahu, to pak rozhodlo.“

I po dlouhé přestávce se Kvitová vítězně vrátila na fedcupovou scénu, s Mladenicovou to však neměla jednoduché. „Lucka přinesla do šatny první bod
a o to jsem mohla být klidnější. Zápas
po týdnech, co jsem nehrála, nebyl
jednoduchý a jsem ráda, jak jsem
to zvládla,“ řekla Kvitová. Vyhrála
ve dvou setech, vedli jsme 2:0, ale Francouzky v Janově dokázaly, že ještě
19

S tenistkami Ruska, respektive Sovětského svazu, se Češky utkaly dosud pětkrát, třikrát vyhrály, naposledy
v roce 2011 v Moskvě, právě tam začal velký český vítězný fedcupový seriál.

nejsou ani za tohoto stavu poražené.
„Můžeme si zhluboka oddechnout hlavně po tom prvním zápase, Lucka dokázala, že je velkou bojovnicí, ten první
bod byl hodně důležitý a jsem rád, že to
Péťa potom zvládla,“ řekl v sobotu Pála.
„Pro Petru to bylo těžké přijít po takové
pauze před domácí publikum, každý od
ní čeká výhru a dobrý výkon. Byla nervózní, ale zvládla to.“ Ale žádné oslavy! „Všechny vědí, že ještě není konec
a je třeba být stoprocentně připravený
na další den. Soupeřky jsou silné, takže si musíme dát pozor, nic není jasné.
Je velká výhoda vést 2:0, ale zápasy
byly o jednom, dvou míčích a může se
to otočit.“
V neděli se v prvním zápase utkaly
týmové jedničky, Kvitová se s Garciaovou střetla zatím jednou, bylo to před
rokem v čínském Wu-chanu a Petra vyhrála ve dvou setech. Stejné to to bylo
i v ostravské ČEZ Areně. „Jsem ráda, že
jsem to zvládla bez nervů. Věděla jsem,
co na Caroline hrát. A platilo to. Musela
jsem jí rozběhat, aby nemohla diktovat
tempo hry.“ Česká republika postoupila
počtvrté za posledních pět let do finále
Fed Cupu!
V roce 2011 začala velká česká cesta Fed Cupem, vyhráli jsme v Moskvě
a v polovině listopadu bude český tým
hrát o čtvrtý titul v pěti letech opět s Ruskem, které o svém postupu v duelu
s Německem rozhodlo až v závěrečné
čtyřhře. Přijede Šarapovová, světová
dvojka a pětinásobná grandslamová
šampionka? Šarapovovou by mohla
nalákat účast na olympiádě v Riu de
Janeiru 2016, kam se kvalifikuje pouze
v případě, že se ve Fed Cupu objeví alespoň dvakrát. Jeden start už má. „Máme
dohodu, že ve finále určitě nastoupí,“
říká šéf Ruského olympijského výboru
Alexandr Žukov.

Fed Cup, semifinále
Česko – Francie 3:1, Ostrava, ČEZ Arena, tvrdý povrch, 18. – 19. 4. Šafářová – Garciaová 4:6, 7:6 (7:1), 6:1, Kvitová – Mladenovicová 6:3, 6:4, Kvitová – Garciaová 6:4, 6:4, Šafářová, Strýcová – Mladenovicová, Parmentierová 6:0, 3:6, 8:10.

ˇ
FINÁLE SVETOVÉ
SKUPINY

ČESKO VS RUSKO
14. - 15. 11. 2015, O2 ARENA, PRAHA
SOBOTA 14. 11. OD 13.45 HODIN
NEDELE
ˇ 15. 11. OD 12 HODIN
WWW.FEDCUP.COM

WWW. TICKETPORTAL.CZ

ˇ SPORT
ŽIVEˇ NA CT

/FEDCUP

TEAM SPONSOR

@FEDCUP

CZECHFEDCUPTEAM

FEDCUP

TIE SPONSORS

Rusko – Německo 3:2, Soči, Adler Arena, antuka, Kuzněcovová – Görgesová 6:4, 6:4, Pavljučenkovová – Lisická 4:6, 7:6
(7:4), 6:3, Kuzněcovová – Petkovicová 2:6, 1:6, Pavljučenkovová – Kerberová 1:6, 0:6, Vesninová, Pavljučenkovová – Petkovicová, Lisická 6:2, 6:3.
TIE SPONSORS

20

21

D
a
c vi
u
D
a
c vi
u
D
a
c vi
u
D
a
c vi
u
D
a
c vi
u
D
a
c vi
u
D
a
c vi
u
D
a
c vi
u
D
a
c vi
u
D
a

u

a
c vi
u
D
a
c vi
u
D
a
c vi
u
D
a
c vi
u
D
a
c vi
u
D
a
c vi
u
D
a
c vi
u
D
a
c vi
u
D
a
c vi
u
D
a
c vi

c vi
u
D

c vis
u
D p
a
c vis
u
D p
a
c vis
u
D p
a
c vis
u
D p
a
c vis
u
D p
a
c vis
u
D p
a
c vis
u
D p
a
c vis
u
D p
a
c vis
u
D p
a
c vis
u
D p
a
c vis
u
p

c
u
fe p
c d
u
fe p
c d
u
fe p
c d
u
fe p
c d
u
fe p
c d
u
fe p
c d
u
fe p
c d
u
fe p
c d
u
fe p
c d
u
p

Český daviscupový tým prohrál naposledy na začátku března 2011 v Ostravě s Kazachstánem, pak přišla série
jedenácti vítězných zápasů a v nich dva
získané Davis Cupy v letech 1912 a 1913!
Loňská semifinálová porážka na Roland
Garros s favorizovanou Francii tenisový
svět nepřekvapila, tu letošní v prvním
kole s Austrálií mnozí nečekali. Důrazně jsme si uvědomili, že bez Tomáše
Berdycha nemůžeme v konkurenci elitní Světové skupiny Davisova poháru
uspět a je třeba přidat, že i bez zdravého Radka Štěpánka. Ten se však na začátku roku ocitl v jakémsi hledání dávné
vítězné formy a v ostravské ČEZ Areně
se představil v roli týmového poradce,
chtěl být s týmem. Ukazuje se, že i on
bude v zářijové baráži hodně důležitý…
V prvním kole Davisova poháru jsme
s Austrálií prohráli naprosto zaslouženě
a po čtyřech letech jsme museli bojovat o záchranu ve Světové skupině. Na
konci července sáhl při barážovém losu
šéf ITF Francesco Ricci Bitti do Salátové
mísy, vytáhl míček a uvnitř byl papírek
s nápisem – Indie.
Už dlouho dopředu bylo jasné, že Berdych termín prvního kola Davisova
poháru do svého programu nedostane.
Bez své jedničky český tým na svého
soupeře nestačil, a proto musel bojovat
o udržení. „Tomáš dvakrát soutěž vyhrál
a bylo pro něj těžké hledat další motivaci. V neděli by hrál v Ostravě Davisův pohár a ve čtvrtek už měl být v Indian Wells.

Austrálie nás poslala do baráže

To by bylo hodně nestandardní. Jeho
rozhodnutí bylo třeba respektovat,“ uvedl Miroslav Černošek. Radek Štěpánek
hrál naposledy zápas v semifinále Davis
Cupu loni v září s Francií, kdy si poranil
záda a předčasně ukončil sezonu. Určitě dělal všechno pro to, aby byl na zápas Davisova poháru připravený a jistě
pro něj nebylo jednoduché přiznat si,
že nemá v sestavě místo. „Zachoval
se jako dokonalý profesionál a řekl
to dopředu,“ konstatoval Navrátil.
Koho nominovali nehrající kapitáni,
co ukazoval žebříček na začátku daviscupového týdne? Lukáš Rosol (31. ATP),
Jiří Veselý (45.), Jan Mertl (218.) a Adam
Pavlásek (247.), taková byla sestava
českého týmu. Australan Wally Masur
měl v Ostravě kapitánskou premiéru,
musel se obejít bez jedničky Nicka Kirgiose, toho do týmu nepustilo zranění,
a tak přijel se sestavou Bernard Tomic

„Měl jsem z výkonu našich mladých Adama Pavláska a Jirky Veselého ve čtyřhře ohromnou radost! Vždyť
proti nim stál Lleyton Hewitt, bývalá světová jednička, dvojnásobný grandslamový šampion a výborný Sam
Groth! Všichni mohli vidět, jaké máme vynikající mladé kluky, oba všem předvedli, co dnes už umí a s čím
můžeme do budoucna počítat. Byl jsem pár dní před zápasem na online rozhovoru s iSport.cz a některý ze
čtenářů mi položil otázku, zda Pavlásek a Veselý mohou někdy převzít štafetu po Berdychovi a Štěpánkovi
a já odpověděl – položme si otázku, kdo by před deseti či dvanácti lety řekl, že Berdych a Štěpánek dvakrát
suverénně vyhrají Davis Cup?!“
Ivo Kaderka

Češi i přes prohru jasně vedou
Český daviscupový tým je i po prohře v prvním kole s Austrálií jasně v čele žebříčku ITF. Vítězové ročníků 2012 a 2013
mají v čele pořadí náskok více než deseti tisíc bodů před Švýcarskem, které triumfovalo loni, ale letos ho stejně jako
český tým čekala baráž.
Žebříček Davis Cupu k 9. březnu 2015: 1. ČR 34.225, 2. Švýcarsko 24.081, 3. Francie 16.975, 4. Srbsko 14.500, 5. Argentina 12.781, 6. Španělsko 11.000, 7. Kanada 8078, 8. Itálie 7975, 9. Austrálie 5962, 10. Velká Británie 5674, 11. USA
5181, 12. Kazachstán 5075, 13. Belgie 5000, 14. Japonsko 3378, 15. Chorvatsko 2937.
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Česká republika – Austrálie 2:3, 1. kolo Světové skupiny, Ostrava, ČEZ Arena, tvrdý povrch, 6. – 8. března 2015,
Rosol - Kokkinakis 6:4, 6:2, 5:7, 5:7, 3:6, Veselý - Tomic 4:6, 3:6, 6:7(5), Pavlásek, Veselý - Groth, Hewitt 1:6, 7:6
(2), 3:6, 7:6 (4), 6:2, Rosol - Tomic 6:7 (4), 3:6, 6:7 (5), Mertl - Groth 6:3, 6:2.
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(38.), Sam Groth (69.), Lleyton Hewitt (98.)
a osmnáctiletý Thanasi Kokkinakis (133.).
Pro toho to měla být spíše šance na sbírání zkušeností, ale nakonec výrazně
ovlivnil vývoj zápasu. Kokkinakis se doposud dostal dvakrát do finále grandslamové juniorky, na Australian Open 2013
jako kvalifikant nestačil na krajana Nicka
Kyrgiose a ve finále US Open 2013 pak
podlehl Chorvatovi Čoričovi. Přesto má
Kokkinakis juniorský grandslamový titul,
s Kirgiosem vyhráli Wimbledon 2013.
Jaká byla atmosféra před zápasem?
„Máme výhodu domácího prostředí, vybírali jsme povrch, za favority se však určitě
považovat nemůžeme, Lukáš Rosol letos
vyhrál zatím jeden zápas, Jirka Veselý

po vynikajícím zisku titulu v Auckladnu na
dalších turnajích výborný výsledek nepotvrdil. Ale musíme si věřit, Davisův pohár
je prostě soutěží, která má svá specifika
a stát se může cokoliv. Australané mi na
trénincích připadají výbušnější a přesnější, ale jak říkám – daviscupové zápasy
jsou o něčem jiném,“ říkal český kapitán.
Ten zápas byl v australské režii, jen
v sobotním deblu jsme se vzepřeli.
V pátek nejprve Rosol překvapivě podlehl australskému mladíkovi Kokkinakisovi,
když po dvou vyhraných setech servíroval do zápasu a prohrál v pěti setech.
Veselý nevyrovnal, nestačil na zkušenějšího a přesnějšího Tomice. Kapitán
Navrátil dal ve čtyřhře šanci mladému
páru Pavlásek, Veselý, který překvapivě porazil v nádherném duelu zkušené
Australany Grotha a Hewitta. Proč šel
na dvorec Pavlásek? „Když se díváme na
budoucnost Davisova poháru, tak to bylo
jediné řešení. Jak Rosol, tak Veselý v pátek prohráli a kdyby alespoň jeden z nich
byl úspěšný, měl bych se o co opřít.
Navíc – už jsme stejně neměli co ztratit,“ říkal v Ostravě kapitán Navrátil.
Navíc Pavlásek s Veselým mohli navázat
na společné úspěchy v juniorech,
v sezoně 2011 vyhráli spolu Galeův
pohár, hráli na challengerech. „Výkony
Adama a Jirky v deblu jsou nadějí, že na
nich může český Davis Cup v budoucnu
stavět, chce to však ještě hodně práce
a trpělivosti. Jejich výborný výkon nás

Když se otočíme zpátky, dnes už v Davisově poháru legendární dvojice Berdych-Štěpánek nastoupila ke své
týmové premiéře 22. září 2007, tehdy porazili z mečbolu v barážovém duelu švýcarský pár Federer, Allegro.
Po osmi letech vstoupila na scénu této soutěže dvojice Pavlásek – Veselý. Dá se v tom hledat nějaká symbolika
a pokračování cesty? „Určitě a jak mockrát v poslední době opakuji – nic jiného nám prostě nezbývá,“ říká Navrátil. „Kde bychom měli hledat nějakou budoucnost, když ne v nich? Berdych ani Štěpánek tady věčně nebudou
a v mužském tenise moc mladých nadějí nemáme. Věřím, že tihle dva kluci mohou být – za dva, za pět let lídry
týmu. Tenhle výsledek proti Austrálii by jim měl dát sílu a sebevědomí do dalších měsíců, a především Adamovi, který má rozhodně na to, aby získal stabilní místo v daviscupovém týmu. Opakuji však znovu, čeká ho ještě
hodně práce.“

„Bojím se chvíle, kdy Tomáš nebude hrát, Radek taky a my nebudeme mít třetího a čtvrtého hráče. Pavlásek
je jediným, s kým se dá nyní počítat, a budeme chtít ho do týmu dotáhnout. Obávám se, že Davis Cup bude
mít v příštích sezonách velké problémy.“
Miroslav Černošek
24
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INDIA VS CZECH REPUBLIC
podržel, byli jsme ještě v neděli ve hře,“
konstatoval po deblové sobotě kapitán
Navrátil.
V neděli hned v prvním zápase rozhodl
o postupu Austrálie do čtvrtfinále Tomic,
Rosol se proti pátku zlepšil, ale Australan
nepřipustil žádné komplikace. Za rozhodnutého stavu dostal šanci Mertl, ten
po nadšeném výkonu přehrál Grotha
a dal výsledku příjemnější podobu.
Kapitán Navrátil byl přesvědčený,
že i bez hlavních opor měl tým na to,
aby v neúplném složení Austrálii porazil.

„Jsem zklamaný, mohli a měli jsme vyhrát!
Lukáš tam nechal duši, ale Kokkinakise
měl porazit. Navíc měl zápas dokonale
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rozehraný! Kdybychom vedli, všechno
by se vyvíjelo jinak, Australané by byli
poloviční. Na druhé straně je třeba
přiznat, že jim sázka na osmnáctiletého
mladíka vyšla dokonale. Rosolovi chybí
hráčské sebevědomí, vyhrané zápasy,
ve složitých chvílích se nemá o co opřít.
Jirka Veselý se proti Tomicovi snažil, ale
ten si až moc věřil. Z čeho mám radost?
Jirka i Adam ukázali, že perspektiva
našeho tenisu tady je. Doufám, že se
toho chytí a potvrdí na turnajích. Jirka má
na to, aby se posunul někam ke třicítce,
Adam ke stovce. Kdyby se tam dostali,
budoucnost českého daviscupového
týmu by tak smutná nebyla.“

WORLD GROUP PLAY-OFF

18. 9. - 20. 9. 2015

TEAM NOMINATIONS
Yuki BHAMBRI

Datum narození: 4. 7. 1992
singl: 145 double: 176

Somdev DEVVARMAN

Datum narození: 13. 2. 1985
singl: 152 double: 256

Leander PAES

Datum narození: 17. 6. 1973
singl:
double: 29

Rohan BOPANNA

Datum narození: 4. 3. 1980
singl:
double: 10

Jiří VESELÝ

Datum narození: 10. 7. 1993
singl: 48 double: 119

Lukáš ROSOL

Datum narození: 24. 7. 1985
singl: 87
double: 59

Adam PAVLÁSEK

Datum narození: 8. 10. 1994
singl: 149 double: 279

Radek ŠTĚPÁNEK

Datum narození: 27. 11. 1978
singl: 285 double: 147
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Jak se cítila při prostějovském přivítání?
„Byla to nádhera. Udělali si čas a jsem
ráda, že jsem se mohla s nimi podělit
o svou radost. Snaha celého týmu

Lu

nebyla marná. Už to trvá delší dobu
a je to nádherná doba, která mě těší.
V posledních třech letech cítím, že se můj
tenis zlepšuje a tomu odpovídají i úspěchy. Myslím, že už loňská sezona byla
úžasná, semifinále Wimbledonu a vítězství ve Fed Cupu. Teď Paříž. Je to vážně
jako z pohádky.“
Lucka se poprvé do Prostějova vrátila
jako hráčka první světové desítky, nejnovější žebříček WTA po Roland Garros
vyhlásil světu, že ji patří 7. místo. „Dlouhodobý sen v podobě postupu do světové
desítky se mi opravdu splnil. Ale dokud
člověk není první, má o čem snít,“ přidávala Lucie Šafářová.

„Lucka o desítce opravdu dlouho snila,
roky čekala na velké vítězství. Pak přišel
Fed Cup, uvolnila se, má nového trenéra, pohodu. Být mezi nejlepšími na světě,
k tomu je třeba složit mozaiku do posledního detailu. A to se jí nyní daří,“ říkal Miroslav Černošek. „S Petrou si jsou hodně
podobné a přitom je každá jiná. Lucka
je pohodová holka z Moravy, která
se propracovává k úspěchu, Petra
byla supernova, která překvapila svět.
O Lucce se ví, že je velkou bojovnicí.
Já mám hlavně radost, že obě jsou
kamarádky, skvěle spolu vycházejí,
a přitom se inspirují.“
A co přidávala Petra Černošková? „Není
na světě klub, který by měl takové
vynikající hráčky. Obě jsou ve světové

Prostějov přivítal
královnu Paříže

„Není na světě klub, ve kterém by byly tak vynikající hráčky. Petra i Lucka jsou ve světové desítce, a když k nim
přidáme ještě Karolínu Plíškovou ze spřátelené Sparty, tak se třemi hráčkami v Top Ten se nemůže pochlubit nikdo
jiný. A navíc jsou to kamarádky, což je ve světě tenisu, který moc přátelský není, něco neopakovatelného. Važme
si toho, světová tenisová historie to nepamatuje.“
Petra Černošková
28

Ša
fá
ř

c

ie

o
v
á

ie

o
v
á

c

Lu

Ša
fá
ř

ie

c

Ša
fá
ř

Lu

Lu

Ša
fá
ř

c

ie

o
v
á

o
v
á

ie

o
v
á

c

Ša
fá
ř

Lu

Lu

Ša
fá
ř

c

ie

o
v
á

ie

o
v
á

c

Lu

Ša
fá
ř

ie

c

Lu

Ša
fá
ř

ie

o
v
á

o
v
á

c

Lu

Ša
fá
ř

ie

o
v
á

Lu

Ša
fá
ř

c

ie

c

Lu

Ša
fá
ř

Lu

Ša
fá
ř

ie

o
v
á

o
v
á

c

ie

c

Ša
fá
ř

Lu

Lu

Ša
fá
ř

c

ie

o
v
á

o
v
á

ie
c

Ša
fá
ř

Lu

o
v
á
o
v
á

á e
Lu řov
á
Ša c
fá ie
Lu řov
á
Ša c
fá ie
Lu řov
á
Ša c
fá ie
Lu řov
á
Ša c
fá ie
Lu řov
á
Ša c
fá ie
Lu řov
á
Ša c
i
fá e
Lu řov
á
Ša c
fá ie
Lu řov
á
Ša c
i
fá e
Lu řov
á
Ša c
fá ie
Lu řov
á
Ša c
i
fá e
Lu řov
á
Ša c
fá ie
Lu řov
á
Ša c
fá ie
Lu řov
á
Ša c
i
fá e
Lu řov
á
Ša c
fá ie
Lu řov
á
Ša c
i
fá e
Lu řov
á
Ša c
fá ie
ř

á e
Lu řov
á
Ša c
fá ie
Lu řov
á
Ša c
fá ie
Lu řov
á
Ša c
fá ie
Lu řov
á
Ša c
fá ie
Lu řov
á
Ša c
fá ie
Lu řov
á
Ša c
i
fá e
Lu řov
á
Ša c
fá ie
Lu řov
á
Ša c
i
fá e
Lu řov
á
Ša c
fá ie
Lu řov
á
Ša c
i
fá e
Lu řov
á
Ša c
fá ie
Lu řov
á
Ša c
fá ie
Lu řov
á
Ša c
i
fá e
Lu řov
á
Ša c
fá ie
Lu řov
á
Ša c
i
fá e
Lu řov
á
Ša c
fá ie
ř

Zaplněné atrium v areálu Národního
tenisového centra Morava se den po
skončení Roland Garros dočkalo své
hrdinky. V Paříži nasedla Lucie Šafářová se svými rodiči do privátního letadla
Tomáše Chrenka, brzy přistáli v rodném
Brně a pak už rychle do Prostějova. Ráno
se ještě Lucka podívala na žebříček
a poprvé viděla své jméno v první
desítce, na sedmém místě! V Prostějově ji poděkoval za skvělou reprezentaci Miroslav Černošek, Petr Chytil a Ivo
Kaderka, Petra Černošková ji předala
hodinky, na kterých bylo vyryto - Roland
Garros 2015. Navždy jí to bude připomínat finále dvouhry a titul s Američankou
Mattekovou-Sandsovou ve čtyřhře. Miroslav Černošek hned dodával, že i Lucka
bude mít na zdi areálu obří plakát hned
vedle plachty, připomínající úspěchy
Tomáše Berdycha a Petry Kvitové, za pár
dní jí to splnil. „Z uplynulých dvou týdnů
a z toho, co se mi povedlo, mám obrovskou radost a všem chci moc poděkovat.
Rodičům, týmu i fanouškům a to celkově
za všechny ty roky, kdy mě podporují.
Je to nádherný pocit, mít tyto krásné
trofeje. Pařížský úspěch je však pro mě
také velkou motivací, neboť jsem ještě nezvedla nad hlavu trofej za vítězství
ve dvouhře. Beru to jako další velkou
výzvu,“ řekla na začátku Lucie Šafářová.
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„Lucka o desítce opravdu dlouho snila, roky čekala na velké vítězství. Pak přišel Fed Cup, uvolnila se, má
nového trenéra, pohodu. Být mezi nejlepšími na světě, k tomu je třeba složit mozaiku do posledního detailu.
A to se nyní daří.“
Miroslav Černošek

desítce, a když k nim přidáme ještě
Karolínu Plíškovou ze spřátelené Sparty,
tak se třemi hráčkami v Top Ten se nemůže pochlubit nikdo jiný. A navíc jsou to
kamarádky, což je ve světě tenisu, který
moc přátelský není, něco neopakovatelného. Važme si toho, světová tenisová
historie to nepamatuje.“
Co řekl Lucii Šafářové Petr Chytil?
„Lucko, rád bych ti poděkoval za ten
fantastický pařížský úspěch a musím to
udělat v několika rovinách. Zaprvé za
primátora Miroslava Pišťáka, který fandí prostějovskému tenisu, stejné to je
i s hejtmanem Olomouckého kraje Jiřím
Rozbořilem, kterému jsi také stoprocentně udělala velkou radost, i on by tady
rád byl, má však nutné pracovní povinnosti. Musím ti poděkovat za všechny
tenisové nadšence a fanoušky z našeho
klubu, při přenosech tě hnali dopředu
a někdy jsem si myslel, že Domeček

prostě spadne. Musím ti poděkovat i za
naši rodinu, za mé holky, které hrají tenis,
a nedovedeš si představit tu atmosféru
u nás doma, když ti fandily a držely palce u obrazovky, jak skákaly u televize
radostí, když jsi vyhrávala. Lucko, za nás
za všechny, co mají rádi prostějovský
a český tenis, velké díky,“ dodával
Petr Chytil.
Slavnou královnu tenisové Paříže přivítal
Prostějov s nadšením. „Moc ráda se sem
vracím, tady jsem vyrůstala, na zdejších
dvorcích jsem absolvovala roky dřiny
a věřím, že prostějovský klub dokáže
ještě vychovat spoustu skvělých tenistů.
Trvalo mi dlouhých dvanáct let, než jsem
se mezi nejlepších deset dostala, ale
doufám, že to ještě nekončí. Chtěla bych
se posunout někam dál a splnit si další
sen, zvednout nad hlavu velkou trofej.
Budu na sobě pracovat a snažit se hrát
tenis líp a líp,“ usmívala se Lucie Šafářová.

Chrenek pro Šafářovou
„Chtěla bych moc poděkovat Tomáši Chrenkovi za privátní letadlo z Paříže přímo do Brna! Byla to krásná odměna!“ svěřila se Lucie Šafářová. Opravdu milá pozornost pro grandslamovou vítězku od tenisového mecenáše
Tomáše Chrenka.
30
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Do všech zápasů prostějovského turnaje UniCredit Czech Open vstupoval Jiří
Veselý v roli favorita, obhajoval titul ve dvouhře. „Věděl jsem, že to bude hodně
složité, hrajete doma, v hledišti známí, rodina, ten tlak je velký. Byl to pro mě
hodně složitý týden, nepředvedl jsem úplně nejlepší výkon, ale co vím určitě –
rval jsem se a bojoval hlavně ve chvílích, kdy mi to nešlo. Říkal jsem si – nesmíš
se bát, musíš jít pořád dopředu. Úspěchu si vážím a moc dobře si uvědomuji, že
nebyl zadarmo. V duchu jsem pořád myslel na to, že bych měl obhájit loňský titul,
ale čím víc jsem si to připomínal, tím mi to připadalo těžší a složitější,“ říkal po
finále spokojený šampion. V pěti zápasech mu soupeři vzali jediný set. Češi získali v dvaadvacetileté historii UniCredit Czech Open deset titulů, poslední dva právě Jiří Veselý. A získá třetí? „Přiznám se, raději bych byl příští rok v době konání
prostějovského turnaje ještě v Paříži na Roland Garros.“

„Opravdu všichni pomohli, že si UniCredit Czech Open dál drží svou výbornou organizační laťku a patří jim za to
poděkování. Nechci už přemýšlet o budoucnosti našeho turnaje, opravdu, už dávno jsme se vzdali debat o případném zvyšování jeho kategorie. Budeme ve spolupráci s našimi partnery pokračovat v tom, co už dlouhé sezony
děláme a v čem jsme úspěšní. Tento projekt je o penězích, vztazích a dobré práci. Na vztahy a práci jsme tady my
s Petrou, na peníze a finanční zabezpečení kolegové a turnajoví partneři Jiří Kunert a Ivo Kaderka. Za nás dva mohu
slíbit, že uděláme všechno pro to, abyste byli spokojeni a náš turnaj měl stále vynikající kvalitu. Chceme všem moc
poděkovat za vstřícnou podporu našemu turnaji a také divákům, kteří byli s námi od prvního dne, stále bylo plno.“
Miroslav Černošek
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Od roku 1997 se prostějovský turnaj
hraje v atraktivním termínu, v druhém
týdnu grandslamového Roland Garros
a to mu dává nádech nabízených šancí
po zklamání v Paříži. I proto má Černošek
stále méně starostí s hráčským obsazením, hvězdy mají na Hané zájem hrát,
i přesto mu zbývá důležitý úkol – zajistit
co největší počet Čechů. „Je jasné, kdo
uspěje v Paříži v prvním týdnu, nemůže
na UniCredit Czech Open. Proto nemůžeme nahlas říkat jména hvězd, které
bychom rádi u nás viděli,“ říkala po vyjednávání v zákulisí Roland Garros turnajová ředitelka Petra Černošková, která
byla v této roli už posedmnácté.
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Jiří Veselý obhájil titul

kartu, byli jsme dopředu dohodnuti, měl
u nás hrát, nakonec se ale rozhodl jinak.
Škoda, určitě by patřil mezi turnajové
favority,“ dodával Černošek.
„Češi jsou u nás dlouhodobě na prvním místě, snažíme se, aby na UniCredit
Czech Open dostávaly šance české
tenisové naděje a když se otáčím zpátky, tak pět Čechů na našem turnaji je
v posledních letech nejmenší počet.

Kdo z první stovky se představil
na UniCredit Czech Open? 1. Martin
Kližan (Slovensko) 36. ATP, 2. Jiří Veselý, 41., 3. Marcel Granollers (Šp.) 57.,
4. Pablo Carreno Busta (oba Španělsko)
61., 5. Giraldo (Kolumbie), 6. Dušan Lajovič (Srbsko) 67., 7. Joao Souza (Brazílie), 78., 8. Blaz Kavčič (Slovinsko), 79.,
tak vypadalo nasazení a vedle nich byli
v Prostějově ještě Litevec Ricardas Berankis 93. a Srb Filip Krajinovič 99. ATP,
tedy deset hráčů z první stovky, navíc
těsně za ní Ital Luca Vanni 102. a Slovák Norbert Gombos 103. ATP. Prakticky
dvanáct hráčů z Top 100, jasně nejlepší
turnajové obsazení v posledních letech!
I letos Černoškovi šlo o to, aby bylo
v Prostějově co nejvíce českých hráčů.
„Na turnaj, který má statut Czech Open,
domácí elita patří. Kde jinde by se měli
představit, než u nás. Když nepočítám zápasy Davis Cupu, jiná možnost
prakticky není,“ říká majitel agentury
TK PLUS. Tomáš Berdych jako hráč Top
Ten podle challengerových pravidel na
turnaji startovat nemůže, a tak z české
špičky chyběl jen Lukáš Rosol. „Lukáš
startoval v Paříži také ve čtyřhře, postupoval a pak už v Prostějově hrát nemohl.
Měli jsme pro něj připravenou volnou
33

UniCredit Czech Open 2015, Prostějov, antuka, 1. – 6. 6., 106 500 euro. Dvouhra, čtvrtfinále: Veselý – Krajinovič (Srb.) 6:4, 6:4, Ignatik (Běl.) – Ghem (Braz.) 7:6(5), 6:4, Souza (Braz.) – Granollers (Šp.) 3:6, 6:4, 6:4, Djere
– Lajovič (oba Srb.) 4:6, 6:4, 6:2, semifinále: Veselý – Ignatik 6:7(1), 6:2. 6:2, Djere – Souza 6:7(3), 7:6(4), 7:5,
finále: Veselý – Djere 6:4, 6:2.
Čtyřhra, semifinále: Knowle, Oswald (oba Rak.) – Betov, Elgin (Běl, Rus.) 7:6(4), 6:7(6), 10:7, Kowalczyk, Zelenay
(Pol., SR) – Monroe, Sitak (USA, N. Zél.) 4:6, 7:6(4), 10:7, finále: Knowle, Oswald – Kowalczyk, Zelenay 4:6, 6:3, 11:9.

výkony Václav Šafránek, David Poljak
a již zmíněný Pavel Štaubert. Sympatický byl také výkon mladého hráče ročníku 1998 Jakuba Nováka, syna Jirky
Nováka.“

„Rok od roku má UniCredit Czech Open vyšší kvalitu a jsme rádi, že turnaj má statut Czech Open, prostě nic
lepšího u nás není. Jako prezident českého tenisu mám samozřejmě velkou radost, že se dařilo Jirkovi Veselému a obhájil titul. Petra Černošková opět potvrdila jak skvělou je turnajovou ředitelkou, jak pracovitý a obětavý
tým má za sebou. Chtěl bych hodně moc poděkovat UniCredit Bank a jejímu řediteli Jirkovi Kunertovi, díky jeho
vstřícné podpoře má tento turnaj před sebou klidnou budoucnost. Tato úspěšná banka UniCredit je zárukou, že
tento turnaj má dlouhodobě vynikající úroveň a dokonalé finanční zabezpečení. To je v dnešní době, kdy stále
není důstojně financován český sport, velká záruka. Rád bych také poděkoval Mirkovi Černoškovi za ohromný
entuziasmus, který dává do tohoto projektu.“
Ivo Kaderka, prezident ČTS

Loni hrálo v hlavní soutěži osm Čechů, tři
byli nakonec v semifinále, letos po prvním kole zůstali dva – obhájce titulu Jirka
Veselý a Jan Hernych,“ říkala na začátku
turnaje ředitelka Petra Černošková.
Organizátoři turnaje se v letošním ročníku rozhodli udělit volné karty obhájci
titulu Jiřímu Veselému, Kolumbijci Santiago Giraldovi, Marcelu Granollersovi ze
Španělska a Slováku Martinu Kližanovi,
který plnil roli prvního nasazeného hráče.
„Kartu místo Rosola dostal Kolumbijec
Santiago Giraldo. Všichni držitelé volných karet jsou velká jména. Kližan byl
v semifinále v Barceloně, v něm prohrál
s Japoncem Nišikorim, Granollers tam byl
v osmifinále a také mezi šestnácti v Madridu. Původně jsme počítali s volnou
kartou pro Pabla Cuevase z Uruguaye,
na Roland Garros prohrál v pěti setech
s Monfielsem, říkal nám, že je hodně
unavený a nechtěli jsme riskovat, že vypadne v prvním kole a náš turnaj přijde
34

o nasazenou jedničku, Cuevas je nyní na
23. místě ATP. Cuevas vyhrál Sao Paulo,
v Istanbulu prohrál s Federerem ve finále… Opravdu jsme se báli a bylo od něj
férové, že nám to takhle otevřeně řekl.
Ne všechny hvězdy se takhle chovají…“
přidávala Černošková.
Do kvalifikace UniCredit Czech Open nastoupilo patnáct Čechů, do rozhodujícího
třetího kola postoupili Marek Michalička
a Pavel Štaubert, ani jeden se však do
hlavní soutěže nedostal. Marka Michaličku vyřadil Chorvat Nikola Mektič a Pavel
Štaubert prohrál s Francouzem Axelem
Michonem. Z patnácti šancí český tenis
neproměnil ani jednu! Jak hodnotil kvalifikaci UniCredit Czech Open sportovní
ředitel ČTS Jaroslav Balaš? „Vzhledem
k počtu českých hráčů v kvalifikaci a jejímu vylosování byla finálová účast Marka Michaličky a Pavla Štauberta úspěchem, škoda, že neudělali poslední krok.
Z mladých hráčů předvedli nadějné

Po prvním kole hlavní soutěže zůstali z pěti Čechů dva, obhájce titulu Jiří
Veselý porazil Maďara Fucsovicse a Jan
Hernych vyřadil Kazacha Golubjova.
Radek Štěpánek nestačil na Francouze Mathieua, Adama Pavláska porazil
Srb Lajovič, Jan Mertl prohrál hned na
začátku turnaje s Brazilcem Ghemem.
Ve čtvrtfinále byl jediný Veselý, Hernych prohrál s přemožitelem Pavláska
Lajovičem. Poslední osmička měla doslova zvláštní složení – tři Srbové, Djere
vyřadil nasazenou jedničku Kližana, dále
Lajovič a Krajinovič, dva Brazilci Ghem
a Souza, Španěl Granollers, Bělorus
Ignatik a náš Veselý. Ten se hodně
nadřel s Francouzem Michonem, k vítěznému obratu se dostal až v závěru
druhé sady, kdy zpřesnil a přitvrdil údery.
V prvním setu Veselý prohrával už 3:5
a v tie-breaku 3:6, po dvou hodinách
a dvaceti minutách proměnil třetí mečbol, v zápase úspěšně vymazal celkem
deset setbolů. Postup do semifinále
si Veselý vybojoval se Srbem Krajinovičem, ten zápas nebyl tak dramatický,
jako ty předešlé. „Můj výkon v turnaji
jde postupně nahoru a to se ve čtvrtfinále potvrdilo. Nebylo to ještě ideální,
ale přece jen jsem se cítil lépe. V důležitých okamžicích mi navíc vyšel servis
a to bylo příjemné,“ konstatoval Veselý,
dvojka prostějovského UniCredit Czech
Open.

„Snem každého turnajového ředitele je mít v závěrečných kolech domácího hráče a Jirka Veselý splnil přesně
to, v co jsme doufali a věřili. I když neměl Jirka Veselý v průběhu turnaje nijak oslnivou formu, udělal všechno
pro to, aby titul obhájil, a moc mu k tomu blahopřeji. Srb Laslo Djere byl pro mnohé velké překvapení, jeho postup do finále však potvrdil, jak vyrovnaný byl náš turnaj. Ne, Djera ve finále skoro nikdo nečekal. Navíc Srbové
měli trojnásobné zastoupení ve čtvrtfinále, ukazuje se, že příklad Novaka Djokoviče táhne. Měli jsme v Prostějově deset hráčů z první stovky, Ital Luca Vanni a loňský finalista Slovák Norbert Gombos byli ještě do 103. místa,
znovu se potvrdilo, jaký je o náš turnaj zájem, jaký velký má věhlas v Evropě.“
Petra Černošková, turnajová ředitelka
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„Kdybych si ale mohl přát, tak naše banka je UniCredit Bank ČR a SR, takže by mi samozřejmě mnohem více
vyhovovalo, kdyby se do finále dostal první a druhý nasazený, to byl Slovák Martin Kližan a teoreticky se tak
mohl utkat s Jirkou Veselým. Kližan vypadl, ale tak to v tenise a ve sportu bývá, že se vám prostě nemůže splnit
vše, po čem toužíte. Co se nepodařilo v hlavní soutěži dvouhry, naplnila exhibice Česko – Slovensko, na jedné
straně Novák a Nováček, na druhé Mečíř a Kučera. Jako titulární sponzor jsme velice spokojeni, můžeme jen
a jen chválit a rád bych dodal – už se těším na příští ročník, budeme u tohoto challengeru i nadále a jsme rádi,
že je naše banka spojena s nevětším a nejúspěšnějším českým turnajem. Rád bych zdůraznil, naše banka podporuje kvalitní projekty a tento turnaj takový je.“
Jiří Kunert, předseda představenstva a generální ředitel UniCredit Bank
Kližana, šestého nasazeného Dušana
Lajoviče, jeho jízdu nezastavil ani Joao
Souza. Co říkala složení finále turnajová
ředitelka Petra Černošková? „Od začátku
jsem věřila, že se Jirka dostane do finále,
podařilo se mu to a to je pro turnaj hodně důležité. Na druhé straně určitě skoro
nikdo nečekal, že se mu postaví Laslo
Djere. V každém případě celý týden
předváděl bojovný tenis, kromě prvního
kola proti Laaksonenovi vždy potřeboval
k postupu tři sety.“

Jiří Veselý byly na challengeru v Prostějově v semifinále, to si všichni přáli, centrální dvorec byl na jeho zápasy
vždycky plný. Přiznejme, málokdo čekal,
že se v semifinále proti Veselému postaví Bělorus Vladzimir Ignatik, ve druhém
zápase o finále se střetli Brazilec Joao
Souza se Srbem Laslo Djerem. Souza
porazil třetího nasazeného Španěla Marcela Granollerse ve třech setech a Djere
v srbském duelu svého krajana Dušana
Lajoviče. „Samozřejmě, jsem moc ráda,
že Jirka jde programově za obhajobou,
musí ještě vyhrát dva zápasy, ale bude to
mít hodně těžké. Nová jména v semifinále potvrzují, jak je náš challengery vyrovnaný a přiznejme, jen málokdo čekal, že
se mezi čtyři nejlepší probojuje Srb Laslo
Djere, který v úterý u nás oslavil dvacetiny. Trenéři našeho dorosteneckého týmu
ho ale dobře znají, v roce 2013 byl členem našeho týmu, který získal titul mistra
ČR družstev. A že Brazilec Souza porazí velkého turnajového favorita Španěla

Granollerse, který byl už devatenáctý na
světě? Opět se potvrdilo, že náš turnaj
má ve světě prestiž a jeho obsazení je
hodně vyrovnané. Dalo by se říct, že od
čtvrtfinále nahoru – každý může porazit
každého a to se potvrzuje,“ konstatovala
před semifinálovými duely turnajová ředitelka Petra Černošková.
Veselý vyhrál s Ignatikem ve třech
setech a postoupil potřetí do finále! Právě
v tomto zápase ztratil jediný set, ten první
rozhodl Bělorus v tie-breaku. Veselý se
pak rozehrál k nejlepšímu výkonu v dosavadním průběhu turnaje a po necelých
dvou hodinách byl ve finále. „Byl to dnes
opravdu můj nejlepší výkon na turnaji
a postupem do semifinále ze mě spadla nervozita. Plnit roli favorita v každém
zápase není snadné a to se mi podařilo
zvládnout,“ oddechl si český hráč. Laslo
Djere (247. ATP) se stal překvapivým, ale
zasloužilým finalistou, v Prostějově dokázal vyřadit nasazenou jedničku Martina

Jak dopadl UniCredit V.I.P. Golf Cup 2015?
Tradiční golfový turnaj, který je vždycky ozdobou doprovodných akcí, se konal ve Slavkově u Brna v Austerlitz
Golf Clubu. Umístění v jednotlivých kategoriích dle handicapů: 0 – 18: Jan Souček, 18, 1 – 27: Jaroslav Faltýnek,
27, 1 – 36: Otakar Medek, 37 – 54: Ondřej Pavelec. Turnaje se už tradičně zúčastnili obchodní partneři, manažerem golfového turnaje je už několik sezon David Lenz z TK PLUS.
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První titul na UniCredit Czech Open 2015
získali ve čtyřhře Julian Knowle a Philipp
Oswald z Rakouska, ve finále přehráli
polsko-slovenský pár Mateusz Kowalczyk, Igor Zelenay. Co říkali šampioni
z Rakouska po finále? „Máme dojem,
že jsme hráli více jako tým, vzájemně
jsme se podporovali.“ Jak byli vítězní
Rakušané spokojeni s celým turnajem?
„Na challenger je to obrovská událost, vynikající organizace, je tu spousta
kurtů, velmi dobré jídlo, hotel hned vedle. Organizátoři odvedli skutečně velký
kus práce. Touto cestou bychom jim
stejně tak sponzorům chtěli poděkovat,
protože bez nich by to nebylo možné.“

a bylo toho dost. Jedna část života je za
mnou. Byla příjemná, ale už se těším i na
tu další,“ loučil se Hájek.
Jiří Veselý obhájil na challengeru v Prostějově loňský titul, ve finále porazil Srba
Lasla Djereho ve dvou setech. Proč
vyhrál? Byl důslednější a trpělivější,
odvedl zkušený výkon. „Ten zápas
nebyl vůbec jednoduchý, i když to třeba tak mohlo vypadat. Věděl jsem, že
Djere bude přece jen trochu nervóznější,
i když jeho defenziva byla opravdu
výborná. Dobře se pohyboval, pokrýval
kurt, dnes však bylo rozhodující, že jsem
skvěle servíroval, že jsem se mohl o své
podání opřít. Přece jen jsem byl aktivnější, ale pořád jsem byl nervózní a věřte,
jsem rád, že už to mám za sebou,“ říkal
po finále spokojený šampion.
Slavnostním ceremoniálem pak byl ukončen 22. ročník UniCredit Czech Open.
„Prožili jsme nádherný tenisový týden,
jako titulární partner turnaje jsme moc
spokojeni a rád bych poděkoval všem,
kteří se zasloužili o úspěch tohoto turnaje,“ řekl na centrálním dvorci při slavnostním ceremoniálu šéf UniCredit Bank
Jiří Kunert.

Dokonalou předehrou před posledním
zápasem UniCredit Czech Open byla
česko-slovenská exhibice mezi Jiřím
Novákem, Karlem Nováčkem, Milošem
Mečířem a Karolem Kučerou. Na výsledku samozřejmě nezáleželo, plný centrální dvorec AGROFERT Arény se určitě
dokonale bavil. „Je vždycky moc příjemné setkat se s kamarády, kteří dosáhli ve
své době vynikajících výsledků, a navíc si
myslím, že jsme snad předvedli něco ze
svého dřívějšího tenisového umění,“ říkal
po pohledné exhibici Jiří Novák.
Těsně před finálovým zápasem se vedení prostějovského tenisu a turnaje UniCredit Czech Open rozloučilo
s Janem Hájkem, který ukončil svoji kariéru. V Prostějově se dostal hned čtyřikrát
do finále největšího domácího turnaje
a třikrát dokázal zvítězit. „Bylo to krásné
37
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Tomáš Berdych a Ester Sátorová
Letos v průběhu Australian Open oznámili v Královské botanické zahradě
během rozhovoru pro televizní společnost Channel Seven, že se zasnoubili.
„Řekli jsme to, ale samotné zasnoubení
je starší věc, bylo to už minulý rok. Opravdu se teď cítím velmi dobře. Na konci
sezony jsem udělal nějaké změny v týmu
a řekl bych, že to teď nabralo nový směr.
Když je člověk spokojený v osobním
životě, dokáže to pak přenést i na tenisový kurt. Mám ve své partnerce velkou oporu, čehož si moc vážím,“ říkal
v Melbourne Berdych. „Můžu s ní mluvit
o všem a vím, že mě vždycky vyslechne.
A není to jen o tenise, naopak. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak si můžu
odpočinout. Prostě si jen sedneme
a povídáme si o různých věcech. Mám
ty chvíle moc rád, protože nemusím
přemýšlet jen o tenise. Pak se vrátím na
kurt a jsem schopný se plně soustředit
a koncentrovat na svůj výkon. Pro mě
je to skvělá kombinace!“

V Top 10 žebříčku ATP Tomáš Berdych doplnil tři ženaté – jedničku Srba
Novaka Djokoviče, dvojku Švýcara
Rogera Federera a trojku Brita Andyho
Murrayho. V desítce nikdy nebylo tolik
ženatých hráčů…

Loni Berdych v jednom z rozhovorů pro
deník Daily Mail prohlásil, že je lepší mít
partnerku z jiného oboru. „Už bylo moc
tenisu. Jsem rád, že je to teď jiné, že jsem
potkal člověka s jiným životním stylem.“

„Myslím si, že netenisový vztah je pro tenistu či tenistku mnohem pohodovější, protože jinak jste na dvorci
symbolicky neustále, pořád probíráte věci kolem tenisu, neodpočinete si. Tomáš ve chvíli, kdy si splní své povinnosti, když si odtrénuje svou denní dávku či má po zápase, vstupuje do jiného světa, opustí areál a žije jinými
radostmi či problémy, nic z toho nemá spojené s tenisem.“
Miroslav Černošek
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V polovině července si Tomáš Berdych
(29) a Ester Sátorová (22) řekli v Monaku
své – ano. „Je to přirozené vyústění vztahu dvou krásných a úspěšných mladých
lidí. Tomáš je nejen vynikajícím tenistou,
ale v posledních letech dokazuje, že je
i velkou osobností reklamního marketingu, mají o něj zájem velké firmy a to
jen potvrzuje jeho kvality. Ano, tohle je
a hlavně bude příběh dvou šťastných
a úspěšných lidí,“ konstatoval Miroslav
Černošek, který se svou ženou Petrou
v Monaku nechyběl. „S Tomášem jsem
začínal, když mu bylo jedenáct, měl
deset, když jsme se domluvili s jeho rodiči na spolupráci. Od středy do soboty byl
u nás v Prostějově, jezdil k nám pravidelně. Nikdy nebyly žádné problémy, Tomášovi rodiče velkoryse důvěřovali cestě,
po které jsme s Tomášem v našem klubu šli. A že byla dobrá, potvrzuje, že už
hodně dlouho patří ke světové špičce.“
39
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CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE
ZA KULTURU

„Určitě je dobře, že ankety, které vyzdvihují úspěchy, osobnosti a projekty Olomouckého kraje, už bereme skoro
jako samozřejmost. Nejlepší sportovce, osobnosti kolem sportu a pohybových aktivit jsme letos ocenili počtrnácté,
pro Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury podeváté. Jsem rád, že se tyto ankety staly přirozenou
součástí našeho podvědomí, cítíme, že je nezbytné a určitě prospěšné ukázat na ty, kteří jsou v něčem výjimeční,
rozhodně pracovitější, cílevědomější a co je hodně důležité – přispívají k propagaci našeho Olomouckého kraje,
zviditelňují osobnosti a následně činy a projekty, které jsou s nimi spojeny.“
Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
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Už podruhé za sebou se na jevišti Městského divadla v Prostějově vyhlašovaly
Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury, za tímto prospěšným projektem stojí vedení kraje ve spolupráci s marketingovou společností TK PLUS
a tato příjemná a inspirující slavnost se konala už podeváté. Slavnostní večer tradičně moderoval Marek Eben, noblesu na jeviště přinesl legendární Karel Gott,
stejně jako vzácný host Karel Šíp. „Vážím si všech, kteří pečují o kulturní odkaz
našeho krásného regionu, poděkování zaslouží i ti, kteří se každoročně starají
o věhlas naší ankety,“ říkal před zahájením slavnostního večera hejtman
Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. „Jsme rádi, že spolupracujeme s tak významnou
institucí jako je vedení kraje. Z našeho pohledu patří Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti kultury mezi prestižní projekty naší agentury,“ prohlásil její
šéf Miroslav Černošek. Marketingová společnost TK PLUS rovněž spolupořádala
oceněné koncerty Eliny Garanči a Josepha Calleji.

V letošním devátém ročníku ankety byly
oceněny osobnosti a kulturní počiny
v celkem jedenácti kategoriích. Krajští
zastupitelé rozhodovali o nominovaných
v deseti kategoriích, stále oblíbenější Cena veřejnosti Olomouckého kraje
za výjimečný počin v oblasti kultury
byla vyhlášena na základě internetového hlasování občanů. Podeváté se také
otevřely brány do Dvorany slávy, Cenu
za celoživotní přínos v oblasti kultury
převzal z rukou hejtmana Olomouckého
kraje Ivan Theimer, sochař, malíř, kreslíř
a grafik. Narodil se v Olomouci, absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, od roku 1968 žije ve Francii, kde stejně jako v Toskánsku tvoří svá
díla. V Paříži stojí velkolepý monument
oslavující Deklaraci práv člověka a občana, v Hamburku socha Heinricha Heina.
Další Theimerovy sochy najdeme v Itálii
a samozřejmě na Moravě – památník Via
lucis v Uherském Brodě, známá Ariónova kašna v Olomouci. Cenu osobnost
roku v oblasti kultury si odnesl Jiří Přibyl,
sólista Moravského divadla v Olomouci,
nositel ceny Thálie za mimořádný jevištní
výkon v kategorii Opera.

s pátým setkáním Hanáků, Hanácký
operní
festival,
Prostějovské
hanácké slavnosti, Národopisný soubor
Mánes a webový portál furtovník.cz psaný
v hanáčtině. Anketu, do které se zapojilo celkem 2606 občanů, vyhrál nakonec
hudební film Litovelsko/Hanácké ráj/
Vydejte se za příběhy, který získal 903
hlasů. „Dlouho byl ve vedení projekt

Stále oblíbenější je Cena veřejnosti, letos
se udělovala potřetí. „Občané si mohli
už tradičně vybírat ze souboru deseti
kulturních počinů, které si zaslouží mimořádnou pozornost. Za každým projektem
– ať to byl film, národopisná expozice
či folklorní festival a mnohé další byla
nejen dlouholetá poctivá práce, ale také
doslova každodenní uvědomění si naší
hanácké hrdosti, že jsou mezi námi lidé,
kteří mají rádi kulturu a co je důležité –
dostali ji do svého programu a každodenního života,“ konstatoval hejtman Jiří
Rozbořil. Z deseti nominovaných akcí,
projektů, byla polovina z Prostějovska
– Hanácké folklorní sdružení Prostějov
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Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury v roce 2014:

Olomouc • Střední Morava • Jeseníky

Návštěvnická karta – vstupy zdarma
Olomouc region Card je turistická karta, která vás opravňuje navštívit zdarma
více než 80 nejzajímavějších míst – hrady, zámky, muzea, zoo aj. – v Olomouci,
na Střední Moravě a v Jeseníkách. Dále vám umožňuje čerpat atraktivní slevy
na více jak 100 místech, a to: na vstupy do vybraných památek a turistických cílů,
do aquaparků a jiných sportovních či relaxačních zařízení, v restauracích a ubytovacích
zařízeních. Ke každé zakoupené kartě dostanete ZDARMA stostránkovou barevnou
brožuru – praktického průvodce. Získáte informace o atraktivních místech,
kde můžete uplatnit Olomouc region Card, včetně kontaktů a otevírací doby.
FREE

- 20 %

FREE

Hrad Bouzov

Aquapark Olomouc

FREE

ZOO Olomouc

FREE

FREE

Bobová dráha, Petříkov Expozice “Čarodějnické
procesy”, Jeseník

Zlatorudné mlýny, Zlaté Hory

Kde kartu koupit a jakou si vybrat?

Kde kartu nejlépe uplatnit?

Olomouc region Card zakoupíte
DEJI
u více než 60 prodejců. K dostání
ODE
RO
ZDE V PR
T
SALES POIN
ni
če
u ozna
je téměř ve všech informačních
prodejci jso
centrech Olomouckého kraje, ve vybraných
turistických cílech a ubytovacích zařízeních.
Seznam prodejců na www olomoucregioncard.cz,
zde také možnost on-line objednávky karet.
Na výběr jsou dvě varianty délky platnosti
karty. Chcete-li strávit v Olomouckém kraji
víkend, vyberte si Olomouc region Card
48 hod. Chystáte-li se na delší pobyt, doporučujeme Olomouc region Card 5 dní.

S kartou poznáte všechny krásy
Olomouckého kraje. Zdarma
načena
navštívíte hrady, zámky, muzea
místa jsou oz
a jiné památky. Nebudete muset shánět
lístky na městskou dopravu v Olomouci
(platí pro linky 1–111), ušetříte v aquaparcích i jiných sportovních a relaxačních zařízeních, utratíte méně v restauracích, vydáte
méně za ubytování.
FREE

FREE

Cena
48 hod.
5denní

dospělý

dítě

240 Kč

120 Kč

480 Kč

240 Kč

*Olomouc region Card KIDS platí pro děti od 0 do dovršení 15 let
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Arcibiskupský palác, Olomouc

Muzeum kočárů, Čechy p. Kosířem

Prodejní místa, aktuální nabídku zapojených atraktivit nebo podrobně zpracované výlety s využitím karty naleznete na

www.olomoucregioncard.cz

Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury, Dvorana slávy: Ivan Theimer, sochař, malíř, kreslíř, grafik. Cena za výjimečný počin roku v oblasti výtvarného umění: Anežka Kovalová a Miroslav Koval, ocenění za vlastní tvorbu, dramaturgii výstavní činnosti a vedení Galerie Jiřího Jílka Šumperk. Cena za výjimečný počin v oblasti hudby: Stupkovo kvarteto, ocenění za projekt „Konfrontace - česká komorní hudba v proměnách času!“ Cena za výjimečný
počin roku v oblasti divadla: Přerovský Kašpárek, Loutkové divadlo Sokol Přerov. Cena za výjimečný počin roku
v oblasti literatury: Statutární město Prostějov, ocenění za vydání knihy „Sto let prostějovské radnice“. Cena za
výjimečný počin roku v oblasti filmu, rozhlasu a televize: Produkční společnost cine4net, s. r. o, ocenění za internetový seriál „Památky dnes“. Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot: Občanské sdružení Sv. Barbora Zábřeh, záchrana kulturní památky, její zapojení do kulturního života města. Cena
za výjimečný počin roku v oblasti tradiční lidové kultury: Společnost Vincenze Priessnitze, z. s., aktivity v oblasti
propagace tradičních léčebných procedur a odkazu V. Priessnitze. Cena osobnost roku v oblasti kultury: Jiří Přibyl, sólista Moravského divadla v Olomouci, nositel ceny Thálie za mimořádný jevištní výkon v kategorii Opera.
Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury: Litovelsko/Hanácké ráj/Vydejte se za
příběhy. Propagační film Litovelsko Hanácké ráj ukazuje všech dvaadvacet obcí mikroregionu. Cena hejtmana
Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury: Statutární město Olomouc - za zajištění koncertu Eliny Garanči,
světově proslulé mezzosopranistky. Statutární město Prostějov - za přípravu a zajištění koncertu Josepha Calleji.

webového portálu Furtovnik, věnující se
Prostějovsku, pak mu ale došel dech.
Pro samotné finalisty je soutěž formou
propagace v místních médiích. Organizátoři akcí i kulturní počiny se tak dostanou do širšího povědomí veřejnosti,“
dodal náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Radovan Rašťák. Novinkou slavnostního večera bylo udílení titulu „Mistr
tradiční rukodělné výroby Olomouckého
kraje“. Tituly letos získali kovář Alfred
Stawaritsch, Jarmila Vítoslavská za výrobu hanáckého lidového textilu a Miloslava Zatloukalová za práci s lýkem
a slámou. „Chtěl bych říct, že mi v díle
pomáhají i mí dva synové,“ poděkoval
z pódia svým klukům oceněný kovář.
Statutární město Prostějov si odneslo
významná ocenění – Cenu hejtmana
Olomouckého kraje za výjimečný počin
v oblasti kultury, za přípravu a zajištění koncertu Josepha Calleji a Cenu za
výjimečný počin roku v oblasti umění
- oblast literatury, za vydání knihy „Sto let
prostějovské radnice“. „Pro město Prostějov byl koncert světového tenoristy

něco mimořádného a věřím, že zaslouženého. Navíc se konal k vyvrcholení oslav
sta let naší nádherné radnice. Je to pro
naše občany také určitý signál, že pro vynikající kulturní počin není škoda peněz.
Mohu jen skromně dodat, že nejenom
chlebem, ale i zpěvem je člověk živ. Především bych chtěl poděkovat doktoru
Černoškovi, jenž s tímto nápadem přišel,“
ocenil původ kulturního počinu primátor
Miroslav Pišťák. Nezapomněl také vyzdvihnout práci náměstkyně Hemerkové,
která převzala ocenění v oblasti literatury. „Za úspěchem této krásné publikace
je podíl mnoha lidí, bez jejichž pomoci
bych tu dnes tuto cenu nedržela. Jedná
se již o šestou publikaci, tu první jsme
započali před šestnácti lety a myslím si,
že v tomto nemáme v celorepublikovém
měřítku konkurenci. Podle ohlasů občanů se nám nejnovější dílo zcela určitě
povedlo,“ pronesla spokojeně náměstkyně primátora Ivana Hemerková. Doma
v Prostějově zůstala i Cena za výjimečný
počin roku v oblasti umění-oblast filmu,
rozhlasu a televize, kterou si za cine4net
a internetový seriál „Památky dnes“.
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Osobnosti světové opery v Olomouci
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Další osobnost světové opery hostilo
olomoucké Horní náměstí – po tenoristovi José Curovi či mezzosopranistce
Elině Garanče se na otevřené scéně
v sousedství radnice a sloupu Nejsvětější Trojice představili věhlasný italský
bas-barytonista Ildebrando D´Arcangelo
a vynikající slovenská sopranistka
Simona Houda Šaturová. Oba sólisty
doprovodil orchestr Moravské filharmonie Olomouc pod taktovkou Christophera Franklina. „Jde opět o koncert
zcela výjimečného umělce světového
formátu, jehož výkonem budou, věřím,
fascinováni nejen hudební znalci, ale
všichni přítomní diváci. Navíc se toto jedinečné vystoupení stane vyvrcholením
letošních oslav 70. výročí konce 2. světové války,“ uvedl před koncertem primátor Olomouce Antonín Staněk, a jeho
slova se vyplnila. Co přidal za organizátory jednatel společnosti TK PLUS
Miroslav Černošek? „Koncert světového
interpreta proběhne opět mimo tradiční
kulturní metropoli Prahu, což je další unikátní příležitostí pro prezentaci Olomouce i regionu střední Moravy.“

D´Arcangelo okouzlil
Olomouc

„Určitě je dobře, že ankety, které vyzdvihují úspěchy, osobnosti a projekty Olomouckého kraje, už bereme skoro
jako samozřejmost. Nejlepší sportovce, osobnosti kolem sportu a pohybových aktivit jsme letos ocenili počtrnácté,
pro Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury podeváté. Jsem rád, že se tyto ankety staly přirozenou
součástí našeho podvědomí, cítíme, že je nezbytné a určitě prospěšné ukázat na ty, kteří jsou v něčem výjimeční,
rozhodně pracovitější, cílevědomější a co je hodně důležité – přispívají k propagaci našeho Olomouckého kraje,
zviditelňují osobnosti a následně činy a projekty, které jsou s nimi spojeny.“
Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
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Počasí koncertu nepřálo, a byť lidé
seděli v pláštěnkách a neustále hrozilo,
že se vrátí průtrž mračen, která zkropila
Olomouc sotva hodinu před koncertem,
na uměleckém zážitku to nic neubralo.
Jak hlavní hvězda večera, Ildebrando
D´Arcangelo, uhrančivý Ital s vizáží rebela v kožené bundě, tak i půvabná sopranistka Simona Houda Šaturová, sklízeli
po svých partech mohutný aplaus. Déšť
se už naštěstí nevrátil a tak si mohly více
než dva tisíce milovníků opery koncert
dokonale vychutnat. Na programu byly
árie ze slavných oper velkých skladatelů Mozarta, Pucciniho, Donizettiho,
Gerschwina a Rossiniho. „Open air“ koncert se uskutečnil za podpory statutárního města Olomouce a marketingové
společnosti TK PLUS.

Nádherná spojení nabídl koncert Ildebranda D‘Arcangela a Arionova kašna, která spolu se Sloupem Nejsvětější
Trojice vytvořila nádhernou kulisu operní hudbě. Při devátém ročníku ankety Ceny Olomouckého kraje za přínos
v oblasti kultury udělil hejtman Jiří Rozbořil svou Cenu městům Prostějov a Olomouc. Prvnímu za přípravu a zajištění koncertu Josepha Calleji, druhému za dokonalou organizaci vystoupení světově proslulé mezzosopranistky
Eliny Garanči. A do třetice, do Dvorany slávy za celoživotní přínos v oblasti kultury byl za rok 2014 uveden sochař
Ivan Theimer, právě autor Arionovy kašny. A kus vzdálené kulturní symboliky je i v tom, že vznešenou kulisu na
Horním náměstí dělá dnes už legendám světové hudby právě Arionova kašna, která se pyšní sochou bájného
pěvce Ariona, legendárního básníka a pěvce starověkého Řecka.
45
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Sedmnáct šancí!
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Vynikající pořadatelská série pokračuje,
v Prostějově se už posedmnácté konal
World Junior Tennis Final, mistrovství
světa družstev do 14 let. Tituly mistrů
světa získali Korejci a juniorky Ruska.
Čeští junioři se po porážkách s Koreou
a Argentinou popadli do skupiny o 9.
– 12. místo a nakonec skončili po dvou
vítězstvích v play-off na deváté příčce.
Kapitán českých juniorek Lubomír Štych
si pochvaloval los, výhra nad Itálií, kterou
Češky porazily na mistrovství Evropy, by
jim otevřela cestu k medaili. V odvetě
v Prostějově však byly šťastnější Italky, ve
skupině o 5. – 8. místo se pak už Češkám
nedařilo a skončily osmé.
Nepřemýšlejme už, zda české juniorky
měly přece jen stát na stupních vítězů
či junioři v prvním zápase porazit silnou
Koreu a překvapivě pak hrát v elitní skupině. Co bylo nejdůležitější? Když české
týmy neuspěly na evropském šampionátu družstev, tak každoročně a letos už
posedmnácté měly šanci – díky pořadatelské kartě – měřit síly s nejlepšími týmy
světa! Za těch sedmnáct let je tahle příležitost ta nejzlatější medaile. „Přiznejme,
mnozí si neuvědomují, jak velkou šanci
každoročně dostává české tenisové
mládí, mělo a má příležitost utkat se – se
světovou špičkou,“ říká Petra Černošková, která byla v roli turnajové ředitelky už
posedmnácté! „Šampionát měl opět příjemnou a přívětivou atmosféru, je to přehlídka nejlepších v této věkové kategorii,
takový Davis Cup a Fed Cup dohromady.
Všichni víme, že je to vždy naposledy,
kdy proti sobě stojí nejsilnější hráči příslušných ročníků. V následujících letech
už ti nejlepší většinou v týmech nestartují, snaží se prosadit ve vyšších věkových
kategoriích.“
Jak se bojovalo o účast na světovém
šampionátu v Prostějově? V kontinentálních kvalifikacích se představilo 173
družstev z 96 států! Už globální kvali-

MS DO 14 LET

fikace naznačily, jak je světová špička
v mládežnických kategoriích vyrovnaná,
například loňští šampioni z Německa
se v chlapecké kategorii vůbec do finále neprobojovali! „Vždy závisí na kvalitě
konkrétního ročníku. Před časem třeba
pravidelně o místa na stupních vítězů
usilovali v obou kategoriích Slováci a ti
v Prostějově chyběli. Naopak Poláci měli
v turnaji dvojnásobné zastoupení a to
nebývalo zvykem,“ komentovala startovní pole Petra Černošková.
Český chlapecký tým nastoupil pod
vedením kapitána Jiřího Kulicha ve složení Jiří Lehečka (TK AGROFERT Prostějov), Jonáš Forejtek (I. ČLTK Praha)
a Andrew Paulson (TK Sparta Praha).
Lubomír Štych v roli kapitána vedl Annu
Siskovou (TK AGROFERT Prostějov),
Vanesu Nikolovovou (I. ČLTK Praha)
a Ivanu Šebestovou (TK ARBREX Ostrava). Juniorky se na šampionát kvalifikovaly, skončily na stříbrném stupni Summer
Cupu, čeští junioři propadli v kvalifikační
skupině ve španělské Murcii a startovali na mistrovství na pořadatelskou kartu.
Chlapcům los přisoudil skupinu A, kde
se postupně střetli s Koreou, Argentinou
a s reprezentací Egypta, která patřila na
šampionátu k nejslabším, to bylo také jediné vítězství mladých Čechů ve skupině.
Děvčata měla o něco lepší výchozí pozici do skupinových bojů, jako vicemistryně Evropy byly nasazeny jako číslo 4
a tak dostaly ze zadních losovacích košů
Egypt, který na poslední chvíli nahradil
mladou reprezentaci ze střední Afriky –
juniorky Burundi, ty nedostaly víza. Dalším soupeřkami byly Indky a Italky, které
měly stejně jako Češky ambice postoupit do hlavní finálové skupiny. Češky se
s Italkami letos už jednou utkaly a to v semifinále Summer Cupu v italském Luanu,
tehdy byly úspěšnější Češky. Italkám se
tentokrát odveta vyvedla, už po dvouhrách měly potřebné dva body na postup

TK AGROFERT už tradičně na MS 14
„Od začátku patří tento šampionát do základní filozofie ČTS v péči o talentovanou mládež, Ivo Kaderka byl tohoto
projektu jako jeden z prvních a oceňuji jeho zájem nejen o toto mistrovství, ale i o výchovu talentů. Navíc máme
vynikající a hodně dlouhou spolupráci se statutárním městem Prostějov, stejně jako s Olomouckým krajem, jeho
hejtman Jiří Rozbořil i tentokráte převzal nad mistrovstvím světa do 14 let čestnou záštitu. Moc si toho vážím. S ITF
jsme urazili dlouhou cestu, sedmnáct let spolupráce dokazuje, že jsme si získali u světové tenisové federace velký
respekt.“
Miroslav Černošek
46

Mladí tenisté z TK AGROFERT zatím startovali na všech sedmnácti mistrovstvích!
*1999 Berdych, Vejmelka, Cetkovská, Kočíbová, *2000 Šafářová, stříbro juniorky, *2001 Šafářová, zlato juniorky,
*2002 Fraňková, Lojda, Mil. Navrátil, bronz juniorky, *2003 Kadlecová, Konečný, zlato juniorky, *2004 Mokrá,
Berková, Řehola, Tročil, Urbánek, stříbro junioři, *2005 Urbánek, Raštica, Kozelský, *2006 Hradský, Bártová,
*2007 Veselý, Rumler, Vágnerová, stříbro junioři, *2008 Pavlásek, Jaloviec, Pavelková, *2009 Filo, Pantůčková,
stříbro juniorky, *2010 Děrkas, Cváčková, *2011 Starý, Chyba, Knutsonová, *2012 Kolářová, Cíchová, *2013 Pechala, Kilnarová, Slováková, bronz juniorky, *2014 T. Jiroušek, E. Holiš, Kynčlová, *2015 Lehečka, Sisková.
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„Všichni si uvědomujeme, že v Prostějově nezůstane mistrovství navždy, ale i tak bych si jako jeho ředitelka
přála, abychom na našich kurtech oslavili kulatiny světového šampionátu. Je to možná sen, ale kdoví, třeba se
mi splní...“
Petra Černošková

chu respekt, neměli sílu dotáhnout šanci
do konce! Velké národy vstupují do všeho s větším sebevědomím. Američani by
to dohráli, Rusové taky.“

do semifinále, Češky spadly do skupiny
o 5. – 8. místo. Chlapcům se v bojích
o umístění dařilo, nejdříve si poradili
s Čínou, ve svém posledním vystoupení přemohli Chorvatsko a vybojovali
si tak 9. místo. Dívky nejdříve podlehly
Rumunsku, pak nestačily na Nový Zéland
a to jim v konečném účtování ukázalo
8. příčku.

lii, hrál vyrovnaný zápas s Ruskem. Navíc
holky spolu líp komunikují, drží při sobě,
rozhodně je to lepší parta než ta loňská.“
Konec příjemného snu, holky nesly
porážku hodně těžce, spadly do skupiny o 9. – 12. místo a od té chvíle už
na šampionátu nevyhrály. „Itálie se na
nich podepsala, najednou jako by byly
bez motivu.“

Kapitán Štych byl po šampionátu smutný.
„Od začátku jsem chtěl Itálii ve skupině,
věřil jsem, že ji holky porazí a postoupíme. Jsem hodně zklamaný, tenhle tým
měl na to, aby hrál o medaili. S Ruskem
bychom pravděpodobně neměli šanci,
ale o bronz jsme hrát mohli, na medaili
jsme prostě měli. Loni jsme byli pátí, ale
musím říct, že tenhle mančaft byl lepší,
víc toho v průběhu sezony vyhrál, hrál
docela dobře v zimě, na evropském
šampionátu byl druhý, porazil Anglii, Itá-

Co říkal výkonům chlapců kapitán Kulich? „S výkony ve skupině jsem relativně
spokojený, ale rozhodně ne s výsledky,
ty mohly a měly být lepší! Myslím si,
že jsme do zápasu s první nasazenou
Koreou vstoupili odvážně, nebylo to nic
zbabělého, ne, že bychom se jich báli,
opakuji, škoda debla, ten jsme měli
výborně rozehraný. Je to však otázka
sebevědomí, určitě i proto kluci nedohráli debla do vítězného konce. Asi přece
jen měli před prvními nasazenými tro-

Loňské úspěšné jednání mezi ITF,
TK PLUS a ČTS dává garanci, že svět
tenisových nadějí se představí na Hané
i příští rok. „Prostějov je velká výjimka.

Jiné podniky, které pořádáme, se stěhují
se země do země. Mistrovství čtrnáctiletých je jiné, protože jsme v tomto areálu
našli ideální prostředí. Důkazem je nová
pořadatelská smlouva,“ prohlásil loni prezident Mezinárodní tenisové federace
ITF Francesco Ricci – Bitti.

„Jsme sedmnáct let partnerem Mezinárodní tenisové federace a to je vysoce prestižní značka. Na druhé straně
nemá cenu dělat akci jen proto, že budeme pokračovat v prestižní pořadatelské tradici, musíme se také dívat
na finanční zabezpečení těchto akcí. V dnešní době na tyto projekty, třebaže jsou z hlediska budoucnosti českého tenisu hodně důležité, skoro nikdo nepřispívá. Všechno hradíme a z ITF nám nikdo nedá ani cent.“
Petra Černošková

„Vždycky v Prostějově mladým říkám – hrajete o tituly mistrů světa do 14 let, a když budete pracovití a budete
mít i tenisové štěstí – můžete být v národní týmové reprezentaci. A nezapomínejme, díky českému pořadatelství měly naše týmy vždy na šampionátu místo, měli šanci hrát s nejlepšími a to je fantastická příležitost.“
Ivo Kaderka
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Berdycha vystřídala Kvitová
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Sportovec města
Prostějova 2014

„Sportu si velmi cením a jsem ráda, že jsem se k volejbalu dostala. Dal mi příležitost trávit volný čas někde jinde, než
s cigaretami či alkoholem, což byl i v tehdejší době fenomén. Volejbal mě naučil pevné vůli, morálce, vytrvalosti.
Dal mi do života hodně pozitivního, nic nevzdávám, všechny následující těžkosti jsem překonávala snáz právě díky
tomu, co jsem se naučila ve vrcholovém sportu.“
Volejbalistka Eva Krupová, která byla uvedena do Síně slávy prostějovského sportu
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Tenis stále vládne Prostějovu, sportu v Olomouckém kraji a také v České republice. Petra Kvitová a tým Fed Cupu kralovaly anketě Sportovec České republiky
2014, čtyřiadvacetiletá wimbledonská vítězka a členka vítězného fedcupového
týmu Petra Kvitová vyhrála před časem zcela přesvědčivě čtrnáctou anketu Sportovec Olomouckého kraje a nikdo jiný nemohl vévodit sportovnímu Prostějovu za
rok 2014 – než právě ona. „Tenis má v Prostějově obrovské jméno a proti hvězdám typu Kvitové nebo Berdycha se těžko hledá nějaká protiváha,“ konstatoval
předseda pořádající Sportovní komise Rady statutárního města Prostějova Pavel
Smetana. Už pojedenácté byly vyhlášeny za účasti sportovních i společenských
celebrit v prostorách hotelu Tennis Club výsledky ankety Sportovec města Prostějova. Anketu už tradičně pořádá sportovní komise při Radě města Prostějova ve
spolupráci s marketingovou společností TK PLUS.

Jednoznačnou favoritkou ankety byla
wimbledonská vítězka Petra Kvitová,
po triumfech v celostátní, krajské
i v anketě Zlatý kanár, s jasnou samozřejmostí získala prvenství i v anketě
o nejlepšího sportovce města Prostějova. „Nebylo co řešit. Hlasování
komise bylo jednoznačné a o výsadním postavení Kvitové svědčí i hlasování
veřejnosti,“ potvrdil jasnou volbu předseda komise Pavel Smetana. Velkým
anketním překvapením však bylo vítězství
parašutistů Dukly Prostějov mezi seniorskými týmy. „Prostějovským fenoménem
je samozřejmě tenis. Na druhé straně
se v loňském roce v našem městě uspořádalo mistrovství světa v parašutismu,
které se těšilo obrovskému diváckému zájmu. Navíc naši parašutisté patří
k absolutní světové špičce,“ dodal
Pavel Smetana. Vedle již výše zmíněného
vítězství v kategorii seniorských družstev,
se členové prostějovské parašutistické Dukly dočkali ještě dalších ocenění,
za Petrou Kvitovou se umístil mezi elitou na druhém místě Libor Jiroušek, talentem roku byl vyhlášen Bonifác Hájek
a jako sportovní událost roku bylo vyhlášeno Mistrovství světa v parašutismu
– DROPZONE!
Mládežnickému týmu roku, kterým se
stal tenisový TK AGROFERT ve všech
žákovských a dorostenecké kategorii,
předala cenu náměstkyně primátora Ivana Hemerková. Náměstek Jiří Pospíšil
ocenil Talent roku Bonifáce Hájka z parašutistického oddílu Dukla Prostějov, tuto
kategorii vyhrál před orientačním běžcem Ondřejem Vystavělem a korfbalistou
Alexandrem Vyroubalem. Třetí vyhlášenou cenou byl nejlepší trenér včetně
trenéra mládeže, kde se na nejvyšším stupínku umístili Jan Novák, trenér
mládeže florbalistů SK K2 Sportcentrum
Prostějov před Zbyňkem Cholevou, trenérem basketbalistů Ariete Prostějov.

Ceny v hlavní kategorii předal primátor
Statutárního města Prostějov Miroslav
Pišťák, za první a třetí místo je odevzdal
manželům Černoškovým v zastoupení
Petry Kvitové a Tomáše Berdycha, který hrál v Indian Wells. Jediný sportovec
osobně zastoupený byl druhý v pořadí
parašutista Libor Jiroušek. První náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois
Mačák vyznamenal Sportovní tým roku,
za vítěznou Duklu Prostějov převzal cenu
Jan Matula. Ceny pro neprofesionální
sportovce roku získali cyklista František
Kocourek a hokejbalistka Michaela Rullová. Člen Rady statutárního města Prostějova Jaroslav Šlambor ocenil Sportovní
událost roku 2014, kterou byl světový
šampionát v parašutismu. Zbrusu novou
kategorií bylo udělení ceny Fair play
– Sportovní srdce. Jejím prvním laureátem se stal bývalý basketbalista
a volejbalista Vladimír Běhal. „Jedná se
o ocenění těch, kteří se sportu dlouhodobě věnují na amatérské bázi. Chceme
touto kategorií dokázat, že sport není jen
o vrcholové úrovni, ale i rekreační. Ocenění získal pan Běhal, ale sešlo se nám
velké množství návrhů. V budoucnosti
tak máme z čeho vybírat,“ dodával Smetana, který Cenu sportovní komise předal
Burze volného času Sportcentrum-DDM.
Závěrečnou kategorií, kterou předal opět
primátor města, bylo uvedení dalšího
sportovce do Síně slávy
prostějovského sportu. Oceněnou byla
tentokrát volejbalistka Eva Krupová. „Nejvíc si vážím vyhlášení nejvšestrannější
hráčkou na mistrovství Evropy juniorek
v roce 1973. Nehledě na to, že jsem mohla hrát za národní družstvo, což byla za
našich dob meta nejvyšší. Dnes o to někteří sportovci nestojí, ale pro mě to byla
obrovská čest a udělala jsem pro to maximum. Všechny bychom tenkrát nechaly
na hřišti život.“
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Sportovec města Prostějova za rok 2014
Sportovec roku: 1. Petra Kvitová (tenis, TK AGROFERT Prostějov), 2. Libor Jiroušek (parašutismus, ASO Dukla
Prostějov), 3. Tomáš Berdych (tenis, TK AGROFERT Prostějov). Talent roku: 1. Bonifác Hájek (parašutismus, Dukla
Prostějov), 2. Ondřej Vystavěl (orientační běh), 3. Alexandr Vyroubal (korfbal). Tým roku: 1. Parašutisté Dukla Prostějov (parašutismus), 2. Tenisté TK AGROFERT, 3. Volejbalistky VK AGEL. Mládežnický tým roku: 1. TK AGROFERT
(všechny kategorie) 2. Raftaři Tomi-Remont (junioři) 3. SKC TUFO. Trenér roku: 1. Jan Novák (florbal, K2 Prostějov,
mládež) 2. Zbyněk Choleva (basketbal, Ariete Prostějov). Síň slávy: Eva Krupová (volejbal). Sportovní událost
roku: MS v parašutismu. Neprofesionální sportovec roku: František Kocourek (cyklistika) a Michaela Rullová (hokejbal). Cena sportovní komise Fair-play, Sportovní srdce: Vladimír Běhal (basketbal, volejbal). Cena sportovní
komise: Burza volného času Sportcentrum Prostějov. Sportovní hvězda prostějovských médií: Petra Kvitová.

Součástí slavnostního večera bylo
i předání charitativního šeku, získala ho
Obchodní akademie Prostějov, která slavila v loňském roce 120. výročí založení.
Převzala ho ředitelka Obchodní akademie Eva Lošťáková.
Jak hodnotil slavnostní večer předseda
Komise pro mládež a tělovýchovu při
Radě města Prostějov Pavel Smetana?
„Stále se snažíme naši anketu obohacovat a vylepšovat, v minulosti jsme přidali třeba kategorii neprofesionálního
sportovce, letošní novinkou byla cena
Fair-play. Cítili jsme, že je třeba ocenit
lidi, kteří se sportu dlouhodobě věnují,
byť už v současnosti třeba nejsou vylo-
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ženě aktivní. Mám za to, že čím víc takových osobností oceníme, tím větší inspiraci vytváříme pro následující generace.“
V rámci kulturní části slavnostního večera
vystoupila nejen zpěvačka Ilona Csáková, ale také studenti obchodní akademie. „I v následujících ročnících chceme
spolupracovat s prostějovskými školami
na kulturním programu a dát tak možnost
talentovaným studentům předvést své
umění vedle známých osobností z řad
zpěvaček a zpěváků.“ A co se chystá pro
příště? „Před dvanáctým ročníkem ankety budeme diskutovat možnost obměny
některých kategorií, plánujeme rozšířit
hlasování i prostřednictvím Facebooku
či městského webu.“
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Ženy VK AGEL Prostějov a PVK Olymp
Praha se střetly v play off šesti předchozích ročníků nejvyšší české soutěže
a finále proti sobě sehrály už počtvrté
v řadě! Jak vypadalo? Prostějovské
volejbalistky na domácí palubovce
v prvním finále Olymp jasně přejely,
za hodinku bylo hotovo. „Podali jsme
špatný výkon, nedůstojný extraligového finále. Částečnou omluvou může být
jen hodně těžká semifinálová série, ale
já jsem spíš očekával, že se po jejím
zvládnutí holky zklidní a proti jasnému
favoritovi budou hrát uvolněně s vědomím, že není co ztratit,“ konstatoval
kouč Olympu Stanislav Mitáč. A Čada?
„Nemohli jsme do finálové série vstoupit
líp. Znatelný rozdíl mezi oběma týmy byl
zejména v útoku, kde se za nás prosazovaly všechny hráčky v čele s výbornou
Liannes Simon.“
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Nemohlo to dopadnout jinak! Pouhých
pět setů ztratily v soutěžním ročníku
2014/2015 prostějovské volejbalisty
a přesně podle scénáře minulých
sezon získaly sedmý titul v řadě! Prostějov vstoupil do české extraligy v roce
2007 a kromě prvního ročníku, kdy
skončil čtvrtý, se stal jasných králem
české volejbalové scény. A cesta k titulu? Počtvrté stejná – VK AGEL v prvních
dvou zápasech finálové série dvakrát
doma porazil Olymp a pro třetí vítězství
si dojel do Prahy.

Sedmý titul v řadě

„Vyhrát Český pohár a extraligu je sice každým rokem už skoro samozřejmá povinnost, ale už jsem to říkal mockrát
a budu se opakovat, opravdu se mi líbí, jak suverénním způsobem dokážeme dlouhodobě plnit roli favorita na území ČR. Již sedm let bez většího klopýtnutí, což dokazuje trvalou profesionalitu volejbalistek, které za Prostějov vždy
naplno makají. A letošní sezóna byla obzvláště povedená, proto chci za výbornou reprezentaci našeho oddílu na
české i mezinárodní scéně moc poděkovat jak samotným hráčkám, tak celému realizačnímu týmu. Všichni odvedli
velmi kvalitní práci.“
Petr Chytil, předseda Správní rady VK Prostějov
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Olymp se v druhém zápase zlepšil
a prostějovské volejbalistky potrápil.
Co říkal kouč Čada? „Utkání bylo v porovnání s tím prvním vyrovnanější, především první dvě sady. Olymp šel totiž
výkonnostně nahoru, zatímco nám tolik
nepsalo podání a hůř jsme dohrávali
těžké míče, složitější výměny. Celkově
se mančaft dopustil více chyb. Naopak
mě potěšilo, že duel dobře zvládla
Barbora Gambová, která dostala šanci
na smeči, a že jsme i přes dílčí potíže opět
zvítězili bez jediného ztraceného setu.
Náš výkon byl založen hlavně na výborném útoku a přihrávce, právě v ofenzivě
je mezi oběma družstvy dál největší rozdíl. Holky chci pochválit za to, že nepřipustily ještě větší nervy a dobrým zvládnutím klíčových okamžiků nenechaly
střetnutí dojít do příliš dramatických koncovek.“
VK AGEL byl jediný krůček od další
zlaté radosti! V prvních dvou zápasech
finálové série přehrály PSK Olymp Praha shodně 3:0, za osm dosavadních

střetnutí play off neztratily ani sadu
a neochvějně mířily k dalšímu rekordnímu počinu novodobé historie nejvyšší
české soutěže. Pokud i třetí vzájemný
zápas měl skončit 3:0, tedy bez ztráty
setu, znamenalo to nejen sedmý titul
v řadě, i celkové skóre k. o. bojů 27:0!
Vynikající bilance! A prostějovská atmosféra před třetím rozhodujícím zápasem?
„Zatím jsme ve finále ani předtím ve vyřazovací části neztratili žádný set. Proto
nemůžeme být alibisté a říkat, že nám
na Olympu stačí jakékoliv vítězství. Pojedeme tam hladce vyhrát, pokud možno
znovu tři nula,“ říkal před třetím zápasem
Čada. „V minulých letech jsme v Praze
dokázali zvládnout třetí díl série o zlato
vždy na vysoké úrovni a přesvědčivě
tím rozhodnout. Totéž si přejeme i tentokrát. Rozhodně netoužíme trávit noc
ze středy na čtvrtek někde na hotelu
a zbytečně si prodlužovat sezónu. Žádná pyžama ani kartáčky na zuby, naopak
co nejdřív slavit,“ smála se kapitánka
Agelek Solange Soares.

Konečné pořadí
UNIQA extraligy
žen 2014/15
1. VK AGEL Prostějov
2. PVK Olymp Praha
3. TJ Sokol Frýdek-Místek
4. TJ Ostrava
5. VK Královo Pole Brno
6. SK UP Olomouc
7. VK Přerov
8. TJ Sokol Šternberk
9. VK SG Brno

Pražský Olymp prostějovský AGEL
na domácí palubovce v Přípotoční
ulici dost potrápil a jen díky zvládnutým
koncovkám všech tří setů mohly prostějovské volejbalistky slavit pokračování
velké série sedmi extraligových titulů,
stejně jako výsledkový rekord v play
off díky celkovému poměru sad 27:0!
Pro Čadu to bylo dvanácté ligové zlato,
před prostějovskými sedmi tituly pětkrát
dovedl na trůn Brno. Který titul nejvíc
prožíval? „Asi ten první, ale to už je dávno. Ale každý prostějovský jsem vždycky vnitřně bral jako nezbytnou nutnost
a povinnost, nic než titul, jsem si prostě nepřipouštěl. V Prostějově byly od
55

Co se děje v Olomouci
dnes, zítra i jindy?

Finále UNIQA extraliga žen 2014/2015
VK AGEL Prostějov – PVK Olymp Praha 3:0 na zápasy, VK AGEL Prostějov – PVK Olymp Praha 3:0 (14, 20, 17),
VK AGEL Prostějov – PVK Olymp Praha 3:0 (21, 20, 16), PVK Olymp Praha – VK AGEL Prostějov 0:3 (-27, -22, -23).

akce.olomouc.eu

Finálové sestavy:
VK AGEL Prostějov: Markevich, Karg, Simon, Kossányiová, Borovinšek, Weiss, libero Kovářová – Gambová,
Soares. Trenér: Miroslav Čada.
PVK Olymp Praha: Hodanová, Mudrová, Jančaříková, Mlejnková, Trnková, Kopecká, libero Dostálová – Škrampalová, Kurková, Nová, Šimáňová. Trenér: Stanislav Mitáč.
O 3. místo: TJ Sokol Frýdek-Místek - TJ Ostrava 2:0 na zápasy. TJ Sokol Frýdek-Místek - TJ Ostrava 3:0 (19,15,23),
TJ Ostrava - TJ Sokol Frýdek – Místek 2:3 (-22,-10,20,18,-8).

začátku vynikající podmínky, stejně jako
vítězná atmosféra, agentura TK PLUS
stojí za dokonalými projekty a k ní tituly,
medaile a vítězství prostě patří,“ říká kouč
Miroslav Čada.
Má za sebou nejlepší sezónu v průběhu sedmiletého působení v Prostějově?
„Každé srovnávání je složité a nedá
se přesně změřit nebo určit, jestli uplynulý ročník předčil některé hodně vydařené sezóny z klubové minulosti VK,
vyrovnal se jim či za nimi zaostal. Pokud
ale sečteme naše vynikající tažení evropskou Champions League, suverénní zisk
Českého poháru i přesvědčivou cestu za
extraligovým zlatem máme za sebou

skutečně výborný rok. A možná,
že opravdu úplně nejlepší za dobu,
co prostějovské družstvo vedu. Skvělé osobnosti dávaly vše ve prospěch
kolektivu, soudržný mančaft hrál perfektně týmově, úžasným způsobem držel
pohromadě a při každém utkání i tréninku z něj doslova sálala obrovská síla.
Takže ano – bylo to nejlepší družstvo,
co jsem kdy vedl.“

HLEDEJ
AKCI

PŘIDEJ
AKCI

Přehled vítězů české volejbalové extraligy
žen
1992/93 - UP Olomouc

2004/05 - Olymp Praha

1993/94 - UP Mora Olomouc

2005/06 - KP Brno

1994/95 - UP Mora Olomouc

2006/07 - KP Brno

1995/96 - UP Mora Olomouc

2007/08 - Olymp Praha

1996/97 - Olymp Praha

2008/09 - VK Prostějov

1997/98 - SK Lapos Frenštát pod Radhoštěm

2009/10 - VK Modřanská Prostějov

1998/99 - Olymp Praha

2010/11 - VK Modřanská Prostějov

1999/00 - SK Lapos Frenštát pod Radhoštěm

2011/12 - VK Modřanská AGEL Prostějov

2000/01 - SK Radegast Lapos Frenštát pod Radhoštěm

2012/13 - VK AGEL Prostějov

2001/02 - KP Brno

2013/14 - VK AGEL Prostějov

2002/03 - KP Brno

2014/15 - VK AGEL Prostějov

2003/04 - KP Brno
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INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC | Horní náměstí – podloubí radnice | tel.: 585 513 385, 585 513 392
otevřeno denně 9:00–19:00 | infocentrum@olomouc.eu | www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc | tourism.olomouc.eu

SOUTĚŽ

VYHRAJTE VÍKEND V OLOMOUCI! Odpovězte na aktuální soutěžní otázku
na www.stayovernight.eu a vyhrajte jedinečný víkend pro dva a další zajímavé ceny.
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Když dostaly loni prostějovské volejbalistky při tradičním losování ve vídeňském paláci Hofburg ve skupině A za
soupeřky Dynamo Kazaň, Rabitu Baku
a Chemik Police, říkalo se, že jen
zázrak jim může otevřít dveře k postupu
do play-off. Stalo se! Na úkor Rabity
Agelky senzačně prošly do vyřazovacích bojů Champions League, v další
cestě je pak zastavil jeden z nejlepších
světových týmů a pozdější šampion
Eczacibasi VitrA Istanbul. A letos?
Napřed je však třeba připomenout, že
prostějovský volejbal vstoupil do Evropy
už poosmé. „Bez podpory našich stěžejních partnerů by taková cesta určitě
nebyla možná. Jde o společnost AGEL,
titulárního sponzora VK Prostějov, dále
město Prostějov, Olomoucký kraj či
Železárny Annahütte, ale i další klíčové
partnery oddílu a všechny ostatní sponzory, kteří se svým příspěvkem podílejí
na úspěších prostějovského volejbalu,“
říká šéf VK Prostějov Petr Chytil.
Losování DenizBank Volleyball Champions League 2015/2016 nemohlo
ani letos dopadnout jinak, stejně jako
ve všech předchozích sezonách i při
osmé účasti v nejvyšším klubovém
poháru Evropy se Agelky dostaly do
nesmírně těžké základní skupiny C
k Eczacibasi VitRa Istanbul, Chemiku Police a Pomi Casalmaggiore. Eczacibasi
je snad prostějovským osudem, turecký
tým se už loni postavil VK AGEL v prvním
kole play-off.
Co říkal losu kouč Miroslav Čada? „Eczacibasi je momentálně nejlepším klubem
planety, tento tým vyhrál nejen Champions League, ale následně i Mistrovství
světa klubů. Máme ho ještě v živé paměti ze vzájemných utkání prvního kola play
off v uplynulém ročníku, a byť v istanbulském kádru asi dojde k některým změnám, pořád bude obhájce trofeje jedním
z největších favoritů na celkový triumf,“
řekl Miroslav Čada k úřadujícím šampiónkám Ligy mistryň z Istanbulu.

CHAMPIONS LEAGUE

„Chemik si také dobře pamatujeme
z loňské skupiny Champions League
a musím se jen pousmát, že i v nové
sezóně téhle soutěže jdeme hned

„Když si někdo otevře webové stránky Evropské volejbalové federace v sekci Champions League a uvidí tam, že
VK AGEL Prostějov je za minulý ročník na osmé pozici ve společnosti Kazaně, Piacenzy nebo Cannes, tak je to
pro náš klub, město Prostějov, Olomoucký kraj a Českou republiku skvělá reklama a současně i důkaz naší dobře
odvedené práce. Na mezinárodní scéně jsme předvedli něco úžasného, a pokud k tomu připočítáme zisk osmého
Českého poháru i sedmého mistrovského titulu v řadě za sebou, byla minulá sezona skutečně vynikající.“
Petr Chytil, předseda Správní rady VK Prostějov
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na dva stejné soupeře... Mančaft Police
přitom bude asi ještě silnější než před
rokem, neboť přivedl kvalitnější nahrávačku a snaží se angažovat další skvělé
posily. Čtvrté místo při premiéře v Lize
mistryň jim evidentně nestačilo, chtějí
ještě výš,“ charakterizoval Čada aktuálně nejlepší polský klub, jenž na jaře pořádal závěrečné Final Four.
„Italské Casalmaggiore zatím není
v mezinárodním volejbalu tolik známé,
ale za všechny další komentáře hovoří
jeho čerstvý mistrovský titul z domácí
ligy v teprve druhém roce mezi národní
elitou po postupu z nižší soutěže. Díky
tomu premiérově vstupuje do evropských pohárů, ovšem zdaleka nepůjde
o nějakého slabšího nováčka. Naopak
se okamžitě zařadí ke spolufavoritům
Champions League, hráčskou soupisku
má opravdu silnou,“ konstatoval zkušený kouč.
V součtu se prostějovský výběr proti
této nadmíru mocné konkurenci opět
bude rvát o každý bod. „Nemá smysl naříkat, místo toho bereme těžký los jako
fakt a po roce se s ním musíme vyrovnat. Inspirace spočívá v tom, že se nám

Termíny Champions League 2015/2016
1. kolo – 27. až 29. října, 2. kolo – 10. až 12. listopadu, 3. kolo – 24. až 26. listopadu, 4. kolo – 8. až 10. prosince,
5. kolo – 19. až 21. ledna, 6. kolo – 27. ledna.
59

„Podobně jako loni jsme se i letos dostali v Champions League do patrně nejsilnější skupiny, kde bude každý
zápas ohromně náročný. Nemá smysl naříkat, místo toho bereme těžký los jako fakt a musíme se s ním vyrovnat.“
Miroslav Čada

to naposledy povedlo až k senzačnímu
postupu do play off. Půjdeme do boje
s otevřeným hledím a zkusíme navázat
na minulou sezónu. Rádi bychom znovu předváděli špičkové výkony a díky
nim dosáhli na další příznivé výsledky,
jakkoliv to bude složité,“ přeje si Čada.
„Z mého pohledu by byla jakákoliv jiná
skupina než ta naše papírově přijatelnější. To už však skutečně nemá smysl řešit,
o úspěch se porveme tak jako tak.“

bilancí na třetím místě. Další čtyři celky
ze třetích pozic pak přejdou do čtvrtfinále CEV Cupu, tedy druhého nejvyššího
poháru. A tak jediná jistota postupu
je být ve skupině do druhého místa,“
dodává šéf Petr Chytil. „A věřte, nechci
opakovat věty, že postup by byl zázrak,
loni jsme byli ve stejné pozici a podařilo
se to. Slyšeli jsme pak, že jsme tím šokovali volejbalovou Evropu. Věřte, loni se to
moc dobře poslouchalo…“

Je třeba také připomenout, že vzhledem
k vyššímu počtu zúčastněných družstev
je postupový klíč ještě tvrdší. „Čtyřiadvacet zúčastněných týmů Ligy mistryň
je rozděleno do šesti skupin, z nichž do
play off postoupí vždy dva první týmy
tabulky a navíc jediný mančaft s nejlepší

Základní skupina A

NOVé cENtrum, ktEré NabíZí jEdiNEčNý kOmPlExNí
SErViS V OblaSti SPOrtOVNí a PrEVENtiVNí mEdicíNy.

Dynamo Kazaň (Rusko), Lokomotiv Baku (Azerbájdžán), Allianz MTV Stuttgart (Německo), Azerrail Baku (Azerbájdžán).

přinášíme řešení:

Los Champions League žen 2015/2016

Základní skupina B

vrcholoví Sportovci – jednotlivci i týmy
> Připravíme vám i služby přesně na základě individuálních požadavků.

VakifBank Istanbul (Turecko), PGE Atom Trefl Sopoty (Polsko), Igor Gorgonzola Novara (Itálie), Calcit Kamnik
(Slovinsko).

výkonnoStní a rekreační Sportovci
> Nejen profesionální sportovci si zaslouží profesionální péči.

Základní skupina C
Eczacibasi VitrA Istanbul (Turecko), Chemik Police (Polsko), Pomi Casalmaggiore (Itálie), VK AGEL Prostějov.

Sportující děti a mládež
> Potřebují minimálně stejně odbornou péči jako dospělí sportovci.

Základní skupina D
Uraločka NTMK Jekatěrinburg (Rusko), RC Cannes (Francie), Volero Curych (Švýcarsko), Vizura Bělehrad (Srbsko).

neSportovci – preventivní program
> Pomůžeme zlepšit Váš životní styl a získat tak lék s největším účinkem.

Základní skupina E
Fenerbahce SK Istanbul (Turecko), Telekom Baku (Azerbájdžán), SC Drážďany (Německo), Impel Wroclaw (Polsko).
Základní skupina F
Dynamo Moskva (Rusko), Rocheville Le Cannet (Francie), CS Volei Alba Blaj (Rumunsko), Nordmeccanica Piacenza (Itálie).
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Služby jSou doStupné v rámci funkčních jednotek:
>
>
>
>
>

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

Pro více informací o zahájení provozu
i našich službách sledujte webové stránky

www.sportclinic.agel.cz
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Hledáme nové vítěze
Fed Cupu a Davis Cupu

„Pro nás je výborné, že vynikající hráči našeho klubu Tomáš Berdych či Petra Kvitová mají o naše akce zájem, je na
nich vidět – že je to baví, že si to upřímně užívají. Pomáhají nám uspět v týmových soutěžích, jsou oporami české
týmové reprezentace, je radost s nimi takový projekt připravovat.“
Petra Černošková, ředitelka tenisových projektů TK PLUS
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Na začátku Miroslav Černošek spolu se
svou ženou Petrou přivítali Tomáše Berdycha, Petru Kvitovou, Terezu Smitkovou
a všechny, kteří přišli na tradiční tenisové
odpoledne, spojené s náborem do Tenisové školy. Nejlepší čeští hráči a hráčky,
to jsou největší trumfy prostějovského
klubu. Přišlo opět hodně dětí, vynikající úspěchy českého tenisu, za kterými
stojí především členové prostějovského
klubu, táhnou. Více než tři desítky dětí
v doprovodu svých rodičů se zapsaly do
nejpopulárnější české tenisové školičky,
trio trenérek si rozdělilo děti do skupin
a zkoušelo s nimi pohybovou obratnost,
cit pro míč a také první údery.

„Kdykoliv můžu, jsem zde,“ říkal Tomáš
Berdych. „Není to první nebo druhý rok,
už se z toho stává tradice. Je skvělé,
že se taková akce pořád drží a funguje.
Všímám si, že nás tu je každým rokem
víc a víc, což je super,“ vyznal se ze
vztahu k náboru do Tenisové školy Tomáš Berdych. „Kdykoliv mám možnost

„Děti nám dají zabrat a vždycky se
i zpotíme. Dneska vyšlo krásně počasí,
doufám, že si to užily hlavně děti,“ chválila akci Petra Kvitová. „Vždycky je to hezké, každý rok se těším, musím říci, že to
pokaždé strašně rychle uteče.“ Co by
doporučila malým dětem? „Hlavní věcí
je, aby je to bavilo, tak jako mě. Pro mě
byl tenis největším koníčkem od úplného začátku. Vášeň pro tenis je nejdůležitější! Trénink pak každého dělá silnějším
a lepším,“ přidávala Petra Kvitová.
„Každoročně se zapisovalo přes dvacet
dětí, v posledních letech to bylo dokonce opakovaně přes třicet dětí. Letos
se zapsal rekordní počet 36 dětí. Hráči
jsou rozděleni do skupin šesti až osmi
dětí, tréninky jsou dvakrát týdně od října do září,“ říká šéftrenér mládeže do 14
let Ivo Šilhánek. „Tato akce je už pevně
zapsaná do povědomí tenisových dětí
a rodičů nejen z Prostějova, už od června
a hlavně během prázdnin se na náš klub
obracejí s dotazy, kdy přesně se tato oblíbená akce bude konat v letošním roce.“

„Jsem rád, že jste se přišli a doufám, že se vám bude v našem klubu líbit. Pokud to myslíte s tenisem vážně,
čeká vás dlouhá cesta.“
Miroslav Černošek, k rodičům dětí z Tenisové školy
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s dětmi strávit nějaký čas, udělám to rád.
Za mých začátků něco podobného nebylo. Děti získají motivaci a snad je kontakt s námi zase v jejich plánech posune
dál,“ dodal Tomáš Berdych.
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Zápis do Tenisové školy při TK AGROFERT se opět konal v polovině září
v Národním tenisovém centru Morava,
byl určený pro děti narozené v roce
2010 a mladší, nábor budoucích tenisových nadějí byl součástí projektu Hledáme nové vítěze Fed Cupu a Davis
Cupu. „Sraz je u cvičné tenisové zdi v
tenisovém areálu. Od pěti hodin bude
probíhat ukázka tréninku za účasti Tomáše Berdycha, Petry Kvitové a Terezy
Smitkové, potom následuje autogramiáda,“ přiblížil program Tomáš Cibulec, PR
manažer TK PLUS. Příjemný tenisový
svátek pro nejmenší a mladičké tenisové naděje se konal v předvečer Berdychových třicátin a šéf prostějovského
tenisu Miroslav Černošek připomněl, že
upřímné blahopřání české jedničce už
tradičně patří na začátek slavnostního
odpoledne. Vedle Tomáše Berdycha se
akce zúčastnily Petra Kvitová a Tereza
Smitková, ta na prostějovské antuce nahradila Lucii Šafářovou, která v té době
ležela v brněnské nemocnici s bakteriální infekcí. Všichni ji na dálku samozřejmě
popřáli hodně zdraví.

Prostějov má v ruce trumfy

Kvalita prověřená časem
Quality Through The Ages
Ko n t i s l i t K y :: b lo K y :: b r a m y :: s o c h o ry :: Ko l e j n i c e :: d r o b n é Ko l e j i vo
:: ú h e l n í K y r ov n o r a m e n n é :: K r U h ovÁ , Č t v e r covÁ a Š e s t i h r a n n Á o c e l
:: t yČ e ta Ž e n é a lo U Pa n é :: Plo c h Á a Š i r o K Á o c e l :: vÁ lcova n ý d r Át
:: b e to n Á ř s K Á o c e l :: o c e lov é b e z e Š v é t r U b K y
c a s t b lo o m s a n d b i l l e t s :: b lo o m s :: s l a b s :: b i l l e t s :: r a i l s
:: r a i lWay acc e ss o r i e s :: e Q Ua l a n G l e s :: r o U n d, s Q Ua r e , a n d h e X aG o n a l s t e e l
:: d r aW n a n d Pe e l e d ba r s :: s e a m l e ss s t e e l t U b e s :: W i r e r o d s
:: Fl at ba r s a n d U n i v e r sa l Pl at e s :: r e i n F o r c i n G ba r s

„Cílem tohoto projektu je vytvářet podmínky a podpořit systém vyhledávání a rozvoje talentovaných hráček
a hráčů s perspektivou dlouhodobě udržet výborné jméno a špičkovou pozici českého tenisu, vychovat nástupce vítězných týmů Davis a Fed Cupu. Myslíme na českou tenisovou budoucnost a vytváříme program pro růst
sportovních talentů.“
Tomáš Cibulec, PR manažer TK PLUS

Co Ivo Šilhánek dlouhodobě radí dětem a rodičům, kteří vstupují do tenisu?
„Trpělivost, protože tenis je během na
dlouhou trať. Pokud dítě tenis skutečně
zajímá, baví a má radost ze hry, tak vzkaz
rodičům je, ať se dítěti daří jakkoliv, určitě
bez výhrady ho podporovat. Děti trénink
neberou jako zátěž, i když někdy dostanou pořádně do těla. Pro ně je to zábava,
stejná – jako když půjdou do kina nebo
si hrát na hřiště. Ony se chtějí bavit, chtějí
si hrát, v podstatě vydržet a pokračovat
dál,“ dodává Ivo Šilhánek.

„Nové tenisové naděje musíme hledat
pořád, je to nekončící proces a stále větší konkurence to vyžaduje,“ říká už dlouhou dobu ředitelka tenisových projektů
TK PLUS Petra Černošková. „Pro nás je
výborné, že vynikající hráči našeho klubu Tomáš Berdych či Petra Kvitová mají
o naše akce zájem, je na nich vidět –
že je to baví, že si to upřímně užívají.
Pomáhají nám uspět v týmových soutěžích, jsou oporami české týmové reprezentace, je radost s nimi takový projekt
připravovat. Na druhé straně dobře víme,
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že tenis není levný, někteří rodiče na to
finančně nedosáhnou, ale to neznamená, že by právě tyto děti měly – symbolicky zůstat před branami našeho areálu. Hledáme talenty a víme, že je naší
povinností jim pomáhat. Je však škoda,
že na tyto projekty je stále méně finančních prostředků, nejsou pro mnohé partnery zajímavé, i když právě tady se rozhoduje o budoucnosti českého tenisu,“
přidává Petra Černošková.

Třinecké železárny, a. s., Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, 739 70 Třinec, tel.: +420-558-531 111, fax: +420-558-331 831, www.trz.cz
Moravia STeel a.s., Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, 739 70 Třinec, tel.: +420-558-537 301, +420-558-535 865, fax: +420-558-324 355, www.moravia-steel.cz
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Štěpánkův a Berdychův začátek
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NA KONCI ROKU 2001 BYL RADEK
ŠTĚPÁNEK na 549. místě ATP, hrál především na challengerech, v květnu 2002
byl v semifinále dvouhry v Mnichově,
přehrál Holanďana van Scheppingena,
Němce Kiefera, Ekvádorce Lapentiho,
až pak podlehl v boji o postup do
finále domácímu Schüttlerovi. Navíc se
tam hrálo české deblové finále, Luxa
se Štěpánkem porazili Pálu s Víznerem.
Na konci května byl Štěpánek již na
156. místě žebíčku ATP, v roce 2002
udělal obrovský výkonnostní skok – postoupil až na 63. příčku! V lednu 2002
hráli Cibulec s Fukárkem deblové finále v Chennai, Novák s Riklem v Dauhá,
v Aucklandu byl Novák v semifinále
dvouhry. V Kodani se v polovině února
nově sestavený pár Novák – Štěpánek
dostal poprvé do finále. Ve Frýdlantu
n. O. na turnaji Czechpol Open, juniorském turnaji ITF se dařilo Tomáši Berdychovi, vedle titulu ve dvouhře vyhrál se
Schulhauserem i čtyřhru. Na svůj první
titul v seriálu futures si Berdych musel
počkat do poloviny listopadu.

HISTORIE

V roce 2002 se definitivně prosadil Radek Štěpánek a Tomáš Berdych získal své první tituly na turnajích mužů
ITF, kategorie futures. Kdo by si v té chvíli pomyslel, že Radek Štěpánek právě s Tomášem Berdychem o deset let
později vyhrají spolu Davisův pohár, po dvaatřiceti letech získají opět Salátovou mísu a splní sen mnoha tenisových
generací.
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V roce 2002 se definitivně prosadil
Radek Štěpánek a Tomáš Berdych získal své první tituly na turnajích mužů ITF,
kategorie futures. Kdo by si v té chvíli pomyslel, že Radek Štěpánek právě s Tomášem Berdychem o deset let
později spolu vyhrají Davisův pohár,
po dvaatřiceti letech získají opět Salátovou mísu a splní sen mnoha tenisových
generací. V pražské O2 Areně porazil
v první den Berdych Almagra, předtím
Štěpánek prohrál s pátým hráčem světa
Ferrerem a před čtyřhrou byl očekávaný
stav 1:1. Pak Berdych se Štěpánkem ve
čtyřhře přehráli vítěze nedávného deblového Masters Lopeze s Granollersem
a před závěrečnými dvouhrami získali
pro český tým velkou psychickou výhodu. Ferrer v neděli přehrál Berdycha a
za stavu 2:2 se 18. listopadu 2012 krátce
po osmé začal naplňovat český daviscupový sen, Radek po vynikajícím výkonu
v posledním zápase porazil Nicolase
Almagra a získal třetí rozhodující bod!
Češi v jubilejním 100. finále Davisova
poháru porazili Španělsko 3:2 a navázali
na zlatou obhajobu českých reprezentantek ve Fed Cupu.

ŠTĚPÁNEK NAŠEL V PROSTĚJOVĚ
TENISOVÝ DOMOV, už dávno zapomenul na problémy kolem neschváleného přestupu z TK Přerov ESTA do
prostějovského AGROFERTU, nějaký
čas byl tehdy klubově – bezprizorní!
Pořád však měl dobré zázemí v prostějovském klubu. „I když se mi nedařilo, měl
jsem pořád kvalitní podmínky. Trénoval
jsem s výbornými sparingpartnery, využíval rehabilitaci. Ale záleželo především
na mně, jak se s tím vypořádám a nikdo
z těch, co mi fandili, to za mě na dvorci
odehrát nemohli. Samozřejmě poznáte,
že když vyhráváte, mají víc rozesmáté
tváře.“ V Přerově byl dlouhých deset let,
přispěl k zisku všech mládežnických týmových titulů – mladších, starších žáků
a dorostu, jednou pomohl získat extraligový titul dospělých. „Postup Přerova
mě trochu zamrzel, i když na druhé straně bych také rád přiznal, že tamní klub mi
tenisově hodně pomohl a za těch skoro deset let, co jsem tam byl, jsem měl
k trénování velice dobré podmínky.
V posledních letech se mi tam snažili pomáhat Sláva Doseděl s panem Huťkou,
ale bez dalšího sponzorského zajištění jsem nemohl jít dál. V té chvíli přišla
velice zajímavá nabídka z Prostějova
a tu jsem prostě musel přijmout.“

„Jirka je fantastický v singlu i deblu, vynikající kluk, byl jsem štěstím bez sebe, když mi říkal, že bychom to
mohli spolu zkusit. Je to pro mě velká čest a pořád jsem vnitřně přesvědčený, že toho můžeme spolu v deblu
hodně vyhrát.“
Radek Štěpánek před US Open 2002 o spolupráci s Jiřím Novákem
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Nakonec se Štěpánek dočkal a mohl hrát
za prostějovský klub. „Má ideální tenisovou povahu, dovede se docela rychle
otřepat z porážek a co je nejdůležitější,
nikoho se na dvorci nebojí,“ říkal o Štěpánkovi tehdejší osobní trenér Jaroslav
Navrátil. Jaké byly klíčové okamžiky
v Štěpánkově tenisové kariéře? „K tenisu
mě přivedl tatínek a měl jsem v té době
dvě možnosti – buď být s ním v tenisovém areálu a zkoušet to s raketou nebo
trávit volný čas s maminkou v knihovně. Vyhrál to tehdy tenis... Když mi bylo
deset, přestoupil jsem do Přerova, celá
rodina se kvůli mému tenisu stěhovala
z Karviné a dobře vím, že to byla
od všech velká oběť a chtěl bych za to
rodičům poděkovat. Hledali si nové zaměstnání, dodávali mi klid a vedli mě jen
a jen k tenisu. Třetím důležitým momentem v mé kariéře byl pak přestup do Prostějova. Šel jsem za kvalitnějšími podmínkami po všech stránkách. Rok jsem sice
nehrál, dostal jsem karenční lhůtu, nemohl jsem nastoupit v extralize, ale to čekání
stálo za to.“
Jaký byl rozdíl mezi bojácným a sebevědomým Štěpánkem? „Víc si na dvorci věřím, už se nestrachuji, že prohraju a budu
zase dole. Když vyhráváte a máte sebevědomí, tak některé situace na dvorci řešíte s mnohem větším přehledem.
Už nejsem ten ušlápnutý Štěpánek, který
se bál podívat na rozlosování a málem
si nevybalil věci, aby je nemusel
zase rychle balit na zpáteční cestu.“
Po Wimbledonu 2002 měl Štěpánek poprvé pocit, že ho tenisové okolí začíná
vnímat. Měl za sebou čtvrtfinále v Estorilu, v něm prohrál s Brazilcem Meligenim,
ve Wimbledonu mu cestu mezi posledních šestnáct zastavil Švýcar Kratochvil.
„Zdá se mi, že se mnou tenisté začínají více bavit, přijdou se podívat na můj
zápas a to potvrzuje, že mě vzali mezi
sebe. Dříve tomu tak nebylo.“ Po Wimbledonu se probojoval do semifinále v Gstaadu, přehrál Španěla Claveta, Švýcara
Federera, Maďara Savolta, prohrál až se
Španělem Corretjou. Za svůj dosavadní největší tenisový úspěch považoval
v té době Štěpánek účast ve Wimbledonu 2002, svém premiérovém Grand
Slamu. „Prošel jsem těžkou kvalifikací
a podařilo se mi tam vyhrát dvě kola.
Dostat se do Wimbledonu bylo to pro mě
něco magického. Těžko to mohu s něčím
srovnávat, byl to můj premiérový Grand
Slam a věřím, že jich ještě pár odehraji.“
Co říkal o Štěpánkovi v roce 2002 nehrající kapitán daviscupové reprezentace Jan Kukal? „Radek udělal obrovský
krok dopředu a určitě za to může velice
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kvalitní prostějovské tenisové prostředí
a rozhodně i jeho vynikající tenisová povaha. Je to dříč, který se zatím pokaždé
dokázal zvednout z kolenou a opět se
rvát nahoru. A z hlediska daviscupové
reprezentace je to vedle Jirky Nováka po
dlouhé době tenista, který by perspektivně mohl nastoupit nejen ve čtyřhře, ale
i v singlu.“

DEBLOVÝ PÁR NOVÁK – RIKL se v květnu 2002 definitivně rozešel po sedmi
letech spolupráce, říkalo se, že to byl
rozchod z rozumu. Jiří Novák se rozhodl
využít životní šance a pokusil se vkročit
do světové desítky, David Rikl pak řešil
vlastní problémy, které mu určitě vzaly
více tenisového času, než si sám přál.
Sedm let spolu šli Novák s Riklem deblovým světem a v roce 2001 se stali třetím párem světového žebříčku! „Skončil
jeden z nejlepších párů v historii našeho
tenisu. A když se na to dívám z pozice
nehrajícího kapitána, pak se vytratila
i naše daviscupová jistota. Ve Francii jim
to sice nevyšlo, tam se však už se na jejich výkonu určitě projevily některé problémy, ale vždycky to byla dvojice stoprocentních týmových profesionálů, na které
jsem se vždycky mohl spolehnout,“ říkal
Kukal krátce poté, co si Novák s Riklem
podali naposledy ruku na jedné straně
dvorce. „Vydrželi spolu sedm let a to je
u špičkového deblového páru něco mimořádného. Chtělo to z obou stran hodně ohleduplnosti a to jen potvrzuje, že
oba jsou velkými tenisovými osobnostmi.“ Pár Novák – Rikl se zrodil v pětadevadesátém roce. „David za mnou přišel při
extralize v Prostějově, že hledá nějakého
stálého partnera do čtyřhry a hned jsme
jeli na turnaj do Košic,“ říkal Jirka Novák.
„Byl jsem tehdy na deblovém žebříčku
kolem pětistého místa, David kolem čtyřicítky, ani jsem pořádně nevěděl, co si
o té nabídce mám myslet. V Košicích
jsme hned vyhráli, na dalším challengeru
jsme odstoupili v semifinále, protože se
David zranil. Neprohráli jsme tedy zápas
a řekli jsme si, že ještě spolu zkusíme pár
turnajů. Šlo nám to, byli jsme v pohodě
a za rok jsem postoupil na deblovém
žebříčku až do první šedesátky. V pětadevadesátém jsme spolu vyhráli turnaje
v Košicích, Bogotě a Santiagu, byli jsme
ve finále v Praze, Montevideu a Buenos
Aires.“ Sezónu 1995, kdy začala deblová
spolupráce s Riklem, skončil Jiří Novák na
vynikajícím 55. místě, přestože 13. února
1995 byl ještě na 209. příčce! Vyhrál tři
challengery v Mar del Plata, Budapešti
a v Limě, byl ve finále dalších čtyř. Semifi-

nále na turnaji ATP v Buenos Aires ho posunulo ze 63. na 55. místo! V sezóně 1995
se Jiří Novák také poprvé kvalifikoval na
grandslamový turnaj, hrál US Open. „David je fantastický kluk, mám ho moc rád,
jsme výborní kamarádi a to je pro čtyřhru
hrozně důležité. Rozumíme si nejen na
dvorci, ale i mimo něj,“ říkal Jirka Novák
v devětadevadesátém roce. Oba byli
ženatí, Riklova manželka, bývalá úspěšná
tenistka dobře věděla, jak chutná život
na tenisovém okruhu. Novák měl velkorysou životní oporu v ženě Katce, navíc
Jirka se brzy projevil jako vynikající táta.
Partnerství Novák – Rikl zákonitě přerostlo v kamarádství. V šestadevadesátém
roce vyhrávají spolu v Casablance a jsou
ve finále v Moskvě. O rok později získávají tituly na challengerech v Prostějově,

ve čtyřech setech. Sezonu 2002 zahájili
na milionovém turnaji v Dauhá, probojovali se do finále a opět prohráli se svými
wimbledonskými přemožiteli Johnsonem
a Palmerem. Už se deblového úspěchu
nedočkali. Pak přišlo daviscupové trápení v Pau proti Francii, Novák s Riklem
odehráli jeden z nejsmutnějších zápasů
své společné sedmileté kariéry. Smutný,
bezkrevný výkon, někdy na hranici rezignace. „V Davisově poháru to byl určitě
náš nejhorší zápas, ale musím taky říct,
že jsme hráli proti výborným soupeřům,“
hodnotil zápas Novák. Rozchod stejně
visel ve vzduchu, Novák svým vynikajícím výkonem v Davisově poháru si nejen
sám sobě potvrdil, že má šanci na světovou desítku. V prvním kole turnaje série
Super 9 v Římě prohrál pár Novák, Rikl

„Radek udělal obrovský krok dopředu a určitě za to může velice kvalitní prostějovské tenisové prostředí
a rozhodně i jeho vynikající tenisová povaha. Je to dříč, který se zatím pokaždé dokázal zvednout z kolenou
a opět se rvát nahoru. A z hlediska daviscupové reprezentace je to vedle Jirky Nováka po dlouhé době tenista, který by perspektivně mohl nastoupit nejen ve čtyřhře, ale i v singlu.“
Jan Kukal, kapitán daviscupového týmu o Radkovi Štěpánkovi, 2002

Poznani, v Ostravě na IPB Czech Indoor
porážejí ve finále pár Johanson, Montana. Rok 1998 a tituly na challengeru
v Košicích a na turnajích ATP v San Marinu,
Indianapolis a Mexico City, finále v Umagu, Bostonu a na Malorce. V sezoně 1999
jsou Novák s Riklem pětkrát ve finále –
Auckland, Estoril, Super 9 - Monte Carlo,
Hertogenbosch a Basilej. Na deblovém
žebříčku končí jako pár na 10. místě
a jsou i náhradníky na ATP World Doubles
Championship v americkém Hartfordu ve
státě Connecticut. Ve třetím hracím dnu
nahrazují zraněný pár Adams, de Jager
a prohrávají s dvojicí Woodbridge, Woodforde. V roce 2000 jsou Novák s Riklem
pátí na světě, vyhrávají v Dubaji, Gstaadu, na antuce ve Stuttgartu a ve stejném
městě v hale v sérii Super 9. Před nimi
jsou na deblovém žebříčku Woodbridge,
Woodforde, E. Ferrerira s Leachem,
Haarhuis, Stolle a na čtvrtém místě O´Brien, Palmer. V individuálním žebříčku čtyřhry jsou Novák s Riklem na společném
10. – 11. místě. Olympiáda v Sydney 2000
byla pro pár Novák - Rikl v mnohém osudová, oba dobře věděli, co je začalo rozdělovat. Rok 2001 a další úspěchy. Tituly v Miami a Montrealu, finále v Kodani,
Vídni, Wimbledonu a Doha. Wimbledon
2001 byl jejich první šancí vyhrát grandslamový turnaj. Prohráli však se čtvrtým
nasazeným párem Johson, Palmer (USA)

s Cibulcem a Radkem Štěpánkem po zápase oznámil Novák: „Dohodli jsme se,
že končíme.“ Dva vynikající deblisté si
v Římě podali ruku a každý z nich šel
vlastní cestou. Tenisový rozum jim poradil, že to tak bude lepší.

DO FINÁLE ČTYŘHRY NA US OPEN
2002 se probojovali Jiří Novák s Radkem Štěpánkem. Po turnaji v Římě se
domluvili, že budou hrát zbytek sezony
spolu. „Jirka je fantastický v singlu i deblu, vynikající kluk, byl jsem štěstím bez
sebe, když mi říkal, že bychom to mohli spolu zkusit. Je to pro mě velká čest
a pořád jsem vnitřně přesvědčený,
že toho můžeme spolu v deblu hodně vyhrát,“ říkal Štěpánek před US Open 2002
a určitě nevěřil, že mu jeho přání tak brzy
splní. Po sedmi společných turnajích
byli při osmém jen pár míčů od prvního
grandslamového titulu! Jak postupovali?
1. kolo: Fisher (Austrálie), Merklin (Bahamy) 2. kolo: Harper-Griffith, Taino (USA),
3. kolo: Healey, Kerr (Austrálie), čtvrtfinále: druzí nasazení Johnson, Palmer, semifinále: Björkman, Woodbridge, ve finále
podlehli páru Bhúpathí, Mirnyj (3, Indie,
Bělorusko). Až do stavu 4:4 ve třetím setu
to bylo vyrovnané, pak už se radovali
jen Bhúpathí a Mirnyj. „Postoupili jsme
do finále a to je přece velký úspěch,“

Radek Štěpánek
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vyhraji,“ konstatoval Novák po vítězném duelu. „Kdyby
hrál Jirka první zápas, tak vedeme 2:0,“ říkal Kukal těsně
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konstatoval po finále Jiří Novák, který
už měl za sebou finále čtyřhry ve Wimbledonu v roce 2001 se svým dřívějším parťákem Riklem. Tehdy v semifinále porazili
bratry Bryany. Štěpánek zatím nahlížel
do světa velkých finále a určitě si myslel,
že by už tahle grandslamová šance přijít
nemusela. „Třeba to vypadá nafoukaně,
ale já opravdu nemyslel na to, že hrajeme finále Grand Slamu. Na US Open
je každý zápas těžký a v závěrečných
kolech jsme proti sobě měli jen lepší
páry. Favority jsme určitě nebyli. Samozřejmě, hned po zápase nás to zamrzelo,
byli jsme opravdu hodně blízko, ale na
druhé straně účast ve finále je vynikajícím úspěchem,“ dodával Štěpánek. „První tři kola jsme měli přijatelný los, z naší

všude tam, kam mohli hráči. „Dá se obrazně říct, že jsem se mohl sprchovat
vedle Agassiho nebo posedávat vedle
Samprase. Díky tomuto průkazu jsem
mohl nahlédnout do zákulisí US Open.“
Jaká byla atmosféra v šatnách? „Velice
přátelská. Nechci používat výrazu – pojízdný cirkus, ale tak nějak mi to připadalo. Většina těch kluků se vidí týden co
týden na okruhu, všichni se znají.“ Jak se
chovají hvězdy? „Měl jsem z toho velice
dobrý pocit, Agassi se například zastavil
u Jirky, zeptal se, jak se mu daří, říkal, že
hraje velice dobře, nezdálo se mi, že by
se tam někdo nějak vyvyšoval. On si každý až moc dobře uvědomuje, jak je hráčské pole vyrovnané a že každý může
prohrát s každým. Když samozřejmě ve-

„Měl jsem z toho všeho velice dobrý pocit, Agassi se například zastavil u Jirky, zeptal se, jak se mu daří, říkal,
že hraje velice dobře, nezdálo se mi, že by se tam někdo nějak vyvyšoval. On si každý až moc dobře uvědomuje, jak je hráčské pole vyrovnané a že každý může prohrát s každým. Když samozřejmě vejde Agassi na
centrální dvorec, tak z něj vyzařuje fluidum superstar, ale v šatně je to normální kluk. Nechci tvrdit, že rivalita
neexistuje, ale v zákulisí máte pocit, že jsou všichni jedna rodina. Postřehl jsem, že Jirka je všeobecně hodně
oblíbený. Jak u lidí od ATP, tak u hráčů či trenérů.“
Petr Chytil se na US Open dostal do zákulisí turnaje

části pavouka vypadli Australané Eagle,
Stolle, ale ve čtvrtfinále jsme měli Johnson, Palmer, což je druhý třetí debl světa.
Měli jsme však s nimi bilanci 2:0, takže
jsme si na ně dost věřili. A ve finále? Za
stavu 3:3 ve třetím setu jsme měli brejkbol, tam se to asi celé zlomilo.“
PETR CHYTIL NOSIL NA US OPEN
2002 PRŮKAZKU – COACH. Byla to
zásluha Jirky Nováka a taky proto, že
Jana Kukala nepustila na US Open nemoc. Tohle označení mu otevřelo dveře

jde Agassi na centrální dvorec, tak z něj
vyzařuje fluidum superstar, ale v šatně
je to normální kluk. Nechci tvrdit, že rivalita neexistuje, ale v zákulisí máte pocit,
že jsou všichni jedna rodina. Postřehl jsem, že Jirka je všeobecně hodně
oblíbený. Jak u lidí od ATP, tak u hráčů
či trenérů. Mohu srovnávat s dobou před
třemi lety, tehdy jsem měl stejnou možnost a stejný badge, prostě je vidět, že
se Jirka dostal do absolutní světové špičky,“ přibližoval své zážitky z posledního
Grand Slamu sezony Petr Chytil.

ROD LAVER (1938) OSLAVIL PŘI US
OPEN 2002 čtyřicáté výročí od sezony,
kdy poprvé vyhrál Grand Slam, Australan zvedal poháry za vítězství ve dvouhře v Melbourne, Paříži, ve Wimbledonu
a v New Yorku. O sedm let později v roce
1969 tenhle báječný tenisový výkon
zopakoval! Tenisoví odborníci považují
Lavera za největší osobnost tohoto sportu, on sám to skromně vyvrací. „Třeba
jsem byl nejlepší ve své době, ale byli
určitě lepší.“ Laver byl členem vítězného
týmu Davisova poháru v letech 1959 –
1962, a pak v sezóně 1973. Čtyřikrát vyhrál Wimbledon, třikrát Austrálii, dvakrát
získal titul na mezinárodním mistrovství
USA a ve stejných letech 1962 a 1969
zvítězil i na Roland Garros. Prosadit se
70

v obrovské australské domácí konkurenci nebylo lehké. Jako všichni Australané, měl i on vynikající servis, volej
a navíc hodně chytrosti, taková byla jeho
tenisová filozofie. Dokonalé celodvorcové myšlení. Levák s opravdovým tenisovým charakterem. Rod Laver se také
stal prvním tenisovým milionářem, vydělal na finančních odměnách 1 564 213
dolarů. Samozřejmě, nedá se to srovnávat s výdělky současných šampiónů,
na co potřeboval Laver dvacet těžkých
sezon, někteří v pozdějších sezonách
získali za rok. Dave Anderson z New
York Times mu jednou změřil zápěstí
a levé rameno. „Levé rameno mám stejné jako Rocky Marciano a levou pěst dokonce o tři centimetry větší, než exmistr
světa těžké váhy Floy Patterson,“ řekl
tehdy na tiskové konferenci Rod Laver
a nezapomněl přidat, že až do osmnácti
nosil v levé kapse tenisový míček a pořád
ho mačkal...

POMÁHEJME, KDYŽ MŮŽEME, takové bylo motto největší charitativní akce
v Čechách, kterou se sportovci připravila firma TK PLUS. Ve Smetanově síni
pražského Obecního domu byly předány šeky na dětské zdravotnictví do pěti
zdravotnických zařízení v celkové výši
3 miliony Kč! Do té doby ještě nikdo
nedal na podobné akci tak velké finance na charitu! „První myšlenka a nápad
spojit nejslavnější sportovní osobnosti
České republiky pro významnou charitativní akci vzešla ze spolupráce a partnerského vztahu TK PLUS a JÁGR Teamu,“ říkal tehdy ředitel TK PLUS Mgr. Petr
Chytil. Prostějovští se vrátili do Obecního
domu už podruhé, po anketě Sportovní
osobnosti století přivedli do Smetanovy
síně sportovce s cílem – získat finanční
prostředky pro nemocné děti. „Velice
si vážíme přístupu nejlepších českých
sportovců i prestižních firem jako jsou
Česká spořitelna, AstraZeneca a IPS
Skanska. Myslíme si, že každá úspěšná
firma – a TK PLUS mezi ně patří – by
určitě měla pomoci těm, kteří to nejvíce
potřebují, a jsme rádi, že se do naší akce
zapojili největší sportovní hvězdy České
republiky,“ konstatoval ve Smetanově síni
Miroslav Černošek. Na jeviště přišli hokejisté Jaromír Jágr, Martin Havlát, atleti
Jan Železný, Roman Šebrle, lyžaři Aleš
Valenta a Kateřina Neumannová, fotbalisté Tomáš Rosický, Jan Koller a tenista
Karel Nováček. Nádherné večerní show
pak dodali lesk Karel Gott, Helena Vondráčková, Miloslav Donutil, Zuzana Norissová, Petr Muk, Vladimír Hron, Radka

Fišarová, Bohuš Matuš, taneční skupina
UNO, průvodcem večera byl charismatický Marek Eben.

TOMÁŠ BERDYCH ZÍSKAL PREMIÉROVÝ TITUL na turnaji ITF futures, seriál CZECH&SLOVAK STEELERS CUP
měl v druhé polovině září 2002 jedno
turnajové zastavení v Třinci a právě tam
vyhrál! Velkou zásluhu na vzniku ocelářského tenisového seriálu měly Třinecké železárny, a. s., jeden z největších
obchodních partnerů prostějovského
klubu. „Všechno je o šancích a myslím si,
že je povinností všech, kteří k tomu mají
příležitost, aby mladým dávali další možnosti. Budeme mít radost, když se našim nadějným tenistům bude u nás dařit
a získají tolik potřebné body do žebříčku,“
konstatoval v roce 2002 Ing. Jiří Cienciala CIENCIALA, CSc., předseda představenstva a generální ředitel Třinecké
železárny, a.s. Kvalita premiérového
mezinárodního turnaje v Třinci byla vysoká, prosadili se mladí Češi, prim hrál teprve sedmnáctiletý Tomáš Berdych. „Dostal
jsem od ČTS volnou kartu a šanci jsem
dokonale využil,“ soudil nejmladší český
vítěz turnaje ITF Futures. Připomeňme
si Berdychovu první cestu k titulu. V prvním kole porazil Chramostu 6:1, 6:7(4), 6:1,
ve druhém Veličku 6:1, 6:2, ve čtvrtfinále
Koktu 7:6(2), 6:1, v semifinále Pospíšila
6:0, 6:4 a ve finále přehrál jasně Šnobla
6:2, 6:3. Měsíc poté, v polovině listopadu vyhrál mladý Berdych turnaj Futures
ze seriálu Moravské naftové doly Tour
v Hrotovicích, ve finále přehrál Chramostu. „Skvěle připravený turnaj, ostatně jako
všechny v rámci tohoto seriálu. Vítězství
mého svěřence mu pomůže posunout se
v prvním roce startu na mužských turnajích do pětistovky nejlepších na žebříčku
ATP,“ komentoval úspěch Tomáše Berdycha, juniorského vicemistra Evropy, jeho
trenér Jaroslav Navrátil.

CO SI PŘÁL JIŘÍ NOVÁK v sezoně
2003? „Chtěl bych v desítce vydržet
co nejdéle.“ Jeho kouč Kukal dobře
věděl, že Novák není rozeným šampionem, nikdy neměl tvrdé lokty. „Se svou
mírnou povahou bohužel nikdy nebude
prvním hráčem světa,“ tvrdil. „Džentlmeni
to mají v tenise těžké, protože nejdříve
musí porážet sami sebe,“ dodal a Novákův strop odhadl na třetí místo žebříčku ATP. Prostějovský tenista nechtěl
nikoho přesvědčovat, že výsledky roku
2002 byly náhodné. „Už jsem to dokázal.
Dostal jsem se tam a to už mi nikdo
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nevezme.“ Jiří Novák byl na vrcholu.
Obávaly se ho tenisové hvězdy, Agassi
či Sampras, kouč Kukal o něm tvrdil, že
má víc talentu než Ivan Lendl. Měl podle
Kukala Novák nějaké chyby? „Samozřejmě. Paradoxně právě svou skromnost
a závislost na rodině. Rodina u něj byla
vždycky na prvním místě a do budoucna to vidím v zásadě jako problém. Ono
se totiž klidně může stát, že Jirka Novák
začne mít jednou dost toho, že pořád
cestuje po turnajích a nemá dost času
na děti. Chybějí mu totiž typické vlastnosti špičkových sportovců – tvrdost,
ctižádost a chorobná touha být za každou cenu první.“ Na Turnaji mistrů si podle Kukala udělal svými výkony i chováním ohromné jméno a získal si respekt.
„Hraje pro publikum, pro své fanoušky
a udělal pro český tenis strašně moc. Ještě bude chvíli trvat, než ho u nás někdo
doroste,“ konstatoval Kukal. Novák dobře
věděl, že to ani teď nebude mít v tenise
lehčí. „Ti mladší jsou na tom fyzicky lépe,
dotahovat turnaje do vítězných konců
bude pro mě mnohem těžší. Všichni si na
mě budou dávat pozor,“ řekl sedmadvacetiletý Novák. Do sezony vstupoval na
7. místě ATP. Mezi jeho největší úspěchy
patřilo vítězství ve čtyřech turnajích ATP
ve dvouhře, v roce 1996 v Aucklandu,
o dva roky vyhrál v Mexico City, v sezoně
2001 získal tituly v Mnichově a Gstaadu.
Navíc získal patnáct titulů ve čtyřhře.

PO OSMI LETECH SE ČESKÝ TENIS
představil na Hopmanově poháru,
reprezentovali ho Jiří Novák a Daniela
Bedáňová. Češi hráli v Perthu naposledy
v roce 1995 Petr Korda s Janou Novotnou, vítězové z roku 1994. Turnaj se hraje
od sezony 1988 – 1989, kdy ho vyhrála
československá dvojice Miloslav Mečíř,
Helena Suková, vítězové dostávali 240
tisíc dolarů z celkové dotace jednoho
milionu. Každý z osmi zúčastněných
párů si odvezl minimálně 45 tisíc. Poprvé
v historii se na Hopmanově poháru 2003
představily obě světové jedničky, Serena
Williamsová a Lleyton Hewitt. Při prvním
ročníku Hopmanova poháru na přelomu
let 1988 a 1989 bojovaly o sto tisíc dolarů ve finále dva nejvýše nasazené páry,
Československo a Austrálie. Vyprodaná

hala Burswood Dome byla svědkem triumfu Sukové s Mečířem, přehráli Pata
Cashe a Hanu Mandlíkovou. V dalších
letech prestiž turnaje stoupala a počet
týmů se zvýšil z osmi na dvanáct. Rostly
i prémie za celkovou výhru, v roce 1992
získali Švýcarové Manuela Malejevová-Fragnierová, Jacob Hlasek 160.000
dolarů plus dva stříbrné tenisové míčky
posázené šestnácti vzácnými drahokamy, zkrátka nepřišli ani poražení finalisté Helena Suková a Karel Nováček.
O pohár pro vítěze pravidelně usilovaly
špičkové tenistky. Steffi Grafová uspěla
až na třetí pokus v roce 1993, kdy Michael Stich nahradil v německém páru Borise Beckera. Ten byl nejlepší o dva roky
později s Anke Huberovou. Švýcarka
Martina Hingisová potřebovala dokonce
čtyři starty, než se v roce 2001 dočkala
prvenství s Rogerem Federerem. Rok
1994 nepřinesl jen triumf českého páru
Jana Novotná, Petr Korda, ale také premiérový start Ivana Lendla v amerických
barvách, jenž dopadl neslavně. Překvapením skončil turnaj v roce 1998, kdy
Slováci Karin Habšudová a Karol Kučera
došli z kvalifikace až k celkovému vítězství. Velké změny zaznamenal Hopman
Cup roku 1996, počet startujících se vrátil
k původním osmi, vyřazovací systém byl
nahrazen dvěma skupinami po čtyřech,
kde se od té doby utkává každý s každým, a vítězové nastoupí ve finále. Týmy
jsou vybírány na základě žebříčkového
postavení nejlepšího muže a nejlepší
ženy.
V roce 2003 byli Jiří Novák s Danielou
Bedáňovou v pozici turnajových trojek.
Jak se jim dařilo? Ve skupině B začali výborně, porazili Itálii a Slovensko 2:1,
po postup do finále se utkali s domácí
Austrálií. Novák porazil ve třech setech
světovou jedničku Hewitta, Bedáňová
prohrála s Molikovou a ve čtyřhře rozhodl
ve prospěch Austrálie až supertiebreak.
V rozhodujícím duelu měla česká dvojice dokonce tři mečboly – dva za stavu
5:3 v druhém setu při Hewittově podání
a další o hru později v téže sadě. „Tam
rozhodovalo hlavně štěstí. Jediný balón,“
poznamenal Novák. „Nevyhrál lepší, ale
šťastnější tým.“ Austrálie však vytoužený pohár nezískala, ve finále jim nedala

skoro žádnou šanci americká dvojice
Blake, Serena Williamsová. Jak byl spokojený s Homanovým pohárem Jiří Novák? Ze tří dvouher v Perthu neprohrál
ani jedinou. Podruhé v kariéře porazil
aktuální světovou jedničku, premiérově
se mu to podařilo v USA v dubnu v roce
2000 při Davis Cupu, kdy zdolal Američana Peta Samprase. „Pak jsem ještě
porazil Andreho Agassiho, který byl v té
době druhý,“ připomněl další cenný skalp
ze sklonku minulého roku z Turnaje mistrů v Šanghaji. Na Australian Open se
Novák a Štěpánek dostali ve dvouhře
do třetího kola.

PRVNÍ KOLO DAVISOVA POHÁRU
2003 a silný soupeř – Rusko. Navíc
obhájce trofeje! Rusové porazili Francii
v Paříži, moc se jim na konci sezony 2002
nevěřilo, když však Michail Južný porazil
v pěti setech v rozhodujícím zápase Paul-Henri Mathieua, stal se nejslavnějším
Rusem daviscupové historie. Po dvou
finálových prohrách v letech 1994 a 1995
se Rusové konečně dočkali a v roce
2002 získali Davisův pohár! Český tým
se opět představil v Ostravě. „Fantastická divácká kulisa, dokonalé zázemí
a především upřímný zájem místních
sponzorů.“ To byly důvody, které šéf
českého tenisu Ivo Kaderka připomínal,
když jsme obhájce trofeje Rusko pozvali k prvnímu kolu Davisova poháru 2003
do ostravské haly. Rusové přijeli v prvním
únorovém týdnu na antuku do haly Vítkovice Aréna bez Safina a s nevýrazným
Kafelnikovem, jak se pak ale ukázalo –
hosté se mohli spolehnout na Južného.

A že skoro neznámý Davyděnko vše rozhodne v pátém setu posledního zápasu? Tomu by před losováním taky nikdo
nevěřil! Od začátku bylo jasné, že případný úspěch musí být postaven na vítězstvích Jiřího Nováka ve dvouhrách.
Jak se cítil dva dny před zápasem?
„Nerad bych se stavěl do této role, jsme
v týmu čtyři, všichni bychom se měli zasadit o vítězství. Jsme tým a přijeli jsme do
Ostravy s jediným cílem – vyhrát zápas
v Davisově poháru, porazit Rusko,“ říkal
náš nejlepší hráč. „Je naším společným
přáním postoupit do dalšího kola, ukázat českému národu, že tenis umíme.
Nechci se v týmové soutěži stavět
do role jedničky, teď prostě nezáleží na
tom, že jsem nejlepší na žebříčku, sám
ten zápas vyhrát nemohu. Mé dva body
nestačí…“ A co říkal Rusům bez Safina? „Jsou i bez něj výborní. Davyděnko
vyhrál velký turnaj v Adelaide, Kafelnikov je stále zkušeným hráčem, s Južným
jsem před třemi týdny prohrál na Australian Open,“ varoval před losováním Novák.
V ostravské hale byla na ruský tým připravena antuka a Robert Krechler, který
vystřídal na kapitánské židli Cyrila Suka,
byl s povrchem spokojený. O povrchu se
ale rozhodovalo v době, kdy se ještě počítalo s Ulihrachem v roli druhého singlisty. Místo něj se však objevil v nominaci
Radek Štěpánek, měl vynikající sezonu,
dostal se na konci roku 2002 z hloubky
žebříčku ATP až na 63. příčku.
V úvodním duelu porazil Novák Davyděnka, jen ve druhém setu se Rus prosadil. V následujících dvou sadách povolil
soupeři dva gamy. „Na začátku jsem byl
přece jen trochu nervózní, Davyděnko

„Hraje pro publikum, pro své fanoušky a udělal pro český tenis strašně moc. Ještě bude chvíli trvat, než ho
u nás někdo doroste.“
Jan Kukal o Jiřím Novákovi, 2003
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neměl co ztratit. Pak jsem však přečetl
jeho hru, zvolil správný rytmus i taktiku,
byl jsem lepší,“ spokojeně hodnotil desátý hráč světa své první ostravské vystoupení. Štěpánek vlétl při své daviscupové
premiéře na kurt proti hrdinovi finálového zápasu Davisu Cupu 2002 Južnému
jako vítr. Dobrým servisem a skvělými
returny šel rychle do vedení. Južnyj
s obtížemi držel krok ve druhém setu,
který vrcholil tie-breakem. V něm vedl
Štěpánek 4:0, ale ani to nestačilo! Nevyužil ani následující setbol a Južnyj se štěstím srovnal. Jak se ukázalo, druhá sada
byla rozhodující i pro celý zápas. V páté
sadě Južnyj využil jedinou možnost brejkbolu k zisku Štěpánkova servisu, zatímco český tenista jich promrhal devět!
„Vyhrál jsem se štěstím, Štěpánek mě
svou hrou překvapil,“ stručně hodnotil
Južnyj. „Každá prohra mrzí. Tato dvojnásob. Měl jsem vyhrát druhý set,“ říkal
smutný Štěpánek. „Možná jsem mohl
zahrát jeden míč jinak, ale celkově si za
tím zápasem stojím. Škoda,“ konstatoval
Radek druhý den při snídani. A co na
jeho výkon říkal kapitán Krechler? „Hrál
na hranici svých možností, ale v důležitých okamžicích mu chybělo více klidu.
Určitě bude v dalších zápasech odvážnější a snad mu bude přát i více štěstí.“
Bod ze čtyřhry býval českou jistotou.
Ještě před zápasem se v zákulisí diskutovalo, zda by přece jen neměl jít na dvorec pár Novák, Štěpánek, ale nakonec
tuto možnost vyloučil i Jirkův zanícený
palce na noze… Damm se Sukem odvedli jen svůj standard, ale Južnyj – Kafelnikov byli zkrátka lepší. „Češi byli chvílemi
bezradní. Vymýšleli taktické varianty,
ale nás nepřekvapili,“ tak viděl deblový
duel nejlepší hráč na kurtu Južnyj. „Južnyj Rusy podržel. Zpočátku se mu sice
nedařilo, ale pak velmi dobře returnoval
a byl výborný na síti,“ říkal po zápase Martin Damm. Prohrávali jsme 1:2, ale v obou
závěrečných dvouhrách jsme měli šanci! Južnyj bojoval od příletu do Ostravy
s náznaky virózy, v sobotu po namáhavé
čtyřhře se teplota blížila čtyřicítce. Ulehl
a ruský kapitán Tarpiščev přemluvil
Kafelnikova, aby nastoupil proti Novákovi.
České akcie stouply. Novák vyhrál
ve třech setech, ale v závěru to neměl
jednoduché. „Set a půl se zdálo, že je
Kafelnikov bez zájmu, ale najednou přitvrdil a byl to zase on. Vyhrál jsem vůlí
a bojovností,“ říkal k průběhu zápasu
Novák. Daviscupoví debutanti Štěpánek
s Davyděnkem rozhodovali o postupu!
„Duel Štěpánka s Davyděnkem nebude o úderech, o taktice, ale především
o tom, který z hráčů bude psychicky
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odolnější,“ říkal jeden z nejlepších tenistů sovětské historie, finalista Wimbledonu, člen užšího vedení tenisové federace Ruska Alexander Metreveli před
závěrečným zápasem. Od senzačního
vyřazení obhájců trofeje byl jen krůček,
Štěpánek však nezvládl závěr. „V rozhodujícím setu mi chyběl klid. Strašně mě
to mrzí,“ konstatoval český reprezentant.
„Zápasy v Davisově poháru mají úplně
jinou atmosféru…“ A co říkal na nešťastný
duel s Ruskem prezident českého tenisu
Ivo Kaderka? „Škoda, měli jsme velkou
šanci postoupit. Popáté v řadě se nám
nepodařilo získat rozhodující bod. Obdivoval jsem vynikající výkon Jirky Nováka,
opět dokázal, že patří do absolutní světové špičky. Ocenil jsem bojovné srdce Radka Štěpánka a škoda, že se mu
nepodařilo alespoň jeden pětiseťák
dotáhnout do vítězného konce. Máme
bojovný tým, jen tenisové štěstí se nám
zatím vyhýbá,“ říkal po zápase šéf českého tenisu Ivo Kaderka.

SERIÁL CZECH & SLOVAK STEELERS
CUP měl v roce 2002 jedno turnajové zastavení v Třinci, vyhrál ho Tomáš
Berdych, byl to jeho premiérový titul
na turnaji ITF Futures. Velkou zásluhu
na vzniku ocelářského tenisového seriálu měly Třinecké železárny, a. s., jeden
z největších obchodních partnerů prostějovského klubu. „Všechno je o šancích a myslím si, že je povinností všech,
kteří k tomu mají příležitost, aby mladým
dávali další možnosti. Budeme mít radost,
když se našim nadějným tenistům bude
u nás dařit a získají tolik potřebné body
do žebříčku,“ konstatoval v roce 2002
Ing. Jiří Cienciala CIENCIALA, CSc., předseda představenstva a generální ředitel
Třinecké železárny, a.s. Kvalita premiérového mezinárodního turnaje v Třinci byla
vysoká, prosadili se mladí Češi, prim hrál
teprve sedmnáctiletý Tomáš Berdych,
ve finále porazil jasně Šnobla „Dostal
jsem od ČTS volnou kartu a šanci jsem
dokonale využil,“ soudil nejmladší český vítěz turnaje ITF Futures. Měsíc poté
pak také vyhrál turnaj Futures ze seriálu
Moravské naftové doly Tour v Hrotovicích, ve finále přehrál Chramostu.
„Skvěle připravený turnaj, ostatně jako
všechny v rámci tohoto seriálu. Vítězství
mého svěřence mu pomůže posunout se
v prvním roce startu na mužských turnajích do pětistovky nejlepších na žebříčku
ATP,“ komentoval úspěch Tomáše Berdycha, juniorského vicemistra Evropy, jeho
trenér Jaroslav Navrátil.

Začala jsem kvůli sobě,
teď běhám i pro ostatní
S mobilní aplikací
od Nadace ČEZ pomáháte pohybem.
Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo chodíte na procházky,
každá aktivita znamená body pro vámi vybraný projekt, který
Nadace ČEZ finančně podpoří.
Stáhněte si aplikaci

zdarma do svého telefonu.

www.pomahejpohybem.cz
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BERDYCH SE V ROTTERDAMU OBHAJOBY NEDOČKAL, probojoval se do
finále, ale prohrál se Švýcarem Wawrinkou. I tak prožíval dobrý začátek
sezony, v Dauhá byl ve finále, na
Australian Open mezi čtyřmi. „Pochopitelně jsem zklamaný, že se mi to
v Rotterdamu nepodařilo dovést až do
úspěšného konce. Současně se však
potvrdilo, že společně s novým koučem
jdeme po správné cestě. Věřím, že už
brzy budeme mít důvod k oslavě titulu,“
prohlásil Berdych. V prvním kole si ve
dvou setech poradil s Němcem Tobiasem Kamkem 6:1, 7:5, pak musel hodně
bojovat s Andreasem Seppim 6:0, 3:6,
6:3, ve čtvrtfinále přehrál Francouze
Gaela Monfilse 6:1, 6:4. Nejlepšího českého tenistu nezastavil ani další francouzský soupeř Gilles Simon 6:2, 6:1.
V předcházejících devíti vzájemných
zápasech sice šestkrát prohrál, tentokrát však jasně dominoval a dovolil
soupeři pouze tři gamy. „Od začátku do
konce jsem hrál opravdu velice dobře.
S výkonem můžu být spokojený. Všechno to začalo dobře zvolenou strategií.
Taktice se věnujeme více než v minulých letech a vyplácí se to,“ pochvaloval
si Berdych. Ve finále se radoval Wawrinka, vyhrál 4:6, 6:3, 6:4. „Rozhodovalo
se v polovině druhé sady, kdy se Stan
dostal do tlaku. Na chvíli mě přestalo
poslouchat podání a to v tak vyrovnaném zápase není nic příjemného. Snažil
jsem se až do konce, ale ztráta ve třetím
setu už byla příliš velká,“ uznal poražený
finalista.

STALO SE
Prostějov nejlépe hospodařícím městem v ČR
Makovice věže radnice skrývá tajemství
Volejbalové odpoledne mladých Agelek
Tomáš Berdych vyhrál pětistý zápas
Jubileum Jiřího Nováka
Skvělá bilance Lucie Šafářové na Roland Garros
Adam Pavlásek se konečně dočkal
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ZDENĚK KOLÁŘ (1996) VYHRÁL
S PŘEVAHOU MILTEN CUP, celostátní
turnaj mužů nejvyšší kategorie A, ze
seriálu Optim Tour 2015 a k největším
překvapením patřilo právě jeho jasné
vítězství. V prvním kole měl Kolář volno, ve druhém porazil Adama Javůrka
(Slovan Moravská Třebová) 6:3, 6:1, ve
třetím kole Kolář vyřadil Ladislava Zeleného (TC Realsport Nymburk) 6:4, 6:0 a
ve čtvrtfinále Ondřeje Krsteva (TK Sparta Praha) 7:6(5), 2:6, 6:3. V semifinále si
loňský vítěz Pardubické juniorky hladce
poradil s Robinem Staňkem (I. ČLTK Praha) 6:3, 6:1 a ve finále pak porazil i Jana
Kunčíka (LTK Liberec) 6:2, 6:2. Společně s klubovým spoluhráčem Davidem
Poljakem, také ročník 1996, přidal ještě
Zdeněk Kolář semifinálovou účast ve
čtyřhře. Opravdu velký úspěch a gratulace, navíc velice optimistický výsledek
před sezonou.

ADAM JURAJDA (2003) SE V JABLONECKÉ HALE stal mistrem ČR mladších
žáků a spolu s Danielem Siniakovem
(Sparta Praha) získal i titul ve čtyřhře. Jak
Adam postupoval do finále dvouhry?
V prvním kole porazil Donalda ze Sparty
6:3, 6:0, ve druhém Kameníka (Severočeská tenisová) jasně 6:0, 6:0, v semifinále Veigerta (TK Pernštýn 1897 Pardubice) 6:3, 6:1 a konečně ve finále Siniakova
6:1, 6:2. Do finálového boje se nakonec
probojovali dva nejvýše nasazení, oba
hráči o den dříve spolu stáli bok po boku
při zisku titulu ve čtyřhře, když si ve
finále poradili s dvojicí Kračman (TK Sparta), Mališ (TK SC Ostrava). Finále se lépe
vyvedlo prostějovskému Adamu Jurajdovi, ačkoliv se hrály vyrovnané
gemy, v koncovkách byl vždy přesnější
a trpělivější.

JIŘÍ LEHEČKA SE STAL dvojnásobným
mistrem republiky, halové mistrovství
starších žáků se již tradičně hrálo v prostějovské tenisové hale. Pořadatelé
opět zaslouží pochvalu za kvalitně zorganizovaný turnaj, škoda jen, že termínová listina Tennis Europe byla lehce
pozměněna a tak se ve stejný víkend
konala i kvalifikace Winter Cupu do 14 let,
halového mistrovství Evropy družstev.
Na turnaji proto chyběli Andrew Paulson,
Lukáš Jiroušek a česká jednička ročníku 2001 Jonáš Forejtek. Mladý tenista
TK AGROFERT Jiří Lehečka prohrál ve
dvouhře jediný set, v prvním kole porazil Kubíka (SK OÁZA Praha) 6:1, 6:4, ve
druhém Vaculíka (TK AGROFERT) 6:2,
6:0, ve čtvrtfinále Šlachtu (TK ETIAM) 6:1,
6:3, v semifinále hrál s Plevou (Severočeská tenisová) na tři sety 6:2, 5:7, 6:4,
a konečně ve finále přehrál Stuchlíka
(TK Sparta) 6:3, 6:1. Jakub Beran
(TK Sparta) s Jiřím Lehečkou předtím
vyhráli čtyřhru, ve finále porazili dvojici Vaculík (TK AGROFEERT), Vondrák
(TK Spartak Jihlava). Dalibor Svrčina se
ještě probojoval do semifinále dvouhry,
Najman s Barnátem byli v semifinále
čtyřhry.

TOMÁŠ BERDYCH VYHRÁL PĚTISTÝ
ZÁPAS! Turnaj Dubai Duty Free Tennis
Championships (dotace 2.082.605
USD) v Dubaji si Tomáš Berdych navždy
zapíše jako místo, kde získal pětistou
výhru na okruhu ATP. Berdych porazil
Itala Bolelliho 7:6(7), 5:7, 6:0 a zařadil
ve statistice českých hráčů na 3. místo
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za Ivana Lendla a Tomáše Šmída. Lendl
vyhrál celkem 1071 zápasů, Šmíd má 517
výher. V Dubaji se Berdych nakonec probojoval do semifinále, ve kterém podlehl
Djokovičovi 0:6, 5:7, 4:6. V prvním kole
přehrál Berdych Francouze Chardyho
7:6(4), 6:4, ve druhém Itala Bolelliho, ve
čtvrtfinále Ukrajince Stachovského 6:3,
4:6, 6:2. Co říkal Berdych po vítězném
pětistém zápase? „Je to krásný milník,
ale pořád jsou hráči, kteří mají jiná čísla. Když se o sebe budu dobře starat,
budu připraven a co nejdéle fit, tak se jim
můžu přiblížit. Statistika vítězných zápasů
je jedna z nejkrásnějších a rád bych tam
přidával další čárky.“

IVAN LENDL OSLAVIL NA ZAČÁTKU
BŘEZNA PĚTAPADESÁTINY. Žebříčku
ATP vládl 270 týdnů a na okruhu vyhrál
celkem 1071 zápasů a získal 94 titulů.
Šestkrát vyhrál Grand Slam – Australian Open 1989 a 1990, French Open
1984, 1986 a 1987, US Open 1985, 1986
a 1987. Jen ve Wimbledonu se mu nedařilo, v letech 1986 a 1987 prohrál
ve finále. Jako trenér dovedl Andyho
Murrayho ke dvěma grandslamovým titulům a olympijskému zlatu, radost mu dělá
jeho pět dcer. Ivan Lendl úzce spolupracuje
s Miroslavem Černoškem. „Co přinesl
Ivan Lendl do světového sportu? Především dokonalou profesionalitu, zarputilost a bojovnost. V životě jsem nezažil
sportovce, který by své kariéře dal a obětoval tolik – jako Ivan. Jasně světu ukázal,
že se poctivá práce a odevzdanost sportu vyplácí,“ řekl Černošek na jeho adresu
v roce 1998. „Mám stále zřetelnější pocit,
že Ivan patří k našemu klubu, je to náš
kamarád a moc si toho vztahu vážíme,“
dodává majitel TK PLUS.

KADETKY VK AGEL VYHRÁLY EXTRALIGU, několikaletý sen mládežnických
volejbalistek Prostějova věkové kategorie do 17 let o dobytí mistrovského trůnu
se stal skutečností! Agelky po semifinálovém vítězství nad týmem Španielka Řepy
3:0, hrály stejně skvěle i ve finále extraligy
kadetek ČR 2014/15 proti Olympu Praha
a vyhrály 3:1. Jak hodnotil velký úspěch
kadetek trenér Jaroslav Matěj? „Celý
tým opět šlapal na sto procent a navzdory nervozitě z nutnosti udělat poslední
krok dostal zápas pod kontrolu. Rozhodlo několik ohromně vydřených balónů,
které podtrhly komplexně skvělý výkon
našeho družstva. Holky můžu jedině obrovsky pochválit a poděkovat jim za to,
čeho dosáhly. Jde o vyvrcholení i zúro78

čení mnohaleté společné práce všech
lidí od prostějovské volejbalové mládeže
všech věkových kategorií. Absolutorium
zaslouží každá hráčka, stejně jako úplně
každý trenér či trenérka. A zapomenout
nesmím na vynikající fanoušky, kteří nám
během finále svým mohutným povzbuzováním vytvořili opravdovou domácí
atmosféru. Osobně teď prožívám něco
krásného, moc díky za to!“
A jak byl spokojený šéf prostějovského volejbalu Petr Chytil? „Opravdu moc
si vážím toho, co holky dokázaly, ziskem
mistrovského titulu napodobily své starší
klubové kolegyně z ženské kategorie.
Dosáhnout až na vrchol je v mládežnických kategoriích dost těžké, proto chci
celému našemu družstvu kadetek včetně
realizačního týmu maximálně poděkovat
za vynikající reprezentaci klubu, města
Prostějov i Olomouckého kraje,“ zdůraznil předseda správní rady VK AGEL.
Připomeňme ještě Individuální ocenění rozhodujícího Final Four extraligy
kadetek ČR 2014/15. Ze sedmi titulů jich
pět získaly mladé prostějovské hráčky!
Nejlépe podávající hráčka: Nikola Boušková (VK České Budějovice). Nejlépe
přihrávající hráčka: Tereza Pluhařová
(PVK Olymp Praha). Nejlépe nahrávající hráčka: Lucie Zatloukalová (VK AGEL
Prostějov). Nejlépe útočící hráčka: Pavla
Meidlová (VK AGEL Prostějov). Nejlépe blokující hráčka: Kateřina Kociánová
(VK AGEL Prostějov). Nejvíce bodující
hráčka: Pavla Meidlová (VK AGEL Prostějov). Osobnost turnaje: Pavla Meidlová
(VK AGEL Prostějov).

MUDr. RENÉ KLOC OSLAVIL v polovině
dubna padesátiny, na všech prostějovských turnajích a akcích je už tradičně
v pohotovosti. Významný ortopéd a chirurg byl letos na UniCredit Czech Open
podvaadvacáté, na juniorském světovém
šampionátu posedmnácté, pravidelně
je na fotografiích vítězných prostějovských tenisových týmů. Stále ho trápí, že
především mladí tenisté podceňují rehabilitaci. Přejeme hodně zdraví, on sám
však určitě nejlépe ví, co je třeba pro
to udělat…

PROSTĚJOV ROZDAL CENY MĚSTA
ZA ROK 2014. Kdo byl oceněn? Na předávání cen chyběla psycholožka a propagátorka terapie pevným objetím Jiřina
Prekopová, cenu za ní převzala vedoucí
Mateřského centra Cipísek Jitka Zaple-

talová, se kterou úzce spolupracovala.
Za divadelního teoretika Jana Roubala,
který dostal cenu in memoriam, převzal
ocenění jeho syn Lukáš. Olga Čermáková získala cenu za celoživotní demokratické postoje a společenskou angažovanost, Václav Mastný za mimořádně
úspěšnou aktivní práci v oblasti investiční
výstavby v Prostějově. Miroslav Švancara
získal cenu za pořádání deseti ročníků
mezinárodního sochařského sympozia
Hany Wichterlové v Prostějově a Marie
Turková byla oceněna za dlouholetou
činnost v oblasti sociálních služeb, za celoživotní práci pro zdravotně postižené
děti a mládež.

NEJVĚTŠÍ DOMÁCÍ TURNAJ VOZÍČKÁŘŮ VINCI Wheelchair Czech Open
2015 patří do druhé nejprestižnější série
ITF 2 a poosmé se konal v Prostějově.
Nasazenou jedničkou byl šestatřicetiletý Francouz Cattaneo, ten bez větších
zaváhání došel až do finále. V něm však
nestačil na o dvanáct let mladšího Kellermana. Obdobně dopadl Francouz i ve
finále deblu, kde první nasazený pár Cattaneo, Moller nestačil ve dvou sadách
na rakousko-švédskou dvojici Legner,
Vikstrom. Také v ženském singlu došla
nejdále dvojka turnaje, v tomto případě
Michaela Spaanstraová z Nizozemska.
Sedmatřicetiletá dvanáctka světového
pořadí si v závěrečném souboji poradila
s Britkou Huntovou, ta o kolo dříve vyřadila nasazenou jedničku Katharinu Krügerovou. Teprve pětadvacetileté Němce
patří osmé místo na světě, na prostějovské antuce ovšem skončila v semifinále.
Náladu si spravila ve čtyřhře, kde právě
po boku své přemožitelky zdolala ruské
duo Bubnová, Lvová. Z českých zástupců
došli Petr Utíkal i Michal Stefanu do druhého kola dvouhry, hned v prvním skončil
Miroslav Brychta, ve čtyřhře vypadl Utíkal
v semifinále a Stefanu ve čtvrtfinále. Mezi
ženami se Ladislavě Pořízkové podařilo
zvládnout první kolo.

PROSTĚJOV JE NEJLÉPE HOSPODAŘÍCÍM MĚSTEM V ČR, agentura Moody´s už loni udělila městu známku Aa1.
cz s tím, že má Prostějov pozitivní vyhlídky do budoucnosti. Zástupce agentury
Petr Vinš to o rok později potvrdil a přijel
poblahopřát primátorovi města Miroslavu
Pišťákovi. „Město dlouhodobě získávalo
loňské hodnocení, letos se však posunulo. Prostějov totiž od naší agentury
obdržel známku AAA.cz. Tedy nejvyšší,
jakou lze v České republice získat,“ sdě-

lil Petr Vinš. Město se tak stalo jediným
v České republice, které na tak vysoké
hodnocení dosáhlo. Důvodů pro to, aby
jej Prostějov získal, bylo podle Vinše
více. „Může za to částečně růst příjmů
měst a obcí z důvodu změny rozpočtového určení daní, při které na úkor velkých měst získala ta malá a střední více
peněz. Město se však o hodnocení zasloužilo také tím, že umí dobře pracovat
se svými prostředky a zároveň nesedí
na penězích a aktivně investuje. Město
ani jeho organizace navíc nemají žádné
dluhy,“ uvedl Petr Vinš s tím, že obvyklá
míra zadlužení měst v Česku je kolem třiceti sedmi procent rozpočtu. „Prostějov
je v tomhle směru výjimečný,“ zdůraznil.
Ocenění za přítomnosti dalších radních
a členů finančního výboru převzal primátor Miroslav Pišťák. Ten vyjádřil své potěšení a zároveň uvedl, že do budoucna
chce město hospodařit stejným způsobem. „Obvykle bývám velmi zdrženlivý
při debatách o výborném hospodaření
města. Tentokrát ale k žádné zdrženlivosti nevidím důvod. Ať se to někomu líbí
nebo ne, Prostějov hospodaří skutečně
výborně, rozumně sestavuje rozpočet
s přihlédnutím k potřebám svých občanů
i organizací a investuje pouze tolik, kolik
si může dovolit. Navíc jsme už absolutně bez dluhů, tudíž nějaký čas diskutujeme nad investicemi přesahující rámec
běžného rozpočtu a můžeme uvažovat
i o úvěru. Zatím v nejbližších dvou letech
k němu ale nevidím důvod, přesto tuto
možnost v případě potřeby nevylučuji.
A co bych chtěl ještě zdůraznit, že po
konci tohoto volebního období svým
nástupcům určitě nepředáme vyjezený krám,“ uvedl při předávání certifikátu
Miroslav Pišťák.

GALAVEČER ČESKÉHO VOLEJBALU
v Městském divadle Brno vyznamenal
v polovině května osobnosti ankety
Volejbalisté ČR. Nejlepším Trenérem
družstva žen se již poněkolikáté ve své
úspěšné kariéře stal kouč VK AGEL Miroslav Čada. „Taková ocenění nikdy nezevšední. Velice si ho vážím, zvlášť když přišlo po tak vynikajícím soutěžním ročníku,
v němž jsme kromě suverénní obhajoby
mistrovského titulu i Českého poháru
dokázali senzačně prorazit také v evropské Champions League,“ okomentoval
svůj anketní úspěch Čada. Na pódium
pak vystoupil rovněž sportovní manažer
VK Peter Goga, přebíral cenu za nepřítomnou Agelku Liannes Simon, která
se stala Nejlepší hráčkou české extraligy. „Vítězství v této kategorii si určitě
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zasloužila. V útoku byla naprosto dominantní hráčkou soutěže a navíc celou
sezónu poctivě pracovala na odstraňování své slabiny v obraně. Natolik
ofenzivně úderná volejbalistka zřejmě
v naší lize dosud nepůsobila,“ pochválil
Simon kouč Miroslav Čada. Dále byly
nominovány – Nejlepší hráčka české extraligy Julie Kovářová, beachvolejbalistka
KristýnaAdamčíkováaprostějovskémladé
volejbalistky v kategorii Mládežnický
oddíl dívek.

MAKOVICE PROSTĚJOVSKÉ RADNICE
skrývá poselství budoucím generacím
a také láhev slivovice. Vše je uloženo
ve speciálních tubusech. Dokumenty –
plán města, složení zastupitelstva nebo
vzkazy radních budoucím obyvatelům,
dále fotografie a noviny, a tradiční slivovice. Lahev památeční slivovice vypálené
ke stoletému výročí prostějovské radnice
věnoval náměstek Zdeněk Fišer ze svých
vlastních zásob. „Je to jubilejní slivovice
k sto letům radnice s emblémem na lahvi. Pokud ji řemeslníci neochutnali nebo
se nevypaří, tak se určitě ani za sto let nezkazí,“ ubezpečuje. Do makovice vedení
města přidalo například složení zastupitelstva, aktuální plán města, Prostějovské
radniční listy, rating města Prostějova,
fotografie, demografický přehled, pamětní medaile a odznaky k 100 letům radnice a osobní vzkazy radních budoucím
obyvatelům města. Vzhledem k tomu,
že makovice se v rámci oprav fasády
sundávala letos poprvé po sto letech
od stavby radnice, lze předpokládat, že
se do ní opět někdo podívá až ve dvaadvacátém století. V pozlacené makovici
věže radnice už leží poselství pro příští
generace.

WOLKRŮV PROSTĚJOV má za sebou
58. ročník a je stále jednou z největších
soutěžních přehlídek uměleckého přednesu a divadel poezie u nás. Do letošního ročníku se probojovalo téměř osmdesát sólových recitátorů, kteří byli jako
obvykle rozděleni do třech věkových
kategorií, a devět divadel poezie. Laureáty 58. ročníku Wolkrova Prostějova
se stali v první kategorii Matěj Šumbera
z Havířova s interpretací textu Raye
Bradburyho Klidný podvečer, Prostějovanka Karla Tomanová s textem Daniila
Charmse Brrrm, brrrm, brrrm! V druhé kategorii byli oceněni dokonce tři recitátoři.
Eva Hadravová z Prahy přednesla
zádumčivý text Robinsona Jeffersona
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Pastýřka putující k dubnu, Soňa Mucinová z Třince byla oceněna za interpretaci textu Renaty Bellingerové Babička
a Pražanka Johana Vašková za koláž
textů Afghánské album. Ve třetí kategorii
se laureátem stal Vladimír Soldán z Velké Dobré s textem Jiřího Šotoly Na smrt
Lamarckovu. V kategorii divadel poezie
bylo uděleno také několik ocenění. Cenu
poroty získal soubor Třetí věk Louny
za inscenaci Racek. Stejné představení
nejlépe ohodnotili i diváci. Dalšími oceněnými soubory s doporučením na Jiráskův
Hronov byly – Edward a slečny Jaroměř
s hrou Edwarda Leara Byl jeden dědeček
za dveřmi a Na poslední chvíli, Ostrov
s představením Tam, kde šplouchá. Novinkou letošního ročníku bylo udělení
nově zavedené ceny, která je pojmenovaná po nedávno zesnulém prostějovském divadelníkovi, divadelním
teoretikovi a pedagogovi Janu Roubalovi. Historicky první cenu získal soubor Zhasni Uničov za představení Koho
vypijou lišky.

ŠESTÝ TITUL LUCIE ŠAFÁŘOVÉ A 11.
MÍSTO WTA. Lucka po zásluze vyhrála
turnaj v Dauhá, Qatar Total Open, turnaj
kategorie Premier (731.000 USD), který
ji přinesl důležitých 470 bodů do žebříčku. V prvním kole porazila Australanku
Stosurovou 7:6(3), 6:4, ve druhém kole
Rusku Makarovovou 6:2, 6:7(5), 6:3, ve
čtvrtfinále Němku Petkovičovou 6:2,
6:1, v semifinále Španělku Suarezovou-Navarrovou 6:3, 6:2 a ve finále poprvé
Bělorusku Azarenkovou 6:4, 6:3. „Je
to nádherný pocit a jsem z titulu nadšená. Vyhrála jsem turnaj po dlouhé
době a jsem ráda, že jsem se zlepšila
a jdu nahoru,“ řekla Šafářová. Z turnajového triumfu se naposledy radovala
v roce 2013, kdy získala titul v Québecu.
„Loňské semifinále Wimbledonu je asi
výš, to byl ohromný úspěch, ale tohle
je můj první titul na Premier Tour a jsem
opravdu nadšená,“ porovnávala Šafářová. „Co je ale hodně důležité, tenis
si užívám, mám z toho dobrý pocit.
Na začátku sezony jsem prohrála pár těsných zápasů, ale věděla jsem, že jsem
tvrdě pracovala a moje hra šla nahoru.“

MICHALU KONEČNÉMU SE NA TURNAJÍCH FUTURES v Turecku už tradičně daří, vyhrál turnaj v Antalyi (10 tisíc
USD). Na tomto turnaji startoval i Adam
Pavlásek, ten byl nasazený jako jednička a v semifinále podlehl právě Konečnému. V prvním kole osmý nasazený

Konečný porazil Němce Woernera 6:3,
7:5, Pavlásek domácího Yuksela 6:1, 6:2.
Ve druhém kole Pavlásek přehrál Rakušana Weissborna 6:3, 6:4, Konečný přehrál Němce Uhliga 6:1, 6:3. Ve čtvrtfinále
vyřadil Pavlásek Němce Stebeho 6:2,
6:3 a v semifinále podlehl Konečnému
2:6, 3:6. Konečný pak ve čtvrtfinále vyřadil Švýcara Baltenspergera 7:5, 7:5 a ve
finále pátého nasazeného Američana
Kobelta 6:3, 6:3.

MEMORIÁL PETRA MARIŇÁKA, celostátní turnaj mladších žáků nejvyšší
kategorie se hrál už pošestnácté v Prostějově a zcela suverénně ho vyhrál
domácí Adam Jurajda, který ve finále přehrál Daniela Siniakova ze Sparty 6:3, 6:2.
Jurajda v prvním kole porazil Josefa Zapletala (TC Staré Město) 6:2, 6:1, ve druhém Víta Lanfelda (LTK Liberec) 6:2, 6:2,
ve čtvrtfinále klubového kolegu Lukáše
Zavřela 6:1, 6:1, v semifinále Štěpána
Bauma (TK Sparta Praha) 6:1, 6:1. Jurajda
navíc vyhrál spolu se Siniakovem čtyřhru, ve finále porazili pár Šimon Mališ
(TK SC Ostrava), Michal Kračman
(TK Sparta Praha) 7:6(4), 6:4. Matyáš Alan
a Vojtěch Burian z TK AGROFERT se probojovali do semifinále čtyřhry. Memoriál
Petra Mariňáka je v Prostějově mládežnickým turnajem s největší tradicí, Petr
Mariňák se po výborných výsledcích v juniorských kategoriích následně zapojil se
do trenérské práce, ale zákeřná nemoc
vše ukončila.

JAN HÁJEK, ČLEN VÍTĚZNÉHO TÝMU
V DAVISOVĚ POHÁRU 2013, ukončil
v jedenatřiceti letech tenisovou kariéru.
Na světovém žebříčku byl nejvýše na
71. místě, na okruhu ATP Tour hrál patnáct let a jeho největším individuálním
úspěchem byla účast v semifinále turnaje v Bastadu a deblový titul s Tomášem
Berdychem v Dauhá. Nedá zapomenout
ani na jeho tři tituly na prostějovském
challengeru v letech v sezonách 2006,
2009 a 2010. Vyhrál deset challengerů
ve dvouhře. Jan Hájek, kterému v současné době patřila 446. příčka ATP, svůj
odchod z tenisové scény dlouho zvažoval. „Už jsem to měl v hlavě pár měsíců,
ale už jsem opotřebovaný psychicky
a ani herně to nebylo ono. Zdraví
se zlepšilo, ale na stovku to není a než
se trápit, tak to raději včas skončím,“ řekl
Hájek. Naposledy hrál Hájek loni na turnaji
kategorie futures v Turecku, kde vypadl
v semifinále. Letos už nenastupoval.
„Člověk k sobě musí být upřímný a dívat

se realisticky. Už to prostě dál nešlo,“ řekl
a přidal: „Přišel čas na změnu a život jde
dál.“ Co bude dělat? „Představu mám,
ale teprve teď budu mít prostor nad tím
přemýšlet a řešit to. Může to být něco
s tenisem i mimo tenis. Teprve uvidíme,“
dodal. Co řekl na jeho adresu Miroslav
Černošek? „Honza Hájek byl vždycky
poctivým tenisovým pracantem, zasloužil
se o mnoho našich mládežnických a dalších titulů, on sám si určitě nejvíce váží
chvíle, kdy se v roce 2013 radoval z vítězství v Davisově poháru. Nyní je zbytečné
vyjmenovávat, co všechno se Honzovi na dvorci podařilo, kam až se dostal
na žebříčku, jako prostějovský patriot však musím připomenout, že třikrát
vyhrál náš challenger a tím se navždy
zapsal do historie prostějovského tenisu.
Stará moudrost říká, že když jste pracovitý, naděje vám vždycky otevře dveře.
I proto si myslím, že i v druhé polovině
životní kariéry bude Honza úspěšný. Moc
mu to přeji.“

JIŘÍ LEHEČKA KRALOVAL V PLZNI,
v polovině března vyhrál poslední halový
turnaj v této sezoně v kategorii A starších žáků. Na dvorcích TK Škoda Plzeň
byl úspěšný nejen ve dvouhře, ale spolu
s Jakubem Beranem (TK Sparta Praha)
vyhrál i čtyřhru. V prvním kole dvouhry
porazil Jiří Lehečka Břetislava Lukáše
(Tennis club Dvůr Králové) 6:4, 6:2, ve
druhém Daniela Siniakova (TK Sparta)
6:2, 4:6, 6:2, ve čtvrtfinále Ivana Gorbušina (TC VŠ Praha) 6:2, 6:2, v semifinále
Vítka Horáka (I. ČLTK) 6:2, 6:4 a ve finále
Petra Stavrovského (TK NERIDÉ) 6:3, 4:6,
6:4. Ve čtyřhře se Sparťanem Beranem
přehráli dvojici Jiří Barnát (TK Sparta),
Kristián Kubík (TK OAZA Praha) 6:2, 6:2.
Ve stejném termínu na turnaji kategorie
A, starších žákyň v TK Most se Denisa
Huňková (TK AGROFERT Prostějov) spolu s Klárou Novákovou (TK Slavia Plzeň)
probojovala do finále čtyřhry, ve kterém
prohrály s párem Nikola Břečková, Vendula Žižková (obě Severočeská tenisová)
1:6, 2:6.

JUBILEUM JIŘÍHO NOVÁKA, dvaadvacátého března oslavil čtyřicátiny. Zlínský rodák, jeden z největších obětavců české daviscupové reprezentace,
v současné době trenér českých juniorů.
V průběhu své kariéry vyhrál sedm turnajů okruhu ATP ve dvouhře a osmnáct
ve čtyřhře, v roce 2002 byl v semifinále Australian Open, v druhé polovině
října byl na 5. místě ATP. Je velkým
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prostějovským patriotem, nedá dopustit
na Mirka Černoška. „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,“ říká mladý jubilant.

POSPÍŠIL SKONČIL VE FINÁLE DVOUHRY na turnaji kategorie Futures v egypském Sharm El Sheikhu s dotací 10 tisíc
dolarů a spolu s Romanem Jebavým
vyhráli čtyřhru, ve finále porazili český pár Libor Salaba, Jan Šátral 6:4, 6:3.
Právě Salabu porazil Pospíšil v prvním
kole dvouhry 6:2, 6:4, ve druhém přehrál
Pospíšil Rakušana Trubriga 6:4, 6:1,
ve čtvrtfinále Srba Petroviče 6:1, 6:2, v semifinále Šátrala po velkém boji 6:1, 6:7(9),
7:6(3). Ve finále už asi Pospíšilovi chyběly
síly, prohrál s domácím Safwatem. První
set prohrál 3:6, druhý vydřel v tie-breaku
7:6(2) a třetí za stavu 0:5 vzdal…

Z KVALIFIKACE DO SEMIFINÁLE
DVOUHRY A FINÁLE ČTYŘHRY, taková
byla cesta Zdeňka Koláře (1996) na turnaji Futures (10 tisíc USD) v chorvatské
Pule. V kvalifikaci vyhrál čtyři zápasy
a skončil až v semifinále hlavní soutěže,
s Dominikem Süčem se pak probojovali
do finále čtyřhry a podlehli chorvatskému
páru bratří Sabanových 6:4, 0:6, (7:10).
Jak postupoval Zdeněk Kolář kvalifikací?
V prvním kole vyřadil Němce Waita 6:3,
6:1, ve druhém mu vzdal Ital Marchegiani, ve třetím kole porazil Slovince Radinského 7:5, 6:4, ve čtvrtém rozhodujícím
pak přehrál jeho krajana Ternara 4:6,
7:6(5), 6:4. V hlavní soutěži začal Zdeněk
Kolář výhrou nad Chorvatem Raspudičem 2:6, 6:4, 7:5, ve druhém kole vyřadil
Srba Bjelicu 6:4, 6:0, ve čtvrtfinále pak
vyřadil třetího nasazeného Švéda Lindella 7:6(3), 5:7, 6:2. V semifinále pak Zdeněk Kolář nestačil na pátého nasazeného
Itala Riccarda Bellottiho a prohrál 1:6, 0:6.

NA TURNAJI FUTURES V CHORVATSKÉ ROVINJI se dařilo prostějovským
tenistům, Dušan Lojda vyhrál dvouhru
a Zdeněk Kolář se dostal do semifinále
dvouhry a spolu s Dominikem Süčem do
semifinále čtyřhry. V prvním kole čtvrtý
nasazený Lojda porazil Němce Linka 6:0,
6:1 a Kolář Švéda Erikssona 6:2, 7:5, ve
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druhém kole Kolář přehrál Slováka Partla
6:3, 6:2 a Lojda Chorvata Kekeze 6:2, 1:6,
6:3, ve čtvrtfinále pokračovala úspěšná
cesta obou Prostějováků, Kolář vyřadil
Srba Bjelicu 6:3, 6:2 a Lojda Slovince
Urbaniju 4:6, 6:4, 6:0. V semifinále pak
oba narazili na sebe, úspěšnější byl
o osm let starší Lojda, porazil Koláře 6:2,
7:5. Ve finále pak Dušan Lojda přehrál
druhého nasazeného Francouze Mathiase Bourguea 7:6(7), 1:6, 6:4. Ve čtyřhře
pár Kolář Süč vyřadili ve čtvrtfinále Rumuny Cornea a Luncanua 6:2, 4:6, [10:7]
a v semifinále nestačili na italský pár
Gaio, Trevisan 6:1, 1:6, [7:10].

JAROSLAV POSPÍŠIL NENAŠEL SOUPEŘE v egypském Sharm El Sheikhu.
Na turnaji futures s dotací 10 tisíc USD
doslova kraloval, vyhrál dvouhru i čtyřhru! Ve dvouhře v prvním kole jako první
nasazený vyřadil Srba Conkiče 6:4, 7:5,
ve druhém Egypťana Hossama 6:4, 6:2,
ve čtvrtfinále jeho krajana Maamouna 6:1,
6:1 a v semifinále Rakušana Trubriga 6:4,
6:4. Ve finále se utkali první a druhý nasazený, Pospíšil nakonec v rozhodujícím
tiebreaku přehrál Egypťana Mohameda Safwata 6:7(6), 6:3, 7:6(5). Ve čtyřhře
Pospíšil s Romanem Jebavým jako první
nasazení vyřadili v prvním kole ruskou
dvojici Elistratov, Kozyukov 6:3, 7:5, ve
čtvrtfinále Litevce Mugeviciuse a Jihoafričana Vorstera 6:3, 6:3, v semifinále silné
Egypťany Maamouna a Safwata 6:3, 6:3
a ve finále krajany Salabu a Šátrala
6:4, 6:2.

V ŘECKÉM HERAKLIONU se dařilo Václavu Šafránkovi (1994), turnajová dotace
byla 10 tisíc USD a prostějovský tenista
se probojoval do finále dvouhry. V prvním kole vyřadil Španěla Morena-Higuerase 6:2, 6:2, ve druhém Ira Glancyho
6:1, 6:2, ve čtvrtfinále prvního nasazeného Srba Milojeviče, ten za stavu 6:4,
5:5 vzdal. V semifinále osmý nasazený
Šafránek porazil Řeka Economidise 6:4,
6:1 a až ve finále nestačil na třetího nasazeného Ukrajince Manafova, se kterým
prohrál 1:6, 6:4, 5:7.

PROSTĚJOVSKÉ FINÁLE DOROSTU
V OSTRAVĚ. Poslední halový turnaj
dorostu nejvyšší kategorie „A“, který se
konal na konci března v klubu TK SC
Ostrava, měl prostějovské finále, Jakub
Novák (1998), porazil Dominika Bartoně (1998), dívky hrály v TCEN Hrádek

nad Nisou, Anna Slováková (1999) postoupila do finále, k němu nakonec pro
nemoc nenastoupila. Jakub Novák v prvnímkoleporazilJedličku(I.ČLTK)7:6,5:7,7:5,
ve druhém kole přehrál Sedláře (TC MJ-Tenis) 6:4, 6:4, ve třetím mu Pechala (TK
AGROFERT) za stavu 5:2 vzdal. V semifinále Novák porazil Nouzu (SK Hamr)
4:6, 7:6, 6:4, ve finále Bartoně 4:6, 6:4,
6:3. Jak postupoval do finále Bartoň?
V prvním kole klubový spoluhráč Šprlák-Puk 6:2, 7:5, ve druhém Zelinka (SK Aritma Praha) 7:6, 7:3, ve čtvrtfinále Šoukal
(TC Brno) 6:3, 6:4 a v semifinále Štěpánek
(TK NERIDÉ) 6:4, 4:6, 6:4. Anna Slováková vyhrála v prvním kole nad Vachtlovou
(LTC Slovan Kladno) 6:1, 6:0, ve druhém
nad Laboutkovou (LTC Modřany 2005)
6:4, 6:2, ve čtvrtfinále s Terezou Procházkovou (I. ČLTK) 6:1, 6:2, v semifinále s Polanskou (TK Škoda Plzeň) 6:1, 6:1.
Do finále už pro nemoc Anna Slováková
proti Kudelové (TK Precheza Přerov) nenastoupila.

JIŘÍ NOVÁK BYL JMENOVÁN ambasadorem ITF Junior Masters. Novák je už
tradičním účastníkem vzdělávacích mítinků ITF při MS do 14 let v Prostějově a nikoho nepřekvapilo, když ho Mezinárodní
tenisová federace jmenovala patronem
a ambasadorem turnaje ITF Junior Masters, který se konal v prvním dubnovém
týdnu v čínském Chengdu. Soutěže se
zúčastnilo osm nejlepších juniorů a osm
juniorek, kteří se kvalifikovali na základě žebříčku ITF do 18-ti let za rok 2014.
Mezi účastníky byla Markéta Vondroušová (1999). „Jiří Novák byl v posledních
letech hodně aktivní při World Junior
Tennis Final v Prostějově, navíc patřil k velkým oporám českého Davisova poháru
a je dokonalým vzorem pro mladé tenisty,“ řekl k Novákově nominaci do Číny
prezident ITF Francesco Ricci Bitti.

TOMÁŠ BERDYCH SKONČIL na turnaji série Masters 1000 v Miami (dotace
5,381.235 USD) po roce znovu v semifinále, nestačil v něm – stejně jako na
letošním Australian Open – na Andyho Murrayho. Skot pak prohrál ve finále
s Novakem Djokovičem. „Hraje daleko
agresivněji, nutí se do toho daleko víc
a drží se základní čáry, což předtím nedělal a viděl, že to není cesta, jak se mnou
hrát. Tohle změnil a dělá to dobře, takže mně nezbývá než na to najít recept
a poprat se s tím příště,“ řekl Berdych
po semifinálovém duelu. Ve třetím kole
odvrátil Tomáš čtyři mečboly proti Tomi-

covi a v Miami byl v semifinále počtvrté
v kariéře. V roce 2008 v něm nestačil
na Rafaela Nadala, loni proti stejnému
soupeři kvůli žaludečním potížím nenastoupil. Před pěti lety prohrál až ve finále
s Andym Roddickem. Ve finále turnajů
Masters 1000 byl třikrát, na kontě má
stále jediný titul z Paříže 2005. Jak letos
postupoval Berdych v Miami do semifinále? V prvním kole měl volno, ve druhém
porazil Chunga z Tchaj-wanu 6:3, 6:4,
ve třetím kole Australana Tomice 6:7(4),
7:6(3), 6:1, ve čtvrtém kole mu vzdal Francouz Monfils z stavu 6:3, 3:2. Ve čtvrtfinále pak Berdych jasně přehrál Argentince
Monaka 6:3, 6:4 a konečně v semifinále
nestačil na Skota Murrayho 4:6, 4:6.

NA ANTUKOVÉM TURNAJI V CASABLANCE skončil Jiří Veselý v semifinále,
do druhého finále na okruhu ATP ho nepustil Španěl Daniel Gimeno-Traver, který
za celý zápas nečelil brejkbolu a po dvou
a půl hodinách boje vyhrál 6:7(3), 6:4,
6:4. Jiří Veselý v Maroku ukončil téměř
tříměsíční čekání na vítězství na okruhu
ATP, si po výhrách nad Rusem Južným
7:6(7), 6:3 a Angličanewm Bedenem 6:1,
6:4 zahrál potřetí v kariéře v semifinále.
V něm vyzval Španěla Daniela Gimena-Travera, proti kterému si nevypracoval
jediný brejkbol a prohrál s ním tak i druhý
vzájemný duel.

ŠAFÁŘOVÁ SLAVILA ŠESTÝ TITUL
VE ČTYŘHŘE. Plán zabojovat o Turnaj mistryň vychází páru Lucie Šafářová,
Bethanie Matteková-Sandsová. Vítězky Australian Open spolu odehrály třetí
turnaj, dvakrát se radovaly z celkového
vítězství. Naposledy ve Stuttgartu, kde
si prostějovská tenistka vynahradila
brzké vyřazení v singlu. „Potvrdilo se,
že si umíme na kurtu vyhovět. V celém
turnaji jsme ztratily pouze jediný set a to
je výborné,“ pochvalovala si spolupráci
s americkou tenistkou Šafářová, kterou
potěšilo, že mohla zůstat ve Stuttgartu
až do posledního hracího dne. „Startuje
antuková sezona a každý zápas na tomto povrchu se hodí.“ Ve finále si vítězky
úvodního Grand Slamu sezony poradily
s francouzsko-slovinským párem Caroline Garciaová, Katarina Srebotniková
6:4, 6:3. Od začátku diktovaly tempo
utkání a nepovolily větší komplikace.
„Cítily jsme se obě výborně. Možná nám
pomohl i vítězný super tie-break v semifinále proti dvojici Kartáčová, Vogtová,
ve kterém jsme neztratily ani jeden bod.
Vítěznou náladu jsme si přenesly i do
rozhodujícího zápasu,“ těšilo Šafářovou.
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JIŘÍ VESELÝ SE NA TURNAJI BRD Nas‑
tase Tiriac Trophy 2015 v Bukurešti
(dotace 439.405 eur) probojoval do finále dvouhry, ale titul nezískal, prohrál
se Španělem Garcia Lopezem 6:7(5),
6:7(11). V prvním porazil Veselý Argentince Schwartzmana 6:3, 7:6(9), ve druhém
Jaziriho (Tun.) 6:3, 6:1, ve třetím Chorvata
Karloviče 6:4, 6:4, v semifinále Španěla
Gimena Travera 2:6, 6:1, 6:4. Vstup do
finále, prvního vzájemného duelu na ATP
Tour proti Garcíovi Veselému nevyšel.
Brzy prohrával 0:3, nicméně pak setřásl
nervozitu a srovnal na 4:4. Za stavu 6:5
dokonce podával na zisk sady a vypracoval si dva setboly. Ve druhém setu
Španěl proměnil až šestý mečbol.

GABRIELA PANTŮČKOVÁ ZÍSKALA
V SERIÁLU ITF už čtvrtý titul ve dvouhře,
vyhrála turnaj v chorvatském Bolu s dotací 10 tisíc USD. Jak postupovala za čtvrtým titulem? První kolo – Maďarka Barzová 6:0, 6:4, druhé kolo krajanka Rutarová
5:7, 6:2, 6:4, čtvrtfinále další Maďarka
Galfiová 6:2, 6:1, semifinále a Švédka
Perssonová 6:4, 6:2. Ve finále pak Pantůčková nastoupila proti druhé nasazené
Chorvatce Mekovecové a vyhrála 1:6,
6:3, 6:4. Po prvním prohraném setu v dalších dvou Češka jasně kralovala.

KOPŘIVA
NEJLEPŠÍ
KILNAROVÁ AAKOPŘIVA
NEJLEPŠÍ
v Piešťanech, na turnaji světového okruhu juniorů do 18 let, na 37th Slovakia Cup
získal TK AGROFERT dva tituly ve dvouhře a jeden ve čtyřhře. Dvouhru vyhrál
Vít Kopřiva (1997) a spolu s Lukášem Vejvarou vyhráli i čtyřhru, v kategorii dívek
byla nejlepší Monika Kilnarová (1999).
Navíc Petr Hájek byl s Pavlem Motlem
v semifinále čtyřhry. Kopřiva měl v prvním
kole volno, ve druhém porazil Francouze Addeda 7:5, 6:4, ve třetím Rakušana
Erlera 7:5, 7:5, ve čtvrtfinále Maďara Sohu
6:1, 6:2. V semifinále Kopřivu čekal Patrik
Rikl, vyhrál 3:6, 6:3, 6:2 a ve finále porazil
Slováka Lukáše Kleina 6:2, 2:6, 7:5. Také
Monika Kilnarová měla v prvním kole
volno, ve druhém vyhrála nad Litevkou
Bakaiteovou 6:0, 7:5, ve třetím nad Rakušankou Ilowskou 6:4, 4:6, 6:1, ve čtvrtfinále nad Slovenkou Kupkovou 6:4, 3:6,
6:3. V semifinále a finále měla Kilnarová
za soupeřky Slovinky, napřed vyhrála
nad Potočnikovou 6:3, 6:3 a v posledním
zápase nad Kuvanovou 6:2 4:6 6:1.
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ADAM PAVLÁSEK SVÉ PRVNÍ CHALLENGEROVÉ FINÁLE v titul neproměnil,
v Ostravě ztroskotal těsně pod vrcholem
na raketě Španěla Iniga Cervantese-Hueguna. Pavláskovi se nepodařilo stát se
v 12. ročníku Prosperita Open už osmým
domácím šampionem. V minulosti si trofej ze Slezska odvezli Lukáš Dlouhý, Ivo
Minář, Bohdan Ulihrach, Jiří Vaněk, Jan
Hájek, Lukáš Rosol a Jiří Veselý. Vítězem
prvního ročníku v roce 2004 byl Srb Janko Tipsarevič. „Byl to vydařený týden.
Podařilo se mi porazit několik nasazených hráčů, včetně turnajové jedničky.
Podával jsem dobré výkony. Jen škoda, že to v posledním zápase nestačilo.
Ale už postup do finále je pěkný úspěch,
který mě nakopne do dalšího pokračování sezony,“ komentoval svůj výsledek
Pavlásek. Postupně si poradil s Riklem,
Belgičanem Authomem a ve čtvrtfinále
překvapivě zdolal Pouilleho. Francouzský tenista byl na 92. místě ATP. Jeho
úspěšná cesta pokračovala i v následujícím utkání s Muñozem. Dramatické
střetnutí ukončil Pavlásek ve třetí sadě
po výsledku 7:5. Až pak nestačil na dalšího španělského antukáře. V novém žebříčku mu patřilo 202. místo. Už v prvním
kole v Ostravě skončili Jaroslav Pospíšil
a Dušan Lojda, který před tím úspěšně
absolvoval kvalifikaci.

PETRA KVITOVÁ ZÍSKALA DRUHÝ
TITUL V LETOŠNÍ SEZONĚ, celkově
šestnáctý triumf na okruhu WTA, vyhrála
MUTUA Madrid Open 2015, turnaj WTA
Premier Mandatory s dotací 4.185.405
euro. V prvním kole porazila Bělorusku Govortsovou 3:6, 6:1, 6:4, ve druhém
Američanku Vandewegheovou 6:4, 2:6,
6:3, v osmifinále Rusku Pavljyušenkovou 6:1, 6:4, ve čtvrtfinále Rumunku Beguovou 7:5, 6:3 a v semifinále poprvé
v kariéře přehrála světovou jedničku
Američanku Serenu Williamsovou 6:2,
6:3! Ve finále pak stejně jasně porazila
Rusku Světlanu Kuzněcovovou 6:1, 6:2.
„Podmínky v Madridu jsou trošku jiné než
na normálních antukových turnajích. Kurty jsou rychlejší, je to ve vyšší nadmořské
výšce, a proto to lítá trošku víc, což vyhovuje mojí hře. Proto jsem mohla hrát
agresivně a to byla moje výhoda,“ uvedla
po vítězství Petra Kvitová. „V posledním
utkání jsem hrála opravdu hodně slušně.
Vyplatila se agresivní hra, ta mě přivedla
k úspěchu.“

NA MUTUA MADRID OPEN 2015 skončil Berdych v semifinále, hrálo se
o 4.185.405 euro, prohrál s Nadalem.
Ve Španělsku postupně porazil francouzskou dvojici – Gasqueta 7:6(3), 7:5, Tsongu 7:5, 6:2, Američana Isnera 3:6, 7:6(7),
7:6(1). Nestačil až v semifinále na domácího Nadala. Berdych úvodní sadu dotáhl
až do zkrácené hry, v níž ovšem dominoval španělský hráč. V dalším průběhu
se rozehrál k nejlepšímu výkonu v sezoně a Berdycha vyřadil 7:6(3), 6:1. „Rafael
hrál po zisku setu skvěle. Nenašel jsem
na jeho hru žádnou zbraň,“ uznal Berdych. Od čtvrtého místa ve světovém
žebříčku ATP ho dělilo jen dvacet bodů!

ADAM PAVLÁSEK SI TÝDEN PO FINÁLE
V OSTRAVĚ na turnaji Prosperita Open,
zahrál o titul i na challengeru v Římě, ale
premiérové trofeje se znovu nedočkal.
V průběhu turnaje dokázal vyřadit hned
tři nasazené tenisty, ve finále se ale radoval nejvýše nasazený Aljaž Bedene. Brit
narozený ve Slovinsku zvítězil na italské
antuce a vyhrál desátý challenger v kariéře. Poražený finalista se přesto mohl po
utkání radovat, protože poprvé v kariéře
postoupil do druhé světové stovky. Nové
vydání žebříčku ATP Adama Pavláska
registruje na 176. místě na světě, je to jeho
životní maximum! Pavlásek si v italské
metropoli poradil s domácím Travagliou
7:5, 6:4, ve druhém kole přehrál osmého
nasazeného Švéda Eliase Ymera 6:2, 6:4,
ve čtvrtfinále snadno porazil druhého nasazeného Němce s jamajskými kořeny
Dustina Browna 6:3, 6:2, ve svém celkově čtvrtém challengerovém semifinále
zdolal domácí nasazenou pětku Marka
Cecchinata 7:5, 3:6, 6:4 a přemožitele
našel až ve finále v nasazené jedničce
a 89. hráči světa Aljaži Bedenemovi 5:7,
2:6. V prvním setu Pavlásek držel s favoritem krok. Za stavu 5:4 měl dokonce dva
setboly, ale nevyužil je a to ho zlomilo.
Za celý zápas nedokázal pětadvacetiletému Britovi slovinského původu sebrat
jediný servis a nakonec prohrál 5:7 2:6.

SMITKOVÁ SKONČILA V TRNAVĚ VE
ČTVRTFINÁLE. Pozici nejvýše nasazené hráčky nedokázala na turnaji ITF
v Trnavě potvrdit Tereza Smitková, která
na antukovém podniku odehrála pouze tři zápasy. V prvním kole porazila
Slovenku Čepelovou 6:2, 6:3, ve druhém
Ukrajinku Beygelzimerovou 6:2, 4:6, 6:1,
ve čtvrtfinále nestačila na Lotyšku Ostapenkovou 6:4, 3:6. 3:6. Smitková měla
velké zdravotními problémy, její výkon

výrazně limitoval zánět ve stehně. „Prakticky nemohla chodit a hned po servisu
se snažila výměny ukončit. Prala se s tím
statečně,“ uvedl Jaroslav Balaš.

VÁCLAV ŠAFRÁNEK SE NA TURNAJI
kategorie futures s dotací 10 tisíc USD
v chorvatském Bolu probojoval do finále
dvouhry. V prvním kole sedmý nasazený
Šafránek porazil Brita O‘Maru 6:4, 6:2,
ve druhém Celibiče z Černé Hory 6:2,
1:6, 6:2, ve čtvrtfinále v klubovém derby
přehrál Šafránek druhého nasazeného
Dušana Lojdu 6:2, 6:3 a v semifinále Srba
Zekiče 6:4, 0:6, 6:1. Ve finále pak Šafránek nestačil na nasazenou jedničku Brkiče z Bosny a Hercegoviny 2:6, 4:6.

VOLEJBALOVÉ ODPOLEDNE MLADÝCH MISTRYŇ VK AGEL proběhlo
už tradičně v kongresovém sále Hotelu Tennis Club a sešli se na něm mladé prostějovské volejbalistky, všichni
trenéři mládeže, přišel také kouč áčka
Miroslav Čada. Co říkal na začátku Miroslav Černošek, šéf TK PLUS zastřešující
i prostějovský volejbal? „Mám velkou
radost a jsem hrdý na to, kolik vesměs
šikovných malých dívek i mladých slečen
patří do našich řad a jak výborně přitom
umí hrát volejbal. Přesně takhle jsme
si to s Petrem Chytilem a Peterem Gogou
představovali, když jsme před necelými
devíti roky seděli nad nápadem rozjet
projekt VK Prostějov. Realita se proměnila ve skutečnost, a to díky mnohaleté
dobré poctivé práci. Hoří ve vás jiskra,
tak se ji snažte maximálně zažehnout
a třeba se jednou dostanete na úroveň
našeho mezinárodně špičkového ženského týmu.“ Jak zhodnotil mladý volejbal předseda správní rady VK Prostějov
Petr Chytil? „Velmi si ceníme všech výkonů a výsledků, které jste odvedly a jichž
se vám povedlo dosáhnout v uplynulé
sezóně 2014/15. Obecně jste všechny
hrály znovu skvěle, ovšem nejvíce je potřeba vyzvednout letošní úspěchy našich
dvou nejstarších mládežnických družstev. Jak známo, kadetky získaly vysněný
mistrovský titul a juniorky extraligové stříbro, za což zaslouží absolutorium. Velké
poděkování však každopádně patří vám
všem mladým hráčkám a pochopitelně
i celému trenérskému štábu za veškerou
odvedenou práci a vynikající reprezentaci našeho klubu. Pokud možno vydržte
u sportu a dělejte volejbal dál tak dobře.“
Sportovní manažer Peter Goga poté
vyzdvihl obětavou a kvalitní péči všech
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trenérů a trenérek o oddílové naděje. Na
pódium postupně přišli Lucie Kučerová,
Barbora Korhoňová a Ivana Nakládalová
za přípravku, Jindřich Němeček za mladší žákyně, Pavlína Částková, Dana Vlčková, Kateřina Korhoňová, Petr Kyša i Pavel
Parobek za starší žákyně a Ladislav Sypko s Jardou Klusákem za juniorky spřáteleného TJ OP Prostějov. A jako zlatá tečka bylo ocenění národních medailistek
z kolektivů kadetek a juniorek. V tomto
případě na pódium vystoupili nejen koučové Jaroslav Matěj, Lukáš Miček, Ľubomír Petráš a Ondřej Hubáček, ale také
samotné držitelky cenných kovů.

ANNA SISKOVÁ BYLA NEJLEPŠÍ ČEŠKOU na mezinárodním turnaji Tennis
Europe do 14 let nejvyšší kategorie 1,
Bohemia Cafex Cupu 2015 v Rakovníku.
Anna Sisková probojovala do semifinále
dvouhry a spolu s Vanesou Nikolovovou
(I. ČLTK) byly ve finále čtyřhry, ve kterém
prohrály s párem Chwalinská (Polsko),
Laguzaová (Ukrajina) 3:6, 4:6. V prvním
kole dvouhry Sisková postoupila bez
boje přes Němku Sauvantovou, ve druhém kole vyřadila Ukrajinku Dyatlovou
6:1, 6:1, ve třetím Rusku Novikovovou 6:0,
6:2, ve čtvrtfinále vyřadila její krajanku
Krupchenkovou 7:6(3), 6:2 a v semifinále nestačila na další Rusku Makarovovou
6:3, 4:6, 5:7.
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ROLAND GARROS, FINÁLE DVOUHRY
A TITUL VE ČTYŘHŘE, tak skvělá byla
bilance Lucie Šafářové na druhém grandslamovém turnaji sezóny. Lucie Šafářová
na titul ve dvouhře na Roland Garros nedosáhla, i když svedla napínavou bitvu
se světovou jedničkou Serenou Williamsovou. Ta vyhrála Roland Garros potřetí
v kariéře a jako třetí tenistka v historii
získala dvacet grandslamových titulů ve
dvouhře. Před ní to dokázaly jen Australanka Margaret Courtová (24) a Němka
Steffi Grafová (22). Navzdory porážce
má Šafářová za sebou životní turnaj, hrála poprvé grandslamové finále dvouhry
a v žebříčku WTA se díky tomu premiérově posunula do elitní desítky – na sedmé
místo. „Mám za sebou skvělé dva týdny, hodně skvělých výher a plno emocí,
ale Sereno, dnes jsi byla úžasná,“ řekla
Lucie Šafářová při slavnostním vyhlášení,
při kterém dostala cenu z rukou Martiny
Navrátilové a vyslechla si nekonečný
potlesk publika. „Vypadalo to, že finále
bude rychlé, ale zabojovala jsem a nechala na dvorci všechno. Holt to nevyšlo,
ale ona dneska byla prostě lepší. Nedala mi šanci to někam dotáhnout,“ uvedla
česká tenistka. „Jsem nadšená, tohle je
sen,“ řekla Williamsová a ocenila výkon
Šafářové: „Lucie hrála výborně, byla to
skvělá soupeřka a musela jsem hodně
bojovat.“
Den po porážce ve finále dvouhry vybojovala Lucie Šafářová na Roland Garros
titul ve čtyřhře. S Američankou Bethanií
Mattekovou-Sandsovou porazily ve finále australsko-kazašskou dvojici Casey
Dellacquaová, Jaroslava Švedovová 3:6,
6:4, 6:2. Po lednovém triumfu na Australian Open si Šafářová s Mattekovou-Sandsovou připsaly po vítězství na Australian
Open druhý grandslamový titul.
Cesta Lucie Šafářové do finále: 1. kolo:
Pavljučenková (Rusko) 7:6(6), 7:6(9),
2. kolo: Naraová (Japonsko), 6:2, 6:0,
3.kolo: Lisická (Německo) 6:3, 7:6(2), osmifinále: Šarapovová (Rusko) 7:6(3), 6:4,
čtvrtfinále: Muguruzaová (Španělsko)
7:6(3), 6:3, semifinále: Ivanovičová (Srbsko) 7:5, 7:5, finále: Serena Williamsová
– Šafářová 6:3, 6:7(2), 6:2.
Statistika finále: Serena Williamsová
(1-USA) – Šafářová 6-3 (2)6-7 6-2. Esa: 112, dvojchyby: 9-1, úspěšnost 1. podání:
55%-72%, vítězné údery: 34-16, nevynucené chyby: 42-17, brejkboly: 7/11-4/4,
vyhrané výměny: 97-81.
Titul Šafářové a Mattekové-Sandsové
ve čtyřhře: 1. kolo: Ramialisonová, Sibilleová (Francie) 6:1, 7:6, 2. kolo: Lepčen-

ková (USA), Zheng (Čína) 6:3, 6:2, 3. kolo:
Benčičová, Siniaková 6:4, 6:3, čtvrtfinále:
Mirzaová (Indie), Hingisová (Švýcarsko)
7:5, 6:2, semifinále: Hlaváčková, Hradecká 6:2, 5:7, 6:4, finále: Šafářová, Matteková-Sandsová (USA) – Dellacquaová, Švedovová (Austr., Kaz.) 3:6, 6:4, 6:2.

HRÁDEK NAD NISOU PATŘIL TK AGROFERTU, 16. Euroregion Nisa Cup,
turnaj Tennis Europe do 12 let opanovali naši mladí, Adam Jurajda vyhrál
dvouhru, ve finále porazil Vojtěcha Veigerta a čtyřhru vyhrál se Sparťanem Danielem Siniakovem. Stejně úspěšná
ve čtyřhře byla i Kateřina Mandelíková,
ta se navíc probojovala i do finále dvouhry. Prohrála s Ruskou Vidmanovou, Ruska byla navíc její partnerkou ve čtyřhře.

VE VÍTKOVICÍCH A PLZNI byl nejlepší
TK AGROFERT Prostějov. Na přelomu
června a července se konaly celostátní
turnaje staršího žactva nejvyšší kategorie A, chlapci hráli v klubu TK KENTAUR NOVA Vítkovice, dívky v areálu
TK Škoda Plzeň. Oba turnaje ovládli hráči
TK AGROFERT Prostějov. Vítězem
dvouhry se stal Dalibor Svrčina (2002!),
ve finále porazil oddílového kolegu
Erika Najmana (2001), další prostějovští
hráči přidali úspěchy ve čtyřhře – Lukáš
Bruckner (2001) s Janem Semerákem
(TK NERIDÉ) a Lukáš Vaculík (2002)
se Štěpánem Trunečkou (I. ČLTK) se
dostali do semifinále. Vítězkou dvouhry
a čtyřhry se stala Denisa Huňková
(2002!), ve čtyřhře společně s Klárou
Novákovou z Plzně.

S KÝM BUDOU HRÁT AGELKY V ČESKÉM POHÁRU? Po UNIQA extralize ČR
a evropské Champions League dostala svůj konkrétní jízdní řád i třetí soutěž,
kterou budou v sezóně 2015/2016 hrát
volejbalistky VK AGEL Prostějov. Českého poháru žen se zúčastní celkem jedenáct družstev, prostějovské volejbalistky
jako obhájkyně byly opět nasazeny přímo do čtvrtfinále. V něm narazí na lepšího z dvojice SG Brno – Sokol Šternberk.
V případě očekávaného postupu by
v semifinále následovaly souboje buď
s Frýdkem-Místkem, nebo s Olomoucí.
A pokud Agelky dle předpokladů projdou až do finále, narazí v něm s velkou pravděpodobností na někoho z tria
Olymp Praha, KP Brno či TJ Ostrava.
O dějišti finále rozhodne výběrové řízení.

JAROSLAV POSPÍŠIL PŘIJAL PŘED
WIMBLEDONEM NABÍDKU, která se
nedala odmítnout, přerušil kariéru a dělal
sparingpartnera světové pětce Caroline
Wozniacké. Pospíšila doporučil David
Kotyza. Čtyřiatřicetiletý tenista má za úkol
nahrávat Wozniacké míče na tréninku,
hrát s ní výměny a také vyřizovat organizační záležitosti, zapisovat tréninky
či sledovat hru příštích soupeřek a tomu
přizpůsobit předzápasový trénink. „Snažím se imitovat jejich styl. Dívám se na
videa, a pak to přenáším na tréninkový
kurt,“ vysvětluje Pospíšil, který si současně pochvaluje morálku Wozniacké
v přípravě. „Vždycky jsem byl dříč, ale
když vidím, jak Caroline trénuje, musím
uznat, že jsem měl rezervy,“ usmál se.

WIMBLEDON NÁM LETOS RADOST
NEPŘINESL, obhájkyně trofeje Petra
Kvitová skončila ve třetím kole, nestačila na Srbku Jelenu Jankovičovou, Lucie
Šafářová prohrála ve 4. Kole s Američankou Vandewegheovou. V prvním kole
se loučila Tereza Smitková po porážce
s Kristýnou Plíškovou. Loňská osmifinalistka se díky tomu propadla v žebříčku
k hranici světové stovky. Proti Maďarce
Babosové neuspěla ani úspěšná kvalifikantka Petra Cetkovská. Zklamaný byl po
porážce s domácím Wardem ve druhém
kole Jiří Veselý. Tomáš Berdych v osmifinálovém duelu nestačil na Francouze
Simona.

BARBORA ŠTEFKOVÁ (1995) vyhrála
mezinárodní turnaj v uzbeckém Andijanu
(25 tisíc USD). Ve finále porazila Rusku
Kudermetovu (1997, WTA 338.) 7:5, 6:3.
Bára si připsala za vítězství do žebříčku
WTA 50 bodů a měla by se posunout
zhruba na 270. místo žebříčku WTA.
Je to doposud její největší tenisový
úspěch. V prvním kole vyřadila domácí
Merenkovou 6:3, 7:5, ve druhém Indku
Palhaovou 6:2, 6:4, ve čtvrtfinále Ukrajinku Strakhovou 6:1, 6:4, v semifinále Bulharku Terziyskou 6:0, 3:6, 6:2 a ve finále
Rusku Kudermeetovou 7:5, 6:3.

ADAM PAVLÁSEK SE KONEČNĚ DOČKAL, získal svou první challengerovou
trofej. Letos prohrál ve finále v Římě
a na turnaji Prosperita Open v Ostravě
a ve svém třetím challengerovém finále se dočkal premiérového triumfu. Zisk
své dosud nejcennější trofeje slavil na
antuce v Popradu, kde zdolal ve finále
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Chilana Hanse Podlipnika-Castilla. Turnaj
měl dotaci 42 500 eur + H, do počítače si
připsal 90 bodů, společně s Norbertem
Gombosem přidal ještě finálovou účast
ve čtyřhře, prohráli s Jebavým a Šátralem. V prvním kole Pavlásek porazil Kazacha Nedovjesova 7:5, 3:0 ret., ve druhém Itala Bellotiho 6:3, 7:6, ve čtvrtfinále
vyřadil Pavlásek úspěšného kvalifikanta
z pražské Štvanice Jana Šátrala, v semifinále si poradil s čtvrtfinalistou letošního
UniCredit Czech Open Brazilcem Ghemem 6:3, 6:4. A vytoužené finále? Chilan Hans Podlipnik-Castillo 6:2, 3:6, 6:3.
Adam Pavlásek díky vítězství v Popradu
postoupil 166. místo ATP.

DIANA ŠUMOVÁ SE NA TUNAJI ITF
ŽEN s dotací 10 tisíc USD v nizozemském Alkmaaru probojovala do finále
dvouhry, ve kterém podlehla Belgičance Boeykensové 6:3, 4:6, 3:6. V prvním
kole Šumová překvapivě porazila první
nasazenou Polku Sandru Zaniewskou
6:4, 6:2, ve druhém jasně Němku Lisu
Ponomarovovou 6:2 6:1, ve čtvrfinále
stejně přesvědčivě Belgičanku Catherine Chantraineovou 6:1, 6:1 a v semifinále
čtvrtou nasazenou Melanii Klaffnerovou
z Rakouska 6:4 6:2.

NA TENISOVÝ OLYMP se postavil Jiří
Lehečka, na dvorcích plzeňského TK Slavia konala tenisová část Letní olympiády
dětí a mládeže 2015. Letošní 7. ročník
zahrnoval osmnáct sportovních odvětví, v tenise pak pouze kategorii staršího
žactva. Účastníky byly krajské reprezentace, dva hráči a dvě hráčky, nominačním
kritériem bylo trvalé bydliště. Hráči se tak
samozřejmě představili v odlišných dresech, než ve kterých startují za mateřské
kluby – a to i ti nejvýše nasazení. „Účast
na dětských olympijských hrách byla pro
starší žáky a žákyně určitě příjemnou
změnou, stali se členy krajských výprav,
zúčastnili se slavnostních ceremoniálů,
nejrůznějších akcí, které se v Plzni pořádaly, měli možnost seznámit se s vrstevníky z jiných sportů, i když – jak znám
tenisové turnaje, kdy děti musí hrát vedle
dvouhry i čtyřhru, tak moc volného času
mladí tenisté neměly,“ konstatoval sportovní ředitel ČTS Jaroslav Balaš. Dvacet
sportů, osmapadesát sportovních disciplín a 2299 účastníků, sto padesát sad
medailí, taková byla základní statistika
dětské olympiády. „Soutěže po zásluze
vyhráli Jiří Lehečka a Vanesa Nikolovová.
Velice dobré výkony předvedl Dalibor
Svrčina, který se probojoval do semifiná88

le a Tereza Vajsejtlová, ta byla ve finále,
oba jsou ročník 2002,“ dodával Jaroslav
Balaš. Na stupně vítězů se postavili zlatý
Jiří Lehečka (Středočeský kraj), stříbrný
Jonáš Forejtek (Plzeňský kraj) a bronzový Dalibor Svrčina (Moravskoslezský
kraj). V kategorii dívek byla zlatá Vanesa
Nikolovová (Ústecký kraj), stříbrná Tereza
Vajsejtlová (Středočeský kraj) a bronzová
Laura Benešová (Královehradecký kraj).
Jiří Lehečka vyhrál navíc s Jakubem Beranem i čtyřhru.

SEDM MEDAILÍ PRO MLADÉ TK AGROFERT. V první polovině července
se konala mistrovství České republiky
mladšího žactva jednotlivců, chlapci hráli
v Mostě, dívky v Liberci, hráči a hráčky TK
AGROFERT získali celkem sedm medailí.
Kateřina Mandelíková se probojovala do
finále dvouhry a spolu s Nelly Kněžkovou
(TK Sparta Praha) do semifinále čtyřhry.
Mandelíková ve finále nestačila na Karolínu Nováčkovou (TK Sport Kolovraty).
Natálie Jindrová byla semifinále dvouhry
a čtyřhry. Adam Jurajda se také ve dvouhře dostal mezi čtyři nejlepší, o postup
do finále prohrál s pozdějším vítězem
Martinem Dammem (I. ČLTK), titul ve čtyřhře získal se svým tradičním partnerem
Siniakovem ze Sparty. Také Lukáš Zavřel
získal bronz za semifinále čtyřhry.

JABLONEC CUP 2015, mezinárodní
turnaj do 14 let zařazený do okruhu
Tennis Europe vyhrál Jiří Lehečka (2001,
TK AGROFERT Prostějov), ve finále porazil Andrew Paulsona 6:3 3:0 ret. Byl navíc
úspěšný i ve čtyřhře s Jakubem Beranem (TK Sparta Praha) a potvrdil tak svou
současnou dominanci v České republice
kategorii starších žáků.

PRVNÍ ROČNÍK Memoriálu JUDr. Jiřího
Lendla a Jana Svobody, celostátní turnaj
nejvyšší kategorie „A“ dorostu v Ostravě
vyhrál ve dvouhře Štěpán Holiš (TK AGROFERT, 1998), ve finále porazil Marka
Dubského (SK HAMR) 6:3, 6:1. Další člen
našeho klubu Dominik Bartoň (1998) se
probojoval do semifinále dvouhry, kde
prohrál těsně se svým oddílovým kolegou 4:6, 6:2, 4:6.

MISTŘI EVROPY ANNA SLOVÁKOVÁ
A JIŘÍ LEHEČKA. Mistrovství Evropy jednotlivců do 14 let se konalo už tradičně
v Plzni, do 16 let v Moskvě a do 18 let

v Klosters, ve Švýcarsku. Prostějovský
TK AGROFERT měl v české reprezentaci zcela jednoznačně největší zastoupení, nejvíce ze všech klubů v ČR – sedm
mladých tenistů a tenistek. V Plzni nás
reprezentovali Jiří Lehečka a Anna Sisková, v Moskvě Anna Slováková a Magdaléna Pantůčková, v Klosters Vít Kopřiva
a Tereza Kolářová. Největšího úspěchu
dosáhli Jiří Lehečka, spolu s Paulsonem
napodobili loňský úspěch Jirouška s Holišem a ovládli soutěž čtyřhry. O titul mistrů Evropy zdolali ruskou dvojici Minin
a Skatov. Za výsledky Jirouška stojí trenérská práce jabloneckého Dušana
Hajátka. V Moskvě se Anna Slováková
jako nenasazená hráčka radovala z titulu
mistryně Evropy, na její raketě postupně
skočila Slovinka Novakova, Maďarka Demaová, Kuczerová z Polska, ani Kypřanka Omirou nenašla na tenistku z našeho
klubu recept. V semifinále nadělila Slováková Bosňance Berberovicové kanára
a ve finále ve třech setech udolala domácí tenistku Rybakinovou. Je to její největší dosavadní individuální úspěch, jejím
trenérem je Antonín Pánek.

DVĚ MISTROVSKÉ MEDAILE PUTOVALY do Prostějova z mistrovských šampionátů České republiky staršího žactva
jednotlivců, žáci hráli v Jablonci nad Nisou, žákyně ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Mistrovství se nezúčastnili naši nejlepší
z ročníku 2001, vzhledem k jejich nominaci na mistrovství světa do 14 let, které
se už posedmnácté konalo v Prostějově.
Nehráli Anna Sisková, Tereza Najmanová, Jiří Lehečka, Lukáš Jiroušek. Mistrem
ČR ve čtyřhře a zlato získal Dalibor Svrčina (2002!) společně s Kristiánem Kubíkem (OAZA Praha), Lukáš Vaculík (2002)
přidal semifinálovou účast a získal bronz
s Jakubem Beranem (TK Sparta Praha).

B&B CUP 2015, mezinárodní turnaj
mladšího žactva do 12 let zařazený do
okruhu Tennis Europe se hrál ve Zlíně,
Adam Jurajda se probojoval do finále ve
dvouhře a vítězství ve čtyřhře společně
se svým přemožitelem z finálového utkání ve dvouhře Polákem Maksem Kasnikowskim. Ve finále dvouhry prohrál Jurajda s Kasnikowskim 2:6, 4:6 a ve finále
čtyřhru společně porazili český pár Kračman, Mališ 6:3, 7:5.

PETRA
CETKOVSKÁ
VYHRÁLA
V POLSKÉ ROKIETNICI. Ve Wimbledonu prošla Petra kvalifikací, v Olomouci
se probojovala do finále a v polské Rokietnici vybojovala titul! V minulých měsících
ji trápila zranění, měla problémy s kyčlí,
od loňského US Open dlouho nehrála.
Cetkovská v průběhu týdne na antukových dvorcích tenisového centra Sobota
vyhrála pět zápasů v řadě, čtyři soupeřky
udolala až po třísetovém boji. V semifinále a finále byla dokonce set a brejk
dole. V semifinále proti krajance Martině
Borecké odvrátila mečbol, a ve finále
proti osmnáctileté Lotyšce Jeleně Ostapenkové (124. WTA) se dostala ze stavu
3:6 a 1:3, aby nakonec zvítězila 3:6 7:5
6:2. V prvním kole porazila Cetkovská
Gruzínku Shapatavaovou 6:4, 2:6, 6:4,
ve druhém Švýcarku Oprandiovou 6:3,
7:6(7), ve čtvrtfinále Holanďanku Hogenkampovou 6:4, 1:6, 6:2, v semifinále krajanku Boreckou 3:6, 7:6(6), 6:2 a ve finále
Lotyšku Jelenu Ostapenkovou. „K tenisu
se vracím po dlouhé přestávce, zaviněné
zraněním. Jsem moc ráda, že jsem tady
vyhrála. Děkuju trenérovi, pořadatelům
a sponzorům turnaje, ale hlavně mému
fyzioterapeutovi Barnabymu Perkovi, který se postaral o to, že jsem tu byla skvěle připravená na každý zápas,“ řekla po
slavnostním ceremoniálu Petra Cetkovská- Bývalá 25. hráčka světa si z Polska
odvezla svou celkově 23. trofej ze seriálu
turnajů ITF a druhou nejcennější v kariéře, turnaj byl dotován částkou 75.000
dolarů. Největší výhry dosáhla před pěti
lety na podniku s dotací 100 tisíc dolarů
v Jounieh. Na okruhu WTA si zahrála
pouze jedno finále v New Havenu 2011.

MISTROVSTVÍ EVROPY DRUŽSTEV
DO 16 LET, Summer Cup 2015 skončilo
velkým úspěchem českého tenisu, tým
ČR ve složení Markéta Vondroušová, Monika Kilnarová, Martina Kudelová, kapitán
Patrik Navara vyhrál zcela přesvědčivě.
Finálová skupina se hrála v Budapešti,
v prvním kole Češky porazily juniorky
Bosny a Hercegoviny 3:0, ve čtvrtfinále
Holandsko 3:0 a ve finále Rusko 2:0, čtyřhra se nehrála. Ve finále v prvním zápase
Kilnarová porazila Levashovou 7:5, 6:2,
druhý vítězný bod získala Vondroušová,
ve třech setech přehrála Rybakinovou
4:6, 7:6(2), 6:3. Jaké měl prostějovský
TK AGROFERT zastoupení v české mládežnické reprezentaci? Do 12 let: Adam
Jurajda, Kateřina Mandelíková, kapitán
chlapců Tomáš Kajlík. Do 14 let: Jiří Lehečka, Anna Sisková. Do 16 let: Monika
Kilnarová, kapitán dívek Patrik Navara.
Do 18 let: Vít Kopřiva, Tereza Kolářová,
kapitán chlapců Jiří Novák.
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NA 88. ROČNÍKU PARDUBICKÉ JUNIORKY, mistrovství České republiky
staršího dorostu, získali mladí tenisté TK
AGROFERT sedm medailí. Tu nejcennější
vybojoval Daniel Orlita (1997) ve dvouhře,
ve finále porazil oddílového kolegu Víta
Kopřivu (1997) 6:0, 6:3. Ten ještě získal
medaili za semifinále čtyřhry, do kterého se probojoval s Lukášem Vejvarou
(I. ČLTK). Ve čtvrtfinále Orlita přehrál
v důležitém zápase prvního nasazeného
a největšího favorita Pardubickém juniorky Patrika Rikla. „Zápas s Patrikem byl asi
nejlepší, co jsem kdy odehrál,“ říkal Orlita
po mistrovství ČR. Jakub Novák (1998)
vyhrál čtyřhru spolu s Patrikem Riklem
(TK Sparta Praha), porazili dvojici Petr Hájek (1997, TK AGROFERT), Pavel Motl (TK
Sparta Praha) 6:2, 2:6, 10:8. Prostějovská
Gabriele Knutsonová (1997) se probojovala do semifinále dvouhry a Magdaléna
Pantůčková (1999) společně s Terezou
Procházkovou (I. ČLTK) mezi čtyři nejlepší
deblové páry.

POSLEDNÍ LETNÍ TURNAJ Tennis
Europe do 14 let Eurovia Sparta Cup se
konal v pražské Stromovce a kralovala
mu stále ještě dvanáctiletá (22. 12. 2002)
Denisa Huňková. Je to zatím její největší
úspěch. V semifinále prostějovská Huňková nejdříve v dvou setech přehrála
domácí Kristýnu Lavičkovou 6:4, 6:1 a ve
finále Terezu Vajsejtlová (LTC Mladá Boleslav). 6:4, 6:3. Ve čtyřhře spolu Klárou
Novákovou (TK Slavia Plzeň) porazily ve
finále pár Vendula Krýslová (TK Škoda Plzeň), Tereza Vajsejtlová 4:6, 6:4, 10/5.

MLADÉ KOPANÉ SE DAŘÍ, hráči
z Prostějovska patří do chlapeckých
reprezentací U16 i U17, v případě děvčat
se jedná o družstva do patnácti a devatenácti let. Své vůbec premiérové pozvánky se dočkala teprve třináctiletá Viktorie
Suchánková, jež debutovala v dvojutkání
proti Bavorsku. V přípravě proti stejnému
soupeři naskočila za U19 i čerstvě sedmnáctiletá Klára Waltrová, jarní vítězka
první ligy dorostenek v barvách Slovácka
je již pevnou součástí tohoto celku a brzy
ji čekají kvalifikační boje o mistrovství
Evropy. Za chlapeckou šestnáctku si zahrál jeden z velkých talentů 1. SK Prostějov David Píchal, jenž dvěma góly zařídil
konečnou remízu 2:2, ještě lépe se mezinárodním turnaji vedlo duu Mojmír Chytil
- Robert Sivoň, kteří v minulosti přestoupili z Prostějova do Olomouce. A nyní přispěli k českému prvenství na celém klání. K tomu je navíc stabilně povolávanou
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reprezentantkou mezi ženami Gabriela
Matoušková a mezi muži střídavě získává
pozornost zdejší rodák Tomáš Hořava.

DO KOMENSKÉHO SADŮ V OSTRAVĚ
se po pětadvaceti letech vrátilo tenisové mistrovství republiky, letos jako PPL
Cup, hrálo se na dvorcích SC Ostrava
a TJ Baníku Ostrava. Prostějovský TK AGROFERT vybojoval čtyři medaile! Daniel
Knoflíček (1995) se probojoval do finále
dvouhry, prohrál s Michalem Fraňkem
(TC Realsport Nymburk) a byl v semifinále čtyřhry. Vít Kopřiva (1997) skončil
ve dvouhře v semifinále a prohrál s klubovým spoluhráčem Danielem Knoflíčkem.
Gabriela Knutsonová společně s Nikolou
Tomanovou (TK Slavia Orlová) vyhrála
čtyřhru, ve finále porazily pár Adéla Vančurová (TK DEZA Valašské Meziříčí), Eva
Plevová (Severočeská tenisová) 6:2, 6:2.
Kopřiva s Knutsonovou jsou věkem ještě
dorostenci (ročník 1997), oba startovali
na divoké karty ČTS. Pernilla Mendesová
(TK PRECHEZA Přerov) vyhrála dvouhru
žen. „Mistrovství České republiky mělo
vynikající organizaci a je dobře, že se
znovu otevřela tradice šampionátů v Ostravě. Tam se ve své době hrál nejlepší
tenis u nás, v Komenského sadech vyhrál
svůj první důležitý domácí titul slavný Ostravák Ivan Lendl, pamatuji si, to byl rok
1978 a vítěz wimbledonské juniorky hrál
v semifinále s wimbledonským vítězem
Janem Kodešem a ve finále pak porazil Zedníka. Prostě je dobře, že se opět
bude v Ostravě hrát o mistrovské tituly,
Ostrava vždy měla velkou tenisovou tradici a určitě ji k tomu dopomůže i pořádání českého mistrovství,“ konstatoval
sportovní ředitel ČTS Jaroslav Balaš.

PROSTĚJOVSKÉ FINÁLE V NEW
HAVEN! Co na to říkal Černošek? „Ve
svém věku mám právo být trochu sentimentální a finále v New Havenu, Kvitová
–Šafářová mě docela vzalo. Bral jsem to
jako dárek za to, co jsem tomu věnoval
a co ty holky tomu obětovaly. Tenis je
globální sport a konkurence je značná.“
Petra Kvitová vyhrála turnaj v New Havenu (WTA PREMIER, 754.163 USD) potřetí
v kariéře, poprvé proti ní stála klubová
kamarádka Lucie Šafářová. Kvitová získala třetí titul v sezoně a sedmnáctý celkem, Lucii Šafářovou porazila 6:7(6), 6:2
a 6:2. V New Havenu hrála Petra finále již
počtvrté za sebou a letošní triumf přidala
k titulům z let 2012 a 2014. „Je skvělý pocit
držet znovu trofej pro vítěze. Doufám, že
se mi podaří přenést formu na US Open,“

řekla Kvitová po zápase. V New Havenu potvrdila svoji výjimečnou finálovou
bilanci, z 22 účastí v boji o titul prohrála
jen pětkrát. Zároveň prodloužila svoji vítěznou sérii proti českým soupeřkám už
na šestnáct výher. Šafářová v prvním setu
výborně podávala, dobře returnovala
a agresivitou se Kvitové v prvním dějství
zápasu vyrovnala. V tie-breaku Šafářová proměnila třetí setbol, pak však přišly
velké chvíle Petry Kvitové, začala hrát
důrazněji, přesněji a Lucce povolila jen
čtyři hry. Finále vyhrála za dvě hodiny
a 18 minut, Šafářovou porazila i v sedmém
vzájemném zápase. Jak viděla finále
Lucie Šafářová? „Pár chyb jsem, bohužel, udělala a Petra toho dokázala okamžitě využít. Byl to samozřejmě zvláštní
zápas, když na opačné straně kurtu stojí
kamarádka, kterou dobře znáte. Ale nic
to nemění na to, že jsme se obě snažily
zvítězit,“ říkala Šafářová po zápase. Kvitová letos vyhrála v Sydney, kde v českém
finále porazila Karolínu Plíškovou, a poté
turnaj na antuce v Madridu.
Jaká byla cesta Petry Kvitové za titulem
v New Haven? V osmifinále porazila
Američanku Keysovou 4:6, 6:1, 6:2, ve
čtvrtfinále Polku Radwanskou 7:5, 6:4
a v semifinále Dánku Wozniackou 7:5,
6:1. Lucie Šafářová porazila v prvním kole
Rusku Gavrilovou 6:3, 6:4, v osmifinále
Rumunku Beguovou 6:3, 6:4, ve čtvrtfinále v česko-slovenském duelu přehrála
Cibulkovou 6:7(4), 6:4, 7:5, v semifinále
Ukrajinku Tsurenkovou 6:2, 7:6(4). Před
US Open ukončila Petra Kvitová spolupráci s psychologem Michalem Šafářem.

PROSTĚJOVŠTÍ STARŠÍ ŽÁCI STŘÍBRNÍ, ve finále mistrovství České republiky družstev staršího žactva, které se
hrálo už tradičně v Rakovníku, prohráli ve
finále s pražskou Spartou. Pod vedením
kapitánů Ivo Šilhánka, Tomáše Kajlíka
a Tomáše Josefuse porazil prostějovský
TK AGROFERT v 1. kole tým Severočeská
tenisová 7:2, v semifinále stejným poměrem I. ČLTK a ve finále po vyrovnaném
boji podlehl pražské Spartě 4:5. V souboji o třetí místo I. ČLTK Praha porazil
TK Precheza Přerov 5:4. Pro statistiky výsledek finále: TK AGROFERT Prostějov –
TK Sparta 4:5: Zgirovsky – Filip 6:3, 2:6,
2:6, Lehečka – Paulson 6:3, 2:6, 5:7, Šebestová – Wojciková 6:1, 6:2, Sisková –
Lavičková 2:6, 6:4, 3:6, Jiroušek – Beran
6:3, 6:4, Šmédek – Krumich 7:6, 4:6, 4:6,
Šebestová, Sisková – Wojciková, Lavičková 6:3, 6:1, Zgirovsky, Lehečka – Paulson, Beran 5:7, 6:3, 3:6, Jiroušek, Svrčina
– Barnat, Stuchlík 3:6, 6:2, 7:6.

PROSTĚJOV ZVEŘEJNIL na začátku
září výsledky hospodaření města za první pololetí. Příjmy magistrátu totiž výrazně
převyšují výdaje, a to o plné desítky milionů korun! „Upravený rozpočet města
na rok 2015 činí v položce příjmů zhruba
739 milionů korun a k 30. červnu tohoto roku jsme příjmy naplnili do výše 410
milionů korun. To znamená, že příjmy
rozpočtu v polovině roku byly naplněny
z 55,5 procenta. Co se týká výdajů, ty
byly celoročně naplánovány ve výši 904
milionů korun, skutečnost za první pololetí činí 337 milionů. Výdaje jsou tedy
zatím plněny zhruba na sedmatřicet procent. Když toto všechno sečteme, mohu
konstatovat, že v průběžném hospodaření města skončilo první pololetí roku 2015
kladným saldem ve výši 73,5 milionu korun,“ konstatoval na tiskové konferenci
primátor Statutárního města Prostějova.

ZEMŘEL HERALDIK JIŘÍ LOUDA, AUTOR STÁTNÍHO ZNAKU, jedna z největších osobností, oceněných v roce
2007 v anketě Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti kultury. Skonal 1. září
v Olomouci a bylo mu 94 let. Čím vším byl
Jiří Louda? Vojákem, francouzským legionářem, parašutistou, vězněm, dělníkem
i knihovníkem. Zúčastnil se bojů ve Francii i obrany Anglie. Jako telegrafista byl
v rámci skupiny Bronze připravován k výsadku do protektorátu v období po atentátu na Heydricha. Jiří Louda byl oceněn
řády a vyznamenáními, mj. Československým válečným křížem, Medailí Za zásluhy, kterou obdržel při příležitosti státního svátku 28. října 2000 od prezidenta
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Václava Havla. Z heraldického ateliéru
Jiřího Loudy pochází i nová úprava olomouckého znaku s písmeny SPQO znak
Olomouckého kraje, pro město Prostějov
vytvořil prapor. První návrh Jiřího Loudy
na státní znak pochází z roku 1968, ten
pak byl po rozdělení Československa přijat. „Heraldika mne zaujala v Anglii, kde
je snad už od dob Eduarda III. Vyznavače (pozn. anglický král Eduard III. Vyznavač, asi 1004 – 1066). Měl jsem to štěstí,
že jsem se setkal s Karlem VI. Schwarzenbergem, který mě ,,učil“. Nepovažuji
se za výtvarníka, jen kreslím znaky,“ řekl
při oslavě svých osmdesátin Jiří Louda.
SINGLOVÝ TITUL A OSMNÁCT ATP
BODŮ si z turnaje ITF futures s dotací 10
tisíc USD v srbské Subotici odvezl Václav
Šafránek (1994). Jak šel čtvrtý nasazený
Šafránek za titulem? V prvním kole porazil Poláka Wojnara 7:5, 6:7(3), 6:1, ve druhém kole přehrál Robina Staňka 7:5, 5:7,
6:3, ve čtvrtfinále Rumuna Luncanu 6:4,
6:1, v semifinále mu vzdal Miki Jankovic
a ve finále zdolal Itala Bortolottiho 4:6,
7:6(4), 6:1.

NA TURNAJI ITF ŽEN v chorvatském
Čakovci s dotací 10 tisíc USD se Gabriela
Pantůčková (1995) probojovala do finále
dvouhry. Třetí nasazená Gabriela porazila v otvíracím kole Joldicovou z Bosny
a Hercegoviny 6:2, 6:1, ve druhém Slovenku Juhaszovou 6:3, 6:0, ve čtvrtfinále
Slovinku Potočnikovou 7:5, 6:3. V semifinále Pantůčková vyřadila Maďarku Buktovou 6:2, 6:2 a až ve finále ji zastavila
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Američanka Nicole Coopersmithová, Gabriela Pantůčková prohrála 6:7(2), 6:3, 1:6.

V POLSKÉ POZNANI na turnaji futures
s dotací 15 tisíc USD nestačil Zdeněk Kolář (1996) na Francouze Alexe Michona.
Probojoval do semifinále dvouhry a prohrál s pozdějším vítězem 2:6, 2:6. V prvním kole vyřadil Brazilce Santannu 7:6(5),
6:1, ve druhém jeho krajana Kirche 7:5,
7:6(8), ve čtvrtfinále přehrál domácího
tenistu Ciase 6:2, 6:1.

TK AGROFERT se představil na US
Open, dříve než se čekalo, skončila
šestá nasazená Lucie Šafářová, i kvůli
drobnému zranění nestačila na Ukrajinku Curenkovou. O kolo později na sebe
výrazně upozornila Petra Cetkovská, na
centrálním dvorci v utkání proti loňské
finalistce Caroline Wozniacké dokázala
odvrátit čtyři mečboly a senzačně zvítězila. „Bylo to úžasné. Diváci mě ke konci povzbuzovali víc než soupeřku. Je to
jedno z největších vítězství v mé kariéře,“ radovala se prostějovská rodačka.
Jiří Veselý vyřadil nasazeného Chorvata
Karloviče v pěti setech. „Měl jsem solidní servis a ve výměnách jsem byl lepší,“
těšilo prostějovského tenistu. Nedařilo
se Tereze Smitkové, její cestu turnajem
ukončila domácí Keysová. V soubojích
o postup do osmifinále měl prostějovský
tenis poloviční úspěšnost. Veselý musel
své utkání s Američanem Isnerem vzdát
po druhém setu. „Nemohl jsem pořádně

hýbat hlavou. Snažil jsem se to na kurtu
vydržet, ale bylo to čím dál horší. Strašně mě to mrzí,“ litoval český tenista. Cetkovská nestačila na pozdější šampionku
Italku Pennettaovou, i když jednoznačně
vyhrála první sadu. „Porážka bolí, ale musím uznat, že mi trošku chyběla energie.
Ve třetím kole už nikdo není stoprocentní,“ hodnotila zápas Petra Cetkovská.
Do druhého grandslamového týdne se
posunul Berdych, když přehrál Španěla
Garcíu-Lopéze a Petra Kvitová po vítězství nad Slovenkou Schmiedlovou. Kvitová pak poprvé postoupila mezi nejlepší
osmičku, a přes nemalé zdravotní starosti
srdnatě bojovala o postup do semifinále.
Závěr americké části sezony tak čtvrté
hráčce světa vyšel, vyhrála devět zápasů
v řadě. „Ve čtvrtfinále mi došly síly, přesto
jsem spokojená,“ uvedla česká jednička.
Přesto měla zápas o semifinále s Italkou
Flavii Pennettaovou výborně rozehraný,
vedla 6:4 a 3:1, škoda, duel ve třech setech ztratila. „Ke konci jsem už nemohla,“
přiznala po zápase Petra. Tomáš Berdych
bez větších potíží postoupil do osmifinále, v něm už ale našel přemožitele. S
Richardem Gasquetem vedl 1:0 na sety,
v dalších sadách však už dominoval francouzský tenista. „Od druhé sady jsem
přestal využívat své šance a to byl největší problém. Soupeř hrál lépe a lépe,
všechno se otočilo proti mně. Prohra je
trpká, ale musím se dívat dopředu. Ve
sportu se vyhrává, nebo prohrává. Ve
druhém případě se z toho musíte otřepat
a pokračovat dál. Tenis mě pořád baví
a to je hlavní,“ komentoval své vystoupení na US Open Berdych.

ho. Letos si zahrál finále v Dauhá, Rotterdamu a Monte Carlu, v květnu se poprvé
v kariéře posunul na čtvrté místo žebříčku
ATP. „Snažím se pro tenis dělat maximum
každý den. Chci být co nejlepší, vyhrávat
co nejvíc zápasů, být co nejvýš na žebříčku. A to jde samozřejmě ruku v ruce
s tím, že se mi může povést nějaký takový
výsledek, popřípadě vyhrát i Grand Slam.
Když se to nepovede, tak tam holt byli jiní
a lepší. Ale musím vědět, že jsem pro to
udělal maximum. To je pro mě to nejdůležitější,“ prohlásil nedávno. Je výraznou
tváří značky H&M. Dlouhou dobu chodil
s Lucií Šafářovou, před čtyřmi lety se rozešli a letos v létě se oženil s modelkou
Ester Sátorovou. Přejeme hodně zdraví
a síly. „Snažím se pro tenis dělat maximum každý den. Chci být co nejlepší,
vyhrávat co nejvíc zápasů, být co nejvýš
na žebříčku. A to jde samozřejmě ruku
v ruce s tím, že se mi může povést nějaký takový výsledek, popřípadě vyhrát
i Grand Slam. Když se to nepovede, tak
tam holt byli jiní a lepší. Ale musím vědět,
že jsem pro to udělal maximum. To je pro
mě to nejdůležitější,“ prohlásil nedávno
aktuálně pátý hráč světového žebříčku.

TOMÁŠ BERDYCH OSLAVIL sedmnáctého září třicátiny. V rodném Valašském
Meziříčí začínal hrát tenis v pěti letech,
jako talentovaný mladší žák přešel do
Prostějova a právě s naším klubem je
spojena celá jeho vynikající kariéra.
Krátce po osmnáctých narozeninách si
v baráži s Thajskem v září 2003 úspěšně odbyl debut v Davisově poháru, brzy
se stal týmovou jedničkou, největší oporou a spolu s Radkem Štěpánkem v letech 2012 a 2013 slavnou týmovou trofej
vyhráli. Získal deset turnajových titulů
a jeho největším snem je uspět na Grand
Slamu. Zatím byl nejdále ve finále Wimbledonu v roce 2010, tehdy prohrál
s Rafaelem Nadalem. Bývalý svěřenec
Jaroslava Navrátila, později Tomáše Krupy si na odměnách vydělal už více než
22 milionů dolarů. V zimě před letošní
sezonou angažoval Daniela Vallverdua,
někdejšího kouče Brita Andyho Murray93
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Co připravujeme?
Finále Fed Cupu
Champions League
Aplaus
AGEL chce dál kralovat
Večer mistrů
Extraliga
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ČR – RUSKO, FINÁLE FED CUPU
2015 bude jednou z největších sportovních událostí letošního roku v České
republice a vše naznačuje, že je o tento
zápas velký zájem i mezi ruskými tenisovými fanoušky. Zápas se uskuteční
14. a 15. listopadu v pražské O2 Areně
a proti Češkám by mohla také nastoupit
po US Open světová trojka Maria Šarapovová. Co říká vynikající bilanci českého fedcupového týmu Miroslav Černošek? „Čtvrtá účast ve finále za posledních
pět let a šance získat čtvrtý titul je skvělý
počin. Osobně si cením, že o postup
se opět zasloužily prostějovské hráčky.
S Luckou Šafářovou pracujeme od jejích
devíti let, s Petrou Kvitovou od patnácti.
Máme radost, že se jim daří. Poděkování
patří všem hráčkám i celému realizačnímu týmu a partnerům, kteří nás podporují. S jejich pomocí se nám daří vytvořit
odpovídající zázemí a navodit skvělou
týmovou atmosféru. S obsazením finále jsem maximálně spokojený. Předpokládám, že kvůli účasti na olympiádě
v Riu bude v ruské sestavě Šarapovová,
i to dodá zápasu velký náboj. A fanoušci
se můžou těšit na skvělou podívanou,“
říká majitel společnosti Česká sportovní,
která pro ČTS zajišťuje národní týmovou reprezentaci. S tenistkami Ruska,
respektive Sovětského svazu, se Češky utkaly dosud pětkrát, třikrát vyhrály,
naposledy v roce 2011 v Moskvě, právě
tam začal velký český vítězný fedcupový seriál. Samozřejmě, hned se hledaly
odpovědi na otázku, zda se v ruské sestavě objeví Maria Šarapovová. Co říkala po Wimbledonu? „Uvidíme. Finále je
v Česku až v listopadu, do té doby se
může stát spousta věcí,“ řekla Ruska.
„Především pro špičkové hráčky je
sezona extrémně dlouhá a náročná.
Zvláště dvoutýdenní Grand Slamy z vás
vysají spoustu sil, na nich si nemůžete dovolit zaváhat. Pak je na konci října
Turnaj mistryň v Singapuru a dva týdny
po konci Tour je ještě finále Fed Cupu.
Šílený program!“ dodala pětinásobná
grandslamová šampionka. „Načasování
těchto událostí je opravdu nešťastné.
Přijde mi, že nikdo z těch, kteří vytváří
kalendář Fed Cupu, nemyslí na hráčky,
které dojdou daleko na Grand Slamech.
Nedochází jim, kolik mentální a fyzické
síly to vyžaduje. A naplánovat Fed Cup
hned po Grand Slamu, to podle mě
nemá smysl.“
Co říkal v polovině července na tiskové
konferenci o startu Šarapovové šéf ruského tenisu Šamil Tarpiščev? „Účast, či

neúčast Šarapovové, vím, že to mnohé
zneklidňuje, sám jsem ale vnitřně přesvědčený, že hrát bude.“ Fed Cup Šarapovová by měla hrát i proto, aby mohla
startovat na olympijských hrách v Riu.
V Londýně 2012 získala stříbro a v Rio
de Janeiro by ráda zlato. „V Londýně to
byla skvělá zkušenost. Vyrůstala jsem
v Rusku, kde je olympiáda součástí kultury a má obrovskou váhu. Proto byl odjakživa můj sen zúčastnit se Her,“ řekla
rodačka ze sibiřského Nyaganu, která
dlouhodobě žije v USA.

VOLEJBALISTKY VK AGEL v Champions League vstupují do svého osmého ročníku, v minulých sedmi pětkrát
postoupily do dalších bojů! Loni prostějovské volejbalistky způsobily doslova
šok ve skupině A, skončily třetí a postoupily do play-off. „V našem sedmiletém působení v Lize mistryň jsme určitě dosáhli
nejhodnotnějšího úspěchu v oddílových
dějinách, kvalita všech tří našich soupeřů v základní skupině byla mimořádná,
řekl bych, vyšší už snad být nemohla.
Porazili jak obhájce trofeje Dynamo
Kazaň, tak nesmírně bohatou Rabitu Baku
i velmi ambiciózní Chemik Police, přičemž
tyhle celky mají ve svých kádrech vesměs
vynikající hráčky nejvyšší světové úrovně. A máme radost, když jsou Prostějováci právě díky volejbalu na své město
pyšní a že mu coby nejúspěšnější ženský kolektivní sport na území ČR děláme
v naší republice i daleko za jejími hranicemi dobré jméno,“ hodnotil loňské
vystoupení v Champions League šéf VK
AGEL Petr Chytil. A s kým budou hrát prostějovské volejbalistky letos? Vídeňský
palác Hofburg byl dějištěm slavnostního
losování volejbalové CEV DenizBank
Champions League 2015/16 a přisoudil
jim známé soupeře, ve skupině C náš tým
narazí na obhájkyně trofeje, turecký velkoklub Eczacibasi Istanbul a zopakuje si
dvojzápas s polským celkem Chemik Police. Skupinu C ještě doplnil italský Pomi
Casalmaggiore. Kouč Miroslav Čada
i přes těžký los věří, že jeho svěřenkyně
mohou navázat na loňský úspěch. Soutěž začne úvodními zápasy 27. října.

APLAUS 2015, tradiční divadelní přehlídka má před sebou osmý díl. Co nabídne? V prvním říjnovém týdnu představení Yasmina Reza: ŽIVOT NA TRIKRÁT
v podání Štúdio L+S Bratislava. Hrají
Milan Lasica, Emília Vášáryová, Milan
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Prostějovská cesta
extraligou
1993
- postup do první ligy
1994
- postup do extraligy
1995
-TK AGROFERT Prostějov
1996
TK AGROFERT Prostějov
vítězí na dvorci, na základě rozhodnutí VV ČTS byla
utkání Hingisové kontumována, v doplňkovém finále
vyhrál TK Přerov ESTA
1997
- TK SEZOOZ Prostějov
1998
- TK SEZOOZ Prostějov
1999
- TK AGROFERT Prostějov
2000
- TK Sparta Praha.
2001
- extraliga se nehrála, ČR hrála barážový duel v Davisově
poháru
2002
- TK AGROFERT Prostějov
2003
- TK Česká sportovní
2004
- TK Česká sportovní
2005
- TK NERIDÉ
2006
- TK NERIDÉ
2007
- TK AGROFERT Prostějov
2008
- TK AGROFERT Prostějov
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Kňažko, Marta Sládečková, režie: Martin
Porubjak. V polovině října bude na programu hra Petera Shaffera AMADEUS
(tj. MILOVANÝ BOHEM) – HOMMAGE
À MILOŠ FORMAN, předvede ji soubor
Divadlo Husa na provázku, Brno. Hrají
Miroslav Donutil, Monika Matoušková,
Martin Donutil, Simona Zmrzlá, Jan Kolařík/Robert Mikluš, Pavel Zatloukal/Petr
Oslzlý, Nicole Maláčová, Vladimír Hauser, Ivana Hloužková ad., úprava a režie
Vladimír Morávek. Třetím představením
v druhé polovině října je hra Jiřího Hubače GENERÁLKA, představí ji Divadlo Na
Jezerce. Na jeviště přijdou Jiřina Bohdalová, Radek Holub, Petr Vacek, Zdeněk
Hruška, Martin Sitta, Zdeněk Maryška/
Petr Pelzer, režie atraktivního divadelního představení se ujal Radek Balaš.
I letos se uskuteční tradiční hlasování prostějovského divadelního publika
o nejúspěšnější představením přehlídky
APLAUS, loni to vyhrála komedie Jistě,
pane premiére!“ v podání pražského
Divadla Bez zábradlí.
Divadelní festival APLAUS má už své
pevné místo v prostějovském kulturním
kalendáři. „Na začátku jsme uvažovali
v horizontu tří let. Teď máme za sebou
sedmý ročník a opět jsme ve spolupráci
s Městským divadlem nabídli vynikající
představení. Řečeno sportovní mluvou
– jedeme dál, navíc divadelní přehlídka
Aplaus je přesně tím projektem, který
oslovuje občany našeho regionu, a to je
nejdůležitější,“ říká jednatel TK PLUS Petr
Chytil.

VOLEJBALISTKY VK AGEL získaly sedmý titul v řadě, ve finále play off porazily
naprosto jasně pražský Olymp 3:0 na zápasy. „Vyhrávat domácí tituly je už pro nás
skoro samozřejmé, máme v Prostějově
vynikající podmínky a navíc jsme i výrazně posílili, bude zajímavé sledovat – jak
se prosadí Kubánky, které jsme získali,“
říká kouč Čada. Prostějovské volejbalistky budou mít v nadcházející sezóně ve
svém kádru hned tři vynikající Kubánky,
kromě univerzálky Liannes Simon, která
s Agelkami bojovala už v minulém ročníku, to budou také dvě smečařky Melissa
Vargas a Sulian Matienzo.
Z čeho má šéf prostějovského volejbalu Petr Chytil velkou radost, je zvyšující
se úroveň mládežnických týmů. „Hlavně dvě nejstarší věkové kategorie mládeže se v uplynulých letech každým
rokem zkvalitňovaly, naše kadetky patřily
už dlouho na úplnou špičku v republice
a teď své dlouhodobé snažení

korunovaly ziskem mistrovského titulu
v extralize, což je vynikající úspěch! Navíc
i juniorky pokračovaly v trvalém zlepšování
a vybojovaly republikový bronz, který
má v nejvyšší kategorii před přechodem
mezi ženy velkou cenu. Během pouhých
několika let jsme se intenzivní každodenní prací dostali s naší mládeží na úroveň
dlouhodobě renomovaných center pražského Olympu a Brna, za což patří velké uznání i poděkování všem koučům,
v čele s šéftrenérem Jaroslavem Matějem i samotným talentovaným hráčkám.“
A jak bude vypadat příští sezona? „Chceme navázat na výsledky letošní sezony,
podmínkou je zachování přibližně stejného finančního rozpočtu. A v této souvislosti chci nejvíce ze všeho poděkovat
za podporu našim stěžejním partnerům,
bez jejichž pomoci by taková cesta určitě
nebyla možná. Jde o společnost AGEL
coby titulárního sponzora VK Prostějov,
dále město Prostějov, Olomoucký kraj
či Železárny Annahütte jako další klíčové
partnery oddílu a všechny ostatní sponzory, kteří se svým příspěvkem podílejí
na úspěších prostějovského volejbalu,“ dodává předseda Správní rady VK
Prostějov Petr Chytil.

VEČER MISTRŮ A MEDAILISTŮ, ocenění výkonů nejúspěšnějších mládežnických tenistů prostějovského klubu
se bude konat v polovině prosince
počtrnácté v kongresovém centru
Hotelu Tennis Club. „Je to váš večer,
děkuji všem, kteří proslavili prostějovský
tenis,“ říkal loni v nabitém sále šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek.
„Kráčíme správnou cestou a jsem rád, že
tu vidím spoustu rodičů, babiček a dědečků, všem bych chtěl poděkovat, je to výsledek především vaší práce.“ Šéf českého tenisu Ivo Kaderka byl zatím na všech
prostějovských slavnostech oceňování
nejlepších mladých tenistů a osobností. „Pokaždé jsem tu zažil fantastickou
atmosféru, Mirek Černošek ví, že je
dobré nejen vyznamenat mladičké mini
a babytenisty, stejně jako žáky a dorostence, co je však pro něj hodně důležité – ukázat jim ty, kteří sedí u stolu jen
kousek od nich, wimbledonskou šampionku Petru Kvitovou či Jirku Veselého,
poznat Jirku Nováka, který byl pátý na
světě. Být s nimi v jednom sále a hlavně jim naznačit, že když udělají všechno
pro naplnění svých tenisových snů, mohou být třeba jednou jako oni. Mají před
sebou ještě přetěžkou a hodně dlouhou cestu, ale právě při téhle příležitosti
poznají, že je to možné. A rozhodně

je to krásná, noblesní, zklidňující, milá
akce, která i rodičům jasně ukazuje, že
své děti mají opravdu v nejlepším klubu
u nás a jednom z nejlepších na světě.“
Tvrdí to i Petra Černošková, ředitelka
tenisových projektů TK PLUS. „Jsme jasně nejlepším klubem v České republice
a je dobře, že děti a také jejich rodiče při
Večeru mistrů viděli velké hvězdy, Petru
Kvitovou, Jirku Veselého a další. Jejich
cestu ovlivňuje opravdu hodně faktorů
a navíc musí mít hodně štěstí, aby došli
úspěšně do cíle. V začátcích je to především o co nejrozumnějších rozhodnutí
rodičů a je třeba říct, že první krok udělali hodně dobrý. Jejich děti jsou v klubu,
kde mají určitě největší šance projevit
svůj případný talent. Mají výborné trenéry, dokonalý sparing, ty nejzářivější vzory
hned vedle sebe.“

O OSMÝ EXTRALIGOVÝ TITUL V ŘADĚ
A TŘINÁCTÝ CELKEM bude na začátku druhé poloviny prosince usilovat TK
AGROFERT. „Víme, že patříme mezi největší favority, nezříkáme se této role, ale
co je pro nás v posledních letech hodně
důležité – chceme, aby dostaly co největší příležitost naše mladé naděje,“ říká
ředitelka tenisových projektů TK PLUS
Petra Černošková. Jak vypadala loňská
cesta za dvanáctým titulem? V prostějovské skupině vyhrál TK AGROFERT
Prostějov nad I. ČLTK Praha 5:4, nad
LTK Liberec 5:1 a stejným poměrem pak
porazil ve finále tým TK Precheza
Přerov za přispění českých jedniček
Petry Kvitové a Tomáše Berdycha. Svého

hanáckého rivala porazili favorizovaní prostějovští tenisté ve finále potřetí
za sebou, ze sedmi finalových duelů
celkem šestkrát, v prvních třech letech
se finálový soupeř jmenoval TK Precolor, v posledních třech sezonách TK
Precheza.
Co říká extraligové filozofii a zájmu hráčů
nastoupit za svůj klub Miroslav Černošek? „Tenis je vysoce individuální sport,
na turnajích hraje každý sám za sebe
a tak se nabízí hodně málo možností –
dosáhnout na společný tenisový úspěch
a užít si kolektivní radost. Přitom vítězné
týmové oslavy patří mezi ty nejkrásnější.
Máme radost, že si to hráči TK AGROFERT Prostějov uvědomují, a opakovaně
usilují o společná vítězství. Od nejmladších věkových kategorií, přes dorost až
po dospělou extraligu smíšených družstev. Jsme opravdu jeden tým, bez ohledu na ročník narození. I v tom je kouzlo
našeho klubu, který patří dlouhodobě
mezi nejlepší. Osobně mě těší, že i velké hvězdy po náročné sezoně věnují
svůj čas mateřskému klubu a v předvánočním čase hrají často náročné zápasy
v extralize, která, při vší úctě, nedosahuje věhlasu grandslamových turnajů. I tím
dávají najevo svoji sounáležitost s naším
klubem.“

2009
- extraliga se nehrála, ČR postoupila do finále DC
2010
- TK AGROFERT Prostějov
2011
- TK AGROFERT Prostějov
2012
- TK AGROFERT Prostějov
2013
- TK AGROFERT Prostějov
2014
-TK AGROFERT Prostějov
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Čekat věrné služby od svého
mazlíčka není řešení.

S novými explozivními Rush Pro 2.0 budete včas
u každého míče, ať jste kdekoli na kurtě a budete se
moci soustředit na svůj vítězný úder.

U konto

Náš účet vám
bude zdarma
sloužit 10 let.
Stačí si měsíčně posílat příjem
ve výši alespoň 12 000 Kč.
www.unicreditshop.cz

Garance podmínek – Banka tímto klientovi zaručuje poplatkové zvýhodnění po dobu deseti let od uzavření smlouvy, pokud bude majitel účtu splňovat všechny stanovené podmínky pro tento typ produktu. Výše měsíčního poplatku za
98 který bude účtován při nesplnění podmínek, se může změnit podle míry inflace v ČR a výše měsíčního limitu pro příchozí platby podle průměrné mzdy v ČR.
vedení konta,
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR:
AMER SPORTS Czech Republic s. r. o., www.amersports.cz
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Kvalita prověřená časem
Quality Through The Ages

KontislitKy :: bloKy :: bramy :: sochory :: Kolejnice :: drobné Kolejivo
:: úhelníKy rovnoramenné :: KrUhovÁ, ČtvercovÁ a ŠestihrannÁ ocel :: tyČe taŽené a loUPané
:: PlochÁ a ŠiroKÁ ocel :: vÁlcovaný drÁt :: betonÁřsKÁ ocel :: ocelové bezeŠvé trUbKy
cast blooms and billets :: blooms :: slabs :: billets :: rails :: railWay accessories
:: eQUal anGles :: roUnd, sQUare, and heXaGonal steel :: draWn and Peeled bars
:: seamless steel tUbes :: Wire rods :: Flat bars and Universal Plates :: reinForcinG bars

M o r av ia Ste e l a . S., T ř inec-S Tar é M ěS To, PrůMySlová 1000, 739 70 T ř inec
T el .: +420 -558-537 301, +420 -558-532 066, fa x: +420 -558-324 355, w w w. Mo r av ia-S T eel .c z

