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Vážení příznivci TK PLUS,

měl jsem ohromnou radost, když se nám po pěti letech opět podařilo vyhrát 
extraligu a získali jsme titul jen pro náš klub. Byl pátek, polovina září a na 
verandě našeho pověstného domečku se slavilo. Jirka Novák odpoledne 
porazil v důležitém zápase přerovského Šnobla, Tomáš, třebaže ho na US 
Open zaskočila nepříjemná zdravotní indispozice, obětavě nastoupil na 
postu jedničky a hodně nám pomohl. A pak se v náladě klubové spoko-
jenosti připíjelo z velkého poháru. Samozřejmě slavil i Jirka, který byl stejně 
jako Michal Tabara u našeho prvního týmového zlata.

Proč to však připomínám? Přišel jsem do naší firmy čtrnáct dní před prv-
ním extraligovým titulem, psal se pětadevadesátý, v té době byl čerstvě 
otevřen překrásný hotel, hrálo se na novém, i když ne zcela ještě hotovém 
centrkurtu, a všem se splnil velký sen – Prostějov vyhrál extraligu. Dr. Černo-
šek znovu získal Martinu Hingisovou, Janu Novotnou, v týmu byl prostějovský 
odchovanec Karel Nováček a tehdy dvacetiletý Jirka Novák, který se stal 
mým velkým kamarádem. Poprvé jsem se setkal se zástupci „sedmé velmo-
ci“, při své premiérové akci jsem měl na starost tiskové středisko. I tenkrát 
se všichni moc radovali, ale já byl v Prostějově jen dva týdny, měl jsem za 
sebou první jednání s Frantou Mackem, který uměl všechno zařídit a nyní se 
na nás už dívá z nebe. Byl jsem nový, kolem Mirka Černoška jsem zpočátku 
chodil velkým obloukem, pak jsem s ním však začal trávit stále více času 
při pravidelných cestách do Prahy  
a poznával většinu našich obchod-
ních partnerů. Dnes vím, že setkání 
s Mirkem a práce po jeho boku mi 
daly víc, než červený diplom marke-
tingu nějaké prestižní univerzity. Jsem 
rád, že jsem byl u toho, když se z pro-
stějovského tenisového klubu stávala 
jedna z nejprestižnějších sportovních 
agentur.

S Jirkou jsem pak proseděl hodně 
večerů, radoval se z jeho turnajových 
titulů a vynikajících výkonů v Davisově 
poháru. Čím dál víc jsem si uvědomo-
val vizionářskou sílu Mirka Černoška  
a Milana Matzenauera, pomáhal 
jsem vytvářet prostějovskou partu, 
která, když se spojí – dokáže velké věci. S léty přibývaly dokonale zorganizo-
vané akce, sílila prestiž TK PLUS, narůstaly počty přebornických titulů, krásněl 
náš areál. Stali jsme se agenturou JÁGR Teamu, dali jsme lesk atletické Zlaté 
tretře, pozvedli tenisový Czech Open, máme úspěšný tým v basketbalové 
Mattoni NBL, hrajeme volejbalovou extraligu žen a výrazně se podílíme na 
regionálních a sportovních událostech. Kdo něco znamená v českém spor-
tu, spolupracoval s námi, kdo něco znamená v českém showbyznysu, vystu-
poval u nás. Na našich akcích se představili olympijští vítězové, světoví šam-
pióni, vítězové Davisova poháru či Stanley Cupu. Kdo něco velkého vyhrál, 
byl u nás. Na konci tisíciletí jsme vyhlásili anketu Sportovní osobnosti století, 
zorganizovali největší charitativní akci Sportovní hvězdy dětem. Agentura TK 
PLUS se s přirozenou pravidelností dostávala na špičku českého sportovního 
marketingu a není snad akce, kterou bychom neuměli zajistit. 

Když jsem přišel do naší firmy bylo „Berďovi“ deset a „Šafina“ chodila do
druhé třídy. Oba dnes proslavují náš klub, hrají největší týmové soutěže na 
světě. A proměněný mečbol Radka Štěpánka v SAZKA Aréně pro mě zna-
menal, že Prostějov – symbolicky – porazil Švýcarsko i s geniálním Rogerem 
Federerem. Tomáš i Radek mají za svým jménem napsáno TK AGROFERT 
Prostějov... 

Ano, ve chvíli, kdy se v teplé zářijové noci oslavoval extraligový titul, jsem si 
vzpomněl na své první kroky v naší firmě. Hlavou mi prolétla setkání s Bub-
kou, McEnroem, Lendlem, Hingisovou, Čáslavskou, Zátopkovou, Jágrem, 
Železným, Šebrlem a mnoha dalšími velkými osobnostmi. Ale nejen s nimi 
– měl jsem a mám šanci pravidelně se potkávat s prostějovskými nadšenci, 
fanoušky a věrnými příznivci našeho klubu, třeba v baru „U Langrů.“ Každý 
den se na sebe sice nesmějeme, ale jsem rád, že mohu být v takové partě, 
jaká v TK PLUS je. Věřte, každý takové štěstí nemá...

                        Mgr. Petr Chytil 
                              jednatel TK PLUS

P. S. A ještě dovolte. Prostějovské volejbalistky vstoupily do extraligy, mám 
tenhle projekt ve firmě na starost a tak mi přejte, abych měl starostí co 
nejméně...

Připravujeme52 VEČER MISTRŮ, VOLEJBALOVÁ EXTRALIGA

SNÍDANĚ S PREMIÉREM20

BRÁNA DO SVĚTA VELKÉHO TENISU

BK PROSTĚJOV30 S ČÍM PŘILETÍ ORLI

40 MICHAL KONEČNÝ MISTREM EVROPY

41 JAROMÍR JÁGR V TŘINCI
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TOMÁŠ

Tvář Tomáše Chrenka zná skoro každý. V posledních deseti 

letech se tento charismatický ocelářský boss s velkou pra-

videlností objevuje tam, kde se něco významného děje. 

Někdy vystupuje v hlavní roli a když ustoupí do zákulisí, 

je mnohdy ještě razantnější. Dobře ví, jak dojít k úspěchu 

a rozhodně nepatří k těm, kteří touží, aby ho někdo klepal 

po ramenech. Pomáhá a nemusí o tom nikdo vědět.

Proměňovat  vize 

ve skutečnost

CHRENEK

Ing. Tomáš Chrenek Ph.D 

(1963) vystudoval 

Ekonomickou univerzitu 

v Bratislavě a v letech 

1988-1991 absolvoval 

aspiranturu na Akademii 

věd v Bratislavě. Po studiu 

pracoval ve společnosti 

Kerametal JSC 

Bratislava a v letech 

1990-1995 byl obchodním 

ředitelem a. s. Cosmotra-

de. V letech 1995-1997 byl 

předsedou představen-

stva společnosti Moravia 

Steel. V současné době je 

předsedou dozorčích rad 

ve firmách Moravia Steel 

a Třinecké železárny. Jeho 

podnikatelské aktivity se 

v poslední době zaměřují 

i na oblast zdravotnictví. 

Je předsedou dozorčí rady 

společnosti AGEL, která je 

největším privátním 

uskupením poskytovatelů 

zdravotnické péče ve 

střední a východní Evropě. 

Tomáš Chrenek je také 

předsedou dozorčí rady, 

Barrandov Studio a.s.
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Jirka Novák měl dlouhou dobu na svém 
tričku badge Třineckých železáren. Jak  
k tomu vůbec došlo?

„S Jirkou mě seznámil můj dlouholetý kamarád 
pan doktor Černošek a jsem rád, že se začas 
normální vztah sponzor – hráč pozvedl do 
osobního přátelství, dotvářel se a přetrval delší 
dobu, než v je v těchto vztazích z obchodního  
pohledu obvyklé. Trvá dodnes a já si toho  
vztahu velmi vážím.“

Čeho jste si na Jirkovi Novákovi cenil?

„Především jeho neuvěřitelné lidskosti, vztahu 
k rodině, který dokázal povýšit nad povinnosti 
profesionálního hráče. Jirka byl a je vždyc-
ky výborným kamarádem. Má neskutečnou  
tenisovou ruku, měl vždycky velké výkonnostní  
ambice, ale stále myslel na rodinu.“

Někdo také namítá, že kdyby se přece 
jen více upnul k tenisu, byl by určitě výš, 
než na pátém místě světového žebříčku.

„Myslím si, že k Jirkovi tahle jeho povaha patřila, 
byl a prostě je takový. A pokud by z něj byl dříč, 

jako jsou někteří jiní hráči, tak už by to prostě  
nebyl on. Nehrál by v takové pohodě a tenis by 
ho nebavil tak, jak ho určitě po celou jeho hráč-
skou kariéru bavil. Měl prostě rodinný přístup  
k tenisu. Je pravdou, že moc takových tenistů 
asi není, ale on byl a je určitě šťastný. On se 
prostě nemohl změnit.“

Už delší dobu patříte k příznivcům pro-
stějovského tenisu, Třinecké železárny 
jsou také generální partnerem Českého  
tenisového svazu, jste na většině  
významných tenisových zápasech české 
reprezentace.

„Kdysi jsem závodně vrcholový sport dělal, hrá-
val jsem juniorskou volejbalovou extraligu, sport 
k mému životu prostě patří. A v Prostějově jsem 
našel opravdu kamarádské prostředí, Jirka  
Novák, Tomáš Berdych, Radek Štěpánek, Jarda 
Navrátil, mnozí další a když tam přijedete, tak 
to není jen o tenise, ale o dokonalé přátelské  
atmosféře. A proč jsem si vybral volejbal? Teh-
dy jsem skoro jinou možnost neměl. Věnoval 
jsem se také závodnímu lyžování, ale protože 
jsme bydleli na jižním Slovensku, v Nitře a tam 
žádné podmínky k lyžování nebyly, skončil jsem 
u volejbalu. Byl to přece jen celoroční sport, 
navíc více tíhnu ke kolektivnímu sportu, ke spor-
tovnímu kamarádství a ve volejbalovém týmu 
jsem tohle našel. Pak jsem však měl v osmnácti 
poměrně těžkou autohavárii a s volejbalem 

jsem prostě musel skončit.“

Chyběl vám sport?

„Určitě, to jsem měl pořád takové ty posttrauma-
tické stavy, zdávalo se mi, že nastupuji k zápasu, 
určitě mi to moc chybělo. A snažil jsem se ještě 
vrátit, byl jsem ještě nějaký čas s mančaftem, 
ale už jsem to nemohl fyzicky zvládnout. Už to 
byla jen taková křeč, snažil jsem se za každou 
cenu, ale sám jsem poznal, že to prostě nejde. 
A tak jsem začal přemýšlet, že bych se mohl stát  
volejbalovým rozhodčím, hledal jsem cestu  
zpátky ke sportovnímu prostředí, ale nakonec 
jsem od toho upustil. Skončil jsem školu, na-
stoupil do zaměstnání a pak už zákonitě šel 
sport stranou. Nyní se už několik let snažím více  
sportovat, vnitřně cítím, že to potřebuji a rád 
zdůrazňuji, že ten návrat do sportovního prostře-
dí byl a je hodně příjemný.“

Vinou nepříjemné autohavárie jste byl  
z vrcholového sportu vyhnán, přesto – jak 
podle vás sport formuluje osobnost? 

„Když se dívám v prostředí byznysu kolem sebe, 
tak většina kvalitních a úspěšných manažerů je 
z řad bývalých sportovců.“

Proč tomu tak podle vás je?

„Je to především o vůli, férovosti a někdy samo-
zřejmě i o té – hravosti. Člověk není takový urput-
ný a tak jako si musíte ve sportu najít tu nejide-
álnější cestu k vítězství, tak ji podobně hledáte 
i v byznysu.“

Přečetl jsem si na webových strán-
kách Třineckých železáren o zásadách  
firemní podnikové kultury. Prakticky
všechny body se dají použít či symbo-
licky uplatnit ve sportu, například zása-
da –  trvalé rozvíjení důvěry. Myslíte si, 
že se českému sportu dá věřit? Nesnižují  
důvěru v něj třeba některé prohřešky,  
třeba aféra Tomáše Řepky?

„Já tenhle problém nevnímám nějak skeptic-
ky, jde o psychické pochybení hráče, navíc  
v obrovském herním nasazení a když se  
navíc cítil hodně ukřivděný, ne, to není vůbec 
systémová chyba sportu. Sport, především ten  
špičkový, už je takový, někdy jsou zápasy hodně 
vyhecované, jde o prestiž, každý chce vyhrát  
a k takovým zkratům prostě může dojít. Drtivá 
většina sportovců a nechci teď říkat procen-
ta, určitě je to skoro sto procent, dělá sport 
kvůli jeho duchu, soutěživosti, baví je to, chtějí  
vyhrávat, dokazovat, že jsou lepší. Na vrcho-
lové úrovni jsou samozřejmě hodně důležité  
i peníze, protože za kvalitní práci je potřeba  
dostat adekvátní odměnu. A pokud se pohy-
buji v tenisovém prostředí, tak český sport má  

Těch, kteří dojdou nahoru je strašně málo, ale takový 
už je sport. Na druhé straně i ti méně úspěšní získávají 
hodně dobrého pro svůj příští život, umí se prát o své 
místo na slunci a třeba budou úspěšní v jiné lidské 
činnosti.

Tomáš Chrenek je jedním  
z těch, kteří stojí za  
návratem Radka Štěpánka 
do daviscupového týmu. 
Znalci tenisového zákulisí 
to dobře vědí. A to i přesto, 
že loni na jaře byl Chrenek 
kategoricky proti přání 
hráče – navrhnout do role 
nehrajícího kapitána svého 
poradce Petra Kordu.  
„Příklady pro mládež  

rozhodně nejsou hráči  

s minulostí jakou mají  

Mariano Puerta a Petr 

Korda,“ uvedl kategoricky 
na tiskové konferenci  
v Praze Chrenek. Měl na 
mysli dopingový nález 
kvůli, kterému bývalý vítěz 
Australian Open ukončil 
kariéru. V případě  
jmenování Kordy do role 
kapitána uvažoval  
Chrenek dokonce  
o odstoupení od smlouvy 
s ČTS. Třinecké železárny 
jsou generálním partnerem 
ČTS.
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výhodu v tom, že vrcholoví tenisté posledního 
desetiletí mají v sobě i ohromnou morální sílu 
– prosadit se, dokázat, že jsou nejlepší na světě, 
mají navíc v sobě i velkého týmového ducha.“

Už se nějaký čas pohybujete v blízkosti 
prostějovského tenisu, jak se díváte na 
jeho práci s mládeží a vůbec na fungová-
ní tamního klubu?

„Myslím si, že prostějovské tenisové centrum 
je nejlepší u nás, nabízí nejkvalitnější možnosti  
v České republice. Stačí se podívat na výsled-
ky od nejmladších žáků až po dospělé a vidíte, 
že patří k absolutní špičce. Za vším stojí vynika-
jící manažerské schopnosti Mirka Černoška,  
který dokonale rozumí sportu a vždycky se uměl 
obklopit schopnými lidmi, kteří umějí jeho vize 
proměnit ve skutečnost. Rád bych vyzdvihnul  
i Petra Chytila nebo Vladimíra Šafaříka, ředite-
le marketinkové agentury Česká sportovní. Jen 
se podívejte, s jakou promyšlenou koncepcí se 
budoval a buduje tenisový areál v Prostějově.  
A to rozhodně na začátku neměli takové  
prostředky jako některé finanční skupiny, ale 
o to více v tom bylo – srdce. A co se mi na  
prostějovském tenisovém centru líbí nejvíce? 
Jednoznačně je to přístup k mládeži. Sám jsem 
byl svědkem eminentního zájmu některých  
hráčů a hráček ze Slovenska či z odlehlejších 
částí Moravy trénovat v Prostějově především 
kvůli podmínkám, které u nás nikde nejsou  
a také péči, která je talentovaným dětem  
věnovaná. Když se však podívám na tuto  
oblast z hlediska sportovního marketinku, 
tak je vpravdě – charita, protože je jen málo  
vyvolených, kteří se dostanou do světové desít-
ky jako například Tomáš Berdych. A přitom šanci 
musí dostat mnohem více dětí, ať už z hlediska  
příštích možných nadějí nebo sparingu. Těch, 

kteří dojdou nahoru je strašně málo, ale takový 
už je sport. Na druhé straně i ti méně úspěšní 
získávají hodně dobrého pro svůj příští život, 
umí se prát o své místo na slunci a – jak už jsem 
řekl – třeba budou úspěšní v jiné lidské činnosti. 
Jde o to, aby děti měly nějakou motivaci, náplň  
svého volného času, aby se z nich třeba for-
movaly právě startovní charaktery budoucích 
manažerů. A to je pro mě ještě významnější, než 
krátká sláva některých jednotlivců.“

Kdy jste se poprvé setkal s doktorem  
Černoškem?

„Tak někdy kolem roku 1997, takže máme za 
sebou první úspěšné desetiletí. Určitě už Pros-
tějov měl několik extraligových titulů. V hotelu 
byl nějaký byznys-mítink a tam jsme se potkali. 
Od začátku jsem věděl, že je to člověk, který  
dotáhne svou firmu ve své oblasti podnikání
hodně daleko.“

Co říkáte rozsahu 
činnosti marketingo-
vé agentury TK PLUS. 
Od tenisové extraligy, 
basketbalovou Matto-
ni NBL, nyní nově volej-
balovou extraligu žen, 
atletický mítink Zlatá 
tretra, MS v nohejbale, 
ME v parašutismu, MS 
juniorů v tenise, spo-
lupodílela se na Eu-
roleague Basketball 
Final Four 2006, příští 
rok budou prostějovští 
organizátoři dokonce 
připravovat mistrov-
ství světa v orientač-
ním běhu.

„Ve sportovním marketingu je TK PLUS jedno-
značně nejlepší v České republice, stačí se jen 
podívat na kvalitu jednotlivých akcí, za který-
mi tato agentura stojí. Když si například vezmu 
třeba Zlatou tretru, která byla doslova zkracho-
vaným atletickým mítinkem a dnes patří určitě 
mezi deset nejlepších v Evropě. Moje manželka 
hrála basketbalovou extraligu, takže máme  
basketbal rádi a těší mě, že se jim v nejvyšší  
soutěži daří. I když na Nymburk zatím nemají,  
ale to je otázka rozpočtů a dobře vím, jak jsou 
v Prostějově z hlediska finančních investic do
sportu prozíraví a uvážliví. A třebaže basketbal 
neměl v Prostějově žádnou velkou tradici, tak 
to Milan Matzenauer vede velice dobře a vá-
žím si toho, že se věnují i basketbalové mládeži.  
V jednání je start týmu NHL New York Rangers 
v SAZKA Aréně. To jsou prostě tak široké aktivity, 
které u nás zatím žádná z firem ve sportovním
marketingu nedokázala.“

Proč podle vás není v České republice 
ve sportovním marketingu více takových 
agentur?

„Je málo Černošků. Je to určitá souhra vzájem-
ných faktorů. První věc je, že Mirek sportovní 
marketing bere jako běh na dlouhou trať, to 
znamená, že při první akci to symbolicky – neo-
loupe až na kost, ale investuje do toho, aby jed-
notlivé akce stále stoupající úroveň. Další věcí 
je, že je velice inteligentní a komunikativní, jeho 
vystupování při obchodních jednáních je velice 
inspirativní, dokáže lidi přesvědčit a získat pro 
svůj návrh a tak samozřejmě s tím i jejich podpo-
ru. V neposlední řadě je třeba vyzvednout jeho 
orientaci na podporu regionu, kde žije. Myslím 
si, že Prostějov je hrdý na to, že má Mirka Černoš-
ka a on sám je hrdý na to, že je Prostějovák.“

„Rozhodli jsme se vstoupit 

do českého tenisu jako 

generální partner a jsem 

přesvědčen, že se nám 

společně podaří vytvářet 

podmínky nejen pro růst 

nových talentů, ale pevně 

věřím, že se český tenis 

prosadí i v nejprestižnějších 

týmových soutěžích. I když 

vím, že to není jednoduché. 

V minulých letech jsem byl 

na několika velkých  

turnajích a zápasech 

Davisova poháru a všichni 

vnímáme velkou  

konkurenci ve světovém 

tenise. Určitě ale uděláme 

vše pro společný úspěch.“ 

< Tomáš Chrenek >

„Nikdy jsem si nemyslel, že 

takový topmanažer, jakým 

Tomáš Chrenek je, může 

být úplně normální, fajn 

chlap, který kolem sebe 

rozdává optimismus  

a můžete se s ním bavit 

o těch nejpřirozenějších 

věcech.“

< Petr Chytil >Jen se podívejte, s jakou promyšlenou koncepcí se 
budoval a buduje tenisový areál v Prostějově. A to 
rozhodně na začátku neměli takové prostředky jako 
některé finanční skupiny, ale o to více v tom bylo – 
srdce.



8

Se sportem úzce souvisí péče o zdra-
ví. Jste také předsedou a.s. AGEL, která 
mj. provozuje největší síť soukromých  
nemocnic a zdravotnických zařízení  
soustředěných na Moravě a ve Slezsku. 
Hovořili jsme o firemní kultuře Třineckých
železáren, připomeňme také základní  
priority, které nabízí AGEL – spokojenost 
pacienta, kvalita poskytované péče, 
efektivita a odbornost zaměstnanců.

„Sport a zdraví k sobě neodmyslitelně patří.  
V současnosti jsme největším uskupením  
privátních zdravotnických zařízení ve střední  

a východní Evropě. Ano, i při masivní expanzi 
naší skupiny v průběhu posledních dvou let platí 
a je uskutečňována hlavní zásada naší korpo-
rátní identity – spokojenost pacienta. Nemáme 
ambici rozpoutat soutěž, kdo lépe léčí – zda 
soukromý nebo státní sektor. Naším cílem je, aby 
z našich zařízení odcházeli pacienti spokoje-
nější než z jiných pracovišť. Spokojený pacient 
je oceněním našeho snažení, které je vedle 
odborných výsledků a ekonomické prosperity 
primárním měřítkem práce nás všech. Ročně 
ošetříme přes 1, 7 miliónu pacientů a realizuje-
me výkony v objemu přesahujícím pět miliard.“

Třinecké železárny v Třinci 

patří k průmyslovým  

podnikům s nejdelší tradicí 

hutní výroby v České  

republice. Byly založeny  

v roce 1839 Těšínskou  

komorou, kterou v té době 

vlastnil arcivévoda Karel 

Habsburský. Počátky hutní  

výroby v Třinci jsou spjaty 

s výrobou slévárenského 

železa v dřevouhelné vysoké 

peci. Výhodná poloha  

železáren, jejich napojení na 

Košicko-bohumínskou  

železniční dráhu, dostupnost 

surovin postupně umožnila 

v 70. letech devatenáctého 

století tehdejšímu majiteli 

– Těšínské komoře –  

soustředit hutní provozy  

z nedalekého okolí právě do 

Třince. V roce 1906 se staly 

Třinecké železárny  

nejvýznamnější součástí 

Báňské a hutní společnosti. 

Z tohoto období pochází 

také ochranná známka – tři 

kladiva v kruhu, která  

doprovází třinecké hutní 

výrobky i v dnešní době. Na 

konci června řádná valná 

hromada společnosti  

Třinecké železárny  

konstatovala, že loňský rok 

byl nejúspěšnější v její historii.

Tomáš Chrenek je před-
sedou dozorčí rady a.s. 
AGEL, která provozuje 
největší síť soukromých 
nemocnic a zdravotnic-
kých zařízení na Moravě 
a ve Slezsku. Patří do ní:  
Nemocnice Podlesí,  
Třinec (kardiologie), 
Šumperk (komplexní 
péče, ušní a oční lékařství, 
urologie), Český Těšín 
(interní lékařství), Valaš-
ské Meziříčí (komplexní 
péče), Bruntál a Rýmařov 
(komplexní péče), Ostra-
va-Vítkovice (léčba one-
mocnění cév), Hornická 
poliklinika v Ostravě
(základní péče) a Onko-
logické centrum v Novém 
Jičíně.



K O N T I S L I T K Y  : :  B LO K Y  : :  B R A M Y  : :  S O C H O R Y  : :  K O L E J N I C E 

: :   D R O B N É  K O L E J I V O  : :  Ú H E L N Í K Y  R O V N O R A M E N N É 

: :   K R U H O VÁ ,  Č T V E R C O VÁ  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  : :  P LO C H Á  A  Š I R O K Á  O C E L 

: :   VÁ LC O VA N Ý  D R ÁT  : :  B E T O N Á Ř S K Á  O C E L

Kvalita prověřená časem

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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Dva naši 

kluci 
a kapitán

DAVISCUP

Česko – Švýcarsko 3:2, 
baráž o účast ve Světové skupině 

Štěpánek – Federer 3:6, 2:6, 7:6 (4), 6:7 (5) 
Berdych – Wawrinka 7:6 (2), 6:4, 7:5 
Berdych, Štěpánek – Federer, Allegro 3:6, 5:7, 7:6 (7), 6:4, 6:4 
Berdych – Federer 6:7 (5), 6:7 (10), 3:6 
Štěpánek – Wawrinka 7:6 (3), 6:3, 7:6 (4) 
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V polovině srpna bylo v pražském hotelu  
HILTON oznámeno, co zasvěcení tušili od jed-
nání na turnaji v Indian Wells – že se Radek 
Štěpánek vrací do daviscupového týmu. „Na 
Roland Garros, kde byl Štěpánkův manažer 
Tomáš Krčma, jsme se dohodli, jak vše ozná-
míme. Nechtěli jsme o tom mluvit před Wimble 
donem, kde Radek obhajoval vynikající 

čtvrtfinále z loňského roku. Dovedli jsme si 
představit ten novinářský zájem,“ říkal Miroslav  
Černošek, který do nejslavnější týmové soutěže 
vrátil Štěpánka. „Bez Radka bychom neměli se 
Švýcarskem žádnou šanci,“ dodával.

Samozřejmě, v zákulisí byli i další, kteří k návratu 
přispěli, potvrzuje to i doktor Černošek. „Není to 
opravdu jen o mně. Ale myslím si, že jsem měl 
s Radkem vždycky nadstandardní vztahy. Přišel 
do Prostějova v osmnácti, jeho přestup z Přero-
va byl tehdy hodně komplikovaný. A u nás měl 
velice dobré podmínky.“ Štěpánek opravdu 
musel ve dvaceti rok čekat, než byl schválen 
přestup z TK Přerov ESTA do prostějovského AG-

ROFERTU, sám říkal, že byl v té době - 
klubově bezprizorní a jedinou spon-
zorskou oporu našel ve smlouvě  
s marketinkovou firmou M SPORT 
Service. „Tenisu dávám úplně všech-
no, stále jsem vnitřně přesvědčený,  
že se dostanu nejen do stovky  
a tak jsem krok do Prostějova musel  
udělat,“ říkal Radek v roce 1999.  
„V Prostějově jsem našel nejen  
výborné podmínky, pohodovou klu-
bovou atmosféru a zapálenou te-
nisovou partu, do které byla radost  
zapadnout. Od začátku jsem měl  
pocit, že mi všichni přejí, že chtě-
jí, abych se prosadil. Samozřejmě, 
že jsem si po přestupu myslel, že to  

půjde rychleji, ale šéfové klubu byli trpěliví  
a za to jim děkuji,“ dodával tehdy Štěpánek.  
I na téhle skutečnosti stavěl Černošek a co je  
nejdůležitější – byl trpělivý. A navíc dobře znal  
chyby, které se v řešení tohoto sporu udělaly.  
„Už začátek dohadování kolem zápasu  
v Argentině byl nešťastný. A pak – když pad-
nou kategorické požadavky nebo soudy, tak  
to sportovní hvězdy nemají rády.A také obě  
strany si už myslely, že se jen těžko dá najít něja-
ké řešení.“ Ano, je to tak, Černošek chytře naše 
cestu v roztrhaných vztahových pavučinách 
a přivedl nehrajícímu kapitánovi k Berdychovi 
vynikajícího druhého hráče a hlavně – dokona-
lého deblistu. 

Důležité bylo i načasování zprávy o Štěpán-
kově návratu. Letos ve Wimbledonu prohrál 
hned v prvním kole s Francouzem Mathieuem  
a propadl se na 127. místo ATP. „Kdybychom 
před vás dnes předstoupili s tím, že je Radek 
na 127. místě na žebříčku, asi byste mnozí říkali, 
proč ho vůbec vracíte,“ říkal Černošek na tisko-
vé konferenci. Radek měl pak po Wimbledonu 
dobrou sérii, byl v semifinále v Gstaadu, vyhrál
turnaj v Los Angeles, ve finále přehrál Ameri-
čana Blake, ve Washingtonu ve 3. kole prohrál  
s Roddickem a v Montrealu prohrál v semifi-
nále s Federerem. V době tiskové konference,  
v polovině srpna už byl na 36. místě! „V tomhle 
jsme měli štěstí,“ dodával Černošek. 

A kapitán Navrátil? „Jsem rád, že budeme  
kompletní,“ říkal prostřednictvím telemostu  
z Montrealu. „Myslím, že s Radkem máme solid-
ní šanci Švýcary porazit. Radek má v současné 
době vynikající formu, od Wimbledonu hra-
je stále lépe a navíc je výborným deblistou.“  
Všichni museli něco „překousnout“ či se občas 
kousnout do rtu, od 6. března 2005, kdy jsme 
prohráli v Argentině 0:5 a kdy se Radek z tohoto 
duelu omluvil, se na obou stranách toho „hod-
ně“ řeklo. I proto se v polovině srpna v hotelu 
Hilton hovořilo o tlusté čáře...

Se Štěpánkem přišel do českých daviscupo-
vých licitací optimismus, ale ten začal chlad-
nout po zdravotních problémech Tomáše  
Berdycha na US Open. Česká jednička měla  
velké problémy v osmifinále s Američanem
Roddickem, na začátku druhého setu Tomáš 
vzdal. Měl mžitky před očima, motala se mu  
hlava, nemohl dýchat. „Byl jsem bez ener-
gie, bez síly, špatně se mi dýchalo. Nebyl jsem 
schopný vydržet výměnu,“ řekl na US Open. Noc 
pak strávil v newyorské nemocnici a doma ho 
čekala složitá vyšetření. Nebál se Navrátil  
Berdychova tréninkového výpadku? „Není 
to jednoduché, Tomáš musí hodně trénovat.  
Mohou mu chybět síly a taková ta přirozená  
vyhranost.“ A nějaký psychický problém? „Za-
tím si to vůbec nepřipouští a jsem rád. Bere 
to docela flegmaticky, je stejný na kurtu, jako 
v životě. Z ničeho si moc velkou hlavu nedě-

„Myslím, že s Radkem máme solidní šanci Švýcary  
porazit,“ říkal před zápasem kapitán Jaroslav Navrátil
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lá. Jeden den prohraje a ví, že musí dál,“ říkal  
Navrátil po US Open. Letos 7. září to bylo sedm 
let, co spolu trénují. 

Berdych jezdil na vyšetření, procházel se po 
prostějovském areálu – a také sledoval, jak se 
jeho kluboví kamarádi připravují na extraligu. 
Navrátil s ním do domácího týmového šampi-
onátu vůbec nepočítal, ale Berdych si sám řekl 
o nominaci k finálovému duelu. „Chtěl jsem 
po zdravotních problémech vyzkoušet zátěž  
v ostrém utkání. Cítil jsem se dobře, a to je před 
zápasem Davis Cupu proti Švýcarsku příjemné 
zjištění,“ radoval se pak po hladkém vítězství 
nad Rakušanem Eschauerem Berdych.

Jak viděl Navrátil naše šance v těžké baráži? 
„Věřím, že se Štěpánkem jsou velké. Bez něj  
bychom neměli šanci. Radek má ideální  
tenisovou povahu, nic ho nerozháže, dovede 
se opravdu rychle otřepat z porážek a co je  
nejdůležitější, nikoho se na dvorci nebojí.“  
Navrátil se pak nejvíce bál sestupu do Euroaf-
rické zóny. „Tenhle tým má perspektivu, tři, čtyři 
roky, když se letos sestoupí, tak to bude moc  
složité. Baráží se ale všechno zase o rok odlo-
ží... Štěpánkovi bude za rok třicet, za ním není  
nikdo. O daviscupovou perspektivu se oprav-
du hodně bojím, moc dopředu se dívat  
nemůžeme. I z tohoto důvodu musíme Švýcary  
porazit, už jsem řekl, druhá skupina Davisov 
a poháru, to už je sklep.“ A taky varoval před 
Wawrinkou. „Dostal se zase do formy, u nás ho 
skoro nikdo nezná, ale poprvé mi zatrnulo, 
když jsem ho viděl jak na US Open smetl Safina 
třikrát 6:3. Když se mluví o Švýcarech, tak jen  

o Federerovi, ale v Davis Cupu vyhrává man-
čaft. A Federer to dobře ví a v určitou chvíli 
opravdu vše týmu obětuje. To není hvězda,  
která jen přijde odehrát zápas z povinnosti.“

S čím přijel Federer do Prahy? Od začátku se 
choval noblesně, jako opravdová světová 
jednička. „Velmi mě potěšilo přivítání, kterého 
se nám tady dostalo,“ říkal Federer na ofici-
ální tiskové konferenci. A připouštěl si vůbec, 
že by Švýcaři mohli v SAZKA Aréně prohrát? 
„Jako sportovci se snažíme myslet pozitivně,  
ale víme, jak to v Davisově poháru chodí. Češi  
mají silný tým, který má na to soutěž i vyhrát.  
Teď ale hrajeme o záchranu a snažíme se ne-
připouštět si negativní otázky. Jedno přesto vím, 
uspět tady bude těžké.“

Česká daviscupová matematika nebyla  
složitá – dva body přes Wawrinku a k tomu  
vyhrát čtyřhru. Češi vybírali i povrch s ohledem 
na švýcarskou dvojku, rychlý taraflex se mu 
neměl zamlouvat. Na body s Federerem  
se myslelo jen při možných novinářských licita-
cích, žádný z našich hráčů přece nemohl říct,  
že s ním má jen malé šance... Ano, porazit  
Federera, to byla přání z kategorie snů. Švýcar 

je geniální, když je nevíce v úzkých, zahra-
je nejlepší údery a to to dělají jen ti největší  
šampióni.

V úvodní dvouhře Federer nepřipustil žádné 
překvapení. V prvních dvou setech bylo vše 
jasné, pak Štěpánek zvedl hlavu. „Nemohl jsem 
se dostat do tlaku, jak bych si představoval,  
rozdíl byl v prvním podání. Snažil jsem hrát  
naplno a poctivě, nechat na kurtu všechno,  
bohužel na začátku mi Roger příliš utekl,“ říkal 
Štěpánek po zápase. Ve třetím a čtvrtém setu 
Štěpánek dokázal, proč patří mezi nejlepší na 
světě. „Lépe jsem servíroval a je jen škoda, že 
jsem zápas nedotáhl do pátého setu, tam by se 
mohlo stát cokoliv.“ Štěpánka hnala dopředu 
vyprodaná SAZKA Aréna, bylo na něm vidět, 
že se chce do daviscupového týmu vrátit v co 
nejlepším světle. Je velkým bojovníkem a dvoj-
násobná škoda, že v této týmové soutěži tak 
dlouho chyběl. „Radek je týmovým hráčem, bo-
juje, chce, aby se vyhrálo. Proti Rogerovi odvedl 
velice kvalitní výkon a škoda – rozhodla vlastně 
jedna těžká smeč v tie-breaku čtvrtého setu,“ 
hodnotil Štěpánkův výkon Navrátil. A Federer? 
Odehrál zápas v partu jasné světové jedničky 
a nedal na sobě znát, že by se snad Štěpánek 
měl vrátit do zápasu. „Sám jsem byl překvapen, 
jak se mi ze začátku všechno dařilo,“ říkal Fe-
derer. A šest neproměněných mečbolů? „Když 
se vyhraje, tak je to v podstatě jedno. Nebylo 
to ale  jednoduché utkání, Radek se během  
zápasu výrazně zlepšoval a já jsem šťastný,  
že se mi podařilo vyhrát.“

Ve druhém zápase porazil Berdych Wawrin-

ku. „Co je nejdůležitější? Že jsem vyhrál a že 
je to 1:1,“ konstatoval po zápase Berdych.  
„Tomáš odvedl výborný výkon, sám nejlíp vím,  
jak to bylo všechno složité, co prožíval v posled-
ních dnech,“ říkal Navrátil. 

Švýcarský nehrající kapitán Severin Lüthi byl po 
prvním dnu spokojený. „Jinak to ani dopadnout 
nemohlo, 1:1, to jsme čekali, bude to vyrovna-
né až do konce. Nyní nás čeká klíčová čtyřhra.“  
Lüthi jen řekl to, co všichni věděli. 

Na US Open si Navrátil sedl s Tomášem  
a Radkem a bavili se o čtyřhře. Ještě před 
schůzkou si Navrátil v duchu myslel, že by měl 
být v týmu Vízner nebo Damm. „Mezi nimi jsem 
se rozhodoval. Pak ale Radek, jako náš nejlep-
ší deblista, říkal, že by chtěl hrát s Dammem, že 
spolu vyhráli šest turnajů a že s Víznerem nikdy 
debla nehrál.“

Třebaže se na taraflexu SAZKA Arény zkoušely
dvě deblové varianty, po Berdychově výkonu 
v páteční dvouhře se Stanislasem Wawrinkou 
se Navrátil rozhodl jinak. Do nejdůležitějšího 
zápasu poslal Navrátil Štěpánka s Berdychem. 
„Definitivní rozhodnutí padlo večer, sedli jsme 
si s celým týmem a probrali to. Hlavním důvo-

„Tenhle týden nás s Radkem dal hrozně dohromady. 
Ale nejen nás dva. Celý tým,“ říkal po zápase Tomáš 
Berdych

 „Je to obrovská škoda. Tři 
sety jsme dominovali, pak 
ale Češi začali předvádět 
skvělý tenis. Byli jsme jeden 
míček od vítězství.“

Roger Federer po čtyřhře
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dem je, že dva singlisti Allegra pořádně potrá-
pí,“ řekl v sobotu Navrátil novinářům. Berdych 
se Štěpánkem spolu třikrát hráli na turnajích 
ATP, naposledy loni v únoru v Dubaji. „Kluci mi 
hodně pomohli. Martin Damm řekl, že by měli 
hrát právě oni dva.“

V sobotu odpoledne bylo v SAZKA Aréně  
k vidění jedno z nejlepších tenisových show 
posledních let u nás. Na jedné straně Berdych 
se Štěpánkem, na druhé Federer s Aplégrem. 
V prvních dvou setech se především Berdych 
hodně trápil, Štěpánek se snažil zvednout deb-
lový prapor nahoru a Švýcaři měli dokonce ve 
třetím setu mečbol! Přitom naši výborně začali, 
hned v prvním hře měli při Federerově podání 
dva brejkboly, Švýcaři se však ubránili.  „Kdoví, 
jak by se zápas vyvíjel, kdybychom Federera 
brejkli,“ říkal Berdych. Čtyřhra se začala obra-
cet ve třetím setu, za stavu 5:4 měli Berdych 
se Štěpánkem tři setboly, ale Federer byl proti.  
A v tiebreaku Švýcaři vedli 7:6 a měli mečbol! 
Ale hrálo se dál! V těch chvílích hrál vedle  
Federera také vynikající part devětadvacetile-
tý Yves Allegro, v současné době 52. deblista  
světa. Ve spojení se světovou jedničkou jeho 
síla ještě rostla. „Nečekal jsem, že bude tak dob-
rý. Mysleli jsme si, že to budeme hrát přes něj, 
ale on nás opravdu hodně překvapil,“ říkal po 
zápase Berdych. A Federer? „Je to obrovská 
škoda. Tři sety jsme dominovali, pak ale Češi  
začali předvádět skvělý tenis,“ uznal porážku 
Federer. „Byli jsme jeden míček od vítězství,“ 
litoval po zápase Federer. „Ale tak to v tenise 
chodí.“

Vedli jsme 2:1 a všichni věděli, že třetí bod 
musí udělat Štěpánek s Wawrinkou. Napřed se  
v SAZKA Aréně hrál nejlepší zápas celého  
duelu, Federer porazil Berdycha a srovnal na 
2:2. Berdych prohrál 0:3 na sety, v první a dru-
hé sadě měl však celkem šest setbolů! „První 
dva sety jsem byl lepším hráčem, Federer měl  
jenom víc štěstí. Je neuvěřitelné, že takovému  
tenistovi přeje ještě navíc štěstí,“ říkal trochu  
smutně Berdych. Ano, první a druhá sada  
zápasu Berdych – Federer, to byl asi nejlepší  
tenis, který se kdy u nás hrál. 

Radek Štěpánek už dvakrát okusil pocit – jít na 
dvorec za nerozhodného daviscupového skó-
re. V roce 2003 v Ostravě s Davyděnkem proti 
Rusku na antuce, prohrál v pátém setu 0:6,  
o rok později Španělu Nadalovi v Brně na rych-
lém povrchu podlehl ve třech setech. „Radek 
je už někde jinde a má mnohem větší zkuše-
nosti,“ zastával se ho letos kapitán Navrátil.  
I Wawrinka hrál o život. První dva vítězné sety 
určitě Štěpánkovi přinesly klid, ve třetím za sta-
vu 3:4 SAZKA Aréna ztichla. „Nadhodil jsem si 
míč na druhý servis a najednou jsem se nemohl 

pohnout,“ říkal pak po zápase náš hráč. Pře-
stávka na ošetření, bandáž, fyzioterapeut Kolář 
Štěpánka ujišťoval, že nemá nic natrženého, že 
může pokračovat. „Jen jsem pak chtěl dohrát 
tie-break, musel jsem hrát na jeden úder, žádné 
velké výměny.“ Štěpánek vyhrál i třetí set, Česká 
republika nad Švýcarskem 3:2!

Tomáš Berdych sledoval Štěpánkovu cestu  
za třetím bodem z hráčské lóže. Jaké to bylo?

„Měl jsem zoufalé myšlenky. Podle průběhu zá-
pasu bylo Radkovo zranění jedinou šancí, jak 
mohl prohrát. A ono se to napůl stalo. Radek 
prokázal neskutečné srdce, že to dohrál. Byly to 
pro mě větší nervy, než když jsem sám na kur-
tě. Strašně jsem to Radkovi přál. Tenhle víkend  
a vlastně celý týden nemohly mít lepší závěr.“ 

Je dobře, že už jsou zapomenuty výčitky i mezi 
hráči. „Tenhle týden nás s Radkem dal hroz-
ně dohromady. Ale nejen nás dva. Celý tým. 
Atmosféra byla fakt skvělá. Teď se jede dál  
a čekáme na los. Doufejme, že další daviscupo-
vý týden bude třeba ještě lepší,“ říkal po zápa-
se Tomáš Berdych. A kam řadí zážitek z vítězné  
baráže? „Z týmových zápasů určitě nejvýš.  
A musím říct, že i tak je to největší tenisový  
zážitek. Když člověk vyhraje turnaj, prožívá ra-
dost jen sám nebo s trenérem. Ale tohle je pro 
nás opravdu svátek. Daviscupových týdnů je 
málo, a když se to takhle povede, je to nepo-
psatelné.“

Radek Štěpánek rozhodující zápas zvládl doko-
nale, zlomil daviscupové prokletí a vyhrál v této 
soutěži druhou dvouhru. V roce 2004 porazil  

v Paraguayi za rozhodnutého stavu Delgada  
6:4, 6:2. I s bolestivou grimasou při každém  
pohybu, kterou v klíčových chvílích duelu se 
švýcarskou dvojkou Wawrinkou zapříčinilo  
poranění úponu nad levým kolenem, vyhrál 
bez ztráty setu! Co prožil na kurtu? „Ty pocity 
jsou fantastické. Ráno jsem se probudil a vě-
děl, že na kurtu nechám všechno. Hrál jsem 
svou hru, o které jsem věděl, že Wawrinkovi 
nesedí. Musel jsem zkracovat výměny, co to šlo, 
být agresivní a tlačit se k síti. Tie-break prvního 
setu rozhodly mé zkušenosti,“ říkal přešťastný 
Štěpánek. Věděl, že musí set dohrát. „V pod-
vědomí jsem cítil, že bych asi nebyl schopen 
hrát v takovém nasazení. Jedno ale vím urči-
tě. Ten zápas bych v životě nevzdal. Na nor-
málním turnaji možná jo, ale teď bych držel, 
i kdybych nemohl chodit. Pro mě tohle  
znamená strašidelně moc.“ 

SAZKA Aréna zažila velký tenisový konec, kte-
rý měl v sobě hodně upřímné radosti a navíc  
vyprodaná hala právě takový happyend vidět 
chtěla... A je dobře, že hlavní role v něm hráli 
dva hráči a nehrající kapitán z TK AGROFERT 
Prostějov.

Jaké měli hráči vzájem-
né zápasové bilance 
před duelem se  
Švýcarskem? 
Štěpánek - Federer 1:3, 
Štěpánek vyhrál před pěti 
lety v Gstaadu na antu-
ce, Berdych - Federer 1:4, 
Tomáš porazil Švýcara na 
OH v Aténách 2004,  
s Wawinkou hrál jednou  
a prohrál před dvěma lety 
v Římě na antuce,  
Štěpánek Wawrinku v roce 
2005 na antuce porazil.

Los 1. kola Světové sku-
piny Davisova poháru 
(8. – 10. února 2008): Rusko 
– Srbsko, Česko – Belgie, 
Argentina – Velká Británie, 
Izrael – Švédsko, Německo 
– Korea, Peru – Španělsko, 
Rumunsko – Francie,  
Rakousko –  USA. 

„Ten zápas bych v životě nevzdal. Na normálním  
turnaji možná, ale teď bych držel, i kdybych nemohl  
chodit. Pro mě tohle znamená strašidelně moc.“ 
Radek Štěpánek po zápase s Wawrinkou



15

V˘hradní dovozce a distributor pro âR: 
AMER SPORTS Czech Republic, s. r. o.
www.amersports.cz    www.wilsonsports.cz

InzerceA4  19.1.2007  11:59  Stránka 1



16

IVAN
KOSATÍK

Měl jste jako kluk sportovní sny?
„Byl jsem od dětství blázen do sportu, rodiče si 
ze mě dělali legraci, že kdyby v televizi dáva-
li mistrovství světa v kuličkách, tak že se určitě 
budu dívat. Mým prvním velkým televizním zážit-
kem bylo mistrovství světa v kopané v šestaše-
desátém roce v Anglii, to mi bylo devět a díval 
jsem se s tatínkem na všechny zápasy, které 
tehdy dávali. Odmala jsem na plácku před 
barákem hrával pouliční hokej, začal jsem hrát 
tenis, fotbal, zkoušel jsem snad všechny sporty, 
co jsme jako kluci mohli hrát. A pak jsem se 
čím dál víc věnoval hokeji, který jsem nakonec 
hrál třináct let. Respektive ne hrál, ale chytal  
v brance. Hokej pro mě zůstal sportem číslo 
jedna dodnes. Díky své lásce ke sportu jsem 
dokonce nějaký čas  uvažoval o tom, že by mě 
hodně bavila sportovní žurnalistika, ale pak šel 
život jinými cestami. 

Přemýšlel jste někdy o tom, že byste třeba 
jednou udělal velkou sportovní kariéru? 
„Každý kluk o ní sní. A tak jsem v mládí pocho-
pitelně stejně jako  jiní, snil o tom, že bych třeba 
jednou mohl chytat za nároďák. Časem jsem 
ale pochopil, že mě taková hvězdná sportovní 
kariéra nečeká. 

To jste měl tak brzy pevnou vnitřní disci-
plínu? Řekl jste si – tady prostě nemáš 
šanci?
„Chytal jsem tehdy první dorosteneckou ligu, 
díval jsem se kolem sebe na gólmany v jiných 
mančaftech a poznal jsem, že jsou někteří pros-
tě lepší.  Pak jsem skončil gymnázium, a chtěl jít 
studovat a tak zcela zákonitě už  na vrcholový 
sport nebylo tolik času. A když jsem se musel 
rozhodnout mezi studiem a hokejovou brankou, 
dostalo přednost studium. 

Co vaším sportovním zájmům říkali  
rodiče?
„Maminka byla hodně sportovně založená, hrá-
la basketbal a tenis, dokonce uvažovala, že by 
studovala fakultu tělesné výchovy, ale nakonec 
šla na medicínu a byla lékařkou, stejně jako 

tatínek. Měl jsem pěkné dětství, a to považuji  
s odstupem času za své velké osobní štěs-
tí. Mám dva mladší bratry a tak jsem vyrůstal  
v ne úplně malé rodině. I to mě možná vyba-
vilo pro sportování, ale i další život. Bruslit mě  
naučila maminka, chodili jsme spolu na zimní 
stadión a dodnes si vzpomínám, jak byla trpě-
livá. Tatínek mě zase naučil kopat do balónu 
nebo hrát stolní tenis. Nedá se však říct, že by 
u nás v rodině byl o sport nějaký velký zájem, 
prostřední bratr se sportu téměř nevěnoval  
a ten nejmladší pouze nějaký čas šermoval. 
Rodiče  nás cíleně  ke sportu nevedli, ale na 
druhou stranu nám v něm ani nijak nebránili. 
Dodnes se snažím příležitostně sportovat. Ale 
jedinou mojí pravidelnou aktivitou je tenis.  

Vzhlížel jste v té době s obdivem ke spor-
tovním osobnostem? Netoužil jste přece 
jen žít jejich slavnější kariéry?
„Tehdy byla určitě jiná doba a velké – a nebojím 
se říct obdivné sportovní kariéry – pronikaly na 
veřejnost až v posledních patnácti letech. Ten-
krát i naši nejlepší sportovci žili spíše v ústraní, 
někteří doslova přežívali. NHL či Premier League, 
bundesliga nebo cestovat na velké tenisové  
turnaje –  to byly neuskutečnitelné sny. Legál-
ně se dostat ven se sportem bylo moc těžké  
a povolení dostali jen ti nejlepší a ještě jim  
muselo být hodně přes třicet a mnohdy navíc 
určitý počet reprezentačních startů. V zahranič-
ní konkurenci už pak moc šancí neměli... Dnes 
je to o jiných možnostech, velkých penězích, 
zajímavých smlouvách. Jen si vezměte Holíky, 
Holečka, Masopusta a další, určitě se během 
svých kariér nezabezpečili do konce života. 
Rozhodující stejně není to, co byste si přál a jak 
slavnou kariéru si dokážete vysnít, ale to, aby 
jste v sobě objevil, k čemu máte předpoklady  
a v čem můžete vyniknout. 

Začal jste studovat a s hokejem jste  
definitivně skončil?
„To nešlo. Chytal jsem ještě krajské soutěže ve 
Šternberku, Uničově, hokej jsem najednou za 
hlavu hodit nemohl, to jsem ho zase měl moc 

„Sport mám rád, miluji 

ho a tak jsem  

samozřejmě jako každý 

kluk v duchu snil, že 

bych třeba jednou mohl 

chytat za nároďák. Ale 

brzy mě to přešlo.  

Člověk se časem sám 

od sebe nějak zařadí, 

pravdivě si řekne, kam 

až může dojít a co je 

pro něj opravdu jen tím 

krásným, ale  

nesplnitelným snem.“

Mé životní krédo? 
Slušnost a pracovitost.
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Hejtman Olomouckého kraje RNDr. Ivan Kosatík se narodil 13. října 1957 v Olo-

mouci. Po maturitě byl přijat na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého 

v Olomouci, obor jemná mechanika - optika. V letech 1982 - 1994 pracoval v pod-

niku Meopta Přerov. V roce 1984 získal titul doktora přírodních věd v oboru fyzikál-

ní elektronika a optika. V Meoptě prošel od funkce optického technologa až po 

vedoucího informačních a organizačních služeb. Byl i členem představenstva podniku. 

Do politiky vstoupil krátce po listopadu 1989 v Občanském fóru, do té doby 

nebyl členem žádné strany. V srpnu 1991 se stal členem ODS, je předsedou 

Regionálního sdružení ODS v Olomouckém kraji. Od listopadu 1994 je nepřetržitě 

členem olomouckého zastupitelstva. V období 1994 - 1998 byl primátorem Olomou-

ce, od listopadu 2002 pak členem městské rady. V krajských volbách v roce 2000 

byl zvolen členem Zastupitelstva Olomouckého kraje a náměstkem hejtmana. Od 2. 

12. 2004 je hejtmanem Olomouckého kraje. Ivan Kosatík je ženatý, má syny Lukáše 

a Tomáše, manželka Zdenka pracuje jako lékařka ve Fakultní nemocnici v Olomouci. 

IVAN
KOSATÍK
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rád. Definitivně jsem pak skončil v RH Olomouc,
vyhráli jsme tehdy krajskou soutěž, postoupili do 
play-off, hráli kvalifikaci do druhé národní ligy,
vyhráli jsme jí, poslední zápas 3:0, postoupili 
jsme, ale až pak jsme se dozvěděli, že na další 
pokračování nejsou peníze. Bylo to symbolické. 
V posledním zápase jsem vychytal nulu. Vrátil 
jsem brankářské betony a to byl můj definitivní
hokejový konec.“ 

Jaká byla vaše další cesta po studiích?
„Na gymnáziu jsem byl v matematicko-fyzikální 
třídě a po maturitě jsem šel na přírodovědeckou 
fakultu, studoval jsem optiku a jemnou mechani-
ku. Pak jsem skoro na třináct let zakotvil v Meo-
ptě Přerov, tam jsem pokračoval v tom, co jsem 
vystudoval a asi by to vše šlo dál stejně, kdyby 
nepřišla revoluce. Podnik měl sedm tisíc zaměst-
nanců, i když ne všichni byli v Přerově a samo-
zřejmě i tam docházelo ke změnám. Stal jsem se 
jedním ze tří mluvčích tehdejšího Občanského 
fóra a dá se říct, že jsem byl u toho, když se to 
ve fabrice trochu přeskládalo. V dubnu 1991 se  
v Olomouci konal ustavující kongres ODS.  Po 
jeho skončení se konala veřejná beseda, na 
kterou jsem šel a tehdy jsem začal uvažovat  
o tom, že bych se do ODS mohl zapojit.  Prvního 
srpna téhož roku jsem do ní vstoupil. Začal jsem 
více sledovat komunální politiku a ve volbách  
v roce 1994 jsem byl lídrem ODS. A to i přesto, 
že jsem měl tehdy jednu velkou nevýhodu – lidé 
mě v Olomouci moc neznali, sice jsem tam byd-
lel, ale třináct let jsem brzy ráno jel do Přerova  
a pozdě odpoledne jsem se vracel domů. Vol-
by jsme vyhráli zcela přesvědčivě a v roce 1994 
jsem se stal na čtyři roky primátorem města  
Olomouc. Můj život se úplně změnil.“ 

Od začátku prosince 2004 jste hejtma-
nem Olomouckého kraje. Jaké jste si 
před sebe postavil hlavní priority?

„ Kraje v roce 2000 vznikly proto, že nebylo mož-
né, ani rozumné vše řídit z Prahy. I díky svému 
primátorování jsem pochopil, že pro řadu oblas-
tí (doprava, školství a další) se mezi úroveň obec 
a stát musí vložit ještě jedna – krajská. Přestože 
tento názor prosadit, jak v ODS  tak vůbec, 
nebylo jednoduché, nakonec se to podařilo.   
I proto  jsem do regionální politiky vstoupil.  
Myslím si, že je správné, že dnes o řadě věcí 
nerozhoduje jeden bezejmenný úředník 
na ministerstvu, ale občany volená krajská  
zastupitelstva. Navíc každý občan má možnost  
s kterýmkoliv zastupitelem jednat nebo při-
jít na jednání zastupitelstva a kromě toho se 
krajští politici stejně jako ti komunální potkávají  
s lidmi i na neformálních setkáních, protože 
všichni žijí na stejném území.  Ptal jste se mě 
na priority. Tou nejdůležitější je, aby se celý 
kraj  rozvíjel rovnoměrně. Aby se například  
nezvýhodňovala pouze Olomouc, jako krajské 
město. Stejně tak je důležité, aby se rozvíjely 
všechny oblasti, za které nese kraj odpověd-
nost tj. doprava, školství, hospodářský rozvoj,  
zdravotnictví, sociální věci, kultura a památková 
péče, životní prostředí a samozřejmě i sport. 

Jaké vlastnosti by měl mít komunální  
politik?
„Když se mě občas někdo zeptá – jaké mám  
životní krédo, odpovídám – slušnost a pracovi-
tost. Myslím si, že tahle dvě slova by měla vysti-
hovat i základní vlastnosti každého člověka –  
a tedy i politika. Měl by být k lidem kolem 
sebe férový, ale to neznamená, že jim vždyc-
ky všechno pasivně odsouhlasí. Musí umět 
bojovat za svůj názor, musí umět komunikovat  
s lidmi. A pracovitost? Ano, i politici by měli být  
pracovití. Bohužel ne všichni to tak berou.   
Někteří berou politiku jako docela zajímavý  
džob. Berou ji jako cíl a ne jako prostředek pro 
prosazení změn, které jsou v zájmu většiny obča-
nů. Vážím si řady celostátních politiků, ale mně 
je bližší regionální a komunální úroveň. A při-
znejme, v politice je stále hodně lidí, kteří se jen  
vezou a věřte, když zastavíte na ulici pár lidí  
a zeptáte se jich na jména poslanců ve  
sněmovně, tak vám jich vyjmenují možná  
dvacet nebo ještě míň. I to o něčem vypovídá. 
Být starostou nebohejtmanem určitě není snazší 
než být řadovým poslancem nebo senátorem. 
Celoživotně mě určitě hodně ovlivnilo období, 
které jsem strávil v Meoptě Přerov.  Už třeba 
tím, že dělníci si nikdy nebrali servítky, ale při-
tom pravda byla pravdou a lež lží. Těch třináct 
let pro mě bylo  dobrou životní školou. Včetně 
praktického krizového managementu, v situaci 
kdy končila zbrojní výroba a podnik musel pro-
pouštět stovky zaměstnanců. Naučilo mě to být 
psychicky odolný a přitom nebýt bezcitný. I to  
se v politice hodí.

Jaký význam – z pohledu posilování  
regionální prestiže a hrdosti – má sport?
„Sport je čím dál větším fenoménem, ovlivňu-
je nálady lidí, jeho význam jde nahoru. Hod-
ně tomu pomáhá obrovská medializace ne-
jen sportu, ale i těch, kteří ho provozují. Jen si  

vezměte, jak se i v minulých letech dokázal náš 
národ při velkých úspěších vzedmout. Najed-
nou byli všichni ohromní vlastenci a je škoda, 
že to většině národa moc dlouho nevydrželo. 
Sport zvedá národní sebevědomí a určitě je 
dobře, že si i díky sportu lidé upevňují  vztah ke 
svému regionu, k místu, kde žijí. Když si nyní třeba 
vezmu, že se hrál zápas Davisova poháru proti 
Švýcarsku a v týmu byli dva hráči z Prostějova, to 
je pro lidi z našeho kraje přece velice příjemné  
a povznášející. I proto mám jako hejtman veli-
kou radost, když se daří týmům z Olomoucké-
ho kraje a protože úzce spolupracujeme s TK 
PLUS, tak přirozeně fandím všem projektům, za  
kterými tato agentura stojí.“

Připomněl jste, že Olomoucký kraj  
spolupracuje s TK PLUS, čím vás tato  
agentura oslovila?
„Samozřejmě, o aktivitách TK PLUS jsem věděl 
už v době, kdy jsem byl primátorem Olomouce  
a vnímal jsem, že tato firma dělá hodně 
prospěšného pro nedaleké město Prostějov.  
A když jsem začal působit v rámci kraje, došlo 
i na spolupráci s TK PLUS.  Její akce mají nepře-
hlédnutelnou organizační kvalitu, stále přichá-
zejí s něčím novým.  Prostějovským nestačí, že 

„Je velkým patriotem 

Olomouckého kraje  

a musím říct, že jsem 

mezi komunálními  

politiky nepotkal 

člověka, který by v sobě 

spojoval – přirozený  

respekt, velikou  

schopnost držet slovo  

a dokonalý vztah ke 

sportu. Zásluhou  

takových politiků – jakým 

je on, roste zákonitě  

i věhlas regionu.

Má v sobě zvláštní 

noblesu a od začátku 

si vás získá přirozeným 

respektem. A to nemusí 

říct jediné slovo. Stačí se 

mu podívat do očí  

a poznáte, co si myslí.“ 

< Miroslav Černošek >

Měl jsem pěkné dětství, a to považuji s odstupem času 
za své velké osobní štěstí.
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jsou nejlepším tenisovým klubem u nás, dělají 
jeden z nejprestižnějších evropských atletických 
mítinků Zlatou tretru, basketbal patří k absolutní 
špičce Mattoni NBL, přicházejí s ženskou volej-
balovou extraligou. Vedení TK PLUS nám na-
bídlo zajímavé projekty, například vyhlašování 
Nejlepších sportovců Olomouckého kraje či 
loni poprvé vyhlašované Ceny Olomouckého 
kraje v oblasti kultury. Navíc nám TK PLUS  dělá 
na smlouvu celkovou propagaci kraje. Jsem 
přesvědčen, že jsme si vybrali dobře.

V Olomouci se hraje fotbalová liga a pro-
tože máte blízko k hokeji, jistě byste rád 
přivítal i návrat špičkového hokeje do 
krajského města. 
„ Přiznávám, moc bych si to přál a jsem přesvěd-
čen, že se to brzy podaří. Náš kraj dává na pod-
poru sportu asi nejvíce finančních prostředků 
ze všech krajů České republiky.

Nerad bych říkal, že mám nějaký svůj hejtman-
ský sportovní sen, ale sportu fandím a vnímám 
jeho význam pro náš kraj. Fotbal a hokej jsou 
dva nejpopulárnější sporty a je dobře, když se 
hrají na špičkové úrovni. Lidé je mají rádi, fan-
dí jim a jako představitel kraje chci, aby byly 
úspěšné i v Olomouckém kraji. Už jako primá-
tor jsem se snažil dlouhodobě pomáhat fotba-
lové Sigmě, i proto, že to je vynikající značka 
– dalo by se říct evropského formátu. Hokej je 
zatím za olomouckým fotbalem, ale věřím, že 
jen přechodně. Těším se až jednou půjdu zase  
v Olomouci  na extraligu, navíc do moderní  
multifunkční haly. 

Funkce hejtmana má určitě časové 
omezení. Nemáte někdy pocit, že třeba  
nestihnete všechno, co jste si předse-
vzal? 
„Člověk si v politice zvykne, že v zásadě žije ve 
čtyřletých cyklech. A měl by vědět, co chce  
v těch čtyřech letech stihnout a jít za prioritami, 
které chce splnit. Tak jsem to vždycky cítil. Chtěl 
bych ještě některé věci udělat, dotáhnout,  
i proto jsem se rozhodl, že budu za rok v kraj-
ských volbách znovu kandidovat. 

Kdyby vaše hejtmanování přece jen skon-
čilo, neměl byste pocit nějakých nedoře-
šených problémů, něčeho, co jste neměl 
čas splnit?
„Už jsem jednou takový konec zažil. Nebyl sice 
absolutní, protože jsem se po dvou letech vrá-
til, ale znám tedy pocit, kdy jsem  odcházel  
a některé projekty jsem už na radnici nemohl 
dokončit. Člověk si v takové chvíli říká, že je ško-
da, že pokračování je na jiných, kteří to budou 
dělat jinak, a třeba špatně ..... Ale s odstupem si 
uvědomí, že obrazně řečeno radnice nespadla, 
život města šel dál a hlavně, že i toto je součást 
politiky, resp. demokracie.

V politice, tak jako ve sportu člověk někdy vy-
hrává, jindy prohraje.  A kdybych měl v politi-
ce skončit nadobro, tak vím,  že mohu na ulici  
potkat kohokoliv a nemusím se před nikým  
schovávat a každému se můžu podívat do očí. 

Co pozitivního vám politika přinesla?
„Lidi si mnohdy myslí, že pro politika je nejdůleži-
tější, že vydělá nějaké peníze, má moc, přečte 
si o sobě v novinách. Já to cítím jinak. Pro mě je 
na mé práci nejzajímavější to, že jsem se potkal 
s mnoha zajímavými lidmi, které bych jinak ne-
poznal. Například s bývalým papežem Janem 
Pavlem II., s několika prezidenty, známými uměl-
ci a sportovci. A další co mi politika přinesla, je 
poznání mnoha míst na světě, kam bych se při 
jiné práci nikdy nedostal. 

Dokázal byste říct konkrétní příklad?
Když jsem hrával hokej, tak jsem si samozřejmě 
říkal, že kanadsko-americkou NHL nikdy neuvi-
dím a s tím jsem se prostě smířil. A když jsem pak 
poprvé přijel do New Yorku a seděl v Madison 
Square Garden,  tak jsem v první třetině hru 
Rangers vůbec nevnímal, pořád jsem nemohl 
uvěřit tomu, že tam jsem. A byl to pro mě tehdy 
nejen splněný sen, ale i určitý symbol a potvrze-
ní svobody, která se k nám v roce 1989 vrátila.

Rozhodující stejně není to, co byste si přál a jak slav-
nou kariéru si dokážete vysnít, ale to, aby jste v sobě 
objevil, k čemu máte předpoklady a v čem můžete 
vyniknout.

„Když se mě občas  

někdo zeptá – jaké 

mám životní krédo,  

odpovídám – slušnost  

a pracovitost. Myslím si, 

že tahle dvě slova by 

měla vystihovat  

i základní vlastnosti  

každého člověka –  

a tedy i politika.“

Chytal jsem tehdy první 

dorosteneckou ligu  

a jako každý jiný kluk 

jsem snil o tom, že bych 

třeba jednou mohl chy-

tat za nároďák....
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Snídaně 

Před zahájením WORLD JUNIOR TENNIS FINAL se v hote-

lu TENNIS Club uskutečnila přátelská snídaně za účasti 

premiéra Mirka Topolánka, prezidenta ITF Francesca 

Ricci Bittiho a dalších významných hostů. Jak vnímal 

prezident ITF osobní záštitu premiéra nad mistrovstvím 

světa, stejně jako dokonalou spolupráci s Olomouc-

kým krajem a městem Prostějov?

„Premiér udělal na Ricci Biitiho svou bezprostředností 
velký dojem, říkal, že se spíše setkává s upjatými a chlad-
nými předsedy vlád. A navíc několikrát opakoval – máte 
premiéra, který má rád sport, fandí mu a to je pro další 
rozvoj tenisu hodně důležité,“ říkal mj. o slavnostní snída-
ni doktor Černošek. „Hejtman Olomouckého kraje Ivan 
Kosatík, stejně jako starosta Prostějova Tesař byli také 
na této malé slavnosti těsně před zahájením mistrovství 
a při té příležitosti ocenil Ricci Bitti jejich vstřícný vztah 
k tomuto šampionátu.“

„Turnaje v Prostějově jsou tradičně pořádány na té nej-
vyšší úrovni a věřím, že stejně tomu bude i tentokrát. 
A jsem si jist, že pro mladé české hráče půjde o vynika-
jící zkušenost.“

                     Premiér Mirek Topolánek k účastníkům MS do 14 let 

s premiérem
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Snídaně 
Olomoucký kraj

Krajský úřad
Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

www.kr-olomoucky.cz

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

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

Více než očekáváte!

1 2
3 4

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

3. Javoříčské jeskyně • 4. Hrad Bouzov

inzerat_olk_card  23.5.2006 11:06  Stránka 1
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WORLD JUNIOR

BRÁNA 
DO SVĚTA
VELKÉHO 
TENISU

TENNIS FINAL

„Kdo hrál v posledních 

osmi letech v Prostějově, 

ten se umisťuje v horních 

patrech světových  

žebříčků,“ tvrdil loni šéf 

prostějovského tenisu  

Dr. Miroslav Černošek. Stačí 

nahlédnout do statistik 

– Richard Gasquet, Tomáš 

Berdych, Dinara  

Safinová, Rafael Nadal,

Novak  Djokovič  

a Nicole Vaidišová hráli 

na juniorském šampionátu 

v Prostějově a pak se za 

několik sezón dostali do 

světové desítky. Komu se 

podařilo vykročit do Top 

Ten letos? 

„Kdo hrál v posledních osmi letech v Prostějově, ten se umisťuje v horních patrech světových 

žebříčků,“ tvrdil loni šéf prostějovského tenisu Dr. Miroslav Černošek. Stačí nahlédnout do statis-

tik – Richard Gasquet, Tomáš Berdych, Dinara Safinová, Rafael Nadal, Novak  Djokovič a Nicole

Vaidišová hráli na juniorském šampionátu v Prostějově a pak se za několik sezón dostali do Top 

Ten. Připomeňme si cesty Čechů do světové desítky. Tomáš Berdych hrál na MS 14 v sezóně 1999 

a 23. října 2006 se dostal na 10. místo ATP, Nicole Vaidišová reprezentovala v Prostějově poprvé 

v roce 2002, do desítky vkročila 7. srpna 2006, byla devátá. Kdo do Top Ten vykročil letos?

Český tenis dosáhl na Hané vynikajících výsled-
ků, junioři prohráli až ve finále s Austrálií a juniorky
skončily na velice dobrém pátém místě. Prostějov-
ský TK AGROFERT měl v české reprezentaci opět 
zastoupení – v juniorském týmu nastupovali Jiří 
Veselý a Robert Rumler, velké šance dostávala 
také Marieta Vágnerová. Jak viděl české šance 
před mistrovstvím sportovní ředitel ČTS Jaroslav 
Balaš? „Když vnímám umístění našich děvčat na 
evropském žebříčku a jejich poslední výsledky, tak 
pro ně bude úspěchem umístění od 9. – 12. místa, 
kdyby skončily lépe, tak to bude velké překvapení. 
Hodně záleží na losu, když vyjde, mohou děvča-
ta hrát i ve skupině o 5. – 8. místo. A kluci? V Pro-
stějově je konkurence hodně vyrovnaná a pevně 
věřím, že mohou hrát o medaile.“ Miroslav Štencl,  
šéftrenér mládežnické reprezentace do 14 let, kte-
rý byl na WORLD JUNIOR TENNIS FINAL už podva-

nácté, juniorkám moc nevěřil. „Nebudeme si nic 
nalhávat, ale tenhle tým nemá na to, aby navázal 
na úspěšná léta, kdy se v Prostějově vyhrávalo, kdy 
tu hrály Vaidišová, Šafářová, Birnerová, Bedáňová, 
Cetkovská, Strýcová. Ale jsme malý stát na to, aby-
chom každoročně produkovali vynikající výsledky.“ 
Juniorkám nakonec přál los, dostaly se do skupiny 
A spolu s první nasazenou Amerikou, sedmou Ko-
lumbií a neznámou Indonésií. „Los byl pro nás pří-
znivý, je to trochu exotika, jsem docela rád, že tam 
nemáme Evropanky, s těmi se holkám v poslední 
době moc nedařilo,“ říkal nehrající kapitán Luboš 
Štych po losování. Junioři se dostali do skupiny  
B s Indií, Egyptem a Slovenskem.

„S Indií a Egyptem byla povinnost vyhrát, i když se 
ukázalo, že to dnes umí opravdu skoro každý,“ říkal 
kapitán Štencl po dvou vítězstvích ve skupině. Už 
od začátku bylo jasné, že o našem postupu do 
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semifinále a šanci hrát o medaile rozhodne zá-
pas se Slovenskem. „Myslím si, že podle současné  
formy jsou v roli favoritů Slováci, protože mají v týmu 
Horanského, který patří mezi prvních šest hráčů  
Evropy. Naši kluci s nimi prohráli debla ve finále 
nedávného mistrovství Evropy v Ostravě a to může 
být velice důležitý zápas. Ale na druhé straně si 
myslím, že tu Vrňák hraje ve velmi dobré formě  
a měl by bodovat.“

Čeští junioři se dostali mezi čtyři nejlepší týmy  
mistrovství světa, v klíčovém zápase skupiny B po-
razili Slovensko 2:1. Rumler prohrál se Slovákem 
Partelem, Vrňák vyrovnal s Horanským a ve čtyř-
hře Veselý s Vrňákem jasně přehráli pár Horan-
ský, Vittek.  „Před zápasem se Slováky jsem si sám 
pro sebe říkal, že když vyhrajeme, můžeme klidně  
útočit i na zlato. Tak uvidíme,“ říkal spokojený 
Štencl.

V semifinále proti Americe dal Štencl opět před-
nost Rumlerovi před Veselým. „Vítězná sestava se 
nemění,“ říkal Štencl novinářům. Na Ameriku si vě-
řil. „Díval jsem se na ně při tréninku, naši kluci mi 
připadají důraznější, ale malý Christian Harrison, 
kterému je třináct může být hodně nebezpečný,“ 
říkal Štencl před zápasem. A jak viděl druhou se-
mifinálovou dvojici Austrálie – Rusko? „Australané 
hrají moc dobře, ty považuji za velké favority.“ 

Junioři nakonec postoupili do finále, po dvou-

hrách bylo rozhodnuto! Rumler porazil v zápase 
plném zvratů Harrisona, první set jasně vyhrál, ve 
druhém měl zase navrch Američan. Ve třetím setu 
byl náš hráč přece jen odolnější a měl i lepší fyzič-
ku. „Rozhodl jsem se dát Robertovi znovu důvěru 
a on ji splatil cenným vítězstvím,“ konstatoval náš 
kapitán k prvnímu českému bodu. Vrňák, stej-
ně jako proti Slovensku, šel důrazně za vítězstvím  
a bylo rozhodnuto. Juniory čekalo finále s Austrá-
lií, která v semifinále přehrála ambiciózní Rusko,
přesně jak to předpokládal Štencl. Potřetí v historii 
se dostali naši junioři do finále mistrovství světa čtr-
náctiletých a ani tentokráte nedělali poslední zlatý 
krok. Rumler vyhrál se Swayslandem set, ale to bylo 
všechno. Vrňák neměl s Kublerem moc šancí, Aus-
tralané vyhráli zaslouženě. „Přiznejme, Australané 
byli lepší,“ říkal po finále Štencl.

Dívky měly obrovskou šanci v úvodním duelu pro-
ti prvním nasazeným Američankám, Vágnerová 
prohrála v prvním duelu se Stephensovou 6:8 ve 
třetím setu a to měla tři mečboly! Pak Závodská 
podlehla Vidové a v deblu jsme snížili na 1:2. Ame-
ričanky se pak staly mistryněmi světa! „Nevím, jak 
by Američanky sehrály debla za případného stavu 
1:1. Ale porazit Ameriku, to bychom už chtěli moc,“ 
říkal kapitán Štych. „Po prvním zápase s Ameri-
kou jsem se ale bál, aby se ty nevyužité mečboly 
tak trochu neotočily proti nám. Ale ve druhém 
zápase jsme si zase my pro změnu vybrali teniso-
vé štěstí, Marieta otočila zápas proti Indonésii ze 
dvou mečbolů a od té doby hrály holky výborně.“  
A jasné vítězství nad Kolumbií nám otevřela cestu 
do skupiny, kde se hrálo o 5. – 8. místo. Naše ju-
niorky pokračovaly v překvapivé jízdě, nezastavil 
je ani tým Jižní Afriky. Juniorky hrály o páté místo  
s Japonskem! „Je to pěkný úspěch, zvlášť když  
jsme pomýšleli maximálně na umístění okolo  
desáté pozice,“ říkal Štych novinářům a druhý 
den ráno dodával. „Prostě se všechno sešlo, vyšlo 
nám to. Neproměněných amerických mečbolů  
můžeme litovat, ale už jsme si to vrchova-
tě vybrali zpátky. Věřím, že nyní porazíme  
i Japonky, i když ty jsou hodně úporné. 

“Byly... V duelu o páté místo byla Vágnerová  
s Japonkou Omaeovou na dvorci skoro dvě a půl 
hodiny! Pak přidala Allertová rozhodující druhý 
bod a české juniorské reprezentaci patřilo páté 
místo! Kapitán Štych byl na šampionátu popáté, 
jak byl spokojený s výkony jednotlivých hráček?  
„V největší formě v Prostějově hrála Denisa  
Allertová, začátek se moc nepovedl Veronice  
Závodské a o to více si cením, že když dostala dru-
hou šanci, tak dokázala dva zápasy vyhrát – proti 
Kolumbii a Jižní Africe. Neskutečně bojovala Mari-
eta Vágnerová, sehrála tři třísetové zápasy a dva 
dokázala vyhrát.“ 

WORLD JUNIOR TENNIS FINAL má v rámci ITF vel-
kou prestiž. „Nesmírně si vážíme toho, že ITF neustá-
le prodlužuje pořadatelskou výsadu našeho měs-
ta pro světové mistrovství čtrnáctiletých chlapců  
a dívek. Jasně tím dává najevo, že je s organiza-
cí tohoto významného turnaje spokojena a má  
v naše schopnosti trvalou důvěru. Věřím, že ji ani 
tentokrát nezklameme,“ říkal před šampionátem 
šéf projektu Michael Žáček z TK PLUS.   

Každý dobře ví, že mistrovství světa do 14 let je 
prakticky poslední velkou akcí, které se zúčastňují 
skoro všichni talentovaní hráči a hráčky, mládež-
nické turnaje ve vyšších věkových kategoriích už 
mnozí nejtalentovanější nehrají a zkouší štěstí na 
turnajích dospělých. 

Přišli představitelé juniorského tenisu ITF z hledis-
ka organizace s nějakými novými podněty? „Ne, 
nepřišli, jsou spokojeni, stejné to bylo i z pohledu 
Francesca Ricci Bittiho. I on byl s úrovní spokojený, 
líbí se mu náš areál a péče o děti. Ale i on se mění, 
je jiný než byl před devíti lety při první návštěvě  
v Prostějově. Určitě je na něm vidět, že jeho po-
stavení je nyní mnohem silnější a přesvědčivější –  
v Turíně byl při zasedání MOV zvolen řádným čle-
nem nejvyššího sportovního kolegia a to zákonitě 
přidalo na prestiži nejen jemu osobně, ale i celému 
světovému tenisu,“ říkal po MS 14 Miroslav Černo-
šek. „Určitě se jeho nové zkušenosti promítly do  
řízení tenisové federace, jeho vystoupení v Pros-
tějově – ať už na oficiální tiskové konferenci či při 
osobních přátelštějších schůzkách, jednou i za 
účasti dalšího člena MOV Honzy Železného – svědčí  
o tom, že je se spojením s TK PLUS a ČTS velice 
spokojený a to je pro nás i z pohledu pořádání MS  
do roku 2010 velice perspektivní.“ 

Podeváté šéfovala WORLD JUNIOR TENNIS FINAL 
Petra Píchalová-Langrová. Dovede si představit,  
že tento nádherný projekt jednou u nás skončí? 
„Moc těžko, ale máme před sebou ještě tři roky,  
určitě uděláme pro juniorský tenis ještě tři dobrá  
mistrovství. Navázali jsme s lidmi z ITF dokonalé  
vztahy a ty nám budou určitě moc chybět. Ale  
na loučení je ještě času dost...“

WORLD JUNIOR TENNIS 

FINAL se v Prostějově 

konal už podeváté, opět 

na Hanou přijel šéf ITF 

Francesco Ricci Bitti, 

slavnostního zahájení 

se zúčastnili premiér 

Mirek Topolánek, prezi-

dent ČTS Ivo Kaderka, 

hejtman Olomoucké-

ho kraje Ivan Kosatík, 

prostějovský starosta Jan 

Tesař a další 

představitelé města 

Prostějov, generální 

sekretář Josef Nechutný, 

turnajová  

ředitelka Petra  

Píchalová-Langrová, 

šéf juniorského tenisu 

ITF Luca Santili a další 

hosté.

Prostějov na MS do 14 let
1999  Berdych, Vejmelka, Cetkovská, Kočíbová

2000  Šafářová, stříbro juniorky

2001  Šafářová, Rybová, zlato juniorky

2002  Lojda, Mil. Navrátil, Fraňková, bronz juniorky

2003  Konečný, Kadlecová, zlato juniorky

2004  Řehola, Tročil, Urbánek, Mokrá, Berková, stříbro junioři

2005  Urbánek, Raštica, Kozelský

2006  Hradský, Bártová

2007  Veselý, Rumler, Vágnerová, stříbro junioři

BRÁNA 
DO SVĚTA
VELKÉHO 
TENISU

Český tenis dosáhl na Hané vynikajících výsledků.
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Francesco

DO PROSTĚJOVA
JEZDÍM
ZA KAMARÁDY

Ricci Bitti

„Francesco je opravdu 

velkou osobností a pro  

světový tenis je dobře, že 

má takového člověka  

v čele. Navíc obdivuji jeho 

zájem o juniorský tenis, 

péči o něj, dobře ví, že bez 

nových talentů se světo-

vý tenis nemůže rozvíjet. 

Potřebuje nové hvězdy, 

které by pak další mladí 

následovali.“

< Ivo Kaderka >
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„Přesně si na tu chvíli  

pamatuji. V roce 2006 jsem 

se v Turíně ubytovával  

v oficiálním olympijském

hotelu, když ke mně  

a Zdenkovi Duplákovi přišel 

Honza Železný se Sergejem 

Bubkou a řekli nám, že  

právě byl Francesco Ricci 

Bitti jako jediný  

v konkurenci dalších pěti 

kandidátů zvolen řádným 

členem MOV. Vyšel tehdy 

ze sálu a byl jsem prvním 

gratulantem, který mu  

k tomuto prestižnímu postu  

blahopřál. Francesco  

určitě velice vnímá můj 

vztah k Sergejovi, ten nyní 

patří mezi tři největší  

diplomaty světového 

sportu, stejně jako velikou 

perspektivu Honzy  

Železného  

v olympijském hnutí.“

< Miroslav Černošek >

Na WORLD JUNIOR TENNIS FINAL – Mistrovství 
světa družstev do 14 let opět přijel prezident 
Mezinárodní tenisové federace Francesco 
Ricci Bitti a podepsal novou smlouvu o pořa-
datelství světového šampionátu na Hané až 
do roku 2010. Jak se mu líbí v Prostějově?

„K vám se pokaždé moc těším, s místními te-
nisovými funkcionáři jsme navázali během 
uplynulých let opravdu velice přátelské vzta-
hy. A mezi přáteli se člověk vždy cítí skvěle. 
Ano, je to tak. Ale na začátek mi dovolte 
poděkovat pořadatelům, jak dokonale opět 
mistrovství světa připravili. Firmě TK PLUS, panu 
Černoškovi. Co jsem nyní členem MOV, tak si 
mnohem více uvědomuji jeho vliv a význam  
v českém sportovním marketingu a dobře 
vím, jak moc pomáhá sportu v České republi-
ce. Mé poděkování také směřuje k Českému  
tenisovému svazu, k jeho prezidentu Ivo  
Kaderkovi za podporu mládežnického te-
nisu. Jsme tu jako ITF už podeváté a řeknu 
vám, ano, je to rekord, nikde jsme tak dlouho  
s jednou akcí nebyli, ale tady v Prostějově je 
to jiné...“

V čem byl Prostějov dál před ostatními  
kandidáty?

„Tohle krásné místo má tři přednosti. Poloha 
Prostějova v centru Evropy, pro všechny týmy 
je docela jednoduché se sem dostat. Druhá 
přednost je zdejší prostředí – klub, hotel, kurty, 
dokonalé zázemí, všechno na jednom místě, 
děti nemusí nikam jezdit a třetí předností je 
– opravdu velice dobrá organizace, tým lidí, 
vedený pečlivou ředitelkou Petrou.“

ITF se rozhodla Prostějovu přidělit MS na 
další tři roky, což jste osobně stvrdil svým  
podpisem. Proč?

„Odpověď je jednoduchá. Zdejší pořadatel-
ský tým zajišťuje turnaj na tak výborné úrov-
ni, že si plně zaslouží naši důvěru pro další 
časové období. Původně jsme sice setrvání 
této důležité mládežnické akce tak dlouho 
na jednom místě neplánovali, ano, opakuji, 
ITF ctí zásadu nepřesáhnout v tomto ohledu 
pět let a Prostějov se po prodloužení smlouvy 
dostane na číslo dvanáct, což je unikátní re-
kord. Když ale zvládá organizaci šampionátu 
tak perfektně, může i Mezinárodní tenisová 
federace své zásady porušit, ne?“

Proč si šéf ITF Francesco Ricci Bitti tak oblíbil 
Prostějov? Na to jsme se zeptali generální-

ho sekretáře ČTS Josefa Nechutného, který 
byl v prvních dnech světového šampionátu  
neustále v jeho blízkosti.

„Na začátku je třeba říct, že Mistrovství světa 
družstev do 14 let je opravdu jednou z nej-
prestižnějších akcí Světové tenisové federace 
a že si téhle akce prezident ITF opravdu pova-
žuje, potvrzuje i skutečnost, že jí dal přednost 
před účastí na Světové univerziádě v Ban-
gkoku. A navíc se do špičky ITF dostal přes 
juniorský tenis, byl v juniorské komisi Evropské 
federace, dlouho se v prostředí juniorského 
tenisu pohyboval. A druhá věc? Prostějov 
nabízí opravdu výjimečný areál, je ve městě  
a přitom je to uzavřený, má velice příjemnou 
atmosféru, dokonale slouží tenisu, je v něm 
úplně všechno, co pořádání špičkové akce 
vyžaduje. Pamatuji si, že když se před čtyřmi 
lety jednalo s ITF o další smlouvě, tak říkali, že 
jsou v Evropě další centra, kde by tahle akce 
mohla být, licitovalo se o penězích, ale nako-
nec se ITF vždycky vrátila k Prostějovu, protože 
takové zázemí a tak dokonalé organizátory 
zatím nikde jinde nenašla. Areál a organi-
zátoři – to je spojení, které rozhoduje o tom, 
že to na Hané bude až do roku 2010,“ říká  
generální sekretář ČTS Josef Nechutný, který 
byl od roku 2000 na všech šampionátech do 
14 let v Prostějově.

 S jakými pocity odjížděl Ricci Bitti z Prostě-
jova?

„Absolutně spokojený, už několik let říká, že 
do Prostějova jezdí za kamarády. Už dopředu 
věděl, že organizace bude opět dokona-
lá. Váží si Dr. Černoška, turnajové ředitelky  
Petry Píchalové-Langrové, má nadstandardní 
vztahy s prezidentem ČTS Ivo Kaderkou. Od 
prvního okamžiku bylo jasně vidět, že se do 
Prostějova těšil.“

Jak působí prezident ITF na své okolí? 

„Je velmi přátelský a má obrovský smysl pro 
humor. I když sedí na pivu v restauraci se 
svým týmem. Jako nejvyšší představitel ITF má 
samozřejmě přirozený respekt, umí se bez-
prostředně bavit. Konečně, dříve pracoval 
jako velký šéf v italských telekomunikacích  
a v nich získal dokonalé zkušenosti. Je  
výborným řečníkem, umí dokonale komuni-
kovat se svým okolím, ani na vteřinu necítíte, 
 že by se povyšoval.“ 

Ricci Bitti
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ZASLOUŽENÝ TITUL
A HLEDÁNÍ
BUDOUCNOSTI

TK AGROFERT Prostějov a extraliga 2007
TK Agrofert Prostějov – Sparta/Olymp Praha 7:2 

(Hájek – Cakl 6:1, 6:0, Tabara – Juska 6:3, 6:4, Šafářová – Zakopalová 6:0, 6:2, 
Cibulková – Strýcová-Záhlavová 4:6, 2:6, Nieminen – Vaněk 7:5, 6:4, Patience – 
Ulihrach 2:6, 2:6, Cetkovská, Šafářová – Hrdinová, Strýcová-Záhlavová 6:3, 4:3 skreč, 
Tabara, Hájek – Juska, Suk 6:3, 6:2, Levinský, Nieminen – Ulihrach, Kralert 6:1, 6:2).

TK Agrofert Prostějov – TK Neridé 5:1 

(Nieminen – Kubot 2:6, 5:4 skreč, Patience – Zíb 3:6, 6:3, 4:6, Cibulková – Hrozenská 6:2, 
6:3, Šafářová – Radwanská 7:5, 6:2, Tabara – Economidis 6:1, 4:6, 6:3, Hájek – Dlouhý 
6:3, 1:0 skreč).

TK Agrofert Prostějov – LTC Pardubice 5:1 

(Stachovskij – D. Novák 6:4, 6:1, Lojda – Kunc 6:1, 6:2, Cibulková – Chvojková 6:2, 6:1, 
Cetkovská – Zálabská 6:1, 6:4, Nieminen – J. Minář 2:6, 6:2, 6:4, J. Novák – Vacek 4:6, 
4:6, čtyřhry se za rozhodnutého stavu nehrály).

TK Agrofert Prostějov –  Moravskoslezský TK 7:2 

(Lojda – Michnev 6:1, 6:0, Tabara – Plaček 2:6, 6:2, 6:2, Cetkovská – Holušová 3:6, 1:6, 
Kvitová – Šigutová 6:3, 6:3, Lacko – Panfil 3:6, 2:3 skreč, Stachovskij – Vencl 6:2, 7:5, 
Cetkovská, Kvitová – Šeděnková, Šigutová 7:6, 6:2, Novák, Levinský – Panfil, Dezort 7:6, 
6:3, Cibulec, Stachovskij – Plaček, Vencl 6:3, 6:1).

Finále: TK Agrofert Prostějov – TK Precolor Přerov 5:2 

(Novák – Šnobel 3:6, 6:3, 6:0, Tabara – Pospíšil 6:4, 6:2, Šafářová – Ondrášková 3:6, 2:6, 
Bammerová – Voráčová 6:2, 6:4, Berdych – Eschauer 6:4, 6:2, Nieminen – Rosol 0:6, 
7:5, 4:6, Nieminen, Berdych – Šnobel, Pospíšil 6:1, 6:1, Novák, Tabara – Rosol, Eschauer 
7:6, 3:0 nedohráno, Bammerová, Cetkovská – Voráčová, Hladíková 6:6 nedohráno).

Vítězný tým 
TK AGROFERT 
Prostějov 
mistr ČR smíšených 
družstev, 2007: 

Tomáš Berdych, Jiří Novák, 
Michal Tabara, Jarko 
Nieminen, Jan Hájek, 
Sergej Stachovskij, Dušan 
Lojda, Olivier Patience, 
Tomáš Cibulec, Lukáš 
Lacko, 

Lucie Šafářová, Sybile 
Bammerová, Petra Kvitová, 
Petra Cetkovská 
a Dominika Cibulková. 

Kapitánem týmu byl 
Jaroslav Navrátil. 
Asistentem David Kotyza
a technickým vedoucím 
týmu Petr Langr.

TENISOVÁ
EXTRALIGA2007
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Prostějovská tenisová veřejnost vstřícně při-
jala skutečnost, že náš tým zase hrál za svůj 
klub – TK AGROFERT. „Když bylo rozhodnuto, 
že se TK Česká sportovní rozdělí a Prostějov 
bude hrát v extralize samostatně, sedli jsme 
si s celým týmem, včetně Tomáše Berdycha 
a Jirky Nováka a řekli si, že to chceme hrát  
a hlavně – že vrátíme extraligový titul do 
Prostějova. Především pro Tomáše to nebylo 
jednoduché, byl pět týdnů v Americe na be-
tonech, měl za sebou US Open a navíc před 
sebou důležitou daviscupovou baráž. Do 
týmu jsme získali Jarkko Nieminena, Dominiku 
Cibulkovou a měli jsme jediný cíl – vyhrát, dru-
hé místo by bylo pro nás neúspěchem. Nevě-
děli jsme však, jak posílí ostatní týmy, respekto-
vali jsme zájem šéfa TK NERIDÉ Jardy Kaláta, 
který určitě chtěl titul obhájit a co bylo nejslo-
žitější – nikdo nečekal, do jakých problémů 
se dostane Tomáš na US Open,“ říkal před 
extraligou nehrající kapitán Jaroslav Navrátil, 
který vrátil extraligový titul po pěti letech na 
domácí dvorce!

Prostějov si vždycky vážil této nejvyšší soutěže. 
„Extraliga je pro nás symbolem vstupu pros-
tějovského tenisu mezi nejlepší české týmy  
a pro naše hráče pak vykročením na meziná-
rodní scénu. V polovině června 1995 se nám 
všem splnil velký sen – TK Prostějov poprvé 
získal extraligový titul a stal se mistrem České 
republiky smíšených družstev. Na dvorci teh-
dy vyhrála naše prostějovská tenisová parta, 

ale nepodařilo by se to bez všech našich 
nadšenců, kteří pomáhali budovat areál,  
vytvářejí dokonalou klubovou atmosféru  
a pro náš prostějovský tenis doslova dýcha-
jí,“ říká o prostějovské extraligové filozofii 
Miroslav Černošek. On to byl, kdo v roce 1995 
spolu s přerovským Petrem Huťkou přišli s no-
vým modelem tenisové extraligy. „V každém 
případě oceňuji pokus organizátorů – vrátit se 
k bývalému modelu dvou silných týmů – Pros-
tějova a Přerova. Myslím si, že oba kluby mají  
k extralize vztah a beru tohle spojení jako 
jednu z posledních možností vrátit extralize 
alespoň nějakou tvář,“ říkal Černošek, když 
hodnotil letošní ročník. „Mám radost z mistrov-
ského titulu, jsme partou bojovníků a co před-
vedl Tomáš, jak nenechal tým na holičkách, 
to si zaslouží velkou poklonu. A to ostatní?  
V nostalgii chceme hledat nějakou tradi-
ci extraligy, ta je však už nenávratně pryč.  

Nejsem ale pesimistou a třeba se organizá-
torům podaří extraligu vzkřísit v jiném a mož-
ná lepším modelu. Musím však přiznat, že při  
návratu extraligy na prostějovské kurty jsem 
byl hodně nervózní. Cítil jsem, že musíme  
získat něco, co sem prostě patří. Teď jsem 
hodně šťastný,“ konstatoval šéf prostějovské-
ho tenisu po vítězném finále s TK Precolor
Přerov. A jak vidí Černošek budoucnost ex-
traligy a případný start nejlepších? „S orga-
nizátory jsme se domluvili na čtyřletém cyklu, 
po extralize si to musíme vyříkat a přemýšlet 
– jak dál. Také termín extraligy po US Open je  
velice nevýhodný, navíc jsme se v posledních 
letech stále zachraňovali v Davisově poháru, 
zápas se hraje na jiném povrchu a pak je tu 
také náročné turné mužů a částečně i žen  
v Asii. To vše mluví proti preferování této sou-
těže především u špičkových hráčů, kteří jsou 
oporami nejlepších týmů. Zajistit kvalitní tým je 
proto stále složitější, letos nás to stálo oprav-
du mimořádné úsilí a opravdu si musíme klást 
otázku – zda to má smysl... Ale přidám ještě 
jednu věc – Berdych, teď abstrahuji od toho, 
co se mu přihodilo na US Open, měl při svém 
postavení na 9. místě ATP neskutečnou nabíd-
ku garancí z Beijingu, na turnaji, který s hrál  
v termínu extraligy a opravdu musíme zvažo-
vat – co je pro jeho kariéru důležitější. A také 
pro agenturu, která ho zastupuje. Je přece 
prospěšnější, aby vyhrával a tím i vydělával 
peníze pro naše naděje.“

Jaká byla cesta k mistrovskému titulu?  
V prvním zápase přehrál TK Agrofert Prostě-
jov velice silný tým Sparta/Olymp Praha 7:2, 
nastoupili jsme bez Berdycha a Nováka. Pak 
nás čekal obhájce trofeje TK NERIDÉ. Vše bylo 
jasné už po dvouhrách! „Ale nebyl to jedno-
duchý zápas. Když si vezmu, že Lucka měla  
s výbornou Polkou Radwanskou v prvním setu 
2:5, Tabara vedl s Ecomomidisem 6:1, 4:1 a roz-
hodovalo se po boji ve třetím setu – tam bylo 
1:2, Nieminen s Kubotem, to jsem si myslel, že 
bude jasný bod, prohrával 2:6, 3:4 a Kubot 
se zranil. Mohlo to být také 4:2 pro nás nebo  
i 3:3 a debly má TK NERIDÉ vynikající... Stav 5:1 
po singlech rozhodně nikdo nečekal,“ říkal 
po zápase spokojený kapitán Navrátil. Už to 
bylo jasné, zápasy s LTC Pardubice a týmem  
Moravskoslezský TK byly formalitou a čekalo 
nás finále s TK Precolor Přerov.

TENISOVÁ
EXTRALIGA2007

Tenisté TK AGROFERT Prostějov se po rozdělení TK Česká sportovní vrátili na extraligový trůn! Jaký byl začátek 

prostějovské cesty k extraligovým titulům? V třiadevadesátém postupuje TK Prostějov do první ligy, v týmu 

se poprvé objevuje Martina Hingisová, v Ostravě v zápase s Baníkem porazila tehdejší mistryni republiky Bi-

olkovou a měsíc poté se Martina stává historicky nejmladší vítězkou pařížské juniorky! Je to i rok, kdy Jirka 

Novák vstupuje na turnajový okruh a na konci roku získává Karel Nováček premiérový titul Zlatého kanára, 

titul nejlepšího tenisty roku a Jirka Novák je v této anketě vyhlášen Talentem roku. Takové byly tenisové kulisy 

prvního prostějovského vstupu na ligovou scénu. Psal se rok 1993, o rok později jsme postoupili do extraligy  

a v roce 1995 ji poprvé slavně vyhráli. Od té doby jsme titul týmového mistra ČR získali na dvorci ještě šest-

krát, ve statistikách jsme však pětkrát, v roce 1996 nám byl titul administrativně odňat. Letošní titul byl pro  

TK AGROFERT sedmým, musíme však připomenout, že se naši hráči aktivně podíleli na dvou mistrovských  

titulech TK Česká sportovní. Samostatný prostějovský klub vybojoval titul naposledy v roce 2002.

Náš celek táhl za jeden provaz a mám pocit, že  
takových klubů je čím dál míň.
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Blízký tým z Přerova je v extraligovém fi-
nále už naším tradičním soupeřem. Jak 
začalo? Nikdo nečekal, že nemocná  
Šafářová podlehne Ondráškové, naštěstí  
v extralize stoprocentně hrající Tabara  
přehrál Pospíšila a Novák otočil špatně roze-
hraný zápas se Šnobelem. V dalších singlo-
vých duelech Rakušanka Bammerová pora-
zila Voráčovou, Berdych obětavě nastoupil  
a zdolal Rakušana Eschauera. „Ve čtvrtek  
večer jsem se rozhodl, že nastoupím a dob-
ře jsem udělal. Singla i debla jsem zvládl 
bez jakýchkoliv zdravotních komplikací  
a ještě týmu pomohl dvěma body k titu-
lu, což mě moc těší. I kvůli divákům, kteří se 
přišli podívat a fandili nám. Nechtěl jsem 
je zklamat a povedlo se, cítím se výbor-
ně,“ říkal Berdych po finále. Přerovský Ro-
sol pak ve vynikajícím zápase porazil Fina  
Nieminena a muselo se čekat na čtyřhry.  
V těch bylo rozhodnuto velmi rychle, pár 
Berdych – Nieminen suverénně smetl z kur-
tu dvojici Šnobel – Pospíšil, ta získala jen dva 
gemy! 

O říkal po finálovém duelu kapitán Navrá-
til? „Náš celek táhl za jeden provaz a mám 
pocit, že takových klubů je čím dál míň. Co 
je ale třeba hodně ocenit? Snahu Tomáše  
Berdycha překonat problémy, které si přivezl 
z US Open a jeho obrovský zájem hrát finále.
Tak se chová dokonalý lídr týmu. Jakou váhu 
má extraligový titul pro náš klub? Z hlediska 
prezentace tenisové kvality a prestiže klubo-
vého managementu určitě velkou, navíc je 
to i pro většinu tenistů příležitost – jak alespoň 
částečně vrátit podmínky, které v klubu mají.“

Po vítězném finále se na verandě prostějov-
ského klubu slavilo dlouho do noci, těsně po 
desáté vylétl k nebi i mistrovský ohňostroj. 
Co říkal čerstvému titulu Jiří Novák, který byl 
u všech sedmi (statisticky jen šesti)? „Tenhle 
titul znamená pro nás strašně moc, symbo-
licky jsme se vrátili do naší slavné éry kolem 
roku 1995, kdy jsme extraligou všichni straš-
ně žili a všude kolem byla nádherná vítězná  
euforie. A je moc dobře, že jsme ten titul zase 
získali pro náš klub, že jsme zase samostat-
ní. Jako Prostějovák z toho mám obrovskou  
radost a s námi určitě všichni naši fandové. 
A pro mě osobně? Přišel jsem do Prostějova 
v sedmnácti, Mirek Černošek tu začal bu-
dovat klub, který se stal v České republice 
tenisovým megacentrem a všichni dohroma-
dy jsme chtěli něco velkého dokázat. Letos 
jsme to hráli hlavně pro Mirka, chtěli jsme mu  
udělat radost, protože jsme všichni viděli, 
jak moc chtěl, abychom tu extraligu vyhráli.“  
A co říkal Novák, že hrál možná poslední 
extraligový zápas? „Je to možné, spíše bych 
řekl, že je to na sto procent poslední zápas  
a nevím, co by se muselo stát – abych příš-
tí rok zase nastoupil. Ano, budu trénovat  
a nechávám to třeba otevřené, ale vím, že se 
špičkou už nebudu moci měřit. A ještě bych 
chtěl vyzvednout jednu věc – hrozně si vá-
žím Tomáše Berdycha. Prokázal neskutečný  
charakter, je to obrovský srdcař, dokázal, jak 
moc mu na klubu záleží. Sám od sebe přišel, 
že chce pomoci ve finále, sestava se posu-
nula, vyhrál dvouhru a čtyřhru s Nieminenem. 
Ano, byl to náš zápas, ale taky hlavně jeho. 
Strašně moc nám pomohl a svým přístupem 
dokázal, že jsme skvělou partou.“

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 

 s rozhodnutí VV ČTS jsou utkání Hingisové 

 kontumována. V doplňkovém finále vyhrál TK

 Přerov ESTA.

1997 –  TK AGROFERT Prostějov

1998 –  TK AGROFERT Prostějov

1999 –  TK AGROFERT Prostějov

2000 –  v pátek 16. června Prostějov poprvé po dvaatřiceti  
 týmových vítězstvích prohrál v extraligové skupině 

 se Spartou Praha, když muži TK AGROFERT získali 

 čtyři body a ženy nepřidaly žádný. Mistrem ČR 

 se stal TK Sparta Praha.

2001 –  extraliga nahrála, přednost dostala příprava 

 do 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

„Příští rok se musí hrát liga 

o stejném počtu účastníků 

jako letos. Nejsem proti 

snížení počtu, ale budeme 

o tom muset jednat  

s vedením ČTS, aby byla  

zajištěna návaznost sestupů 

v nižších soutěžích.  

Extraliga měla dobrou 

úroveň, kluby se posílily 

o zahraniční hráče, kteří 

přispěli ke kvalitě.  

V obou místech konání  

skupin proběhlo vše  

v naprostém pořádku, 

osvědčil se i termín. Vítěz-

ství Prostějova bylo  

jednoznačné  

a zasloužené.“

< Petr Huťka > 

(prezident Asociace extraligových 
tenisových klubů)
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S čím 
přiletěli 

Prostějovští 
Orli?

BK PROSTĚJOV
BK Prostějov vstupuje do čtvrté sezóny v Mattoni NBL, Prostějovští Orli byli dvakrát bron-
zoví a loni se zaslouženě probojovali do finále. Postupem do čtvrtfinále v evropském 
Poháru Challenge udělal BK Prostějov první větší krok do pohárové Evropy, v Českém 
poháru prostějovští basketbalisté byli dvakrát stříbrní a naposledy skončili na třetím 
místě. „Basketbal je pro mě osobně obrovskou výzvou. Bereme ho jako aktivitu, která 
by měla mít trvalý charakter a dlouhodobě se v Prostějově zabydlet. Avšak nesmí-
me zapomínat, že se basketbal pořád ještě učíme, stejně jako jsme se pět let učili 
pořádně dělat tenis. Stále hledáme svou pozici na basketbalovém trhu, který je roz-
hodně jiný, než ten tenisový. V basketbale se musíme vypořádat se spoustou vlivů, 
které ještě neznáme a ani je neumíme odhadnout. Je to ještě dlouhá cesta,“ říkal 
po skončení poslední stříbrné sezóny předseda Správní rady BK Prostějov Ing. Milan 
Matzenauer. Prostějovští Orli prakticky při všech svých extraligových startech patři-
li ke špičce Mattoni NBL, podívejme se však – co přinesli městu a celému regionu.
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„Při první společné večeři 

jsem byl překvapený, 

kolik mladých kluků tady 

máme. Je to jejich šance. 

A vnímám, že bojovný 

duch je v celém týmu. 

Tento kádr chce něco 

dokázat, má šanci 

bojovat v dresu 

Prostějovských Orlů 

minimálně nadcházející 

tři ročníky Mattoni NBL.“

< Milan Matzenauer >

 PROSTĚJOV
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„V nejvyšším vedení firmy TK PLUS

jsme se s Dr. Černoškem a Mgr.  

Chytilem rozhodli, že basketbal 

bude patřit k našim nejvyšším 

prioritám. Jako bývalý aktivní  

basketbalista dobře vím, jaké má 

kolektivní sport zákonitosti, co vše 

ovlivňuje vynikající výsledek, přesto 

říkám – chceme vyhrávat, chceme 

hrát v Mattoni NBL důstojnou roli,“ 

říkal před první sezónou v roce 

2004 jednatel TK PLUS Ing. Milan 

Matzenauer. „Basketbalový projekt 

můžeme naplňovat ve vzájemné 

spolupráci s městem Prostějov.  

Tohoto vztahu si velice vážíme a je 

opravdu málo radnic v České republice, které tak 

vnímají nezbytnost podpory sportu,“ dodával před 

třemi roky jeden z majitelů TK PLUS Dr. Miroslav 

Černošek. „Konečně, s prostějovskou radnicí jsme 

spolupracovali už na mnoha projektech a vždy  

dopadly velice dobře. Navíc se nám pro tento  

projekt podařilo získat silné obchodní partnery.“ 

A co říkal v roce 2004 před prvním extraligovým 

duelem v domácím prostředí s Nymburkem tehdy 

ještě náměstek hejtmana Olomouckého kraje Dr. 

Ivan Kosatík? „Jsem rád, že se v našem Olomouc-

kém kraji zase hraje nejvyšší basketbalová soutěž 

mužů a pevně věřím, že BK Prostějov bude patřit 

v Mattoni NBL k nejlepším. Myslím si to i proto, že 

za klubem stojí marketingová agentura TK PLUS 

se kterou už tři roky úspěšně spolupracujeme. Těší 

nás, že se basketbalový projekt daří uskutečňovat 

i ve spolupráci s městem Prostějov a podporujeme 

toto snažení. Navíc velice vstřícně vnímáme plány 

BK Prostějov vytvořit v regionu národní basketbalo-

vé centrum, které by pomohlo ve výchově nových  

talentů.“ Ano, basketbalový projekt se začal na 

Hané rozvíjet, konečně jako vše – za čím stojí TK 

PLUS. 

Zlepšilo se prostředí v hale Sportcentrum, je oprav-

du ojedinělé, prostějovští se snaží vytvářet při zápa-

sech nejen atraktivní program pro diváky, ale i co 

nejlepší zázemí pro své obchodní partnery. „Cele-

brity regionu se na basketbalové zápasy naučily 

chodit a jsme rádi, že našemu projektu věří a vidí  

v něm budoucnost. Jde také o mediálně velice  

zajímavý projekt a jsme rádi, že se BK Prostějov  

velice často prezentuje na televizní obrazovce,“ 

říkal po prvním ročníku BK Prostějov v Mattoni NBL 

místopředseda Správní rady BK Prostějov Mgr. Petr 

Chytil. „Prostějovští diváci si basketbal oblíbili, začí-

nají mu rozumět a těší nás, že bubny z Hané povzbu-

zují naše basketbalisty i na palubovkách soupeřů. 

Jsme rádi, že nás začala vnímat česká basketba-

lová veřejnost a jsem přesvědčen, že jsme svým 

dílem přispěli k zatraktivnění Mattoni NBL.“ Projekt 

rozvoje basketbalu nebyl jen o kvalitním umístění 

v Mattoni NBL, ale i o dobré práci s mládeží, péči 

o talenty či basketbalové třídy na ZŠ  Dr. Horáka. 

„Chceme i nadále podporovat mládež, máme 

dokonale prověřený model výchovy tenisových  

talentů,“ dodával Chytil. V Prostějově před tře-

mi lety začalo pracovat Basketbalové centrum  

mládeže, které se přesunulo z Olomouce.

Prostějovští Orli se loni zcela zákonitě přidali k již  

zavedené filosofii TK PLUS, která jako první a hlav-

ně ve velkém rozsahu vstoupila na pole české 

sportovní charity. „Jsem velice rád, že v české MAT-

TONI NBL přicházíme jako jedni z prvních a dlouho-

době se přidáváme k filosofii, která je zavedena

v předních evropských týmech,“ říkal letos v lednu 

tehdejší hlavní kouč BK Prostějov Michal Ježdík. 

„A co je důležité – nebudou to jednorázové akce, 

chceme, aby se pevně objevovaly v našich mimo-

zápasových aktivitách.“ Připomeňme, že to bylo 

také z velké části zásluhou nového manažera BK 

Prostějov Mgr. Tomáše Raka, který k týmu nastoupil 

před loňskou sezónou. Hodiny angličtiny na pros-

tějovských sportovních třídách, návštěvy v prostě-

jovské nemocnici, finanční podpora Občanskému

sdružení LIPKA a Střední, základní a mateřské školy 

JISTOTA, z Tetína. Pro obě instituce hráli Prostějovští 

Orli celý prosinec basketbal. Koš za 50,- Kč, výsled-

ná částka vyhraná hráči pak byla zdvojnásobena 

TK PLUS, přispěl také realizační tým a výsledkem 

byla částka 40 000 Kč. Měli jsme velkou radost, že 

náš nápad pak rozšířila ALK do celé Mattoni NBL. 

„Chceme rozdávat basketbalovou radost a také 

pomáhat,“ znělo loni z týmu Prostějovských Orlů.

Dnes už je jisté, že BK Prostějov má pevné místo 

v sportovní nabídce města Prostějov a Olomouc-

kého kraje, má svou prestiž v rámci České basket-

balové federace a Asociace extraligových klubů 

ČBF, TK PLUS je marketingovým partnerem české 

a ženské basketbalové reprezentace. Agentura TK 

PLUS stála i za nultým ročníkem SAMSUNG BASK-

TEBALL LEAGUE – Středoškolskou basketbalovou 

ligou, do které se zapojilo více než 150 středoškol-

ských týmů ze všech čtrnácti krajů České repub-

liky, a to jak v chlapecké, tak i v dívčí kategorii.  

V celostátním finále odehráno bezmála 300 zápa-

sů, přičemž 86 z nich připadlo na třídenní finálový

turnaj v Praze. A ještě přidejme, že tento záslužný  

projekt se konal pod záštitou Jiřího Zídka, Jířího 

Welshe a Jana Železného.

A jak to vypadalo s Prostějovskými Orly v letošní 

sezóně? Ještě napřed muselo vedení BK Prostějov 

vyřešit problém kolem Jiřího Černoška. I když podle 

všech dohod a právního výkladu měl plnit klubo-

vé povinnosti v dresu Prostějova (i na základě ofici-

álně schváleného přestupu ČBF), přišlo vedení BK 

Prostějova s velice seriózním a vstřícným řešením 

této situace a umožnilo Černoškovi pokračovat  

v další kariéře v Liberci. „Prostějov mi dal skvělou 

šanci, poskytl mi skvělé podmínky ve chvíli, kdy to  

s mojí kariérou nevypadalo po zranění v Brně zrov-

na nejlépe. Za to Prostějovu moc děkuji. Snažím 

se nyní jít jinou basketbalovou cestou a rád bych 

poděkoval představitelům BK Prostějov za tento 

velkorysý přístup k řešení mé životní a sportovní situ-

ace,“ konstatoval Jiří Černošek. Proč se Černošek  

„Chceme rozdávat basketbalovou radost a také  
pomáhat,“ znělo loni z týmu Prostějovských Orlů.
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v drezu Orlů neprosadil? „Sešlo se více různých věcí. 

Ten tlak na hráče je v Prostějově opravdu obrovský  

a někdy se stane, že to někteří nezvládnou. Neří-

kám, že bych to neunesl, ale s klidným svědomím 

můžu říct, že já jsem sem od sebe čekal víc. Oprav-

du jsem nakonec rád, že to dopadlo tak, jak to 

dopadlo.“

Za jeden z přestupů roku v Mattoni NBL se dá  

považovat příchod Rashaana Edwarda Amese 

z BK Synthesia Pardubice do Prostějova. Rozehrá-

vač, který posledního půldruhého roku působil  

v Pardubicích, podepsal Prostějovu roční bonu-

sovou smlouvu s následnou opcí. Co to zname-

ná? „Má určitý základní plat, většina finančních 

prostředků leží na palubovce!“ říká manažer Rak.  

V uplynulém ročníku strávil Ames na palubovce 

35,3 minuty, nastřílel v průměru 21,1 bodů a měl 

4.3 asistencí. „Jsem rád, že Ames bude hrát právě  

u nás. Je to opravdová posila, hráč, který nám 

může okamžitě pomoci. Získali jsme nejlepšího 

hráče celé ligy a to hovoří za vše,“ říká Marko.  

A jak trenér Orlů vidí ostatní posily? „Savanovič má 

své osvědčené kvality a pokud bude zdravotně 

v pořádku, bude to obrovská posila. Bojič má za 

sebou výbornou sezónu v bulharské lize a měl by 

to být náš lídr pod košem. Jeho čísla z loňského 

ročníku jsou výborná a i když si uvědomujeme to 

riziko změny prostředí, věříme, že je tady zopakuje. 

Bosák s Kunstem jsou perspektivní hráči, kteří mají 

před sebou slibnou budoucnost. Myslím, že jsou tím 

správným oživením týmu.“ Mnohé příznivce pro-

stějovského basketbalu překvapila velká obmě-

na hráčského kádru. „Sešlo se víc okolností, které 

nás k takovým rozhodnutím vedly. Ten tým, který  

vybojoval stříbro, sice měl svoji kvalitu, ale pro  

současný trend moderního basketbalu už byl 

přestárlý,“ pokračoval trenér. „Pokud bychom jej  

neomladili letos, museli bychom k takovým krokům 

sáhnout nejpozději za rok, takže by nás to stejně 

neminulo. Myslím si tak, že je zbytečné ztrácet rok 

a proto jsme některé hráče uvolnili už teď. Chápu, 

že fanoušci vidí spíše ty odchody, ale věřím, že  

noví hráči budou minimálně adekvátními náhra-

dami za borce, na které si už prostějovské publi-

kum zvyklo. “Do nové sezóny Mattoni NBL jde BK  

Prostějov s novou filozofií, která by se měla plně 

projevit  v příštích sezónách. „Tým prošel zásadní  

změnou. Téměř všechny bývalé opory jsou pryč,  

chceme tým, který by mohl být pohromadě něko-

lik let. To ale neznamená, že budeme mít jiné cíle 

než loni,“ potvrdil finálové ambice šéf BK Prostějov

Milan Matzenauer. „Určitě bychom se měli pokusit  

o obhájení vydobytých pozic a tím tak na domácí  

scéně potvrdit své kvality. Základním cílem bude 

semifinále play off, finále pak takovou vysně-

nou metou.“ A hlavní soutěž FIBA Cupu? „Pro 

postup uděláme stoprocentně maximum,“ pro-

hlásil Matzenauerem před druhým předkolem, 

ve kterém se Orli střetnou s družstvem Tartu Rock 

z Estonska. Pouze vítěz souboje, který se bude 

hrát na dvě utkání systémem doma - venku, po-

stoupí do základní čtyřčlenné skupiny. „Při prv-

ní společné večeři jsem byl překvapený, kolik 

mladých kluků tady máme. Je to jejich šance.  

A vnímám, že bojovný duch je v celém týmu. Ten-

to kádr chce něco dokázat, má šanci bojovat  

v dresu Prostějovských Orlů minimálně nadcházejí-

cí tři ročníky Mattoni NBL.“

Dnes už je jisté, že BK Prostějov má pevné místo ve spor-
tovní nabídce města Prostějov a Olomouckého kraje.

BK Prostějov
Management: předseda správní rady – Milan Matzenauer, členové správní rady – Miroslav 
Černošek, Ivan Pospíšil, Jiří Snášel, Radim Fiala a Petr Chytil, generální manažer – Tomáš Rak.

Realizační tým BK Prostějov: hlavní trenér – Miroslav Marko, asistent Michal Pekárek, šéftre-
nér mládeže – Peter Bálint, kondiční trenér – Jiří Shejbal, sportovně-technický vedoucí – Jiří 
Pospíšil, fyzioterapeut – Josef Mesko, týmový lékař – Josef Píchal, lékaři externisté – Pavel Kolář, 
Radek Holibka a Zdeněk Novotný.

Rozehrávači: Rashaan Ames (USA, výška 184 cm, narozen 1977, loňské působiště Pardubice), 
Jan Pavlík (ČR, 186 cm, 1978, Prostějov), Petr Kunst (ČR, 190 cm, 1985, USK Praha), Luděk Jurečka 
(ČR, 199 cm, 1983, Prostějov), Petr Dokoupil (ČR, 188 cm, 1988, Prostějov).

Křídla: Goran Savanovič (Srbsko, 198 cm, 1973, Nymburk), Pavel Bosák (ČR, 192 cm, 1982, 
Sadská), Martin Vaňák (ČR, 200 cm, 1987, Spišská Nová Ves), Pavel Pumprla (ČR, 194 cm, 1986, 
Prostějov), Pavel Novák (ČR, 197 cm, 1983, Prostějov). 

Pivoti: Stanislav Votroubek (ČR, 212 cm, 1981, Nymburk), Aleksandar Bojič (Srbsko, 207 cm, 1981, 
Varna), Robert Tomaszek (Polsko, 205 cm, 1981, Prostějov), Jakub Mikulec (ČR, 203 cm, 1989, 
Ostrava), Nerius Lisauskas (Litva, 206, 108, Atleta Kaunas).

GENERÁLNÍ PARTNER: SKANSKA DS, a.s.  

HLAVNÍ PARTNEŘI: Město Prostějov, Olomoucký kraj, Modřanská potrubní, OUTCOMM, Třinec-
ké železárny, FIRESTA, YTONG, GEOSAN, Alea, Micos, FTL, MICOS, MUBEA, TOMI REMONT, ME-
CHANIKA, OMV, OČENÁŠEK, ALPINA, HICON, ŽPSV, SIKA, MORAVIA ENERGO, GALA, PENCO, 
KRONOS, MUELLER, APETIT, Hellas Tour, Sharp Centrum Olomouc, Signalbau. 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Hity fajn rádio, Profit, Prostějovský deník, Rádio Apollo, Prostějovský 
Večerník.
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VKPROSTĚJOV

Potichu 
do extraligové 
špičky?

Marketingová agentura TK PLUS stojí za dalším týmovým extraligovým projektem – po 

čtyřech letech, kdy na českou sportovní scénu vstoupil prostějovský basketbal – budou hrát 

nejvyšší soutěž i prostějovské volejbalistky! „S námi po cestách šampiónů – takové je motto 

naší firmy TK PLUS. Ano, chceme být nejlepší, chceme stát za nejkvalitnějšími projekty, snaží-

me se mít ty nejvyšší a nejperspektivnější cíle,“ říká Mgr. Petr Chytil, jednatel a generální 

manažer TK PLUS, který je také předsedou Správní rady VK Prostějov. S čím vstupuje VK 

Prostějov do premiérového extraligového ročníku? „Nechtěl bych ale teď vykřikovat do světa, 

že budeme slavit  titul, či uspějeme v evropském poháru. Samozřejmě to jsou naše sny, ale jestli 

k nim dojdeme, to se teprve ukáže. Všichni dobře víme, jak těžká a složitá cesta plná ne-

zbytné trpělivosti nás čeká“ říká předseda správní rady VK Prostějov. Proč se v TK PLUS roz-

hodli pro volejbal? „Tento sport je v České republice velmi populární, má širokou základ-

nu a v Prostějově jej hrají stovky amatérských hráčů. Lidé na Hané mají volejbal rádi...“

PROSTĚJOVPROSTĚJOVPROSTĚJOVPROSTĚJOV
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Jaké cíle si před sebe dává prostějovský ženský  

volejbal? „Musíme jít postupně, krok po kroku.  

V první řadě půjde o to dát volejbalovému klubu 

určitý řád, zajistit jeho fungování a patřičné zázemí, 

včetně kvalitní mládežnické základny,“ dodává šéf 

prostějovského volejbalu Petr Chytil a připomíná, že 

se TK PLUS dívá na nový projekt v mnohem větší šíři. 

„Náš projekt se totiž netýká jen ženského extraligové-

ho družstva, ale máme pod sebou i mládež. Naším 

přáním je, aby holky, které chtějí hrát volejbal, měly 

před sebou vidinu šance prosadit se na vrcholovou 

úroveň a nemusely odcházet do Přerova, Olomouce 

nebo do Brna. V neposlední řadě pak budeme dě-

lat vše pro to, aby se tady hrál volejbal na špičkové 

úrovni a získal si dobré jméno nejen mezi prostějov-

skou veřejností.“

VK Prostějov navazuje na volejbalovou tradici, ve 

městě se hrál organizovaný volejbal od roku 1939  

v SK Haná. Později vznikl SK Prostějov, volejbal se 

ještě hrál ve dvou oddílech Sokol I. a Sokol II. Prostě-

jov. A protože tým VK Prostějov vstupuje do ženské-

ho extraligového volejbalu, připomeňme i slavnou 

éru TJ OP Prostějov v sezóně 1972/1973. Prostějovské 

volejbalistky tehdy skončily v druhé nejvyšší česko-

slovenské volejbalové soutěži – první národní lize 

na vynikajícím druhém místě za týmem Olomouce, 

to byl také největší úspěch v historii prostějovského 

volejbalu! V jaké sestavě tehdy hrál náš tým? Marta 

Dudová, kapitánka, Eva Součková, Anna Poláková, 

Dana Klíčová, Mirka Budilová, Marie Muzikantová, 

Alena Langrová, Hana Režná, Marcela Bártlová, 

Naďa Táborská, Jarka Lišková, Radka Biblová, Věra 

Kuncová, trenérem byl Zdeněk Loubal, fyzickou kon-

dici měl na starost Jiří Pilný, lékařem týmu byl MUDr. 

Jiří Běhal, který je v současné době předsedou  

rekreačního tenisu v prostějovském klubu. Populari-

zaci volejbalu v Prostějově a celém regionu určitě 

přispěla i Volejbalová liga smíšených družstev, která 

byla založena v roce 1991. Od roku 2000 se hraje  

Hanácká volejbalová liga – Haná Cup, byl také 

založen Sportovní klub ELÁN Prostějov. Volejbalová 

liga smíšených družstev pak byla rozšířena i o II. ligu 

a stala se tak jednou z nejmasovějších pravidelných 

volejbalových soutěží u nás. „Jakmile jsme zjistili, že 

je v Prostějově zájem o špičkový ženský sport, věděli 

jsme, že podpoříme volejbal. Nikdy se sice tady ne-

hrála nejvyšší soutěž, ale tradice tu je“, říká Miroslav 

Černošek.

Na začátku extraligového týmu VK Prostějov byla 

dohoda s volejbalovým oddílem TJ OP Prostějov. 

Jaké mělo vedení TK Plus. l pocity z těchto jednání? 

„Od začátku byla velmi korektní, vstřícná, konstruk-

tivní. Od první společné schůzky někdy koncem loň-

ského  roku byli představitelé volejbalového klubu TJ 

OP naší myšlence nakloněni a měl jsem pocit, že to 

všichni přivítali. Ostatně naše kroky jsou pro dobro 

prostějovského volejbalu a to nejen seniorského, 

ale i mládežnického. Proto jsem rád, že prakticky od 

začátku spolu výborně spolupracujeme. V lidech 

z VK TJ OP jsem poznal zapálené srdcaře, kteří dě-

lají dobře svou práci. My hodláme do toho vnést  

profesionalismus a potřebné finanční, materiální 

i mediální pokrytí. Společně pak chceme dosáhnout 

kýženého výsledku - posunout volejbal dopředu,“ 

konstatuje Petr Chytil. 

Co z dohody mezi novým extraligovým VK Prostějov 

a TJ OP Prostějov vyplynulo? TJ OP bude mít na sta-

rosti část mládežnických týmů, hlavně ty nejmenší, 

do kompetence TJ OP Prostějov bude patřit i výkon-

nostní volejbal. Všechny ostatní celky, konkrétně 

A-družstva starších žákyň, kadetek, juniorek a po-

chopitelně žen přecházejí pod VK Prostějov. A co 

se stalo s týmem TJ OP Prostějov? „Celé družstvo zů-

stalo pohromadě a vytvořilo rezervní tým, který jsme  

přihlásili do druhé národní ligy, což je soutěž odpo-

vídající jejich kvalitám. To bylo také součástí naší  

dohody s VK TJ OP,“ přidává sportovní ředi-

tel Peter Goga, „Holky, které mají volejbal rády  

a chtějí ho hrát dál, byť nemají na extraligu, ne-

musí mít o svou budoucnost strach. Naopak,  

v případě nějakého výrazného talentu je tu pro 

mladé prostějovské dívky zajištěn snadnější po-

sun v kariéře.“ Volejbalistky TJ OP trénují třikrát  

týdně v tělocvičně ZŠ Palackého a mají cíl – umístit 

se v horní polovině druholigové tabulky. „Dolaďu-

jeme složení hráčského kádru. Jeho základ tvoří  

děvčata z úvodní poloviny minulé prvoligové sezo-

ny, k nimž přidáme některé mladé naděje a možná  

i dvě posily,“ konstatoval před sezónou nový trenér 

TJ OP Pavel Galíček.

I když se šéf prostějovského volejbalu Petr Chytil 

ve svých předsezónních prognózách drží pokorně 

vzadu, pohled na realizační tým a složení volejbalo-

vého áčka může svádět k určitému optimismu. Tým 

do extraligových bojů vede trenérka české repre-

zentace Táňa Krempaská, osobnost s velkými hráč-

skými zkušenostmi, v reprezentaci odehrála celkem 

350 zápasů a zúčastnila se pěti mistrovství Evropy, je 

držitelkou bronzové medaile, hrála na dvou mistrov-

stvích světa. S VK Prostějov podepsala dvouletou 

smlouvu. Česká reprezentace na nedávném evrop-

ském šampionátu nakonec skončila na devátém 

místě, ale přesto – Krempaská byla jedinou ženou  

v roli hlavního kouče! A co říká Táňa Krempaská  

kádru VK Prostějov? „Se složením týmu jsem velmi 

spokojená, v děvčatech, která tady v Prostějově 

máme, je skutečně značný potenciál a věřím, že jej 

postupem času dokážeme prodat herně i výsledko-

vě. Cíl zůstává stejný: postoupit do semifinále play

off.“

Sportovním ředitelem je Peter Goga, stačí jen při-

pomenout – v roce 1991 byl vyhlášen nejlepším 

volejbalistou roku! Kondičním trenérem je Doc.  

Michal Lehnert, specialista na fyzickou přípravu, 

profesor na FTK v Olomouci. I přes určité problé-

my se nakonec podařilo složit tým, který má velké 

šance prosadit se v naší extralize. Není důležité  

vypočítávat tituly a starty v reprezentacích někte-

rých hráček VK Prostějov, ale připomeňme názor 

jedné z nejzkušenějších, úřadující mistryně ČR  

v šestkovém volejbalu a účastnice dvou olym-

pijských her v beachvolejbalu Evy Ryšavé, za  

„Tvrdili jsme, že do Prostě-

jova přivedeme vrcholový 

sport s ženským půvabem 

a pohled na naše hráčky, 

které se nám podařilo do 

Prostějova přivést,  

to potvrzuje.“

< Petr Chytil >

Holky, které mají volejbal rády a chtějí ho hrát dál, byť ne-
mají na extraligu, nemusí mít o svou budoucnost strach. 
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svobodna Celbové. „Prostějov mi nabídl opravdu 

výborné podmínky a navíc je blízko Olomouce, kde 

bydlím. Protože mám rodinu a nechci nikam dale-

ko dojíždět, byla i tahle věc pro mě dost podstatná.  

V neposlední řadě se mi líbí ambice VK, který dal  

dohromady velmi kvalitní tým a chce útočit na  

přední extraligové pozice. Já v uplynulé sezo-

ně získala s KP Brno titul a stejný cíl budu mít  

i ve svém novém působišti.“ Ryšavá podepsala 

s VK Prostějov smlouvu na jednu sezonu. „Uvi-

díme, co přinese a jak to pak bude dál. Třeba 

mě za rok zlákají evropské poháry, pokud se do 

nich dostaneme.“ Ozdobou týmu bude určitě  

i Brazilka, od roku 2005 se slovenským pasem,  

Solange Soaresová, která před deseti lety získala 

titul juniorské mistryně světa, navíc je dvojnásob-

nou šampionku Brazílie a trojnásobnou přebornici 

Slovenska. S čím přišla do volejbalového Prostějo-

va? „Myslím, že tady vytvořili docela silné družstvo. 

Na druhou stranu jsme nováček a proto není dobré 

hned myslet na ty nejvyšší mety, což vedení oddílu 

chápe. Líbí se mi, že nechce titul okamžitě a nao-

pak hodlá jít cestou postupných výsledkových kroků. 

Tak to má ve sportu být. Pro nadcházející sezonu to 

znamená útočit na semifinále play off a pokusit se

vybojovat medaili, což by mělo být v silách zdejšího 

týmu. Podle mě je dobře složený ze starších i mlad-

ších hráček, které se v kolektivu mohou vzájemně 

doplňovat.“

Důležitou roli při naplňování nového projektu sehrál 

Peter Goga, 120-násobný volejbalový reprezentant. 

„Pevně věříme, že bude dobrým manažerem na-

šeho týmu, navíc je velice důležité, že v Prostějově 

žije a má vztah k našemu regionu,“ říkal o něm už 

na začátku roku Petr Chytil. Peter Goga pak přivedl  

reprezentační trenérku Táňu Krempaskou.  

A jak se dával prostějovský tým dohromady? Ne-

bylo to jednoduché. „Některé holky, které bych 

tady uvítala, nechtěly přijít. Ale to je dáno i tím, že 

ještě nemáme v extralize jméno. Už za rok to může 

být jiné,“ říká Táňa Krempaská, která by ráda  

přivedla tým i do evropských pohárů. „To je cesta,  

jak zvednout úroveň ženského volejbalu a naší  

extraligy. Pokud bude dobrá, nebude tolik hráček 

odcházet do zahraničí.“ Určitě i nižší kvalita naší nej-

vyšší soutěže mohla za to, že se tým prostějovského 

nováčka dával dohromady přece jen složitěji.

„Složení týmu se nerodilo vůbec snadno. Naopak 

musím přiznat, že bylo mnohem těžší, než jsem  

očekával. Přece jen se projevilo, že jsme novým  

subjektem v českém volejbalu, navíc v době získá-

ní práva startu v extralize byl hráčský trh již značně 

omezený. Přesto se nám povedlo získat kvalitní vo-

lejbalistky, takže za daných podmínek můžeme být 

se stávajícím kádrem spokojeni,“ řekl manažer VK  

Prostějov Peter Goga. „Chceme se pohybovat  

v lepší polovině tabulky a pokusit se o postup do 

semifinále play off. Medaile by pro nás jako pro

nováčka nejvyšší soutěže byla velkým úspěchem.“ 

Koho Goga považuje za největší favority extraligy? 

KP Brno, Olymp Praha, Slavii Praha a Přerov. „Určitě 

v této sezóně získáme hodně zkušeností. Chceme 

uhrát co nejlepší výsledek a také přitáhnout do  

hlediště co největší počet fanoušků.“

A divácký zájem? „Když jsme před čtyřmi lety roz-

jížděli basketbalový projekt, měli jsme ze zájmu 

diváků trochu obavy. Naštěstí se nenaplnily a příz-

nivci si cestu do ochozů na zápasy Orlů postupně 

našli. Dokonce se situace každoročně zlepšovala  

až k vynikajícímu stavu z uplynulé sezony, kdy byl BK 

Prostějov s průměrem hodně přes tisíc diváků dru-

hý v návštěvnosti střetnutí na vlastním hřišti v celé 

Mattoni NBL. Podobnou cestou by se mohl ubírat 

také ženský volejbal. Už delší dobu propagujeme 

slogan Prostějov – město sportu, na Hané je hod-

ně sportovních fanoušků, teď je musíme přitáhnout 

do hlediště,“ říká šéf TK Plus Miroslav Černošek. Co 

je také určitě důležité, na světě je i nový Fanklubu 

VK Prostějov, který bude pro příznivce volejbalu  

v regionu určitě připravovat zajímavé akce, fanouš-

ci – podobně jako ti basketbaloví – budou moci  

jezdit povzbuzovat hráčky VK Prostějov i na palu-

bovky soupeřek. 

VK Prostějov
Správní rada: Mgr. Petr Chytil – předseda správní rady, Tomáš Medek –  místopředseda,  
Ing. Pavel Drmola, Mgr. Michal Šmucr, MUDr.Pavel Navrátil, Břetislav Zbořil, Ing. Peter Goga. 

Management: Bc. Monika Medková, manažer klubu, Bc. David Lenz, PR ředitel, Ing. Peter Goga,  
sportovní ředitel, PhDr. Michal Ptáček, provozní ředitel.

Realizační tým BK Prostějov: hlavní trenér – Táňa Krempaská, kondiční trenér – Doc. Michal Lehnert, 
týmový lékař – MUDr. Pavel Navrátil, statistik týmu: Martin Hájek.

Hráčky VK Prostějov: Daniela Gönciová, (narozena 1984, smečařka, univerzálka, loňské působiště 
Guardia Wroclaw), Vendula Měrková, (1988, univerzálka, KP Brno), Nikol Sajdová, (1988, blokařka, TJ 
Mittal Ostrava), Veronika Kadlecová, (1983, přihrávající smečařka, TJ Sokol Frýdek Místek), Veronika  
Kadlecová (1983, přihrávající smečařka, TJ Sokol Frýdek Místek), Andrea Krupníková (1979, nahrá-
vačka, OMS Senica), Eva Ryšavá (1975, blokařka, KP Brno), Barbora Minářová (1988, nahrávačka, TJ 
Sokol Frýdek Místek), Solange Paula Pereira Soares (1980, smečařka, Slávia UK Bratislava), Michaela 
Fraňková (1984, libero, Feldkirch), Dita Balíková (1974, smečařka, OMS Senica), Jana Gogolová (1984, 
blokařka, Slávia UK Bratislava).

GENERÁLNÍ PARTNER: Modřanská potrubní a. s. 

HLAVNÍ PARTNEŘI: Železárny Annahütte, Ytong, Třinecké železárny, Alea, Město Prostějov, Olomoucký 
kraj, Firesta.

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI: Domovní správa, Bauservis, Sharp, Hellas tour, Litovel, Kostelecké uzeniny, Signal 
bau, Pieroth, Transept, OP, Austin detonator, Tomi-remont, Mubea, Vandenberg, Grandhotel  Pupp, 
Shola servis, BS Kongs, Chlazení Choceň. MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Hity fajn rádio, Profit, Prostějovský deník,

Rádio Apollo, Prostějovský Večerník, televize ZZIP. 

„Modřanská potrubní a. s., 

Praha je generálním  

partnerem VK Prostějov  

a rád bych poděkoval  

nejen majitelům této firmy,

ale i všem, kteří náš nový 

projekt podpořili. Bez jejich 

přízně a pomoci bychom 

nemohli snít o takových 

cílech, o jakých sníme.“

< Petr Chytil >

„Určitě v této sezóně 

získáme hodně zkušeností. 

Chceme uhrát co nejlepší 

výsledek a také přitáhnout 

do hlediště co největší 

počet fanoušků.“

< Peter Goga >

„Se složením týmu jsem 

velmi spokojená,  

v děvčatech, která tady  

v Prostějově máme, je  

skutečně značný potenciál 

a věřím, že jej postupem 

času dokážeme prodat 

herně i výsledkově. Cíl  

zůstává stejný: postoupit do 

semifinále play off.“

< Táňa Krempaská >
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člen

� Nejvýznamnější český dodavatel potrubních systémů pro energetiku
� Jediný český dodavatel potrubí primárních okruhů jaderných elektráren
� Dodávky kompletních potrubních systémů zahrnujících projekt, výrobu, montáž a uvedení

díla do provozu
� Výroba kusových potrubních dílů
� Dodávky dle ISO, ČSN, EN, DIN, ASME, GOST, API
� 55 let zkušeností s dodávkami do energetiky – dodáno spojovací potrubí pro více než 300

elektrárenských bloků do více než 20 zemí celého světa

Modřanská potrubní, a.s.

Komořanská 326/63, 143 14  Praha 4 – Modřany
telefon: +420 296 781 111, fax: +420 244 403 118
e-mail: obchod@modrany.cz, web: www.modrany.cz

Albánie: Fieri, Alžírsko: 
Skikda, Argentina: Lujan 

de Cuyo, Güemes, Bangladéš: 
Chittagong, Khulna, Brazílie: Igarapé, 

Jorge Lacerda, Bosna a Herzegovina: 
Kakanj, Bulharsko: Belene, Marica, Česká 

republika: JE Dukovany, JE Temelín, 
Dětmarovice, Hodonín, Kralupy nad Vltavou, 

Ledvice, Litvínov, Mělník, Opatovice, Otrokovice, 
Počerady, Poříčí, Prunéřov, Tisová, Třinec, Tušimice, 

Vřesová, Čína: Jiangsu Ťjaňvan, Shen Tou, Egypt: Ayoun 
Moussa, Talkha, Finsko: Hanasaari, Chorvatsko: Plomin, 
Indie: Ennore, Irán: Iranshar, Mashad, Itálie: Acerra, 
Kuba: Felton, Neuevitas, O’Bourke, Regia, Lotyšsko: Riga, 
Maďarsko: Dunamenti, Kolonfeld, Malajsie: Manjung, 
Polsko: Adamow, Halenba, Jaworzno, Komin, Plock, 
Skavina, Turow, Rakousko: Linz Voest Alpine, Rumunsko: 
Bucuresti South, Bucuresti West, Govora, Tulcea, Rovinari, 
Slovensko: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, 
Vojany, Srbsko: Drmno, Kolubara, Obrenovac, Španělsko: 
Cerceda, Turecko: Afsin Elbistan, Soma, Ukrajina: Rovno, 
Uzbekistán: Nišan
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K
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V čem byl letošní program JÁGR Teamu jiný proti 
těm minulým? „Už má ve svém pevném programu 
golf především proto, že hodně hráčů NHL golf 
pravidelně hraje i v zámoří. Letos se konaly tři tur-
naje seriálu JÁGR Team Golf Tour, dva na Kono-
pišti a jeden na Karlštejně,“ říká Ing. Petr Fridrich, 
který ve firmě TK PLUS manažersky zajišťuje akce
JÁGR Teamu už sedmým rokem. Samozřejmě, 
jednou z nejdůležitějších programových náplni 
JÁGR Teamu je příprava na další sezónu. „To je 
hlavní poslání JÁGR Teamu. Vše probíhalo pod-
le osvědčeného modelu – týden fyzická přípra-
va na suchu a týden na ledě. Soustředění se už 
tradičně konala v Prostějově. Marian Jelínek byl 
opět na obou soustředěních hlavním koučem, 
kluci k němu mají absolutní důvěru, jeho meto-
dy jsou lety prověřeny. On je opravdu garantem, 
že hráči jsou na sezónu dokonale připraveni,“  
dodává Fridrich.

Léto s JÁGR Teamem už tradičně začínalo týden-
ním soustředěním, při kterém hokejisté nabírali 
především fyzickou kondici, hlavní náplní pro-
gramu byly tradiční dávky v cyklistickém sedle, 
a to jak na nedalekém velodromu, kde velel 
čtyřnásobný mistr světa na dráze ze sedmdesá-
tých let Vladimír Vačkář nebo při cyklistických 
výšlapech do kopců v okolí Plumlovské přehrady.  

A nechyběly ani hodiny tréninku v posilovně.  
V polovině týdne se uskutečnil bowlingový turnaj 
v Olomouci a už 11. ročník tenisového turnaje, 
který se letos konal pod názvem „EURO OIL NHL 
OPEN 2007“. Zpestřením byla i návštěva atletické-
ho mítinku Zlatá tretra. 

A jak dopadl tenisový turnaj EURO OIL NHL OPEN 
2007? Letos se hrálo i na kurtech v Olomouci, 
kde byly na programu v pátek základní skupiny 
a následně v Prostějově, kde se odehrály závě-
rečné boje o konečné umístění. Šest dvojic bylo 
rozděleno na dvě skupiny po třech týmech. Ve 
skupině A hráli Jágr s Vašíčkem, Pilař s Průchou  
a Jaroslav Hlinka s Janem Hrdinou. V béčku 
startovali bratři Kaberleové, Hnilička s Plekan-
cem a Zelenka s Jaroslavem Nedvědem. Hlavní 
hvězdou závěrečného programu Jágr Teamu  
v Prostějově byl Jaromír Jágr, který dorazil přímo 
z tenisového Wimbledonu, kde se byl podívat na 
svého kamaráda Štěpánka... Ve dvojici s Vašíč-
kem se Jágr nakonec probojoval do semifinále, 
o třetí místo se utkali s dvojicí Průcha – Pilař, prohráli 
5:7 a z turnaje si nakonec odnesli „bramborovou“ 
čtvrtou příčku. „Je to těžký, když to člověk celý rok 
nehraje, ale snažíme se. Osobně jsem nehrál tenis 
kvůli zdravotním problémům tři roky, až teď tady,“ 
konstatoval Jágr. A jeho spoluhráč? „Jarda je  

JÁGRTEAMOSMÉ LÉTO s tk plus

Prostějovská marketingová firma TK PLUS je už osmým rokem

agenturou JÁGR Teamu, zajišťuje jeho letní program, jehož vy-

vrcholením je příprava na nejprestižnější hokejovou soutěž na 

světě. „Hvězdy NHL stále přitahují veřejnost, lední hokej pat-

ří u nás k nejoblíbenějším sportům, navíc v JÁGR Teamu jsou 

hráči, kteří patří v nejprestižnější soutěži na světě k nejlepším. 

Jedna věc jsou doprovodné akce JÁGR Teamu, které jsou sou-

částí jeho letního programu, ale opravdu důležitým bodem 

této hokejové party je kvalitní příprava na novou sezonu,“ říká 

jednatel TK PLUS Mgr. Petr  Chytil. „Letošní léto s JÁGR Teamem 

nám ale také ukázalo, že se budeme muset zamyslet nad pro-

gramem v příštím roce a nabídnout některé nové aktivity.“
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Jaromír Jágr se už  

tradičně účastní nejen 

akcí JÁGR Teamu, ale  

i ostatních aktivit  

marketingové agentury 

TK PLUS. Byl samozřejmě 

ozdobou slavnostní párty 

při tenisovém turnaji  

UnioCredit Czech Open, 

seděl v hledišti  

atletického mítinku Zlatá 

tretra, byl na motocyklové 

Grand Prix v Brně.  

„Do Prostějova  

jezdím rád, mám tam 

skvělé přátele, výborné 

prostředí, dokonalé  

podmínky pro přípravu,“ 

říká jedna z největších 

hvězd NHL.

„Hvězdy NHL stále  

přitahují veřejnost, lední 

hokej patří u nás  

k nejoblíbenějším  

sportům, navíc v JÁGR  

Teamu jsou hráči, kteří 

patří v nejprestižnější  

soutěži na světě  

k nejlepším.“ 

< Petr  Chytil > 

výborný na síti. Dobrý parťák do čtyřhry,“ pochvá-
lil svého deblového partnera Josef Vašíček, který  
s Carolinou vyhrál Stanley Cup.

EURO OIL NHL OPEN 2007 měl kladenské finá-
le, na centrálním dvorci AGROFERT Arény si to  
rozdali bratři František a Tomáš Kaberlovi, proti nim 
nastoupili Milan Hnilička a Tomáš Plekanec. Ani 
oni však neměli proti kvalitám zkušených zadá-
ků sebemenší šanci a Kaberleovi se v Prostějově 
radovali už počtvrté z celkového vítězství. Mladší 
Tomáš zvedl pohár nad hlavu dokonce popáté, 
neboť loni triumfoval právě s Plekancem. 

V závěru týdenního soustředění se konala už 
tradiční V.I.P. party, na které byla přítomna byla  
i řada osobností v čele s premiérem vlády ČR  
Mirkem Topolánkem. Zazpíval Petr Kolář a v prů-
běhu večera pak byly z rukou premiéra Mirka 
Topolánka, hejtmana Olomouckého kraje Ivana 
Kosatíka, starosty Prostějova Jana Tesaře, Jaromí-
ra Jágra, a bratrů Kaberleových předány tři hu-
manitární šeky v celkové hodnotě 100 tisíc korun. 
Polovinu z této sumy obdrželo ortopedické oddě-
lení prostějovské nemocnice, po pětadvaceti tisí-
cích mířilo k nadaci „Dobrý skutek“ a na činnost 
mládeže i Městská hala Sportcentra DDM.

V druhé polovině srpna se pak uskutečnilo tra-
diční hokejové soustředění, v plném tréninku byl 
i Jaromír Jágr, čerstvý vítěz ankety Zlatá hokejka, 
ve které triumfoval potřetí za sebou a celkově 
poosmé. JÁGR Team letos sehrál mnohem více 
hokejových duelů než v sezónách minulých,  
v Brně proti výběru UNICEF, který sestavil Patrik 
Eliáš, dále v HŽP Aréně se slovenským DEMITRA 
Teamem, odveta se pak hrála v Trenčíně. V po-
lovině soustředění se také uskutečnilo přátelské 
utkání JÁGR Teamu s výběrem České pojišťov-
ny, hráči se také střetli v Novém Jičíně s týmem  
GEDOS Nový Jičín.

„Program JÁGR Teamu 2007 splnil očekávání, 
jeho program skončil vynikajícím duelem s DER-
MITRA Teamem v Trenčíně. Vyprodaný stadión 
sledoval vítězství JÁGR Teamu 9:7, který sloven-
skému výběru oplatil porážku z Prostějova. Poprvé 
se zápas JÁGR Teamu dostal v přímém přenosu 
na obrazovky České televize. Obrovským zklamá-
ním však pro nás byla návštěva prostějovských 
hokejových fanoušků na domácím stadiónu. 
Vidět české hvězdy NHL v zápase proti sloven-
skému reprezentačnímu celku, takovou příleži-
tost přece nemají hokejoví příznivci každý den...  
Chyběl jen Šatan a Pálffy,“ dodával Petr Fridrich.

V čem letošní program JÁGR Teamu lišil proti po-
sledním sezónám? „Letošní rok bereme jako pře-
lomový. Některé aktivity byly v programu naposle-
dy nebo budou v příštím roce výrazně omezeny, 
nově a ve větší míře se v programu objevil golf  

a beachvolejbal. Chceme, aby program byl  
nejen zajímavější pro členy JÁGR Teamu, ale také 
atraktivnější pro diváky a pro naše obchodní  
partnery. Určitě se musí také zamyslet nad  
systémem tenisového turnaje, i když je pro mno-
hé hokejisty stále zajímavý, přiznejme – diváky 
už moc nepřitahuje. Velký zájem byl o beachvo-
lejbal na Máchově jezeře, z této akce bychom 
chtěli udělat novoutradici, omezíme fotbalové 
zápasy, navíc máme v záloze dvě, tři aktivity, které 
určitě zaujmou veřejnost, hokejisty a jistě i spon-
zory.“I letos byla v programu JÁGR Teamu cha-

rita, vstřícnost hokejistů NHL  
v této oblasti je už samozřej-
mostí. Před zápasem v Brně 
s mužstvem UNICEF předal 
Jaromír Jágr šek na 30.000 Kč 
střední škole pro postižené na  
Kociánce a druhý na 50.000 
Kč Nadaci Leontinka pro 
zrakově postižené děti. Spolu  
s ním šeky předával první 
náměstek hejtmana Jiho-
moravského kraje Ing. Milan  
Venclík, který nad tímto  
exhibičním zápasem převzal 
záštitu. Při duelu v Prostějově 
předával předseda dozor-
čí rady Čepro Ing. Miroslav  
Beneš šek mládeži HK Jestřá-

bi Prostějov a starosta města Prostějov Ing. Jan 
Tesař dětskému oddělení místní nemocnice.

Jaromír Jágr je stále velkou sportovní ikonou  
a třeba na fotbalovém duelu v Chotěboři ani 
nevěřili, že může s fotbalovým mančaftem JÁGR  
Teamu také přijet. Stejně velký zájem byl i v Li-
tomyšli o exhibiční duel v kopané proti výběru  
muzikálů Angelika a Golem, který byl posílen  
o Horsta Siegla a Michala Horňáka, byl velký  
zájem. Právě tito dva „sparťani“ zařídili vyrovná-
ní, když Jágr Team vedl již 4:1. O čtvrtou branku 
se postaral sám Jaromír Jágr, nechytatelnou dě-
lovkou propálil bezmocného gólmana soupeře. 
„Byli jsme nadšeni diváckou návštěvou, na utkání 
se přišlo podívat na dvě tisícovky fandů,“ hodnotil 
fotbalový duel manažer TK PLUS Ing. Fridrich.

Měli bychom také připomenout změnu na postu 
generálního partnera akcí JÁGR Teamu, kdy po 
dlouhých letech působení a. s. BENZINA v této roli, 
přišla společnost ČEPRO se svou značkou EURO 
OIL. Letos poprvé se na drezech JÁGR Teamu 
objevilo logo EURO OIL, v pozici hlavních partne-
rů jsou nadále – Česká pojišťovna, ADIDAS, AAA 
Auto, Severočeské doly, z mediálních partnerů 
PRÁVO, Radio IMPULS a další.

Jakou roli plní JÁGR Team na hokejové scéně? 
„Je to jakýsi virtuální klub pro přípravu hráčů NHL 
na sezónu. Vzhledem k tomu, že v NHL začíná 
příprava až v kempech a hráči se připravují celé 
léto individuálně, tak naši hráči mají velkou šanci 
připravovat se v partě vynikajících hokejistů,“ do-
dává manažer TK PLUS Ing. Petr Fridrich. A co ho 
letos překvapilo? „Určitě to byl beachvolejbalový 
turnaj na Máchově jezeře. Byl o něj opravdu vel-
ký zájem.“ Zklamání mu přinesla malá návštěva 
v Prostějově a nechce se mu věřit, že byli už byli 
hokejisté v Prostějově okoukaní... „Když pak přije-
dete do míst, kde jsou plné stadióny, tak pozná-
te, že ten projekt má stále lidem a obchodním  
partnerům co říct. Věřte, máme v NHL opravdu 
velké české zastoupení a mnohdy si ani neuvě-
domujeme, jak velkými hokejovými hvězdami  
členové JÁGR Teamu jsou.“

TEAM Tenisový EuroOil NHL Open 2007, Prostějov: 
Semifinále: 

F. Kaberle, T. Kaberle –  Pilař, Průcha  2:0 

Hnilička, Plekanec –  Jágr Vašíček  2:0. 

O 3. místo: 

Průcha, Pilař –  Jágr, Vašíček  7:5 

Finále: 

F. Kaberle, T. Kaberle –  Plekanec, Hnilička  2:0 

(F. Kaberle – Hnilička 6:2, T. Kaberle – Plekanec 6:2) 
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ZLATO
A BRONZ

MICHAL
KONEČNÝ

Cesta Michala Konečného  
k titulu mistra Evropy

II. kolo: Konečný – Glezos (Řec-
ko) 6:1, 6:1. III. kolo: Konečný 
– Dadič (Chor.) 7:6 (5), 4:6, 6:3. 
III. kolo: Konečný – Piro (Fr.) 6:3, 
7:5. Čtvrtfinále: Konečný – We-
gede (Dán.) 6:2, 6:1. Semifinále:
Konečný – Dimov (Bul.) 6:2, 6:1. 
Finále: Konečný – Schoorel (Niz.) 
7:5, 7:5.

MISTREM EVROPY

V polovině října osmnáctiletý Michal Konečný se stal v rakouském Bad 

Hofgasteinu šampiónem Evropy ve dvouhře a spolu s Romanem Jebavým 

získal bronz ve čtyřhře. Konečný tak udělal definitivní tečku za svou junior-

skou kariérou, rozloučil se titulem evropského šampióna, ale určitě dob-

ře ví, že ani za ty nejzlatější medaile se body do žebříčku ATP nepřipisují...

Konečný byl nasazený jako čtrnáctý, po lehčím duelu s Řekem Glezosem svedl velikou bitvu  

s bojovným Chorvatem Dadičem. V rozhodujících okamžicích byl Konečný přesnější. Vyhrála ná-

tlaková, takticky skvěle vedené hra. „V tomto střetnutí měl Michal jedinou slabší chvilku, ve třetí sadě 

za stavu 2:2 musel odvracet Chorvatův brejkbol,“ konstatoval trenér Dan Trčka. Konečný se výtečně 

pohyboval, hrál celý turnaj s velkým přehledem. Ve finále proti dvoumetrovému Schoorelovi vedl

ve druhé sadě 5:4 a 40:0, ale výborně servírující Nizozemec hrozby odvrátil, podařilo se mu to poté 

ještě dvakrát, ale šestý Konečného mečbol, měl lesk zlata. „Finále bylo nervózní, oba jeho aktéři se 

opírali o dobré podání, jistější byl můj svěřenec, byl to zatím jeho nejlepší tenisový týden v životě,“ 

dodával s úsměvem trenér Dan Trčka. 

Nový mistr Evropy považuje za předčasné finále zápas třetího kola, kde nastoupil proti prvnímu

nasazenému Pirovi z Francie. „V dlouhých výměnách jsem Francouze tlačil, nutil ho k chybám. Mojí 

velkou zbraní v tomto souboji – a nejen v něm – byl servis,“ vracel se k šampionátu Konečný. Nako-

nec i finále rozhodl servis Konečného. Ten svůj ani jednou neprohrál a v obou setech za stavu 6:5

získal podání Nizozemce Schoorela.

„Je to super výsledek, Michal je ale teprve na půli cesty. Zlato by pro něj mělo být „nakopnutím“  

do další tenisové práce,“ dělil se o radost ze synova vítězství jeho otec Ivan Konečný. 

Jednatel TK PLUS Miroslav Černošek s novým mistrem Evropy Michalem Konečným a jeho otcem

K titulu mistra Evropy poblahopřál Michalu 
Konečnému prezident ČTS Ivo Kaderka
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ZLATO

MISTREM EVROPY

JAROMÍR JÁGR

Návštěvu Jaromíra Jágra v Třineckých železárnách, hokejové haly, sportovního areálu Vitality Slezsko 
ve Vendryni, golfového hřiště v Ropici, autosalonu Karireal či dětského oddělení nemocnice v Třinci 
měl na starosti finanční ředitel a. s. Třinecké železárny a předseda dozorčí rady HC Oceláři Třinec Ing.
Mojmír Kašprišin. „Třinecké železárny a Moravia Steel jsou smluvními partnery Jaromíra Jágra a tak bylo 
samozřejmé, že přijel na velice příjemnou návštěvu Třince a okolí,“ říkal o zajímavé akci hvězdy New 
York Rangers manažer TK PLUS Petr Fridrich. Jágra ve své kanceláři přivítal generální ředitel Třinec-
kých železáren Jiří Cienciala, pak se Jágr převlékl do pracovního a v doprovodu inženýrů se vydal na 
prohlídku hutního provozu v Třineckých ocelárnách. V ocelárnách se Jágr před polednem rozloučil 
a s doprovodem představitelů JÁGR Teamu začal plnit další program. Prohlédl si jeden z nejpěknější 
tenisových areálů na Severní Moravě –  Vitality Slezsko ve Vendryni, podepsal obří tenisáky klubovým 
nadějím a předal šek na 50.000 Kč na rozvoj mládežnického sportu jednatelce Vitality Slezsko Lence 
Boturové.

Na golfovém hřišti v Ropici trefil na vzdálenost 120 metrů na dvě rány tyč, značící místo jamky. „Radši 
to už nebudu pokoušet, aby mě to nakonec nechytlo. Pak bych musel golfu věnovat hodně času,“ říkal 
Jágr gratulantům. Nakonec byl i nejlepší v puttování, těsně porazil Fridricha... „Pak jsem jeli na zimní sta-
dión, tam Jarda ve WERK Aréně absolvoval exhibiční trénink a besedu s místními žáky, opět předal pa-
desátitisícový šek na rozvoj mládežnického sportu a charitu. Při besedě žáčkům neustále zdůrazňoval, 
že hokej je především o tvrdé práci a kdo trénink šidí už nyní, tak to nikdy nemůže nikam dotáhnout.“

Následovala návštěva dětského oddělení třinecké nemocnice Sosna. „Jágr rozdal trička, plakáty,  
nespočet autogramů, všem popřál brzké uzdravení. V těchhle věcech je neobyčejně přirozený,  
opravdový, umí navázat kontakt, v jeho chování není nic hraného. Ano, je to z jeho strany opravdu 
upřímné,“ přidává Mojmír Kašprišin. Jágr pak předal šek na 50.000 Kč dětskému oddělení – řediteli 
MUDr. Filip Horákovi a primáři MUDr. Štěpánu Ruckému.

Co bylo zajímavé? Jágr se vrátil do Třince téměř na den přesně po desíti letech, potvrzovala to po-
depsaná fotografie, která visí v kabině klubového kustoda třineckých ocelářů! A pak už Jaromír Jágr 
ujížděl do Nového Jičína, nastoupil v drezu JÁGR Teamu, zápas s druholigovým týmem HC GEDOS 
skončil nakonec 6:6, nájezdy daly radost domácím, když hostující prostějovský brankář Šturala vychytal 
všech pět hvězd NHL a nedostal jediný gól... 

V TŘINCI



Tenis se naučil na starých dvorcích ve Sportovní 
ulici, začínal jako sběrač a tam také hrával prv-
ní zápasy s Jirkou Zemanem. Jejich nejdůležitější 
vzájemný duel se uskutečnil v roce 1955 na Par-
dubické juniorce. Zeman tehdy vyhrál 6:4, 7:5, pro 
něj to bylo určitě jedno z největších vítězství v kari-
éře, pro Antonína Doseděla první otazník, zda se 
rozhodl správně – když šel za tenisovým štěstím 
do Prahy. Poprvé se spolu se Zemanem dostali 
na Pardubickou juniorku v patnácti, Doseděl se 
tehdy dostal do semifinále, prohrál s Jehličkou 
z Motorletu, který byl o rok starší. Třetí místo 
v Pardubicích? To byl tehdy velký úspěch...

Antonína Doseděla začali hned lákat do Prahy, 
přemlouvali ho pánové Týra, Rössler, Buriánek 
a Pavel. Měl slíbeno, že bude pokračovat ve stu-
diu na průmyslovce, už měl rok studia za sebou. 
Ve třiapadesátém Doseděl odchází a trénuje 
v I. ČLTK. „Tři kluci doma, táta byl jako živnostník za-
vřenej, máma na nás byla sama a když šel někdo 
z domu, tak se rodině ulevilo. Studoval jsem a ta 
nabídka přišla docela vhod.“

Bydlel u Jehličků, s jejichž synem ve dvaapade-
sátém prohrál v Pardubicích. „Přiznám se, že mi 
v té době šlo o to, abych tenis hrál co nejlépe. 
Byl jsem dva tři roky nejlepším dorostencem, ale 
protože se nikam nejezdilo, tak to nebylo k niče-
mu. Léta 1952-1955 tenisu nepřála, kromě několi-
ka turnajů se stejně nic nehrálo. V prvním družstvu 
I. ČLTK byl tehdy Krajčík, Smolinský, Kalous, Brabe-
nec a dr. Lendl, v ženách Gazdíková a Elgrová. Je 
pravdou, že jsem měl dobré tréninkové podmínky, 
v zimě jsem hrával v hale na Klamovce, dostával 
rakety a na tu dobu i poměrně dost míčů. Nemohl 
jsem si stěžovat na nedostatek sparingpartnerů. 
Často se mnou hrával Jano Krajčík nebo Láďa 
Kalous.“ 

V Praze vyhrál krajské přebory, v semifinále pora-
zil Jehličku a poté Schejbala, to byli ve své době 
špičkoví českoslovenští dorostenci. Hrával i hokej, 

patřil k výborným pražským do-
rostencům. V Pardubicích v roce 
1954 však Doseděl prohrál s Ku-
čerou, kterého v tréninku snadno 
porážel. O rok později, v roce 1955 
prohrává v Chrudimi v semifinále 
s Tomandlem a ve finále Pardubické 
juniorky nestačí na Zemana.

„Tyhle dvě porážky mě tak rozladily, že 
jsem si jako kluk kladl otázku - co tam 
v té Praze vlastně děláš? Pomáhá ti to, 
když tě porazí kluk, se kterým jsi vyrůstal 
v klubu a který zůstal v Prostějově? Vrátil 
jsem se zpátky a určitě to byla má největ-
ší životní tenisová chyba. Neříkám, že bych 
něco velkého vyhrál, ale měl jsem všechny 
podmínky k dalšímu růstu. Jen jsem měl mít 
větší trpělivost. Neměl jsem však tehdy vedle 
sebe nikoho, kdo by mi poradil. Kdyby někdo 
přišel a řekl, člověče, neblázni, ze dvou porážek 
nemůžeš dělat takové závěry, nic se nestalo, ale 
takový člověk prostě nebyl... Navíc mi v Praze po-
řád slibovali, že budu moci pokračovat ve studiu 
a nic se nedělo, tak jsem se rozhodl, že se vrátím 
do Prostějova. To byl pro mě tenisový konec, už 
jsem neměl šanci –  prosadit se. Hrál jsem pořád 
docela dobře, ale jak se říká – odejdete z Prahy 
a už nejste na očích... Teď je to jinačí, to, co je 
dneska v Prostějově, bylo dříve v Praze.“

V polovině června 1956 se hrál v Prostějově vý-
běrový juniorský turnaj, který měl vybrat repre-
zentanty pro tým Galeova poháru do Vichy. Na 
Hanou přijelo 32 juniorů, 16 juniorek a zúčastnili se 
ho i domácí Zeman s Dosedělem. Ani jednomu 
se však nedařilo. Zeman měl už za sebou loňský 
titul na Pardubické juniorce, mnozí ho považo-
vali za favorita, ale nakonec podlehl v prvním 
kole Kmetzovi, Doseděl nestačil na Macháčka. 
Doseděl se však dostal spolu s olomouckým 
Černochem do finále čtyřhry, kde prohráli 

ANTONÍN
DOSEDĚL
„Co mi dal tenis pro 

život? Obrovskou 

trpělivost, houževnatost 

a hlavně mě naučil 

pokoře. Vždycky, když 

jsem si začal myslet, že 

jsem moc dobrý, dal mi 

tenis pořádně za 

vyučenou a sundal mě 

zase dolů. Naučil mě 

skromnosti, uvědomil 

jsem si, že bez velké 

práce se v něm nedá 

dosáhnout prakticky 

nic.“  

Trpělivost, houževnatost a pokora

Antonín Doseděl měl nedávno sedmdesát a patří ve své 
věkové kategorii do světové tenisové desítky! Česko se 
na tyhle šampióny dívá spíše zpovzdálí, moc hlasitě jim 
netleská, za co se jinde pouštějí slavnostní fanfáry, u nás se 
o těchto úspěších moc neví a nemluví. „Když jsem ve svých 
devíti letech přišel do tenisového klubu, tak se o jedenáct let 
starší Tonda Doseděl vracel z pražského I. ČLTK zpátky do Pro-
stějova. Byl pro mě vždycky představitelem velkého tenisové-
ho talentu a prostějovského patriota, který společně s Frantou 
Šáškem, Jirkou Zemanem, Frantou Mašláněm a se svým bratrem 
Mildou sehráli spousty krásných vítězných zápasů v prostějovském 
tenisovém drezu,“ říká Miroslav Černošek o Tondovi Dosedělovi.

„Když jsem ve svých 

devíti letech přišel do 

tenisového klubu, tak 

se o jedenáct let starší 

Tonda Doseděl vracel 

z pražského I. ČLTK 

zpátky do Prostějova. Byl 

pro mě vždycky 

představitelem velkého 

tenisového talentu 

a prostějovského 

patriota, který společně 

s Frantou Šáškem, Jirkou 

Zemanem, Frantou 

Mašláněm a se svým 

bratrem Mildou sehráli 

spousty krásných 

vítězných zápasů 

v prostějovském 

tenisovém drezu.“

< Miroslav Černošek > 
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Někdy se sám sebe ptám, kde se ve mně stále bere nová a nová motivace, 

pořád mě to táhne na dvorce.
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s párem Nečas, Korda (ÚDA Praha).  

Antonín Doseděl se vrátil do Prostějova, bylo mu 
osmnáct a nastoupil zpátky na průmyslovku. 
Hrával ale víc tenis a hokej, než se učil – a musel 
ze školy odejít. Hokejoví funkcionáři klubu Mora-
via Mariánské údolí mu chtěli vyřídit odklad vojny, 
to se nepodařilo a tak Antonín Doseděl skončil ve 
vojenském v Jihlavě u normálního útvaru. Dukla 
tam ještě tehdy nebyla, pak přešel do Kolína, ale 
ani tam nebyla žádná sportovní rota. Nakonec 
se dostal do Písku, tam hrál hokej i tenis. Když ho 
viděli funkcionáři Litoměřic, vojančil druhý rok 
byl v litoměřickém hokejovém drezu. Pro Anto-
nína Doseděla byl hokej dlouhou dobu na prv-
ním místě. „Tenis byl pro mě v dorosteneckých 
letech opravdu až za hokejem,“ říká Doseděl. 
S hokejem skončil v pětatřiceti. „Už to nešlo časo-
vě zvládnout a taky jsem bál zranění. Těch jsem 
měl z hokeje dost.“

Doseděl byl na vojně a tak přišel o prostějovskou 
premiéru první ligy, otvírací kolo se hrálo v květ-
nu 1957. „První ligu v sedmapadesátém roce jsme 
hráli v nejhorší sestavě, kterou jsme kdy měli. Ton-
da Doseděl odešel na vojnu, Milan Fridrich, velice 
talentovaný hráč, onemocněl,“ vzpomínala na 
tu dobu Slávka Toloulová. V Prostějově dostudo-
val strojní průmyslovku a začal pracovat v Pros-
tějovských železárnách. To mu bylo třiadvacet. 
„A začal jsem se mnohem víc věnovat hokeji.“ 
Odešel do Vítkovic, psal se rok 1961 a hrál v prv-

ním útoku, na křídlech měl Mirka Vlacha a Tesa-
říka. „Mirek byl tehdy jedním z nejlepších hráčů 
v Evropě. Když jsem byl v Praze, tak jsem také dě-
lal kapitána dorostu Sparty, byli jsme tehdy třetí 
v republice“. 

Antonín Doseděl pak dlouhá léta jasně patřil 
mezi nejlepší hráče klubu a odvedl i velký kus tre-
nérské práce. Na členské schůzi tenisového klu-
bu v roce 1972 si předseda Alois Flašar postěžo-
val, že z Prostějova odcházejí talentovaní tenisté. 
„Nemáme takové možností, jako třeba Olomouc, 
Přerov nebo Ostrava, kde mohou hráčům po-
skytnout to, o čem se nám nesní. A přece zůstali 
doma Doseděl, Zeman a Toulová, kdysi tak úspěš-
ní na Pardubických juniorkách. K tomu je potřeba 
také trochu lásky k oddílu, ke svému městu a také 
to vyžaduje dobrý poměr ke kolektivu. Prostředí, 
v jakém máme naše tenisové dvorce je skuteč-
ně ideální a mnoho jiných oddílů nám je skuteč-
ně závidí. Zvláště dnes, když máme nové šatny 
a kompletní sociální zařízení. Když se podíváte na 
našich sedm dvorců a na tu krásnou zeleň doko-
la, to mají málokde,“ říkal tehdy Alois Flašar.

Veteránské tenisové soutěže začal Doseděl hrát 
v pětačtyřiceti, tehdy už hodně spolupracoval 
s Ladislavem Vysockým, naším vynikajícím vete-
ránem, letos také společně jezdili hrát bundes-
ligu za Würzburg. Loni se stal Antonín Doseděl 
mistrem České republiky v kategorii 65, letos jako 
čerstvý sedmdesátník – v kategorii 70. V polovině 
července se v Olomouci hrálo mistrovství České 
republiky, v semifinále přehrál Doseděl Vysocké-
ho (TK Chomutov) 6:2, 6:1 a ve finále Františka 
Čecha (TK Šumperk) 6:3, 7:6. Vyhrál i mezinárodní 
mistrovství republiky v Karlových Varech a měl 
v semifinále a ve finále i stejné soupeře – Vysoc-
kého porazil 6:2, 6:0 a Čecha ve finále 7:6, 6:3. 
V celosvětovém seniorském hodnocení to jsou 

turnaje III., ale Doseděl nedávno vyhrál v rakous-
kém Pörtschachu turnaj I. kategorie 50th Interna-
tional European Championships, ve finále porazil 
Němce Dietera Hamma. „Na těchhle turnajích je 
opravdu velká konkurence, hraje to celá Evropa, 
výborní jsou Němci, Italové, je tam  spousta vyni-
kajících bývalých hráčů.“

Loni ho zlobila achilovka, začala ho bolet po prv-
ním kole v Karlových Varech, turnaj přesto vyhrál, 
pak získal další čtyři tituly a dostal se nakonec na 
27. místo světového žebříčku. Letos byl po konci 
července ve své kategorii na 12. místě na svě-
tě, poté vyhrál turnaj I. kategorie ve švýcarském 
Klosters a to ho posunulo k 6. místu. Světový žeb-
říček vede Němec Heinz Loeffler, s ním Doseděl 
nedávno nešťastně prohrál na ME ve čtvrtfinále. 
„Ten zápas se mi vůbec nevydařil, ve druhém setu 
jsem ještě vedl 3:0 a 5:2, ale pak byl lepší. Čtvrt-
finále bylo za dva roky mé nejhorší umístění na 
turnaji za poslední dva roky.“ Podrobné statistiky 
si Doseděl nevede, ale měl by mít na svém kontě 
skoro třicet titulů mistra Československa a České 
republiky. „Někdy se sám sebe ptám, kde se ve 
mně stále bere nová a nová motivace, pořád mě 
to táhne na dvorce. Samozřejmě, chci vyhrávat, 
ale důležité také je – nebát se prohrát a uznat, že 
ten druhý byl prostě lepší.“

Tenis a Prostějov? „Tady byla vždycky obrovská 
tenisová tradice, hodně vynikajících hráčů, ne-
dají se jmenovat všichni, ale hrávali tu Franta 

Šášek, Slávka Toulová, před nimi Oldřich Vondra, 
Dr. Jonáš. S nimi jsem toho hodně nahrál, kráčel 
jsem pomalu nahoru, jen jsem si nemyslel, že tenis 
budu hrát takhle dlouho... A byla tady – co bylo 
málokde – fantastická tenisová parta. Fandili jsme 
si, navzájem si přáli, to už se dnes moc nevidí.“

Antonín Doseděl patří v současné době ve své 
kategorii do světové desítky. „U nás je veteránský 
tenis spíše na okraji zájmu, nikdo o něm moc neví 
a opravdu se to nedá srovnat s péčí, kterou mají 
mnozí naši soupeři ve svých zemích. Třeba Švýcaři 
měli kompletně zajištěný start na mistrovství světa 
na Novém Zélandě, tam se i seniorský tenis bere 
jako reprezentace země. Když chci hrát v cizině, 
tak si to prostě musím zaplatit a vždycky jsem si na 
své turnaje prostě musel naspořit.“

A když se otáčí Antonín Doseděl zpátky? „Já se 
na to musím dívat současnýma očima, nechci 
se otáčet moc zpátky, ale je třeba připomenout 
jen jednu osobnost a tou je Mirek Černošek. Po-
dívejte, kam se jeho zásluhou dostal prostějovský 
tenis, jací hráči a hráčky se odsud vydali za svě-
tovými úspěchy, jaké se tady konají turnaje, jaké 
podmínky mají talentované děti. Za vším stojí jeho 
šikovnost, pracovitost, jeho schopnosti dát lidi 
dohromady.“

A čím byl Doseděl prospěšný prostějovskému 
tenisu? „Když mi bylo šestatřicet, tak jsem se za-
čal věnovat mládeži, trénoval jsem s mladými 
v našem klubu. Rozkřiklo se to a měl jsem při prv-
ní hodině na dvorci a kolem něj sto dětí. Vybral 
jsem dvacet kluků a deset děvčat, mezi nimi byl 
Karel Nováček či Petr Mariňák, trénoval jsem i své-
ho kluka. A když to vezmu s odstupem času, tak si 
velice cením toho, že jsem hrál v mančaftu, který 
hrál ligu a startovali v něm i dva mí odchovanci. 
Tehdy se hrálo v sestavě Matzenauer, Mariňák, 
můj kluk Tonda a já.“

Antonín Doseděl patří v současné době ve své 
kategorii do světové desítky.
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MSV ORIENTAČNÍM BĚHU

Hejtman Olomouckého kraje Ivan Kosatík (vlevo) a jednatel TK PLUS Miroslav Černošek převzali od českých 
reprezentantů v orientačního běhu Dany Brožkové a Michala Smoly symbolická startovní čísla MS 2008

Český svaz orientačního 
běhu je zakládajícím 
členem Mezinárodní 
federace orientačního 
běhu (IOF) a ve světovém 
orientačním běhu stále 
patříme mezi nejúspěš-
nější země. Na světových 
šampionátech získali naši 
reprezentanti v OB dosud 
celkem 18 medailí (2-5-
11), světovými šampióny 
se stali v roce 1991 Petr 
Kozák a Jana Cieslarová, 
nejslavnější českou ori-
entační běžkyní je Jana 
Galíková, která získala na 
MS celkem sedm medailí. 

První 
premiéra 

před pěti lety
Po sedmnácti letech se 25. Mistrovství světa v orientačním běhu uskuteční opět 

v České republice, v padesátileté historii konání světových šampionátů se 

hvězdy orientačního běhu představí u nás potřetí, na Moravě poprvé. Na MS 

ve Starých Splavech 1972 a Mariánských Lázní 1991 navazuje Olomouc, hlav-

ní pořadatelské místo mistrovství světa 2008. Některé akce proběhnou také 

v prostějovském regionu, v proběhu MS 2008 pak v hotelu Tennis Club bude 

jednat pravidelný kongres Mezinárodní federace orientačního běhu – IOF. 
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Za světovým šampionátem stojí agentura TK PLUS, 
svátek orientačního běhu výrazně podporuje  
a záštitu nad ním převzal Olomoucký kraj. „Za po-
slední čtyři roky je světový šampionát v orientač-
ním běhu jednoznačně nejvýznamnější sportovní 
událostí na území našeho regionu a tomu odpoví-
dá náš zájem o ni. Budeme ji po všech stránkách 
maximálně podporovat a věříme, že se setká  
s očekávaným zájmem veřejnosti. Z tohoto hledis-
ka může našemu kraji hodně pomoci například  
v oblasti turistického ruchu,“ říká hejtman  
Olomouckého kraje RNDr. Ivan Kosatík.

A jednatel TK PLUS Dr. Miroslav Černošek? „Finanč-
ně bude tahle prestižní sportovní akce zajištěna  
v odpovídajícím rozsahu. Orientační běh je i přes 
fakt, že se stále nemůže protlačit do rodiny olympij-
ských sportů, významným odvětvím. Popularitu má 
po celém světě, propaguje zdravý způsob života, 
nutnost aktivního pohybu a proto jsme se rozhodli 
do toho jít.“ 

Českému svazu orientačního běhu bylo pořada-
telství přiděleno před třemi lety na kongresu IOF 
ve Švédsku, o mistrovství se tehdy ještě ucházely 
Francie a Maďarsko, brzy začaly přípravy a spolu-
práce s TK PLUS. „V posledních letech jsme nejen 
v Olomouci, ale i v Prostějově a dalších místech 

našeho regionu pořádali několik špičkových zá-
vodů orientačního běhu – včetně Světového 
poháru, takže mistrovství světa bude pro nás po 
všech stránkách vrcholem,“ konstatoval Dušan Vy-
stavěl, národní kontrolor MS 2008. Přidejme ještě, 
že předsedou organizačního výboru je náměs-
tek hejtmana Olomouckého kraje Ing.  Sekanina  
a marketingovým manažerem MS 2008 Mgr. 
Tomáš Rak. Právě Pavel Sekanina převzal na 
posledním mistrovství světa v OB na Ukrajině od 
starosty Kyjeva pořadatelskou vlajku Mezinárodní 
federace IOF. Ale už od roku 2004, kdy kongres IOF 
ve švédském Västerasu ukázal na český orientač-
ní běh, probíhají ve spolupráci s TK PLUS přípravy 
na šampionát. „Náročný byl zejména výběr terénu 
a jeho mapování,“ přidává Dušan Vystavěl, který 
jako národní kontrolor MS 2008 má nad sebou 
kontrolorku IOF Unni Strand Karlsen z Norska, jejím 
asistentem je krajan Henning Spjelkavik. Zástupci 
IOF jsou zatím se stavem příprav MS a terénu spo-
kojeni. 

Pro agenturu TK PLUS to však není premiéra  
v tomto sportovním odvětví, tu měli prostějovští 
organizátoři před pěti lety, kdy se v roce 2002 
konal v Prostějově Světový pohár v parkovém ori-
entačním běhu. PARK WORLD TOUR tehdy hostily  
Kroměříž, Čechy pod Kosířem a Prostějov. Před pěti 
lety to mělo stejný recept jako v současné době – 
agentura TK PLUS byla oslovena Českým svazem  
orientačního běhu a sdružením prostějovských 
a olomouckých orientačních běžců. „Hned od 
začátku nás upoutala možnost připravit závody 
masového charakteru. Ukázalo se, že orientační 
běh nabízí opravdu velké sportovní možnosti pro 
širokou populaci, láká lidi do přírody a navíc nás 
oslovil rodinný charakter tohoto sportu, na trať se 
prostě vydávají všichni. Orientační běh má své 
kouzlo a určitě velkou perspektivu,“ konstatoval  
v roce 2002 Mgr. Petr Chytil. Pro domácí organizá-
tory bylo tehdy také příjemné, že se dočkali české 

hymny, na nejvyšší stupeň v Prostějově vyskočil 
reprezentant České republiky Petr Losman, na  
třetí příčce stála Zuzana Macúchová. Hvězdou 
na mužských tratích byl v roce 2002 Ukrajinec 
Omelčenko, který v Čechách pod Kosířem vyhrál 
a v Prostějově byl o dvanáct vteřin pomalejší než 
náš Losman. 

Během osmi dnů od 13. do 20. července 2008 se 
poběží v mužské a ženské kategorii celkem osm 
závodů na klasické i krátké trati, sprint a tříčlenné 
štafety. U individuálních disciplín – sprint, krátká  
a klasická trať – budou finálovým závodům pro
50 mužů a 50 žen předcházet semifinálové kvali-
fikace. Očekává se účast 400 závodníků z pade-
sáti zemí. Všechny finálové závody MS 2008 bu-
dou snímány Českou televizi, která plánuje přímé 
přenosy i záznamy jak na veřejnoprávním kanálu 
ČT 2, tak i na ČT 4 SPORT. Finálové závody budou 
po celou dobu poskytovány i do mezinárodní  
výměnné sítě. „Veřejnost nebude o nic ochuzena. 
Dostatečný přehled budou mít i ti sportovní příz-
nivci, co zavítají přímo na závody,“ říká Vystavěl. 
Ani orientační běh se nevyhýbá technickému 
pokroku a tak i na českém MS bude využito mno-
ho nových technologií – počínaje elektronickým 
měřením času a zaznamenání průchodu kont-

rolou až po sledování závodníka na velkoplošné 
obrazovce metodou Track-track, která využívá 
přenos GPS souřadnic závodníka přes GSM sig-
nál. Zejména během finálových závodů se pak
očekává masivní přístup na internetové stránky 
MS, jejichž prostřednictvím bude online přenos 
rovněž poskytován. 

„Kromě toho chystáme i další soutěže na výkon-
nostní úrovni, které zahrnuje Orienteering Festi-
val pro širší veřejnost. Představit by se měly až na 
čtyři tisícovky aktivních běžců a běžkyň,“ dodává 
Dušan Vystavěl, který byl v organizačním výboru  
i před pěti lety při PARK WORLD TOUR. Tyto závody 
budou určeny i pro laickou veřejnost a zúčastnit se 
jich bude moci opravdu každý, jen si zvolí trať od 2 
do 7 km nebo, stejně jako počet etap – čtyři nebo 
šest. Každý se rozhodne podle svých fyzických 
možností a orientačního kumštu... Mistrovství svě-
ta tedy nebude v žádném případě jednorázovou 
akcí, orientační běžci jsou nadšenými fanoušky  
a většina z nich si chce následně zaběhnout ne-
jen na mistrovských tratích, ale při návštěvě šampi-
onátu si aktivně zasportovat. Součástí propagace 
toho MS bude i akce „Orienťák do škol“, jejíž start 
na prostějovských školách (uvažováno je i rozšíře-
ní na celokrajskou působnost) byl již naplánován 
na letošní rok, vyvrcholení by mělo být v dubnu 
2008 před přípravným závodem „Otevřené Mis-
trovství Moravy“, které bude v mnoha ohledech 
generálkou samotného šampionátu. Tyto závody 
budou mít centrum v Prostějově a proběhnou od 
11. do 13. dubna ve Ptení a na Bouzově.

„Všechny akce, které jsme připravovali s orien-
tačními běžci, měly kvalitu a pevně věříme, že to 
bude stejné i při mistrovství světa v příštím roce. Pro 
národní reprezentace to bude těžké soupeření  
o medaile, pro sportovní nadšence pak svátek ori-
entačního běhu,“ dodává manager projektu Mgr. 
Tomáš Rak.

Všechny akce, které jsme připravovali s orientačními 
běžci, měly kvalitu a pevně věříme, že to bude stejné 
i při mistrovství světa v příštím roce.
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Ani na třetí pokus neprošla česká fedcu-
pová reprezentace do Světové skupiny I, pro-
hrála na antuce klubu Llafranc v Palafrugellu 
se Španělskem 1:4, české tenistky mezi elitou 
chybí už od roku 2004. Jediný bod získala první 
den proti Llagosteraové-Vivesové Lucie Šafářo-
vá. Česká jednička Nicole Vaidišová onemoc-
něla lehkou formou mononukleózy, lékaři jí start 
v Palafrugellu nedoporučili a tak jsme v oslabe-
né sestavě moc nadějí neměli. „S Nicole by to 
bylo něco úplně jiného. I tak jsme pro výsledek 
udělali všechno, bohužel pro Španělsko taky 
mluvilo prostředí,“  říkal po zápase mj. nehrající 
kapitán Aleš Kodat. „Kdyby se Lucka a Nicole 
sešly spolu, mohly by uhrát hodně. A třeba se  
k nim jednou přidá Petra Kvitová, u níž jsem rád, 
že si tady mohla vyzkoušet čtyřhru.“ 

Nicole Vaidišová nám v důležitém zápase 

hodně chyběla. „Je to jenom kdyby, přemýšlet, 
jak by to vypadalo s Nicole,“ říkala po zápase 
zklamaná Lucie Šafářová. „Nemá cenu to řešit, 
zkrátka to nevyšlo.“ Naše Petra Kvitová měla být 
v týmu stejně jako v Bratislavě proti Slovensku 
pouze sparingpartnerkou, ale nakonec si ve 
Španělsku odbyla fedcupovou premiéru – na-
stoupila za rozhodnutého stavu ve čtyřhře po 
boku Barbory Záhlavové-Strýcové. Na postup 
do elitní Světové skupiny I si budeme muset  
nejméně jeden rok počkat... 

Na poslední grandslamový turnaj 
sezóny US Open nebude mít dobré vzpo-
mínky Tomáš Berdych, poprvé v kariéře ho  
zradila kondice a je dobře, že všechna ná-
sledná vyšetření ukázala, že je v pořádku. Mezi 
nasazenými byla také trojice českých zástup-
ců, devítku měl Berdych, třináctku Vaidišová, 

Berdych 
a Šafářová 

nejvýš v kariéře

ME JEDNOTLIVCŮ
MISTROVSTVÍ ČR

US OPEN

FED CUP

Tomáš Berdych a Lucie Šafářová dosáhli společ-

ně 20. srpna nejlepších umístění na žebříčku ATP 

a WTA ve svých kariérách, Tomáš postoupil popr-

vé dovnitř Top Ten na 9. příčku, Lucie se přiblížila 

ke světové dvacítce na 22. místo. Oba reprezen-

tovali v týmových soutěžích, Tomáš byl úspěšněj-

ší, tým DC přehrál Švýcarsko 3:2, fedcupové druž-

stvo bez Vaidišové neuspělo v baráži o Světovou 

skupinu ve Španělsku a podlehlo domácím 1: 4.
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dvacítku Lucie Šafářová. Organizátoři turnaje 
vycházeli při nasazování ze světového žebříčku 
a tak se mezi dvaatřicet nasazených nevešel 
Štěpánek, v té době 34. hráč ATP. Štěpánek 
prohrál ve druhém kole v pěti setech s pozděj-
ším finalistou Novakem Djokovičem v jednom
z nejkvalitnějších duelů US Open, Šafářová ne-
stačila ve třetím kole na překvapivou finalistku
Wimbledonu Francouzku Bartoliovou, Cetkov-
ská po kvalitním výkonu prošla kvalifikací a pak
podlehla ve druhém kole Rusce Dementěvo-
vé. Kvitová se dostala do kvalifikace, vyhrála
první kolo, ve druhém nestačila na Němku  
Kloeselovou. 

Berdych nedohrál zápas osmifinále, proti 
domácímu Andymu Roddickovi, vzdal za sta-
vu 6:7(2), 0:2... „Necítil jsem se od začátku vů-
bec dobře, měl jsem problémy s dýcháním. Za 
klidového stavu to bylo docela dobré, ale jak 
se začalo hrát, byl jsem absolutně bez energie  
a bez síly,“ řekl Berdych po zápase. Tomáš pak 
podstoupil první důkladnější prohlídku v newy-
orské nemocnici. Následovala vyšetření doma, 
odpočinek, překvapivý start ve finále extraligy
a nakonec úspěšná reprezentace v Davisově 
poháru.

Petra Cetkovská na US Open 2007  
určitě nezapomene. Ve čtrnácti jedna z vel-
kých nadějí, ve dvaceti skoro zapomenutá. 
Dnes je jí dvaadvacet a poprvé hrála hlav-
ní soutěž grandslamového turnaje. Prodrala 
se složitou kvalifikací a v prvním kole porazila
Američanku Craybasovou ve dvou setech. „Do-
kázala jsem si, že můžu porazit hráčku ze světo-
vé stovky,“ řekla po zápase. Mistryně Evropy do 
14 let, mezi juniorkami nejlepší deblistka světa, 
ve čtyřhře vyhrála dva grandslamové turnaje –  
Australian Open a Roland Garros. Na US Open 
2007 vypadla s turnajovou čtrnáctkou Ruskou  
Jelenou Dementěvovou, „Je ve dvacítce a to 
je znát. Musím makat, věřit si. Musím zapracovat 
na fyzičce, které se pořádně věnuji až posled-
ní dva roky. Předtím jsem ji zanedbávala. Taky 
musím hrát víc lepších turnajů,“ říkala Petra po 
US Open.

Na mistrovství Evropy získal TK AG-
ROFERT několik úspěchů. Na šampionátu 
mladšího dorostu v Moskvě vybojovala Martina 
Kubičíková spolu s Martinou Boreckou (I. ČLTK 
Praha) stříbrnou medaili ve čtyřhře. Ve dvouhře 
prohrála Kubičíková s Chorvatkou Akikiovou.  
O zlato proti ruskému páru Sirotkinová – Buchi-
nová hrály naše reprezentantky na antuce vel-
mi dobře, pak však začalo pršet a za stavu 3:3 
musely finalistky dohrávat finálový duel v hale.
Na rychlém povrchu už byly Rusky lepší... Jak 
hodnotila svůj výkon v Moskvě Martina Kubi-
číková? „Měla jsme dobrý los. Nezačala jsme  
v optimální formě, ale lepšila jsme se zápas od 
zápasu. Chorvatka Akikiová se v boji o čtvrtfi-
nále lépe vyrovnala s nárazovým větrem, já 
navíc nerada hraji v dešti. Se svým účinkováním  
v Moskvě jsme díky zisku stříbra ve čtyřhře velice 
spokojená, je to můj nejlepší deblový výsledek.“

V optimální formě nebyl v Moskvě Radim  
Urbánek, španělská naděje Carlos Boluda se 
stal jeho osudem. Radima zastavil v osmifinále
dvouhry a spolu s Hradským prohráli ve třetím 
kole s párem Boluda – Diez. Patnáctiletý Jan 
Hradský jel na šampionát na zkušenou, ve 
dvouhře prohrál ve třetím kole s Angličanem 
Chaudrym. Trenér Radek Vašek nebyl s výkony 
Urbánka moc spokojený. „Ty, které před dvěma 
roky porážel, mají víc nahráno, předvádějí tenis 
s větší razancí a úderovou jistotou,“ hodnotil  
Urbánkovu hru v Moskvě trenér Vašek.

Na mistrovství Evropy staršího žactva v Ostra-
vě získal Jiří Veselý stříbro ve dvouhře, prohrál 
po boji ve finále dvouhry s Rumunem Poru-
bem, náš Robert Rumler vybojoval s Lukášem  
Vrňákem si stříbro ze čtyřhry. Bronz si navíc ještě  
z Ostravy odvezl Jiří Veselý, hrál v ostravském 
areálu Kentaur Sport s Tomášem Pitrou.

Evropská tenisová federace rozšířila 
soutěže družstev o Vyzývací pohár nadějí 
pro dvanáctileté a mladší. Prvními neoficiální-
mi mistry Evropy se staly týmy chlapců Francie  
a děvčat Ruska. Oba výběry České republiky 
vybojovaly bronzové medaile. V týmu dívek hrá-
ly naše Sonja Liasovská a jedenáctiletá Sandra 
Hönigová, i v chlapeckém týmu měl Prostějov 
zastoupení – Daniel Filo a na finálovou skupinu
odjel také Ivan Kocourek. 

V mládežnických týmových soutě-
žích jsme získali v kategorii starších žáků zlaté 
medaile, mladší žáci a dorostenci skončili na 
stříbrných stupních. Mladší žáci statečně vzdo-
rovali proti jednoznačnému favoritovi I. ČLTK 
Praha, TK AGROFERT Prostějov měl podle všech 
předpokladů obsadit stříbrnou příčku. Ale že 
bude ve finále po dvouhrách stav 3:3, to oprav-
du čekali jen ti největší prostějovští optimisté.  
O osudu finále rozhodovaly až závěrečné čtyř-
hry a v nich byl tým I. ČLTK Praha rozhodně 
silnější. „Skoro nikdo s námi nepočítal a proti 
favoritovi jsme sehráli velice dobrý zápas,“ kon-
statoval po finále šéftrenér mládeže TK AGRO-
FERT Prostějov Ing. Ivo Šilhánek. Na mistrovství 
ČR mladších žáků vyhrál dvouhru Daniel Filo 
a vedle vítězství ve dvouhře vybojoval spolu  
s Ivan Kocourkem stříbro ve čtyřhře. 

Na mistrovství republiky družstev staršího žactva 
měl opět jasně dominovat největší favorit I. ČLTK 
Praha, ale nakonec TK ARGOFERT vyhrál 5:4!  
O zisku zlata rozhodl ten nejnečekanější výsle-
dek v podobě úspěchu deblového páru Marko-
vá – Vágnerová proti dvojici Dijasová, Bacíková.  
A co říkal prostějovský kouč Patrik Navara po 
slavnostním ceremoniálu? „Zisk zlatých medai-
lí je velikým překvapením. Teoreticky k nim po 
dvouhrách vedla pouze cesta přes dva chla-
pecké deblové body. Nakonec rozhodla herní 
kázní děvčata.“ Areál pražské Sparty ve Stro-
movce byl dějištěm mistrovství republiky druž-
stev dorostu, zlaté medaile zůstaly v Praze na 
ČLTK, TK AGROFERT byl stříbrný. O titulu rozhodo-
valy čtyřhry dorostenců, Blecha s Jebavý vybo-
jovali pátý zlatý bod s párem Pospíšil, Řehola.
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dvacítku Lucie Šafářová. Organizátoři turnaje 
vycházeli při nasazování ze světového žebříčku 
a tak se mezi dvaatřicet nasazených nevešel 
Štěpánek, v té době 34. hráč ATP. Štěpánek 
prohrál ve druhém kole v pěti setech s pozděj-
ším finalistou Novakem Djokovičem v jednom 
z nejkvalitnějších duelů US Open, Šafářová ne-
stačila ve třetím kole na překvapivou finalistku 
Wimbledonu Francouzku Bartoliovou, Cetkov-
ská po kvalitním výkonu prošla kvalifikací a pak 
podlehla ve druhém kole Rusce Dementěvo-
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první kolo, ve druhém nestačila na Němku 
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Berdych nedohrál zápas osmifinále, proti 
domácímu Andymu Roddickovi, vzdal za sta-
vu 6:7(2), 0:2... „Necítil jsem se od začátku vů-
bec dobře, měl jsem problémy s dýcháním. Za 
klidového stavu to bylo docela dobré, ale jak 
se začalo hrát, byl jsem absolutně bez energie 
a bez síly,“ řekl Berdych po zápase. Tomáš pak 
podstoupil první důkladnější prohlídku v newy-
orské nemocnici. Následovala vyšetření doma, 
odpočinek, překvapivý start ve finále extraligy 
a nakonec úspěšná reprezentace v Davisově 
poháru.

Petra Cetkovská na US Open 2007 
určitě nezapomene. Ve čtrnácti jedna z vel-
kých nadějí, ve dvaceti skoro zapomenutá. 
Dnes je jí dvaadvacet a poprvé hrála hlav-
ní soutěž grandslamového turnaje. Prodrala 
se složitou kvalifikací a v prvním kole porazila 

Američanku Craybasovou ve dvou setech. „Do-
kázala jsem si, že můžu porazit hráčku ze světo-
vé stovky,“ řekla po zápase. Mistryně Evropy do 
14 let, mezi juniorkami nejlepší deblistka světa, 
ve čtyřhře vyhrála dva grandslamové turnaje –  
Australian Open a Roland Garros. Na US Open 
2007 vypadla s turnajovou čtrnáctkou Ruskou 
Jelenou Dementěvovou, „Je ve dvacítce a to 
je znát. Musím makat, věřit si. Musím zapracovat 
na fyzičce, které se pořádně věnuji až posled-
ní dva roky. Předtím jsem ji zanedbávala. Taky 
musím hrát víc lepších turnajů,“ říkala Petra po 
US Open.

Na mistrovství Evropy získal TK AG-
ROFERT několik úspěchů. Na šampionátu 
mladšího dorostu v Moskvě vybojovala Martina 
Kubičíková spolu s Martinou Boreckou (I. ČLTK 
Praha) stříbrnou medaili ve čtyřhře. Ve dvouhře 
prohrála Kubičíková s Chorvatkou Akikiovou. 
O zlato proti ruskému páru Sirotkinová – Buchi-
nová hrály naše reprezentantky na antuce vel-
mi dobře, pak však začalo pršet a za stavu 3:3 
musely finalistky dohrávat finálový duel v hale. 
Na rychlém povrchu už byly Rusky lepší... Jak 
hodnotila svůj výkon v Moskvě Martina Kubi-
číková? „Měla jsme dobrý los. Nezačala jsme 
v optimální formě, ale lepšila jsme se zápas od 
zápasu. Chorvatka Akikiová se v boji o čtvrtfi-
nále lépe vyrovnala s nárazovým větrem, já 
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v Moskvě jsme díky zisku stříbra ve čtyřhře velice 
spokojená, je to můj nejlepší deblový výsledek.“

Výsledky prostějovských hráčů na US Open
Berdych – 1. kolo: Gicquel (Fr.) 6:3, 7:6(0), 6:2, 
2. kolo: Bolelli (It.) 7:5, 6:3, 6:3, 
3. kolo: Verdasco (Šp.), 7:6(2), 6:1, 7:6(3), 
4. kolo: Roddick (USA) 6:7(2), 0:2 skr.
Štěpánek – 1. kolo: Berlocq (Arg.) 7:6 (3), 6:7 (4), 6:4, 6:2, 
2. kolo: Djokovič (Srb.) 7:6 (4), 6:7(5), 7:5, 5:7, 6:7(2).
Šafářová – 1. kolo: Mooreová (Aust.) 6:3, 6:2, 
2. kolo: Petkovičová (Něm.) 6:3, 6:2, 
3. kolo: Bartoliová (Fr.) 3:6, 6:4, 2:6.
Cetkovská – kvalifikace, 1. kolo: Spearsová (USA) 2:6, 7:5, 6:2, 
2. kolo: Hradecká 6:3, 6:3, 
3. kolo: Keothavongová (GBR) 6:3, 3:0 skr., 
Hlavní soutěž, 1. kolo: Craybasová (USA) 6:2, 7:6(2), 
2. kolo: Dementěvová (Rus.) 3:6, 2:6.
Kvitová – kvalifikace, 1. kolo: Llagosteraová (Šp.) 6:7(4), 6:4, 6:3, 
2. kolo: Kloeselová (Něm.) 5:7, 3:6.

TK AGROFERT Prostějov, mistr ČR družstev staršího žactva, zleva stojí: P. Navara, R. Rumler, V. Juhászová, 
M. Vágnerová, G. Marková, N. Gratclová, R. Rumler, A. Pavlásek, ing. I. Šilhánek dole, zleva: T. Prokop, L. Stachovskij.
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co připravujeme?

VEČER MISTRŮ 2007 TK AGROFERT  
Prostějov se bude konat v prostorách Národní-
ho tenisového centra Morava už pošesté, opět se 
na něm sejdou nejúspěšnější tenisté a tenistky na-
šeho klubu, aby přijali ocenění za výkony v letošní 
sezóně. „Tento večer je pro nás příjemnou tradicí, 
je to ocenění nejen nejúspěšnějších hráčů a mlá-
dežnických týmů, ale i těch, kteří stojí za vítěznými 
tituly. Samozřejmě bez vstřícnosti obchodních part-
nerů bychom nemohli zajišťovat kvalitní podmínky 
pro výchovu talentů, ale od začátku je rozhodující 
přístup rodičů. Těm také patří naše poděkování. 
Bez jejich obětavosti a spolupráce bychom nikdy 

nebyli tak úspěšní,“ říká šéf prostějovského tenisu 
Miroslav Černošek. TK AGROFERT Prostějov vyhrál 
letos po pěti letech nejvyšší soutěž smíšených druž-
stev, extraligu, starší žáci získali titul na týmovém 
šampionátu, družstva mladších žáků a dorostu 
skončila na stříbrném stupni. Prostějovští uspěli i na 
mistrovstvích Evropy, Jiří Veselý a Robert Rumler byli 
členy týmu, který získal na mistrovství světa družstev 
do 14 let stříbrné medaile.

MASTERS NIKE Junior Tour se uskuteční 
ke konci října v Turíně, bude se konat už po jede-
nácté. Český seriál Nike Junior Tour se začal hrát  
v roce 1998, od začátku za ním organizačně stál TK 
AGROFERT Prostějov, který má navíc dlouhodobou 
spolupráci s firmou NIKE. Do Itálie přijede v katego-
rii mladšího a staršího žactva reprezentace z dva-
ceti zemí „S firmou NIKE má náš klub velice dob-
ré kontakty, někteří nejtalentovanější jsou už pod 
smlouvami,“ říká Jaroslav Balaš, který byl už na de-
víti turnajích Masters NJT! „Rád bych ale zdůraznil, 
že ji dostávají jen ti nejlepší a nejperspektivnější. Ti, 
na které ukáží manažeři NIKE.“ I letos se už tradičně 
na začátku října konal v Prostějově finálový turnaj
českého seriál NIKE Junior Tour, který určil českou 
reprezentaci. Kdo pojede do Turína? V kategorii 
mladšího žactva Marek Routa (I. ČLTK Praha), který 
ve finále přehrál našeho Daniela Filo. Sonja Liasov-
ská porazila v prostějovském klubovém duelu Evu 
Rutarovou. Mezi staršími žáky byl nejlepší Robert 
Rumler (TK AGROFERT), který přehrál Jakuba Eisne-
ra (I. ČLTK Praha), Veronika Závodská (TK NERIDÉ) 
porazila ve finále naši Marietu Vágnerovou. V Turí-
ně budeme tedy mít na celosvětovém Masters NJT 
dvojnásobné zastoupení. 

TENISOVÁ HALA VE VENDRYNI byla už loni 
svědkem zajímavé exhibice hvězd a bude tomu 
tak i letos, opět sportovní svátek organizuje agen-
tura TK PLUS. „Stává se už z toho příjemná tradice, 
i letos chceme ve Vendryni nabídnout našim part-
nerům zajímavý program,“ říká jednatel TK PLUS 
Petr Chytil. „Samozřejmě, že při této akci nebude 
chybět předání charitativních šeků, určitě budou 
oceněni nejlepší mladí tenisté rozvíjejícího se  
tenisového klubu.“ Loni v tenisové exhibici nastou-
pili Ing. Tomáš Chrenek, předseda dozorčí rady  
Třinecké železárny, s Jiřím Novákem na straně 
jedné, proti šéfovi prostějovského tenisu Miroslavu  
Černoškovi a Jaroslavu Navrátilovi, exhibice by se 
v klubu TK Vitality Slezsko měla konat i v letošním 
roce, nebude také chybět zajímavá autogramiá-
da. „Loni nás potěšil velký zájem, hlediště neustále 

Večer mistrů 2007 
Volejbalová Extraliga 
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fandilo, pro takové nadšence je opravdu radost 
podobné akce připravovat,“ dodává Petr Chytil.

PROSTĚJOVŠTÍ ORLI už vstoupili do no-
vého ročníku Mattoni NBL, obhajují v něm stříbrné 
medaile, třetí místo v Českém poháru a účast ve 
čtvrtfinále FIBA Eurocup Challenge. Jaké si dal BK
Prostějov cíle v letošní sezóně? „Opět se probojo-
vat do finále Mattoni NBL a Českého poháru, chtěli
bychom postoupit do základní skupiny FIBA Euro-
cup,“ říká Ing. Milan Matzenauer, předseda Správ-
ní rady BK Prostějov. Výrazně se změnila i filozofie
basketbalového klubu. „Nestavíme na legendách, 
které sice byly v určitých fázích vývoje našeho 
klubu zárukou úspěšné cesty, ale na mladých per-
spektivních hráčích. Stavíme tým, který bude třeba 
delší čas hledat svou vnitřní sílu, ale určitě ji najde. 
Chceme být trpělivější než v minulých sezónách  
a pevně věřím, že se nám to podaří. Chceme 
dát mladým velkou šanci a jsem přesvědčen, 
že ji pevně uchopí,“ dodává šéf prostějovského  
basketbalu Ing. Milan Matzenauer.

VK Prostějov má za sebou premiéru ve 
volejbalové extralize, poslední velkou zkouškou byl 
prestižní turnaj v San Remu, kde naše hráčky se-
hrály výborné zápasy proti špičkovým evropským 
týmům. S jakým kádrem jde náš tým do extraligy, 
je složení týmu konečné? „S tímto složením vstoupí-
me do ligy,  změny mohou přijít jen v případě dlou-
hodobějších zranění nebo absolutní ztráty formy. 
Jinak plně důvěřujeme stávajícímu kádru, který  
v Prostějově máme,“ říkal před sezónou sportovní 
ředitel VK Prostějov Peter Goga.

VRCHOLÍ OSLAVY 100. VÝROČÍ OTE-
VŘENÍ NÁRODNÍHO DOMU a naše agen-
tura TK PLUS byla celý rok u toho. „V závěru roku 
chceme ještě uspořádat akci, která by připome-
nula toto slavné výročí,“ říká Petr Chytil. Oslavy 
vyvrcholí 1. prosince koncertem Evy Urbanové, 
kterou doprovodí Moravská filharmonie Olomouc.
„Toto datum  jsme pro vrcholné akce oslav nezvo-
lili náhodně. Právě 1. prosince 1907 naši předkové 
Národní dům s velkou slávou otvírali. Je to datum 
pro tento dům osudové a magické,“ říká ředitelka 
Městského divadla v Prostějově Alena Spurná. 
Oslavy 100. výročí otevření Národního domu zača-
ly koncertem Lucie Bílé a souboru Boni pueri loni 
na začátku prosince, letos tedy koncertem přední 
česká operní pěvkyně, sopranistka Evy Urbanové 
končí. Připomeňme si, že Eva Urbanová působí 
od roku 1990 v opeře Národního divadla, vystu-
puje na předních scénách po celém světě –  mj. 
v Connecticut Garden Opera and Orchestra,  
v milánské La Scale, newyorské Metropolitní ope-
ře, v londýnské Royal Albert Hall či v Carnegie Hall 
v New Yorku... Nyní ji uslyšíme v Národním domě, 
nádherném stánku secese.

TENISOVÝ TURNAJ pro obchodní part-
nery se bude konat na konci roku v areálu Ná-
rodního tenisového centra Morava. „Už to příjem-

ná tradice, sekáváme se s obchodními partnery  

a s těmi, kteří se spolupodílejí na našich akcích,“ 
konstatuje Petr Chytil. „Není to ale jen o přátelských 

deblech, často se hovoří o projektech v příštím 

roce. Letos to nebude jiné.“
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Město Prostějov je součástí Olomouckého kraje. Leží v severní 
části Hornomoravského úvalu, na úpatí Prostějovské pahorkati-
ny, ve východní části České republiky. Ze západní strany se zvedá 
Drahanská vrchovina. Město leží v nížině s malými výškovými roz-
díly. Nejnižší a nejvyšší body jsou v nadmořské výšce 212 a 262 
metrů.

Do dějin vstupuje v roce 1141 jako nevelká osada Prostějovice. Svůj 
název odvozuje od historicky doloženého velmože Prostěje. První 
zmínky o Prostějovu, který bývá někdy nazýván Hanáckým Jeru-
zalémem, jsou z první poloviny 12. století. Dnešní historické jádro 
města je vyhlášenou památkovou zónou. 

Jednou z nejstarších dochovaných památek v Prostějově je kostel 
Povýšení sv. Kříže, který byl postaven koncem 14. století na místě 
původního augustiniánského kláštera. K dalším pamětihodnos-
tem patří prostějovský zámek na Pernštýnském náměstí dokonče-
ný v první polovině 16. století  v renesančním stylu a přestavovaný 
počátkem 20. století. Upoutá bohatě zdobeným portálem od 
vlašského stavitele Kašpara Cunea. Sgrafitová výzdoba kolem 
zámku byla vytvořena grafikem Jano Kohlerem. Na vstupním prů-
čelí se nachází i známá věta: „Hanák tade bode do skonání svě-
ta....“ Renesanční architekturu vlašských stavitelů z 20. a 30. let 
16. století připomíná budova staré radnice. Stavba byla ukončena 
vsazením pozoruhodného portálu s městským znakem roku 1538. 
Nyní slouží jako Muzeum Prostějovska. Hlavním kulturním a spo-
lečenským centrem a současně  jednou z architektonických do-
minant Prostějova je Národní dům, významná kulturní památka 
České republiky. Byl postaven v letech 1905 - 1907 podle návrhu 
architekta Jana Kotěry, profesora UMPRUM v Praze a předního 
představitele české secese. Na výzdobě Národního domu se ved-
le Jana Kotěry podíleli malíř František Kysela a sochaři Stanislav 
Sucharda a Karel Petr. Středu města dominuje budova nové rad-
nice postavená v letech 1911 - 1914 podle návrhu prof. K. H. Kepky 
na místě bývalých vojenských kasáren. Budova je postavena ve 
slohu zvaném historismus s prvky secese v interiéru. Celé prů-
čelí má sochařsko - uměleckou výzdobu zhotovenou Vl. Pleským. 
Na pravé straně je umístěn reliéf stavitele Matěje Rejska vytvo-
řený Janem Třískou, na levé potom reliéf akademického sochaře 
Bohumila Teplého věnovaný filozofovi Edmundu Husserlovi. Z dal-
ších architektonických památek nelze opomenout Morový sloup 
se sochou P. Marie, který pochází z roku 1714 a je dílem neznámé-
ho autora, barokní kostel sv. Jana Nepomuckého, farní kostel sv. 
Petra a Pavla a kostel sv. Cyrila a Metoděje. 

Město však nežije jen historií. V první polovině května se do 
Prostějova sjíždějí milovníci tance na Diskodrom, v červnu se 
již tradičně koná Wolkrův Prostějov – celostátní festival poezie, 
každou první srpnovou sobotu je v zahradní restauraci Národní-
ho domu zahájeno Mezinárodní sochařské sympozium a v září 
ožívá střed města Prostějovskými hanáckými slavnostmi. Jedná se 
o jednu z největších republikových přehlídek dětských a dospělých 
hanáckých národopisných souborů spojenou s lidovým řemeslnic-
kým jarmarkem. 

Město a jeho okolí je ideálním místem pro cykloturistiku. Prostě-
jovem navíc prochází i mezinárodní cyklotrasa „Jantarová stez-
ka“. K aktivními odpočinku i relaxaci slouží Kolářovy sady v centru 
města, lesopark Hloučela, víceúčelová sportovní hala, celá řada 
tenisových areálů, bowlingová herna, hala pro squash, městské 
lázně, horolezecká stěna a sportovní areály u škol, které jsou vol-
ně přístupné široké veřejnosti. 

Kontakty: www.mestopv.cz, e-mail: informace@mestopv.cz, 
telefon: 582 329 722, 582 329 723, fax: 582 342 338. 

radnice orloj prostějovské radnice

prostějovské náměstí v roce 1914

schodiště radnice obřadní síň

Národní dům
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