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Třetí červenec 2008 byl historickým dnem prostějovského volejbalu – ve Vídni se 
konalo losování Champions League a v osudí VK Prostějov! Na začátku byla do-
konalá diplomacie prostějovské marketingové agentury TK PLUS a snaha vstou-
pit do nejprestižnější evropské volejbalové soutěže. Co vedlo majitele společnos-
ti k účasti v Champions League? „O volejbal je v Prostějově velký zájem, stejně 
jako titulární partner tohoto projektu Modřanská potrubní je prestižním hráčem 
na trhu a tak jsme zákonitě usilovali o vstup do Champions League,“ říkal tehdy 
před sezónou Miroslav Černošek.  „Champions League je výzvou nejen pro pro-
stějovský, ale i pro celý český volejbal žen. Budeme ji hrát jako první český klub,  
o to větší je naše zodpovědnost a touha uspět,“ dodával šéf prostějovského vo-
lejbalu Petr Chytil. Koho nám los v premiérové sezóně přisoudil? Dynamo Moskva, 
Rijeka Kvig a CAV Murcia. Ve čtvrtek 6. listopadu 2008 udělal VK Prostějov histo-
rický krok v českém volejbale, premiérově vstoupil do Champions League, nej-
prestižnější klubové soutěže na světě, nastoupil ve španělské Murcii proti míst-
nímu CAV a vyhrál 3:2! O týden později doma před nabitou halou porazily  

Naše třetí Evropa!
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OLOMOUCKÝ 
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prostějovské volejbalistky stejným poměrem tým Rijeka KVIG 3:2! V po-
sledním domácím zápase pak VK Prostějov vyhrál zcela jasně opět 
nad Murcií 3:0, ale poprvé v historii soutěže tři vítězství v základní skupině  
nestačily k postupu, zápasová matematika tým z Hané dál nepusti-
la. Co říkal kouč Miroslav Čada po prvním startu VK Prostějov? „Pro-
stějov si zaslouží uspět v této soutěži. Majitelé vytvářejí týmu určitě  
nejlepší podmínky u nás a jsem přesvědčen, že se na mezinárodní  
scéně prosadíme.“

Při druhém startu v Champions League jsme se dostali do skupiny smr-
ti – Dynamo Moskva, Bialsko Biala a Fenerbahce Istanbul! „Budeme 
bojovat, ale věřte, každé vítězství v takové konkurenci se rovná malému  
zázraku,“ říkal kouč Miroslav Čada loni před zahájením Ligy mistryň. 
Nakonec se to podařilo! Prostějovské volejbalistky sehrály hodně ote-
vřené partie s Dynamem Moskva, na domácí palubovce porazily pol-
ský tým BKS Aluprof Bielsko-Biala a doslova fantasticky otočily zápas se 
stejným soupeřem v Polsku. „Je to perfektní, je to opravdu euforie, je 
to obrovský úspěch českého volejbalu! Prohrávat 0:2 na sety a potom 

vyhrát, to je prostě fantastické,“ říkala po zápase kapitánka Milada 
Spalová. „Zatím jsem nic většího ve volejbale nezažil,“ dodával kouč 
Čada po fantastickém vítězství v Polsku.

A dál? Volejbalistky VK Modřanská nastoupily loni v první polovině 
února v další fázi Champions Laegue proti úřadujícím mistryním Itálie  
a dvojnásobným šampiónkám Poháru CEV, týmu Scavolini Pesaro, 
tam naše druhá cesta Evropou skončila. „Soupeřky vyhrály zaslouženě, 
Pesaro ukázalo svou sílu,“ říkal Čada v Itálii. „V každém případě jsem 
hrdý na svůj tým, že se dostal až sem.“

Letos jsme se v Evropě ještě více rozkročili, potřetí budeme hrát 
v Champions League, poprvé se představíme ve Středoevropské lize, 
MEL Cupu.

„Myslím, že jde o největší úspěch českého klubového volejbalu v no-
vodobé historii,“ říkal po loňské pohárové Evropě Petr Chytil. Přejme si, 
aby to mohl říct i po letošním startu VK Prostějov na evropské volejba-
lové scéně. 

Středoevropská liga, 
MEL Cup 2010/2011
9. 10.  Kamnik Lublaň – VK Modřanská 
 Prostějov

16. 10.  VK Modřanská Prostějov – Sparkasse  
 Klagenfurt  

25. 10.  Doprastav Bratislava – VK Modřanská  
 Prostějov

27. 10.  Branik Maribor – VK Modřanská 
 Prostějov

6. 11.  VK Modřanská Prostějov – Schwechat  
 Vídeň

13. 11.  ASKO Linec-Steg – VK Modřanská  
 Prostějov

19. 11.  Split – VK Modřanská Prostějov

20. 11. Rijeka Kvig – VK Modřanská 
 Prostějov

4. 12. VK Modřanská Prostějov – UK 
 Bratislava 

22. 12. VK Modřanská Prostějov – Branik  
 Maribor

2. 1. VK Modřanská Prostějov – Kamnik  
 Lublaň

7. 1. Sparkasse Klagenfurt – VK Modřanská  
 Prostějov

15. 1. VK Modřanská Prostějov – Doprastav  
 Bratislava

28. 1. Schwechat Vídeň – VK Modřanská  
 Prostějov

5. 2. VK Modřanská Prostějov – ASKO 
 Linec-Steg

11. 2. VK Modřanská Prostějov – Split

19. 2. VK Modřanská Prostějov – Rijeka  
 Kvig

27. 2. UK Bratislava – VK Modřanská 
 Prostějov
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Spoří se, kam české oko dohlédne. Kdo je má zavřené, o spoře-
ní slyší. A kdo nechce vidět ani slyšet, začne mu brzy být zima. 
Nespoříme jen my, spoří Evropa, Amerika už dlouho, jen o tom  
nemluví moc nahlas. A jen blouznivci by si mohli namlouvat,  
že se to sportu nedotkne. 

Kdo jen trochu zná mé názory, konečně – připomínal jsem ob-
racení koruny v dlani i na tomto místě – dobře ví, že k hospo-
dárnosti ve sportu burcuji už dlouhou dobu. Je český sport na 
tom tak dobře, aby se do něj vyplatilo investovat velké peníze? 
Nechci to nyní slengově přirovnávat k černým dírám, ale přede-
vším ty finance, které jdou na výchovu sportovní mládeže mají 
vnitřní smysluplnost a to rozhodnutí se projeví až za pár let. Ano, 
nechci připomínat společenské nebezpečí hektické ulice, dro-
gové potulky, ze kterých je jen krůček ke zpackaným životům.  
Připomněl bych výsledky i našeho basketbalového i tenisového 
klubu, vždycky nám záleželo, jak je prostějovské mládí úspěšné na  
domácích a – v případě tenisu – především na zahraničních 
šampionátech. Do české sportovní mládeže však investují jen  
vizionáři a těch je u nás málo. Její úspěchy neplní stránky no-
vin, média mládežnické úspěchy prostě nezajímají, tribuny jsou 
prázdné. A to mě 
mrzí.

Co škodí českému 
sportu? Stále přetr-
vávající finanční do-
stihy, kluby se dělí 
na ty, které – „pra-
chy seženou“ a na 
ty druhé, co budou 
v soutěžích klopý-
tat. Vím, někdo nyní 
řekne – tomu se to 
povídá, jako klubo-
vý prezident měl 
vždycky sezónu za-
jištěnou a není se 
co divit, že s takhle 
zajištěným mančaf-
tem hraje špičku 
ligy. Ano, Prostějo-
vští Orli jsou už sed-
mý rok v extralize, snažíme se nahlédnout do pohárové Evropy,  
třeba se nám to jednou podaří, i tyhle kroky však musí mít v sobě 
finanční úměru. Prostě tým může být jen tak dobrý, na co stačí 
pokladna. 

Proč to připomínám? Mám pocit, že i letošní basketbalová sezó-
na bude soupeřením klubových rozpočtů a nechce se mi věřit,  
že se týmy vzdají dřívějších hvězd nebo že ty současné budou 
podle nižších smluv zářit přece jen méně – než ty minulé. Ale  
i hráči ze zahraničí si přece musí uvědomit, že svět má hloubě-
ji do kapsy! 

Nedávno skončil světový šampionát mužů, u nás se konalo mis-
trovství světa žen s nádherným českým stříbrným koncem. Spor-
tovní svět si opět uvědomil, že basketbal je jedním z nejrozšíře-
nějších sportů na světě, z Turecka letěly televizní přenosy do 185 
zemí! Basketbalový míč na začátku podzimu ovládl svět, tomu 
českému budou v letošní sezóně vládnout finance. Jen chci věřit, 
že budeme mít všichni v sobě tolik soudnosti, rozpočtové disciplí-
ny a hlavně nebudeme bezhlavě závodit. Nikdo na tom nevydě-
lá, všichni naopak proděláme a nejvíce český sport. 

Ing. Milan Matzenauer,
jednatel TK PLUS

a předseda Správní rady BK Prostějov

IVAN LENDL
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Odešel z velké tenisové scény a bylo to opravdu – jakoby z Louvru 
navždy zmizela Mona Lisa. Té se do tváře také dívá celý svět  
a nikdy nikdo nevěděl, co si o ní má myslet. 

Věděl to jen Leonardo da Vinci a nikoho dalšího do její duše nepustil.

Stejně to udělal i Ivan Lendl, ten také svou tenisovou duši světu nikdy 
moc neotevřel.



FENOMÉNLENDL
Ivan Lendl je jedním z nejznámějších Čechů na světě

Jaromír Jágr, Miroslav Černošek, Ivan Lendl a Karel Nováček na slavnostní party, UniCredit Czech Open 2007

7

Nikdo netrénoval, jako on. Zatímco ostatní šampióni občas utekli za hranice  

tenisu, aby alespoň na chvíli poznali, jak vypadá život, on se uzavíral stále více 

do sebe. Když prohrál, pracoval ještě tvrději.  

Byl tvrdohlavější než ostatní. Nazývali ho chladným, nudným, vypočítavým.  

Říkali o něm, že je neúnavným tenisovým strojem, který před sebou nevidí nic  

jiného – než vítězství. 

Věřil sobě a své cestě. „Jedním z důvodů, proč jsem toho v tenisu tolik dokázal, 

je to, že věřím v tvrdou práci,“ napsal Ivan Lendl v dopise listu New York Times 

v září 1986.

Osmadvacátého února 1983, v necelých třiadvaceti, poprvé usedá na tenisový 

trůn a světovou jedničkou byl celkem 270 týdnů! 

V úterý 20. prosince 1994 se svět dozvěděl, že jeden z největších tenistů historie 

odchází. 
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Narodil se v Ostravě, k tenisu ho přivedli rodi-
če Jiří a Olga. Ta patřila k našim nejlepším  
tenistkám, otec byl ve své době významným 
ostravským tenisovým funkcionářem, výborným 
šachistou a v letech 1990-92 předsedou Čes-
koslovenského tenisového svazu. Říká se, že se 
Ivan dostal na dvorce vzdušnou čárou, v nece-
lém půlroce ho přinesla maminka na ostravské 
kurty NHKG v koši na prádlo. „S antukou se Ivan 
seznámil asi ve třinácti měsících a bylo to střet-
nutí velice prudké – převrhl se s ním kočár. Od 
té doby Olga přivazovala kočár ke sloupku. Ani 
nevíme, kdy pořádně začal s tenisem, byl pořád 
s námi na kurtech, ve čtyřech letech už chodil 
s dřevěnou pálkou, ale kdy si s ní prvně pinkl  
o zeď, nevím,“ říkal Jiří Lendl v roce 1978. „Lidi 
říkají, že prý rvavost a snahu má po mě a hráč-
skou chytrost po otci. Já myslím, že je to přes-
nější takhle: Po mě má rvavost a po otci jeho  
tenisovou ruku,“ dodávala v tom roce Olga 
Lendlová. Když bylo Ivanovi něco přes sedm, 
dělal na centrkurtu v Ostravě šéfsběrače  
míčků.        

„V prvé řadě to byli trenéři, kteří mi moc po-
mohli, počínaje v Ostravě Oldřichem Lerchem  
a konče panem Tobiášem, pochopitelně všich-
ni mezi tím. Moc rád vzpomínám na spoluhráče 
v ostravském družstvu, protože už od čtrnácti let 
se mnou trénovali, třebaže mi mohli dávat ná-
skok patnáct či třicet nula v každém gemu. Jistě 
byly v Československu osoby, které se mi snažily 
házet klacky pod nohy, ale v žádném případě 
si nestěžuji. Celkově mi lidé kolem českosloven-
ského tenisu pomohli,“ vzpomínal na tu dobu 
Ivan Lendl.

Kde a kdy to začalo? V sedmdesátém roce  
vyhrál desetiletý Lendl v Lipníku nad Bečvou 
krajský přebor mladšího žactva, ve finále pře-
hrál Kulhaje 6:1, 6:1, na mistrovství České re-
publiky v Pelhřimově se dostal do finále, tam 
však nestačil na Lacka 0:6, 1:6. Poprvé vyjel do  
Katovic, to mu bylo dvanáct, ve čtrnácti jel  
do Francie na Bekerův pohár, maturoval  
v Ostravě na Šmeralově gymnáziu. V roce 1976 
se stává dorosteneckým mistrem republiky  
a mistrem Evropy, o rok později obhajuje ti-
tul dorosteneckého šampióna Evropy ve vyšší 
kategorii a vítězí na Orange Bowl. Vyhrál silně  
obsazené turnaje v Mönchengladbachu,  

Miláně a také Pardubickou juniorku. S Hankou 
Mandlíkovou byli v roce 1978 v Paříži vyhláše-
ni juniorskými mistry světa. Bylo to tehdy popr-
vé, co Mezinárodní tenisová federace vedle 
dospělých ukázala i na nejlepší světové junio-
ry. V restauraci Precalatan na kraji Bouloňského  
lesíka stáli vedle sebe Borg, Evertová, Lendl, 
Mandlíková a šéf ITF Francouz Philippe Chatri-
er jim předával symbolické ceny. Co tehdy řek-
la Hanka Madlíková? „Moc dobře jsem vědě-
la, jak velký rozdíl byl mezi oběma dvojicemi, 
jak daleko je od nejlepších juniorů k nejlepším 
dospělým. A zdálo se mi, jako by nám to Borg 
s Evertovou dávali najevo. Ne, že by se k nám 
chovali špatně, ale jako by se netajili tím, že ty 
naše tituly moc neznamenají. Oni totiž ten pro-
pastný rozdíl znali lépe než my.“ V roce 1978 
vyhrál Lendl juniorky v Římě, na Roland Garros 
a ve Wimbledonu. 

V tom roce Ivan Lendl také získal titul mistra  
republiky, který mu určitě přinesl potřebné se-
bevědomí. V pátek dvanáctého srpna 1978 

byl ústřední dvorec ostravského klubu NHKG 
v Komenského sadech doslova přecpaný, Os-
travák Lendl nastupoval v semifinále proti Janu 
Kodešovi. Ivan tehdy slavně vyhrál a druhý den 
noviny napsaly, že vítěz wimbledonské juniorky 
nedal šanci velkému wimbledonskému šam-
piónovi. V neděli pak Lendl ve finále přehrál  
Vladimíra Zedníka, kterému patřilo osmadva-
cáté místo na světě. „Myslím si, že jsem si nemo-
hl přát lepší vstup mezi muže. Ale jestli to něco 
znamená, to se teprve ukáže,“ řekl Ivan po mi-
strovství republiky a dobře věděl, že velké juni-
orské tituly jsou sice příjemnými a významnými  
zápisy do statistik, ale o jeho další kariéře  
budou rozhodovat až další sezóny. 

V místnosti pro tiskovou konferenci bylo tehdy 
v Ostravě nabito. Byli tam snad všichni teniso-
ví novináři. „Jaký mám cíl? Být v reprezentaci 
a nezklamat. A na počítači bych chtěl být co 
nejdříve mezi padesáti,“ říkal osmnáctiletý Ivan 
a nechtěl se s novináři bavit o úderech, ani  
o tom, jaké má slabiny. „I když se s našimi 
tenisty známe dobře, třeba něco nevědí  
a nechtěl bych jim to zbytečně prozrazovat.“ 
A když jeden z místních novinářů přece jen  
naléhal a ptal se, jak byl v zápase spokojený 

„Pro velké bolesti už nemohu vůbec hrát. Už se ne-
hodlám na kurty vracet. Nebudu hrát ani veterán-
ské soutěže a moje rozhodnutí je definitivní. Mohu 
s jistotou tvrdit, že ani nebudu v budoucnu trénovat 
nikoho z nadějných tenistů. Celý svůj život jsem ale 
věnoval tenisu a bude mi chybět.“ 

Ivan Lendl, 20. 12. 1994 

Ivan Lendl vyhrál soutěž Hledáme nového Kodeše 
a Sukovou, na pražské Spartě předal jedenáctile-
tému Ivanovi pohár Jan Kodeš, 1971

Ivan Lendl s Horstem Klosterkemperem, ředitelem 
Poháru národů v Düsseldorfu, 1981

První krůčky
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s podáním, Ivan až odsekl. „Nemluvme o úde-
rech.“ Tehdy v Ostravě také padla otázka, 
zda má Ivan nějaký tenisový vzor. „Ne, žádný 
nemám, ale od některých bych si něco vzal. 
Líbí se mi hráči, kteří se na kurtu dobře pohy-
bují. Chtěl bych Vilasův bekhend a Borgův klid. 
Nohy bych chtěl mít jako Orantes, Borg nebo 
náš Složil. Možná se mi hráči s rychlýma noha-
ma líbí proto, že sám rychlý nejsem. V posled-
ní době jsem hodně vyrostl a mívám problé-
my být u míče včas.“ Když měl tehdy v Ostravě 
Lendl pocit, že už bylo skoro všechno řeče-
no, zvedl se, poděkoval novinářům a odešel. 
Suverénně, nepřipouštěl žádné další otázky 
na chodbě. „Už jsem vám všechno řekl.“ Vác-
lav Svoboda z Československého rozhlasu sice 
kroutil hlavou, ale po chvíli dodal, že Ivan roste 
ve velkou osobnost. 

Lendl byl od začátku ve vztahu s novináři do-
konalý profesionál a brzy si získal velký respekt. 
Během své tenisové kariéry nepřistoupil na hru 
bulvárních novinářů, kteří se chtěli pitvat v jeho 
soukromí, to jim nikdy nedovolil a navíc jim 
k tomu ani nedal šanci! Když v roce 1982 pře-
kvapivě prohrál v Paříži s Matsem Wilanderem 
a novináři hledali ty nejzajímavější důvody jeho 
prohry, prohlásil Ivan Lendl v tiskovém středis-
ku: „Jestli mermomocí chcete nějakou senza-
ci, můžu se v šatně oběsit. Víc už pro vás udě-
lat nemohu.“ Čím byl Lendl lepší, tím byla i vět-
ší snaha rozkrývat jeho soukromí, ale nikdy se to 

novinářům nepodařilo. „Soukromý život má pře-
ce být soukromý, proto se také tak nazývá, ne?“ 
odpovídal novinářům, když jejich otázky mířily 
za práh jeho domu. „Jeho chování má svůj dů-
vod,“ prohlásil o něm tehdy Jerry Salomon, kte-
rý byl obchodním poradcem u firmy ProServ 
Inc a s Ivanem spolupracuje dodnes. „Soustře-
ďuje se na svou kariéru a dělá všechno pro to, 
aby uspěl. Znepokojuje ho sice, když si lidé mys-
lí, že je v soukromém životě právě takový, jak se 
o něm píše, ale je to všechno dvojsečné. Pros-
tě nechce, aby se lidé zabývali jeho soukromím.  
S tím se prostě musí média i on vyrovnat. A proto-
že vyhrává, nezbývá, než aby ho všichni brali na 
vědomí. I s tím vším, jaký je. Hned tak se nezmění, 
to vím a tomu věřte.“ A tak zatímco byl McEnroe 
čas od času ozdobou všelijakých skandálních 
party, Wilander se někdy více věnoval rockové 
muzice, stejně jako Borg občas slevil ze svých 
puritánských zásad, Lendl ne. Jeho soupeři 
byli jiní. McEnroe a spol. svými skandálky dával  
tisku ideální příležitost naplňovat společenské  
rubriky, Lendlova ledová lhostejnost stále více 
dráždila okolí. Ivan byl prostě jiný, než jeho  
tehdejší největší soupeři Connors a McEnroe. 

„Jdu na kurt, abych odvedl svou práci. A abych 
ji odvedl dobře, musím se nesmírně soustředit. 
Při jiném postoji bych měl zcela určitě problé-
my.“ Když prohrál, tak jedině proto, že soupeř 
byl lepší a on už v sobě nenašel sílu k vítězným 
úderům. „Je pravdou, že Lendlovi chybí talent 
pro show, je tak nesmírně soustředěný a nemys-
lím si, že by na svém výrazu mohl něco změnit. 
Je to jeho přirozenost. Borg byl přece do jisté 
míry taky takový. Většina diváků tenisu mnoho 
nerozumí, ale ti, kdo mají pojem o sportu, urči-
tě oceňují Lendlovu vytrvalost a vůli,“ říkal o Iva-
novi Pancho Segura, bývalá světová jednička. 

Ivan Lendl se dokázal brzy orientovat ve světě 
velkého tenisu, navíc měl cit na výběr lidí, kte-
rými se obklopil a od kterých si nechal poradit. 
Velkou roli v Lendlových amerických začátcích 
sehrál Polák Wojciech Fibak. „Hodně mi pomo-
hl, spoustu věcí jsem neznal, seznámil mě s mno-
ha lidmi. Naučil mě to, co bych se naučil sám, 
ale trvalo by mi to trochu déle,“ říká o Fibakovi 
i dnes. V prosazování své tenisové filozofie byl 
Lendl někdy až tvrdohlavý a šel razantně za 
svým názorem. Jak to v době Ivanových osm-
náctin viděl jeho otec? „Všechno mělo svůj lo-
gický a přirozený vývoj. V útlém tenisovém mládí 
Ivan přirozeně lačně přijímal naše tenisové rady 
a vedení. Později si začal vytvářet své vlastní  
názory a nastalo období určité konfrontace ná-
zorů, která se prohlubovala, jakmile Ivan začal 
jezdit do světa. Vždy byl velmi vnímavý a snažil 

se od jiných hráčů naučit něco nového. A pak 
najednou nastal čas, kdy jsem si uvědomil, že 
Ivan toho o tenisu ví víc než já a převaha v ar-
gumentaci přešla na jeho stranu. To jsem musel 
respektovat. Navíc jeho výsledky mu dávaly za 
pravdu,“ přiznával Jiří Lendl. 

Jak vnímá Ivan Lendl roli rodičů ve sportovních 
kariérách dětí? „Zázemí rodiny je velmi důležité. 
Bylo rozhodující v mé době, nyní je to naprosto 
stejné, možná mnohdy složitější. Měl jsem ohrom-
nou výhodu a štěstí, že oba rodiče tenis hráli  
a hodně mu rozuměli. Napřed bych ale chtěl 
říct, že je rozhodující, že děti vůbec ke sportu při-
vedou, to je první a nejdůležitější krok. Když ro-
diče navíc sportují, tak jsou schopni mnohem 
lépe řešit problémy dětí, které zákonitě přijdou. 
Pro mě bylo hodně důležité, že jsme se doma 
mohli o mém tenise a vůbec o tenise bavit. Pro-
bírali jsme doma ligu, mistrovství, klubové zápa-
sy, hledali jsme společně důvody proč se mně, 
nebo i mým spoluhráčům nepodařilo vyhrát 
nebo co jsem v zápase měl udělat jinak. Z těch-
to dřívějších debat jsem mnohokrát čerpal ve 
své další kariéře, opravdu, hodně složitých 

„Stále chtěl dokazovat, že je lepší než ostatní  
a podle toho žil. Nemohl být prostě jiný.“ 

Tony Roche 

IVAN LENDL 
*7. března 1960 v Ostra-

vě *ženatý, manželka Sa-

mantha, pět dcer: Ma-

rika, dvojčata Isabelle  

a Caroline, Daniela a Ni-

col *světovou jednič-

kou poprvé 28. úno-

ra 1983 *grandslamo-

vé tituly: Australian Open 

(1989 a 1990), French 

Open (1984, 1986, 1987), 

US Open (1985, 1986, 

1987) *vítěz Turnaje mis-

trů (1981, 1982, 1985, 1986, 

1987), *byl 270 týdnů svě-

tovou jedničkou, vyhrál 

dohromady 94 turnajů  

ve dvouhře, vítězství  

v Davis Cupu 1980 *prize 

money 21 milionů dolarů 

*v roce 1992 získal ame-

rické občanství *v roce 

1994 skončil s tenisem 

kvůli bolestem zad *žije 

na Floridě v Connectitut. 

Boris Becker, Mats Wilander a Ivan Lendl, New 
York 1986. Becker vyhrál Turnaj Masters 

a Lendl Nabisco Grand Prix za nejvíce bodů 
v celé sezóně

Ivan Lendl a Samantha Frankel, Greenwich  
Connencicut, 1988



10

tenisových situací jsme doma probrali. Když  
rodiče aktivně sportují, tak taky moc dob-
ře vědí, že se pokaždé nedaří, že mohou při-
jít problémy, které je potřeba hodně opatrně 
řešit. Ještě bych připomněl, že je dobré, když 
děti dělají sběrače, zblízka vidí výborné hráče,  
jejich snahu vyhrát.“

Co říká Lendl rodičovské netrpělivosti? „To je 
těžké, každý rodič chce, aby jeho dítě bylo nej-
lepší, a když navíc do toho věnuje hodně ener-
gie, tak je to i logické. Ale je třeba mít trpělivost. 
Vždycky jsem chtěl, aby dcery dělaly nějaký 
sport, ale nikdy jsem je do ničeho nenutil. A co 
je důležité? Nesmí se pořád počítat, kam se dítě 
dostane, když vyhraje turnaj nebo nějaký zápas. 
Někteří rodiče dávají přednost žebříčkům jako 
ukazatelům výkonnosti a podle toho také nasa-
zují své děti do turnajů. My jsme třeba nechá-
vali hrát holky i slabší turnaje, i když jsme vědě-
li, že jim to v celkovém žebříčku třeba i uškodí. 
Je přece důležité, co z nich bude za pět až de-
set let. Ať pořádně hrají a trénují a v budouc-
nu se uvidí.“

Platí stále připomínaná teorie, že se české  
tenisové mladí prosazuje až v pozdějším věku? 
„Myslím si, že Tomáš je doslova ideálním dokla-
dem, že tomu tak je. Je mu pětadvacet a tepr-
ve nyní se začíná mnohem více prosazovat, se-
mifinále Roland Garros a finále Wimbledonu, to 
jsou fantastické výsledky. Pořád se říkalo, že je 
velkým talentem a všichni podvědomě cítili, že 
by už měl více vyhrávat. Samozřejmě, každý je 
jiný, ale v českém tenise tohle už dlouhou dobu 
platí. Ale není to jen případ Tomáše,“ říká Ivan 
Lendl.

Určitě bylo v Ivanovi hodně hráčské netrpěli-
vosti. To už měl za sebou první zkušenosti z tur-
najů dospělých, v květnu 1978 hrál ve Florencii  

a  v kvalifikaci ho čekal neznámý Francouz  
Freyss. Prohrál s ním a dlouho se s tou porážkou 
nemohl smířit. Za týden proti němu nastupoval 
znovu, tentokráte v kvalifikaci v Římě a znovu 
neuspěl. „Byl to tehdy šok,“ vzpomínal Lendl na 
prohry s neznámým Francouzem. „Co je plat-
né, že jsem jeden z nejlepších juniorů na svě-
tě, když mezi dospělými to neznamená vůbec 
nic. Zdálo se mi, že mezi tím, co umím já a svě-
tovým tenisem je obrovská propast. To se člově-
ka zmocní tíseň, zvláště když je sám – ztrácí chuť 
se rvát, nechce se mu trénovat, všechno mu při-
padá zbytečné a marné. Přitom se z toho může 
vyhrabat opět sám a jedině pomocí výsledků, 
které neudělá, pokud nebude ještě více bojo-
vat a ještě víc dřít. Tak dlouho, až se to zlomí,“ 
říkal Ivan v ostravském bytě na konci roku 1978.

Hned na následujícím satelitu v Rakousku se 
ale Ivanovi dařilo, vyhrál ho a získal volnou kar-
tu na turnaj do Aix-en-Provence. Tam se dostal 
do třetího kola a to mu otevřelo cestu na tur-
naj do Madridu. Porážka v prvním kole a opět  
kvalifikace o místo v hlavní soutěži na turnaji 

v Barceloně. Tam vyřadil v prvním kole Gilde-
meistra, pak Prajouxe, ve třetím přehrál Fiba-
ka a zastavil se až v semifinále s Taróczym.  
Barcelona mu přinesla definitivní žebříčkový  
klid, nemusel se už trápit na kvalifikacích. Navíc 
stále více získával pocit, že se o něm ví. „To se 
pozná. Hráči vám odpoví na pozdrav, uvidíte je 
v hledišti, jak se dívají na váš zápas. Prostě vás 
vezmou na vědomí a hned jsem měl ze svého 
tenisu lepší pocit.“ V Barceloně na svém prvním 
seniorském turnaji Grand Prix uhrál semifinále. 

Ivan Lendl poprvé startoval v Davisově po-
háru v roce 1978, finále A skupiny Evropského  
pásma Davisova poháru se hrálo v polovině  
září v Eastbourne, Angličané se samozřejmě  

„Říkám to od našeho prvního setkání na Štvani-
ci, Ivan je opravdu velkou osobností s dokonalou 
vnitřní disciplínou, vyzařuje z něj pozitivní energie  
a dokáže se na věci dívat s nadhledem. Je to mi-
mořádný profesionál, který se i na svou hvězdnou 
kariéru dívá z hlediska současného tenisu a hlav-
ně s pokorou. Čeho si na něm hodně vážím? Že  
je i v nových aktivitách mimořádně úspěšný,  
že na rozdíl od mnoha jiných nežije z toho, co před  
časem dokázal na tenisových dvorcích. Pořád  
se dívá dopředu, je optimisticky naladěný, každá 
chvíle s ním je mimořádným zážitkem.“

Ivo Kaderka, 2007

„Do konce života 
bych nemusel vů-
bec nic dělat, ale to 
bych se asi zbláznil. 
Rozdíl mezi dneškem 
a minulostí je v tom, 
že nyní mohu dělat 
jen to, co mě oprav-
du baví.“

Ivan Lendl, 2004

Zleva Bill Scanlon, John Sandri, Viljay Amritraj, Ivan 
Lendl, Heinz Günthardt, Jimmy Connors a Johan 
Krierk, Masters Dallas, 1982

Roland Garros 1987, Ivan Lendl porazil ve finále 
Matse Wilandera 7:5, 6:2, 3:6, 7:6

Australian Open, 1989, ve finále s Miloslavem 
Mečířem
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rozhodli pro travnaté dvorce. Jan Kodeš dal 
pro přípravu reprezentace k dispozici svůj vlast-
ní travnatý dvorec, denně se na něm pilně tré-
novalo a pro nehrajícího kapitána Antonína  
Bolardta vyvstal složitý problém – koho posta-
vit do dvouher. Ing. Kodeš se tehdy po svém 
zranění cítil dobře, Hřebec byl ve formě, Len-
dl však vyhrál domácí šampionát, kde všech-
ny přesvědčil o svých kvalitách. Lidem kolem 
tenisu bylo jasné, že v českém tenise vrcholí  
generační problém, že by měla přijít doba  
Lendlova daviscupového křtu. Co pro něj hovo-
řilo? Vyhrál juniorky v Římě, na Roland Garros, 
ve Wimbledonu, stal se juniorským mistrem svě-
ta a taky nejmladším mistrem republiky dospě-
lých v naší tenisové historii. Bolardt tehdy uká-
zal na něj. Jan Kodeš to těžce nesl, po ozná-
mení nominace byl viditelně rozladěn. Až tak, 
že na konci roku v jednom deníku prohlásil, že  
kapitánovo rozhodnutí prostě nemohl pocho-
pit… Bolardt se však uměl dívat za roh a do-
předu, i když dobře věděl, že to nebude mno-
hým líbit. Neměl to jednoduché, ale čas pak 
mnohokrát potvrdil, že měl tehdy v polovině  
září v Eastbourne stoprocentní pravdu.

„Honza si určitě myslel, že měl hrát on, ale  
Bolardt se rozhodl jinak. Bylo mi tehdy osmnáct, 
vím, že někteří lidé říkali, že mám na daviscupo-
vou reprezentaci ještě času dost, ale já se na 
mou premiéru v Eastbourne dívám i z toho po-
hledu, že kdybych tam tehdy nehrál, tak by mi 
chyběly zkušenosti a třeba bychom Davisův  
pohár nevyhráli. A zase na druhé straně, kdy-
bych tam nehrál a neprohrál, tak bych možná 
měl přece jen pozitivnější vztah s travnatému 
povrchu, měl bych možná i větší sebevědomí  
a třeba bych si po důkladnějším tréninku víc na 
trávě věřil. Na tyhle otázky se už ale nedá na-
jít odpověď,“ říkal nedávno Ivan Lendl. Co pro 
něj v té době znamenala reprezentace v Da-
visově poháru? „Snem každého kluka bylo hrát 
v daviscupovém mančaftu. Samozřejmě, každý 
sní i o tom, že vyhraje slavné turnaje, hlavně ty 
grandslamové, ale Davisův pohár byl vždycky 
pro Československo něco velkého. Když jsem se 
stal členem týmu a byl jsem v něm úspěšný, tak 
jsem byl hodně spokojený.“

Když se Antonín Bolardt otáčel za svými čtr-
nácti lety ve funkci nehrajícího kapitána, tak 
na otázku – na které hráče nejraději vzpomí-
ná – odpověděl: „Především na Ivana Lendla. 
To byl už od dětských let profesionál. Poctivý  

v přípravě, upřímný, spolehlivý, ale v jednání – 
na naše poměry – až neuvěřitelně tvrdý. Vždyc-
ky však na něj bylo stoprocentní spolehnutí. Rád 
vzpomínám i na Láďu Zedníka, Tomáše Šmída, 
Frantu Pálu a vtipálka Jirku Hřebce. Z dob jejich 
hráčské kariéry si nemohu na nikoho stěžovat. 
Vztahy s některými se změnily až po ukončení  
jejich aktivní kariéry. Končit se sportem je 
vždycky těžké a smutné, někdy se to, bohužel,  
projeví i ve změně chování. Proč nejmenuji 
Kodeše? Prostě proto, že jste se ptali, na koho 
vzpomínám nejraději. On to není. Kodeš byl 
vždycky problémovým členem týmu, i když jeho 
zásluhy jsou nesporné. O tom ostatním se toho 
už napsalo dost.“

V roce 1979 se poprvé představuje jako člen 
daviscupového týmu na Štvanici. Českoslo-
vensko se probojovalo do semifinále Evrop-
ského pásma Davisova poháru, v předchozím 
kole na Roland Garros v Paříži překvapivě po-
razilo Francii. Lendl přehrál vycházející hvězdu 
Yannicka Noaha a k tomu zkušeného Moretto-
na. Do Prahy přiletěl v září tým Švédska s Björ-
nem Borgem, ten se 23. srpna 1977 stal poprvé 

světovou jedničkou. Ivan měl už za sebou  
osmifinále na Roland Garros, kde porazil Fillola, 
Domingueze i Ashe, finále v Bruselu, tam pora-
zil Kirmayera, Hombergra, Pinnera a Šmída, do-
stal se mezi osm v Indianapolis, vyřadil Kronka, 
znovu Fillola a prohrál až s Connorsem. Byl ve  
finále v Torontu, porazil Riessena, Dowdeswella, 
Okkera, Denta a prohrál s Borgem (to se utka-
li poprvé), byl dále v semifinále v Bostonu, tam  
porazil Faigela, Krulewitze a Lewise. Tohle ob-
dobí je rozhodující v Lendlově kariéře, vstupuje 
do velkého tenisu, je ve světové dvacítce a na 
konci sezóny dostane od amerických novinářů 
trofej Největší zlepšení roku. 

Před zápasem se Švédskem se poprvé doma 
naplno projeví Lendlův profesionální vztah 
k novinářům. Když se ho jeden z nich zeptá 
na jeho předcházející výsledky, nebojí se říct –  
„to byste měl vědět, než za mnou přijdete.“ 
Do té doby mohli novináři chodit do hráčské 
šatny, Lendl jako nejmladší na týmové poradě 
požádal, aby tam mimo hráčů, kapitána, trené-
ra a maséra nikdo nechodil. Šmíd tehdy porazil 
Johanssona, Lendl dlouho držel s Borgem krok, 
pak byl však zápas přerušen pro déšť a druhý 
den Švéd vyhrál. V sobotu Kodeš se Šmídem  
vyhráli debla a pak bylo všechno na Lendlovi. 

Obdivoval jsem Lendla i jeho éru. Posunul tenis  
nesmírně dopředu. I v tom, jak moc se pro něj  
obětoval. Byl k sobě neuvěřitelně tvrdý, absolutní 
profesionál. Tím ovlivnil řadu hráčů, i mě. 

Roger Federer

Novomanželé Ivan Lendl a Samantha  
Frankel krátce po obřadu, Greenwich  

Connencicut, 15. září 1989

Pohár za vítězství ve Wembley na  
Benson&Hedges Championships, 1984

Vítězství na ECC Trophy, Antverpy, 1984
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Po čtyřech hodinách porazil Johanssona, Ivan 
ten zápas doslova vydřel. Tehdy se poprvé 
v Praze ukáže Lendlova přece jen odmítavá 
povaha, není otevřený jako Hřebec, lidový jako 
Šmíd a bojovně prvoplánový jako Kodeš. Ivan 
není z těch, kteří přicházejí na dvorec s tím, aby 
navázali kontakt s publikem, on jde na dvorec 
vyhrát a plné hlediště je – jaksi navíc… Na tis-
kové konferenci dokonce Johansson řekl, že 
by se Ivan měl naučit tenisovému vystupování  
a v jednom deníku se objevil následující  
komentář: „I když se ne zcela ztotožňujeme 
s poněkud nahořklým doporučením Kjella  
Johanssona, nemůžeme se zbavit dojmu, že náš 
reprezentant by měl být přístupnější k radám  
a názorům svého vesměs zkušenějšího okolí.“ 
Po zápase se Švédskem se hrál domácí šam-
pionát v Bratislavě a právě tam – asi poprvé  

a naposledy – se snažil Ivanův otec domluvit 
synovi a vybídnout ho k větší otevřenosti k no-
vinářům. Jiří Lendl pak v jednom z rozhovorů 
poznamenal, že Ivan už asi jiný nebude a jde 
si svou cestou. Kodeš, který z naší reprezenta-
ce vnímal jeho chování asi nejvstřícněji, řekl – 
že Ivana chápe, že chce mít klid, že se chce  
soustředit jen a jen na svůj tenis.   

Ivan Lendl hrál v Davisově poháru osm sezón, 
celkem nastoupil v sedmnácti zápasech, ten 
poslední v roce 1985 ve Frankfurtu proti Ně-
mecku, se Šmídem hrál čtyřhru. Nejslavnější  
daviscupovou sezónou v československé  
a české historii je slavný rok 1980. O našem  
postupu do finále Davisova poháru rozhodl  
vynikající výkon Ivana Lendla v Argentině, v se-
mifinále porazil Vilase i Clerka. Italové porazi-
li doma Austrálii 3:2, my jsme měli podle všech 
expertů zcela jasně prohrát v Argentině. Na 

finále přišlo sto tisíc žádostí o lístky, organizač-
ní výbor rozhodl, že do hlediště může přijít dva-
náct tisíc diváků. Slavnostní trofej byla vystave-
na ve výloze tehdejšího pražského obchodního 
domu KOTVA, byla tam přivezena v úterý na-
večer a před výlohou bylo plno i v noci. Pro-
hra v Římě v roce 1989 určila, že budeme s Itálií 
hrát v domácím prostředí. Jak viděl naše šance 
nehrající kapitán Antonín Bolardt? „Tenhle tým 
odvedl vynikající práci v Buenos Aires a byla  
by opravdu velká škoda, kdyby se zastavil před 
cílem. Ivan je světovým hráčem a bude záležet 
jen na tom, zda nepodlehne tlaku domácího 
prostředí.“

Pátého prosince 1980 začalo ve vyproda-
né pražské Sportovní hale finále Davisova po-
háru. Šmíd získal za tři hodiny a dvaadvacet 

minut první bod s Panattou. Vedli jsme 1:0 a ve 
druhém zápase byl Ivan Lendl proti Barazzutti-
mu velkým favoritem. Ivan byl tehdy šestým hrá-
čem světového žebříčku a naopak Ital měl své 
velké sezóny už za sebou. „Věřím si na něj, pa-
tří k hráčům, které mám na tutovku,“ říkal Ivan 
v soukromí, i když na oficiální tiskové konferen-
ci konstatoval, že – „každý zápas v Davisově po-
háru je složitý, při nich vůbec nerozhoduje, jak 
si kdo stojí na žebříčku.“ Corrado bojoval, celá 
Sportovní hala si však stejně myslela, že to bude 
hned první den 2:0, ale Ital vyhrál první set 6:4. 
Italští diváci, zklamaní prohrou Panatty, se pro-
budili, pak se však prosadila Lendlova síla  
a převaha. „Nemohl jsem se dostat do tempa 
a Barazzuttimu nezbylo nic jiného než riskovat. 
Nastoupil bez zábran, nikdo od něj bod neče-
kal, jen se mohl stát hrdinou.“ Od druhého setu 
bylo vše jasné – Lendl vyhrál 6:1, 6:2, 6:2, za 
dvě hodiny a pětadvacet minut jsme vedli ve  

„Ivan byl vždycky velmi cílevědomý a šel tvrdě za  
vytyčeným cílem. Uvědomoval si, že chce-li být 
dobrý, musí tomu vše podřídit, pracovat a doslo-
va dřít. To jsou vlastnosti zřejmě částečně vroze-
né a částečně vypěstované osobním poznáním  
a získanými zkušenostmi. Ivan si vždycky stanovoval  
dílčí cíle a přiznám se, mnohdy jsem o nich nevě-
řícně pochyboval. Pak jsem se mu v duchu omlou-
val a nic mě už nepřekvapovalo. Konečným cílem 
byl post světové jedničky, a když se jí stal, získal můj 
velký obdiv. K tomuto postavení totiž vedla pouze 
cesta plná odříkání, dřiny, cílevědomosti a úplné-
ho životního podřízení tomuto cíli.“

JUDr. Jiří Lendl, 1991

„Trénink, styl hry  
a umění soustře-
dit se – z něj uděla-
ly mimořádného te-
nistu,“ prohlásil o Iva-
nu Lendlovi při jeho 
uvedení do Síně slá-
vy v červenci 2001 
v Newportu Ame-
ričan Tony Trabert, 
pětinásobný grand-
slamový šampión  
a bývalý první světo-
vý hráč. 

„Nejméně stokrát 
jsem musel odpoví-
dat na otázku, proč 
Ivan nikdy nevyhrál 
Wimbledon. Podle 
mě měl nejblíže k tri-
umfu v sedmaosm-
desátém roce, kdy 
těsně podlehl Austra-
lanu Cashovi. K titulu 
ve Wimbledonu mu-
síte mít štěstí a to Ivan 
prostě neměl. Ale já 
jsem nikdy titul z Wim-
bledonu nepřeceňo-
val, více jsem si vá-
žil dvojnásobného 
vítězství na pařížské 
antuce na Roland 
Garros. A Ivan v Paříži 
vyhrál třikrát. Roland 
Garros je podle mě 
nejtěžší Grand Slam.“

Jaroslav Drobný 
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finále Davisova poháru 2:0! O všem se roz-
hodlo už v sobotu 6. prosince 1980. Na kobe-
rec Sportovní haly nastoupili Panatta s Bertolu-
ccim, ten byl v té době jasně nejlepším italským 
deblistou. Lendl se Šmídem po dvou hodinách 
a šestatřiceti minutách vyhráli 3:6, 6:3, 3:6, 6:3, 
6:4 a získali Davisův pohár! Lendl prvně přišel 
na tiskovku ve vojenském stejnokroji, kdoví, zda 
ho pak měl ještě někdy na sobě. „Podařilo se 
nám to, o co se snažili všichni před námi,“ kon-
statoval mj. „Nedovedu to vyjádřit, všichni se ra-
dujeme,“ dodával Tomáš Šmíd. A co říkal Jan 
Kodeš? „Rád bych připomenul, že cesta do fi-
nále začala Ivanovou skvělou hrou v Argenti-
ně a dnešní výsledek byl podepřen výborným  
výkonem Tomáše v prvním utkání zápasu pro-
ti Panattovi.“ Pro Jana Kodeše byl tento zápas 
loučením s aktivním působením v týmu Daviso-
va poháru. 

Jak se s odstupem třiceti let dívá Ivan Lendl na 
vítězství v Davisově poháru a co pro něj tehdy 
znamenalo? „Vidím jen tenis, nic kolem, same-
tová revoluce všechno změnila a už se nikdy  
nechci vracet k některým problémům, které 
tehdy kolem mého působení v daviscupové  
reprezentaci, byly. Ale nedívám se jen na finá-
le, mnohem důležitější bylo semifinále na konci 
září v Argentině. V Buenos Aires se mi první den  
podařilo vyhrát s Vilasem ve třech setech, 
je však třeba říct, že mi v tom zápase hodně  
pomohl Tomáš. Zranil se na turnaji ve Vídni  
a natažená šlacha mu nedovolila hrát tři mě-
síce. Byl tehdy po operaci kotníku, moc do té 
doby nehrál a nemohl nastoupit v singlu. Ří-
kal mi tehdy, jdu do toho s tebou, snad to ten 
můj kotník vydrží. Pavel Složil tam hrál singly, ale  
s Tomášem jsme hladce porazili ve čtyřhře Cler-
ca s Vilasem, byl to jasný zápas ve třech setech. 
Tomáš hrál toho debla opravdu výborně, vy-
hráli jsme rychle a já se neutavil na rozhodující  
zápas proti Clercovi. Právě proti němu jsem 
v Buenos Aires prohrál jediný set… A finále s Itá-
lií v Praze? V něm hrál Tomáš také výborně, ale 
já se na to finále díval skoro jako na povinnost, 
že ten zápas prostě musíme vyhrát. V Praze jsme 
byli favority a bylo to úplně něco jiného, byli 
jsme najednou v jiné roli. Už po tom semifinále 
v Argentině jsem si říkal, ano, jsme favorité, měli 
bychom vyhrát. Hrál jsem tehdy před finále pět 
týdnů v Asii a přiznám se, že ta zodpovědnost  
se mnou hodně cloumala, prostě jsem si tehdy 
nepřipouštěl, že by to mělo dopadnout jinak. 
Ale na druhé straně, bylo mi dvacet a o tenisu 
jsem nevěděl skoro nic. Věřte, já to tehdy oprav-
du bral jako samozřejmost a taky jsem si vůbec 
neuvědomoval – co se nám podařilo. Naopak, 
říkal jsem si, vyhráli jsme to jednou, vyhrajeme 
to ještě několikrát. Vůbec jsem v té době nedo-
myslel, jak velký to byl úspěch. Teď už to moc 
dobře vím... Jak říkám, v osmdesátém jsem byl 
mladý a v některých věcech naivní,“ konstato-
val nedávno Ivan Lendl v rozhovoru z Ameriky.

Třináctého dubna 1980 vyhrál v Houstonu Lendl 
svůj první profesionální turnaj. Houston National 
Championships měl dotaci 175 tis. USD a Ivan 
ve finále přehrál Eddie Dibbse. Krátce předtím 

7. března oslavil Lendl dvacáté narozeniny. Byla 
to i sezóna, kdy poprvé vstupuje mezi deset nej-
lepších tenistů světa. „Je vzácné, když vynikají-
cí juniorský talent dozraje. Chlapec, který před 
dvěma lety vyhrál Orange Bowl, je dnes už re-
spektován mezi muži a jde z něj strach,“ napsal 
tehdy o Lendlovi John Barret, jeden z největších 
tenisových expertů, který vydával nejuznáva-
nější žebříčky v osmdesátých letech.

V roce 1981 je Lendl poprvé ve finále grandsla-
mového turnaje, na pařížské antuce prohrává  
s Borgem v pěti setech a z prvního velkého ti-
tulu se raduje až v roce 1984, kdy v památné 
antukové bitvě poráží v Paříži Johna McEnroea. 
Pak těch titulů ve dvouhře získá ještě sedm.

Osmadvacátého února 1983, v necelých třia-
dvaceti, poprvé usedá Ivan Lendl na tenisový 
trůn a světovou jedničkou byl celkem 270 týd-
nů! „V šestnácti letech jsem prohlásil, že budu 
jedničkou. Nebyly to ale takové ty řeči namach-
rovaných tenisových talentů, opravdu jsem to 
cítil.“ V letech 1979 - 1993 byl Lendl stále mezi 
deseti nejlepšími tenisty světa. Naposledy byl 
na prvním místě 6. srpna 1990. 

Říká se, že žádný z tenistů netrénoval tolik jako 
on. Ještě než se stal světovou jedničkou, na-
zval ho časopis TIME – chladným, egocentric-
kým, až arogantním mužem s docela dobrým 
forhendem. Amerika ho dlouho nechtěla vzít 
na vědomí, ale on stále věřil své cestě. „Jedním 
z důvodů, proč jsem toho v tenisu tolik dokázal, 
je to, že věřím v tvrdou práci,“ napsal Ivan Lendl 
v dopise listu New York Times v září 1986, i když 
si už na to dnes nevzpomíná. „Přiznám se, už si 
to ani nepamatuji, třeba to byla aktivita někte-
rého z mých manažerů, ale že je všechno o tvr-
dé práci, to je pravda a vždycky jsem tuto filo-
zofii vyznával. Práce, práce a ještě jednou prá-
ce – žádná jiná cesta neexistuje! A když se po-
díváme zpátky, je hodně tenistů, kteří neměli  
nijak velký talent, ale díky práci a píli se zlep-
šovali. A na druhé straně měli dost toho talen-
tu, aby je práce dostala tam, kam by se bez 
ní nikdy nedostali,“ komentoval tuhle událost 
nedávno Lendl. 

V roce 1986 odešel do Spojených států ame-
rických, šest let usiloval o americké občanství. 
Získal ho 7. června 1992 na Úřadě pro přistěho-
valce a naturalizaci v Hartfordu, hlavním měs-
tě státu Connecticut. „Stále chtěl dokazovat, že 
je lepší než ostatní a podle toho žil. Nemohl být 
prostě jiný,“ říkal o Lendlovi jeho kouč Australan 
Roche. A Lendl o něm? „Kdo mi nejvíce pomo-
hl? Tony Roche. Vyhrál French Open, byl ve finá-
le Wimbledonu a dvakrát na US Open, prošel 
velkým tenisem a moc mu rozuměl. Zkušenosti 
takových lidí mají mnohem větší cenu.“

I Lendl si dokonale uvědomoval, že manželství 
a děti mu už nedovolí myslet jen a jen na tenis. 
Jako svobodný sveřepě hájil postavení teniso-
vého giganta, poté, co se oženil, měl jeho život 
už jiné pořadí hodnot. „Rodina je pro mě záko-
nitě na prvním místě a podle toho vypadá i můj 
tenis. Dříve jsem si mohl dovolit myslet jen na to, 

„Ivan nám všem 
bude chybět. Zatím 
si světový tenis bez 
něj nedovedu před-
stavit.“

Boris Becker, konec 
roku 1994
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abych dokonale trénoval a podával co nejlepší 
výkony.“ Patnáctého září 1989 si Ivan vzal dlou-
holetou přítelkyni Samanthu Frankelovou, svat-
bu měli tajnou, malou a rychlou, pouze s pěta-
dvaceti hosty. Vychovávají spolu pět dcer. Čtvr-
tého května 1990 se jim narodila první dcera 
Marika a v polovině srpna uvolnil tenisový trůn 
Švédu Edbergovi. Ne, už nikdy se na něj nevrá-
til a určitě mu to nevadilo. Své velké poháry 
už měl doma a jistě ho přebolelo i to, že nikdy  
nezískal wimbledonskou trofej. 

Co Ivan Lendl řekl v roce 1996? „Nechtěl bych 
žádnou z mých dcer do něčeho nutit, samy se 
musí rozhodnout. Zatím je vodím třeba na hokej 
a už vědí, kterému mužstvu mají fandit. Když se 
díváme na televizi, běží si dcera dokonce pro 
drez Hardfordu a oblékne si ho. Ony moc nevě-
dí, že jsem hrál tenis. Já si opravdu nerad připo-
mínám svou tenisovou kariéru, protože to všech-
no skončilo a je to za mnou. Dívám se dopředu 
a tak taky vedu své děti, ani jim nevyprávím  
o svém tenise. Nechci jim to prostě říkat. Nedáv-
no jsem seděl ve své kanceláři, byla puštěná  
televize a na obrazovce se objevily záběry  
z Roland Garros. V komentáři kdosi řekl, že jsem 
tam taky něco vyhrál a zaslechla to nejstar-
ší dcera. Tys tam tatínku něco vyhrál? zeptala 
se mě a já řekl, že ano. A kolik jsi vlastně vyhrál 
turnajů?, pokračovala a hned dodala – vyhrál 
jsi více než dva turnaje? Odpověděl jsem jí, že 
jsem vyhrál více než dva turnaje a v žádném pří-
padě jsem jí nechtěl vyprávět nějaká čísla, pro-
tože to opravdu není důležité. A víte, co mi řek-
la? Když mi to tedy neřekneš, tak já půjdu do 
těch pokojů, jak tam máš ty poháry a pěkně si 
je spočítám. Je jí navíc trochu divné, že mě hod-
ně lidí zná, že se se mnou mnozí chtějí bavit, nej-
starší dcera je prostě v těchhle věcech přece 
jen zvídavější. Zatím se na to dívá svýma dětský-
ma očima a nechci ji říkat nic, co prostě zatím  
k životu nepotřebuje,“ dodával Lendl v roce 1996.

Lendl vyhrál ve své kariéře 1069 zápasů. Získal 
osm grandslamových titulů a navíc byl ještě  
jedenáctkrát  ve finále. Na US Open se stal 
šampiónem v letech 1985-87, ve finále byl  
v sezónách 1982-84 a 1988-89. Na meziná-
rodním mistrovství Austrálie vyhrál Ivan Lendl  
v roce 1989 a 1990 a dvakrát prohrál ve finále  
v letech 1983 a 1991. Ve Wimbledonu skončil  
v letech 1986 a 1987 ve finále a konečně na  
pařížské antuce vyhrál třikrát – 1984, 1986, 1987 
a v letech 1981 a 1985 prohrál v závěrečném 
zápase. Pětkrát vyhrál Turnaj mistrů. V roce 1992 
poprvé vypadl z první desítky, o rok později je 
na 19. místě. Tenisovou kariéru zakončil na 54. 
místě světového žebříčku. Na peněžních ce-
nách získal celkem 20 512 417 dolarů. V letech 
1979-1993 byl stále mezi deseti nejlepšími tenis-
ty světa. V tenisových encyklopediích je na-
psáno, že vyhrál skoro všechno, jen mu chybí 
slavný wimbledonský titul. „Je to možná trochu 
paradox, ale největší šanci jsem měl v roce 
1989, kdy jsem prohrál v semifinále. Vedl jsem 
s Beckerem 2:1 na sety a měl jsem break ve 
čtvrtém setu. Ten zápas byl přerušený pro déšť  
a Beckerovi přestávka prospěla. Myslel jsem si 

tehdy, že když to semifinále vyhraji, budu mít 
pak velkou šanci porazit i Edberga. Samozřej-
mě, tohle se lépe říká, než dokazuje a je to i tro-
chu nefér k Edbergovi, ale přesto si myslím, že 
to byla má největší šance.“ Na konci roku 1995 
se Ivan Lendl stal čestným členem All England 
Clubu, třebaže wimbledonský turnaj nevyhrál. 
„Už to udělali třikrát a dostal to Ken Rosewall, 
Fred Stolle a Tony Roche. Byla pro mě velká po-
cta, protože v minulosti tohle čestné wimble-
donské členství dávali až po dlouhé době a mě 
takto ocenili už rok po konci mé kariéry. Opravdu 
mě tím moc poctili.“

V úterý 20. prosince 1994 se svět dozvěděl, že 
Ivan Lendl skončil s tenisem. „Pro velké boles-
ti už nemohu vůbec hrát. Už se nehodlám na 
kurty vracet. Nebudu hrát ani veteránské soutě-
že a moje rozhodnutí je definitivní. Mohu s jisto-
tou tvrdit, že ani nebudu v budoucnu trénovat 
nikoho z nadějných tenistů. Celý svůj život jsem 
ale věnoval tenisu a bude mi chybět.“ říkal Ivan 
Lendl. Tenisový svět si v té chvíli určitě řekl, že si 
Ivan Lendl přece jen zasloužil slavnostnější ko-
nec. Vyhrál všechno, jen se neradoval na trá-
vě slavného All England Clubu a po sedmnác-
ti letech tenisové dřiny a vyhrávání ho dál ne-
pustila - zraněná záda. „Od zářijového US Open 
to bylo stále horší. Už po chvílích pohybu do-
stávám křeče. Lékař mi řekl, že to nevyléčí čas, 
ale když se vyvaruji nebezpečných věcí, budu  
v pořádku,“ prohlásil Lendl na konci třiadeva-
desátého roku. On sám pak nejlépe věděl, 
že prostě musí skončit. Byl ostatním příkladem  
v tvrdé kondiční přípravě a na dvorec vešel až 
tehdy, když byl přesvědčený, že pro svůj úspěch 
udělal maximum.

Poslední turnaj vyhrál Ivan Lendl v roce 1993 
v Tokiu a utkání druhého kola US Open 94  
s Karbacherem bylo posledním zápasem jeho 
profesionální kariéry. Neudělal to jako Stefan 
Edberg, ten rok dopředu ohlásil, že odchá-
zí ze světového tenisu, Ivan skončil ze dne na 
den. „Jsem prostě jiný než Stefan. Když to ohlásil 
a teď vidím, jak se s ním všichni na turnajích  
loučí, jak mu dávají po prohraných zápasech 
velké kytice, říkám si, ne, tohle by pro mě neby-
lo,“ odpovídal těm, kteří si mysleli, že i s ním se 
měl tenisový svět rozloučit. Ivan Lendl to prostě 
nepotřeboval…

Na konci listopadu 2000 se do pražského Obec-
ního domu sjely největší české sportovní hvězdy, 
aby účastí v anketě Sportovní osobnosti století 
udělaly symbolickou tečku za dvacátým stoletím. 
Ivan Lendl tehdy přiletěl do Prahy na sedmnáct 
hodin, aby z rukou šéfa firmy AGROFERT Ing. An-
dreje Babiše a bývalého vynikajícího tenisty, čtvr-
tého hráče ATP Miloslava Mečíře převzal ocenění 
Tenista století. Za touto anketou stála agentura TK 
PLUS. Co tehdy řekl Ivan Lendl při slavnostním ce-
remoniálu, co přál českým sportovcům? „Aby se 
za sto let tady zase mohli sejít a mít takový výběr, 
nebo ještě větší, než jaký měla letos porota. Česko-
slovenský a nyní český sport má velkou tradici a na 
tak malou zemi to jsou fantastické úspěchy.“
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Co si Ivan Lendl myslí o práci prostějov-
ského tenisového klubu, jaký dojem na 
něj udělal Miroslav Černošek, šéf agen-
tury TK PLUS a společnosti Česká sportov-
ní? „Jak jsem ho poznal, určitě je nejlepším 
sportovním manažerem v České republice. 
Navíc má kolem sebe schopné lidi, ať je to 
Petra, se kterou jsem v poslední době hod-
ně spolupracoval, ale i ostatní. Ono mnohdy 
nestačí mít dobré nápady, ale velké umění 
je dát dohromady partu, která je schopna 
dotáhnout připravované projekty do kon-
ce. I v tom je velikost Mirka. A jednání s ním? 
Velice jednoduchá. Vždycky přesně ví, co 
chce, naposledy šlo o projekt v Ostravě  
a to jsme se domluvili hodně rychle…“

A atmosféra v klubu? „Mně se v Prostějo-
vě strašně libí. Jsem z Ostravy, nechci říct  
z menšího města, aby se Ostraváci moc ne-
urazili, ale když teď vezmu srovnání s New  
Yorkem a Prahou, tak pro mě tahle vel-
ká města opravdu nic neznamenají. Žije-
me v Connecticut na Floridě, v malém měs-
tečku, jsem nejšťastnější tam, kde není sko-
ro žádný provoz, není moc lidí, mám kolem 
sebe golf, mohu jezdit na kole. Ano, i pro-
to se mi v Prostějově hodně líbí, tam mám 
všechno. Hotel, halu, masáž, na kvalitní golf 
je blízko a hlavně – jsou tam fajn lidi. Kdy-
bych tohle všechno chtěl třeba stihnout 
v Praze, tak jezdím přes celé město, ztratím 
hodně času a navíc je to všechno takové 
anonymní. Prostějov je město, které přesně 
odpovídá mé klidné životní filozofii, takhle 
to mám rád a vyhovuje mi to. A už tam taky  
jezdím hodně dlouho.“

Lendlova bilance na Grand Slamech
1984  French Open, John McEnroe, 3:6, 2:6, 6:4, 7:5, 7:5

1985  US Open, John McEnroe, 7:6, 6:3, 6:4

1986  French Open, Mikael Pernfors, 6:3, 6:2, 6:4

1986  US Open, Miloslav Mečíř, 6:4, 6:2, 6:0

1987  French Open, Mats Wilander, 7:5, 6:2, 3:6, 7:6

1987  US Open, Mats Wilander, 6:7, 6:0, 7:6, 6:4

1989  Australian Open, Miloslav Mečíř, 6:2, 6:2, 6:2

1990  Australian Open, Stefan Edberg, 4:6, 7:6, 5:2 ret.

Prohry ve finále na Grand Slamech
1981  French Open, Björn Borg, 6:1, 4:6, 6:2, 3:6, 6:2

1982  US Open, Jimmy Connors, 6:3, 6:2, 4:6, 6:4

1983  US Open, Jimmy Connors, 6:3, 6:7, 7:5, 6:0

1983  Australian Open, Mats Wilander 6:1, 6:4, 6:4

1984  US Open, John McEnroe, 6:3, 6:4, 6:1

1985  French Open, Mats Wilander, 3:6, 6:4, 6:2, 6:2

1986  Wimbledon, Boris Becker, 6:4, 6:3, 7:5

1987  Wimbledon, Pat Cash, 7:6, 6:2, 7:5

1988  US Open, Mats Wilander, 6:4, 4:6, 6:3, 5:7, 6:4

1989  US Open, Boris Becker, 7:6, 1:6, 6:3, 7:6

1991  Australian Open, Boris Becker, 1:6, 6:4, 6:4, 6:4

Jak by se nyní dala srovnávat tenisová 
špička Federer a spol. s tou Lendlovou,  
o mnoho let zpátky? „Tenis se hodně změ-
nil a srovnávat dnešní špičky s těmi v mé 
době je hodně složité. V osmdesátých le-
tech se často hrálo na tři vítězné sety, skoro 
každé finále, někdy už i semifinále a byla 
nutná vytrvalost a rychlost. Dnes se hraje 
tenis v naprosto jiných podmínkách, jsou 
rychlejší povrchy, míče, kvalitnější rake-
ty, jsou lepší struny, a proto je vedle rych-
losti nutná i síla. V tom je tenis jinačí. Na-
víc jsou kluci vyrovnanější, nejen ve špičce, 
ale i mimo ní. I nejlepší hráči, pokud chtě-
jí v současné době vyhrávat, musí hrát kaž-
dý zápas s maximálním nasazením a musí 
hrát dobře. V naší době to bylo jiné. Když 
ti nejlepší dobře nehráli, tak ve třetím kole 
vyhráli místo dvakrát 6:2 jen 7:5, 7:5 a dá 
se říct, že jsme tehdy skoro vždycky vyhrá-
li. Dnes, když Federer a spol. nehrají dobře, 
prohrají. Je větší konkurence a ti nejlepší  
to mají mnohem těžší. Tak je to ale v kaž-
dém sportu, všechno se vyvíjí a tenis  
nemůže být jinačí,“ říká Ivan Lendl.
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Co přinesl do světového sportu? 

„Především dokonalou profesionalitu, zarpu-
tilost a bojovnost. V životě jsem nezažil spor-
tovce, který by své kariéře dal a obětoval  
tolik – jako Ivan. Jasně světu ukázal, že se po-
ctivá práce a odevzdanost sportu vyplácí.“

Platí to všude na světě? Ivan přece jen vyrůs-
tal v jiných politických podmínkách?

„Myslím si, že práce je stejná všude na světě  
a v jeho případě to byla také otázka osob-
ních genů, předpoklady a dispozice mu-
sel mít v sobě. V Česku v jeho době platilo, 
že když jste byl vynikajícím sportovcem, do-
stal jste se do světa a žil jste určitě jiný život, 
než lidé tady. Věřím, že Ivan ve chvíli, kdy jen  
trochu poznal podmínky ke svému tenisové-
mu růstu za hranicemi, dělal všechno pro to, 

aby se mohl pohybovat svobodně po celém  
světě.“

Po letech se vracíte ke spolupráci s Ivanem 
Lendlem, co vám daly první kontakty?

„S Ivanem Lendlem jsem se seznámil díky 
Honzovi Kukalovi, chtěli jsme tehdy připra-
vovat výstavu děl Alfonse Muchy a Ivan byl  
a je jeho velkým sběratelem. Musím říct, že 
mě Ivan svou zaujatostí i v této oblasti pře-
svědčil a byl opravdu dokonalý. Přiznám se, 
nečekal jsem, že bude v kumštu tak znalý,  
že se na něj bude umět dívat v širších sou-
vislostech.  O tenise tehdy nechtěl ani sly-
šet, pak jsme s ním zkusili golf a na to nava-
zoval společenský večer. Na něm mi připa-
dal neskutečně uvolněný, jeho diskuse s Jar-
dou Jágrem byly úžasné, ptal se ho, zda si 
vede statistiky a registr brankářů NHL, když  
si je Ivan dělal dlouhodobě o svých soupe-
řích. Pamatuji si tenkrát, že samozřejmě na-
prosto hokejově živočišný Jágr si žádné sta-
tistiky brankařů nikdy nevedl a naopak Ivan  
Lendl přesně věděl, zda má McEnroeovi  
či Gerulaitisovi hrát bekhend po lajně, jak 
a kam má servírovat…. Bylo to tehdy setkání 
dvou velkých osobností, každá žila v jiné době, 
každý šel jinak ke své sportovní genialitě. Co 
však měli společné a jak jsem řekl, s dobou  
se to nemění – byla práce a dokonalá  
profesionalita.“

Může Ivan Lendl i ve svých padesáti letech, 
v dnešní hektické době, ještě něco říct mla-
dým lidem?

„Určitě. Viděl jsem ho při poslední návště-
vě v Prostějově, když trénoval s naším naděj-
ným juniorem Rumlerem, stál jsem u dvorce  
a viděl jsem, jak ho učil – hrát tenis. Opakuji – 
učil hrát tenis! V současné době máme v Pro-
stějově několik nadějných juniorů, naši trené-
ři je dobře naučili jednotlivé údery, bekhend, 
forhend, ale herní taktiku, kromě Jardy  
Navrátila jim dávají složitě, protože nebyli  
vynikajícími tenisovými hráči a nepronikli do  
tajů a úplné postaty tenisové hry jako tako-
vé. Ivan byl dlouhé měsíce světovou jednič-
kou, vyhrál osm Grand Slamů, jeho schop-
nost předvídat tenisové situace je fantas-
tická. Ivan Rumlerovi vysvětloval, že když 
se mu podívá na postavení jeho nohou, 
tak že ten bekhend například nemůže za-
hrát nijak jinak, než po čáře. A hned mu 
řekl, už tam přece dopředu musí jít. Prá-
vě tohle jsou věci, které má Ivan v sobě, 
jsou to nažité tenisové zkušenosti z jeho vy-
nikající kariéry. Uvažujeme, že bychom prá-
vě naše nadějné juniory poslali do Ameriky 
do jeho tenisové akademie, aby s nimi dělal  
herní disciplínu. Ne trénovat údery, ale to, co 
dovede a zná jen on. Tuhle cestu považuji  
za velice zajímavou a nadějnou.“

Miroslav Černošek o Ivanu Lendlovi
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Poprvé se Ivan Lendl objevil v Prostějově na 
podzim roku 1998 na slavnostní vernisáži vý-
stavy Alfons Mucha v Čechách a na Mora-
vě. V roce 2000 přijel Ivan Lendl na Hanou 
podruhé, v Městském prostějovském mu-
zeu se uskutečnila vernisáž výstavy Alfons  
Mucha, Paříž 1900. I tentokráte byl Ivan Len-
dl patronem výstavy. „Vážím si práce prostě-
jovských organizátorů, kteří se pustili do tak 
náročných projektů a shromáždili Muchovy  
práce. Některé z nich jsem vůbec neznal.“

Na začátku Lendlova zájmu o dílo Alfonse 
Muchy bylo osudové setkání se synem slav-
ného malíře, spisovatelem Jiřím Muchou  
v dvaaosmdesátém roce v Praze. „Byl jsem 
tehdy u toho a rád vzpomínám, jak byl Ivan 
tou chvílí okouzlen, jak bytostně vnímal kaž-
dý okamžik tohoto setkání. Bylo zákonité, 
že se s Jiřím spřátelili,“ říká o setkání Lendla 
s Jiřím Muchou velký znalec kumštu Jan  
Kukal. „Ivan podlehl kouzlu malířského a kres-
lířského umění Alfonse Muchy a stal se nej-
větším sběratelem jeho plakátů,“ dodává 
zkušený kouč.

Do ucelené sbírky mu stále tři chybí. „První 
je v Metropolitním muzeu v New Yorku, Šně-
rovačky jsou v Muzeu v Hamburku a třetí pla-
kát Rudolfa Frimla už prý dlouho nikdo ne-
viděl. Ne, že bych neznal další umělce, ale  
Mucha je u mě na prvním místě.“ Muchu 
začal sbírat úplně náhodně. Když si Ivan  
koupil v Americe první dům, známý mu řekl, 
že na jedné aukci je k mání obraz českého 
malíře a zda by ho nechtěl. Ten obraz si na-
konec koupil a byl to Mucha. Náhodou se 
pak o něm zmínil při zápase Davisova po-
háru ve dvaaosmdesátém v Praze Honzovi  
Kukalovi a ten ho dovedl na Hradčanské  
náměstí za Jiřím Muchou. Zazvonili u něj,  
z prvního parta se spustil klíč na provázku  
a mladý Ivan Lendl se dostal k Jiřímu Mucho-
vi a do říše Alfonse Muchy. Jiří Mucha byl  
nejen světoznámým spisovatelem, ale také 
se důsledně staral o dědictví svého otce. 
„Ivan se na mě tehdy obrátil, zda bych mu 
neporadil, kterému umělci by se měl  blíže 
věnovat a protože byl nejen ve svém tenise 
stoprocentní, chtěl prostě někoho geniální-
ho. Od té doby začal na aukcích v zahrani-
čí a také od Jiřího Muchy kupovat fantastic-
ká díla Alfonse Muchy. Stal se tak největším 
sběratelem jeho plakátů na světě,“ dodá-
vá Jan Kukal. Velkým sběratelem obrazů byl  
i Polák Fibak, se kterým Ivan ve své době 
spolupracoval. „Když mě koučoval, tak jsem 
sice věděl, že má sbírku obrazů, ale tehdy mě 
to opravdu moc nezajímalo,“ dodával Lendl. 

Jak se na svůj vztah k Muchovi dívá Len-
dl dnes? „Přiznám se, o umění toho moc 
nevím a jediné, v čem se vyznám, jsou 
Muchovy plakáty. Jiří Mucha byl také  

několikrát na Roland Garros, debaty s ním 
byly hodně zajímavé, vyprávěl o svém otci, 
jak maloval, jak složitě se v Paříži prosazoval 
a určitě mi hodně pomohl i s mou sbírkou 
Muchových plakátů.“

Mucha, Kukal a Lendl
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TOMÁŠBERDYCH
Klenotnictví Dušák a Ulysse Nardin 



19

Značka Ulysse Nardin patří už více než 160 let 
mezi špičky v hodinářském oboru. O tom svěd-
čí i více než 4 000 ocenění, která se jí do dneš-
ních dnů podařilo získat na různých mezinárod-
ních soutěžích. Proslula především výrobou ná-
mořních chronometrů, které svého času patřily 
mezi nejpreciznější a nejpřesnější mechanismy. 
Také v dnešní době tvoří nejvýznamnější část 
produkce kolekce námořních chronometrů. 

Ulysse Nardin zastupuje na českém trhu reno-
movaný prodejce, Klenotnictví Dušák. Právě zá-
stupcům této společnosti se podařilo Tomáše 
Berdycha, jako tvář značky Ulysse Nardin, získat. 
„Velice nás těší, že se tváří značky Ulysse Nardin 
v Klenotnictví Dušák stává vynikající český spor-
tovec, Tomáš Berdych,“ nechal se slyšet Zde-
něk Kverka, ředitel Klenotnictví Dušák. „Tomáš 
Berdych si především v poslední době získal  
srdce mnoha fanoušků svými kvalitními výkony. 
Stejně tak značka Ulysse Nardin si již více než 
160 let svou kvalitou získává více a více přízniv-
ců. Vzájemné propojení je tedy více než logic-
ké a věřím, že oběma stranám přinese ještě více 
prestiže,“ přidává Zdeněk Kverka.  

Model Ulysse Nardin Maxi Marine Chronometer, 
má zajímavé pouzdro z červeného zlata. Jak 
název napovídá, jedná se o chronometr s me-
chanickým strojkem na automatický nátah. 
Model disponuje rezervou chodu a datumov-
kou. Navíc je vybaven kaučukovým náramkem 
s překlapávací sponou.

Druhý model, který Tomáš Berdych prezen-
tuje, nese název Ullyse Nardin Maxi Marine  

Diver. Také tyto hodinky mají pouzdro vyrobe-
né z červeného zlata. Navíc ale mají i otoč-
nou lunetu. Také Maxi Marine Diver jsou chro-
nometrem s mechanickým strojkem na auto-
matický nátah. Samozřejmostí je rezerva cho-
du a datumovka. Muži při nošení ocení i kom-
fortní kaučukový náramek s praktickou překla-
pávací sponou. 

„Tomáš Berdych patří mezi nejrespektovanější 
osobnosti světového tenisu, je českou sportov-
ní celebritou a jsme opravdu rádi, že jeho jmé-
no je spojeno se švýcarskou hodinářskou znač-
kou Ulysse Nardin,“ uzavírá Zdeněk Kverka, 
ředitel Klenotnictví Dušák.

Finalista letošního Wimbledonu, semifinalista Roland Garros, sedmý hráč ATP 
Tomáš Berdych se stává tváří známé švýcarské hodinářské značky Ulysse  
Nardin. O navázání této spolupráce se zasloužili představitelé společnosti  
Klenotnictví Dušák, která patří mezi přední prodejce této kvalitní značky na  
českém trhu. 

O společnosti Klenotnictví Dušák

Zákazníci si mohou hodinky znač-
ky Ulysse Nardin přijít prohlédnout do 
vlajkové lodi společnosti Klenotnic-
tví Dušák, kterou je prodejna na adre-
se Na Příkopě 17. Firma byla založena  
Miroslavem Dušákem v roce 1992. 
V současnosti nabízí celkem 31 reno-
movaných převážně švýcarských ho-
dinářských značek a k řadě z nich  
poskytuje také záruční a pozáruční 
servis. Nedílnou součástí nabídky jsou 
briliantové šperky předních zahranič-
ních i tuzemských výrobců. Další in-
formace jsou k dispozici na firemním 
webu www.dusak.cz.
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MS 14V PROSTĚJOVĚ
Krok od medaile
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I letos se vše odvíjelo v dokonalém pořadatel-
ském duchu, navíc české juniorky byly krok od 
medaile. Kdyby dotáhly dobře rozehraný zá-
pas s favorizovanou Čínou do vítězného kon-
ce, mohl mít šampionát i šťastný medailový  
konec! „Stále se nemohu smířit s tím, že jsme 
nepostoupili do finálové skupiny a nemohli  
bojovat o medaile,“ říkal po skončení mistrovství 
světa kouč Dan Filjo. „Možná bych před zaháje-
ním připustil, že by páté místo mohlo být úspě-
chem, ale jak se vše vyvíjelo a jak jsme svou  

skupinu dobře rozehráli, tak mě konečné umís-
tění mrzí a páté místo na světě za úspěch  
rozhodně nepovažuji.“

Nehrající kapitán Dan Filjo měl v týmu Kateřinu 
Siniakovou, Kristýnu Roučkovou (obě TK Spar-
ta Praha) a Natálii Cvačkovou (TK AGROFERT  
Prostějov), juniorský tým nastoupil v sestavě  
Jaroslav Vondrášek (I. ČLTK Praha), Zdeněk  
Děrkas, (TK AGROFERT Prostějov), David Pol-
jak (TK SC Ostrava), kapitánem byl už tradičně  
Miroslav Štencl. Loni se Dan Filjo s týmem kolem 
Petry Rohanové v Prostějově probojoval až do 
finále, prohlásil, že to byl v roli kouče jeho nej-
větší životní úspěch. „V zimě holky vyhrály Win-
ter Cup, halové mistrovství Evropy, ale stříbrná 
medaile z mistrovství světa je samozřejmě mno-
hem výš,“ říkal před šampionátem Dan Filjo, kte-
rý už skoro programově kolem sebe rozsévá  

dobrou a hlavně optimistickou náladu. „Zase 
jsme tady proto, abychom udělali co nejlep-
ší výsledek, ale bude to těžké. Máme ve skupi-
ně Čínu, ta hraje ve stejném složení jako loni, 
Číňanky budou hodně nepříjemné… Já pros-
tě musím říct, že chci postoupit ze skupiny z prv-
ního místa, že porazíme i tu Čínu, jinak přece 
jako kouč nemohu přemýšlet.“ A když měl Filjo 
srovnávat letošní tým s loňským stříbrným? „Urči-
tě byl lepší ten loňský. Všechny tři holky byly do  
desítky na evropském žebříčku, letos je jen  

Siniaková druhá a Roučková je na jedena-
dvacátém místě, Cváčková na 37. příčce. Ten  
rozdíl je evidentní…“ A kde viděl český kouč le-
tošní šance? „Hodně záleží na výkonech druhé 
hráčky týmu, jak se bude dařit Roučkové, zápa-
sy jedniček jsou vždycky otevřené. Škoda, že se 
nám letos nedaří ve čtyřhře. Ty jsou v týmových 
zápasech většinou rozhodující.“ Kdo měl pod-
le Filja vyhrát titul mistryň světa? „Určitě Ameri-
čanky, mají z čeho brát, obhajují titul, vždycky 
tu mají dobrý tým. Jejich jednička Brooke Aus-
tinová tu byla už loni, je to zkušená hráčka.“ 
A s jakým výsledkem by byl Filjo spokojený? 
„Chci to tady celé vyhrát, ale netrápil bych 
se, kdybychom hráli ve skupině o 5. – 8. místo.  
Kdybych měl tipovat – tak ve skupině porazíme  
Paraguay, Španělsko a prohrajeme s Čínou. 
Ono to letos ani nebylo o losu, s tím jsem 

V PROSTĚJOVĚ
Letos se hrál juniorský šampionát družstev na Hané už podvanácté, ale už  
hodně dlouho získávají prostějovští pořadatelé symbolickou zlatou medaili 
krátce po zahájení. „Výborná organizace mistrovství je už pro nás tak trochu 
samozřejmostí, víme, že je tu dokonalý klub, který má velice dobré zázemí a hod-
ně obětavých lidí. Jsme tu rádi, o děti je výborně postaráno. Místo má ideální 
polohu ve středu Evropy, navíc Česká republika je zemí s velkou tenisovou tra-
dicí, která dokáže ocenit, že může pořádat mistrovství, na kterém se předsta-
ví týmy z celého světa,“ konstatoval při svých častých návštěvách v Prostějově 
prezident ITF Francesco Ricci Bitti.

„Česká média nemají zájem o žákovský či junior-
ský sport a tak jsem se ani nedivil, že se o našem 
mistrovství světa v centrálních sdělovacích pro-
středcích skoro vůbec nepsalo. Je to věc vydavate-
lů, chápu, juniorské šampionáty nemají atraktivitu, 
kterou tahle rychlá doba vyžaduje, ale myslím si, že 
je to škoda. Na našem mistrovství startovaly v minu-
losti mnohé hvězdy současného tenisu – za všech-
ny bych jmenoval Nadala, Djokoviče, na šampio-
nátu hrál také Tomáš Berdych a určitě tito tenisté 
byli, jsou a budou příkladem pro sportující mládež.“   

Miroslav Černošek
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spokojený, ale třeba druhé nasazené Rusky jsou 
ve skupině smrti – mají Brazílii, Austrálii a Kana-
du.“ Nakonec se ukázalo, že Filjo měl stopro-
centní pravdu, jen na ten smutek pozapomněl, 
prostě v té chvíli ještě nemohl vědět, jak blízko 
bude jeho tým od medaile…

Juniorky vstoupily do mistrovství přesvědčivě, 
porazily Paraguay 3:0, pak stejným poměrem 
Španělsko, cestu do semifinále otevíral zápas 
s Čínou. Dan Filjo pořád tvrdil, že můžeme Čínu 
porazit. „Budou rozhodovat maličkosti, psychic-
ká odolnost, Čína je velmoc a trochu se bojím, 
že si Číňanky budou v kritických chvílích pře-
ce jen více věřit.“ Měl stoprocentní pravdu. Zá-
pas o první místo ve skupině B zahájila Kristýna 
Roučková s Ye Oiuyu, hladce prohrála, pak čín-
ská jednička Li Yi Hong nestačila na vícemis-
tryni Evropy Kateřinu Siniakovou a o všem měla 
rozhodnout čtyřhra. Filjo opět dokonale zvládl 
koučink zápasu, viděl, že Číňance Li Yi Hong vi-
ditelně ubývaly síly a chtěl začít deblový duel 
co nejdříve. A taky se mu to podařilo! Čínský 
pár Ye Oiuyu, Li Yi Hong vsadil v prvním setu 
vše na jednu kartu, výborně a trpělivě přebíhal 
na síti, Roučková se Siniakovou se stále častěji 
dostávaly do rolí pasivních divaček. Ve druhém 
setu se najednou karta obrátila, Češky koneč-
ně poslechly Filja, začaly hrát agresivnější, útoč-
nější a rázem bylo srovnáno. A třetí rozhodující 
set, který otevíral našemu týmu cestu k medai-
lím z mistrovství světa? Roučková se Siniakovou 
vedly 3:0, v dalším gemu 40:15, kapitán Liu Feng 
už ztrácel glanc a vše směřovalo k překvapivé 
porážce jednoho z největších favoritů World  
Junior Tennis Final! Číňanky však vstaly z mrt-
vých a především Roučková měla slabou chvil-
ku. Za stavu 3:0, shoda, neukončila forhendový 
volej kousek od sítě, přitom do tohoto okamžiku 
patřila k těm lepším na dvorci… „Před čtyřhrou 
jsem věřil, že vyhrajeme a když to bylo 1:1 a měli 
jsme výborně nakročeno v setu třetím, tak jsem 
byl o tom skoro přesvědčený. Do karet nám  
navíc hrála únava Číňanek, pak se ale holky 
najednou jakoby zalekly té velké šance, kte-
rá se jim nabídla. V tom okamžiku se projevila  
česká tenisová mentalita – když se nedaří,  

neumíme se prát o výsledek a když už máme 
nakročeno k vítězství, tak to mnohdy nejsme 
schopni dotáhnout do konce. Číňanky prostě 
měly větší srdce a vůli po vítězství.“ Ye Oiuyu po 
každém získaném míči ukázala zaťatou pěst 
směrem k české lavičce jakoby chtěla vzká-
zat – ne, nemyslete si, že se vám to podaří.  
A Češky? Naopak, po každém zkaženém míči 
propadaly beznaději a o přestávkách snad 
ani neposlouchaly kouče, jak se do nich snaží  
napumpovat sebevědomí. Schovávaly hla-
vy do ručníků a ty byly stále více prosolenější... 
„Naše holky se bály samy sobě připustit, že to 
mohou vyhrát.“

Dá se tohle naučit? Je české tenisové mládí  
sebevědomé? „Myslím si, že málo. Jaká je spo-
lečnost, takové je přemýšlení mladých. Když 
společnost není sebevědomá, těžko to můžeme 
chtít po čtrnáctiletých holkách. Jsou spokoje-
né, stačí jim to, co umí, nechtějí jít v tréninku na 
dřeň, odřít si kolena. Bez toho se velké zápasy 
vyhrát nedají,“ říkal večer Filjo, ještě plný smut-
ku. „Tohle se nemělo stát…“

Junioři sehráli s Austrálií jasně beznadějný duel, 
byla to smutná podívaná a snad spravedlivé 
varování, že mladí z tohoto ročníku prostě musí 
přidat, jinak brzy zmizí v tenisovém průměru.
„Soupeř byl jednoznačně lepší, náš tým nepřed-
vedl v průběhu roku žádné oslnivé výkony, star-
tujeme tu na volnou kartu a od toho se musí  
zákonitě odvíjet naše ambice. Patříme pros-
tě dozadu!“ říkal plný skepse nehrající kapitán 
Miroslav Štencl. Ani ve druhém zápase proti 
Chile nezískali naši junioři ani set. Už před šam-
pionátem kouč Štencl dokonale předpověděl, 
že náš tým může porazit jen Jižní Afriku, to se 
také stalo, jihoafričtí junioři pak skončili na po-
sledním šestnáctém místě světového mistrov-
ství. Ve skupině o 9. – 12. místo Češi dvakrát pro-
hráli, napřed s Japonskem a pak o konečné  
11. místo s Čínou. „Jsem zklamaný. Zaprvé proto, 
že rozdíl mezi našimi mladými a těmi nejlepšími 
byl v Prostějově tak velký, zadruhé, že se na mi-
strovství přijelo podívat tak málo českých trené-
rů, i když ti, kteří pracují v TSM, to mají ve smlou-
vě. Byli tady snad dva tři, samozřejmě nepočí-
tám prostějovské, kteří tu jsou doma. Ale to už 
je o něčem jiném, prostě, tohle mistrovství řa-
dím z pohledu českých juniorů mezi ty hodně  
smutné,“ hodnotil šampionát Štencl.

Juniorky ve skupině o 5. – 8. místo, napřed pora-
zily Jižní Koreu, o konečné umístění Francii. „Byl 
to souboj zklamaných týmů, které nepostoupi-
ly. My jsme se dokázali víc oklepat, Korejky ne-
kladly žádný odpor, snad ani nebojovaly, bylo 
to až moc jasné vítězství,“ říkal Filjo. O vítězství 
nad Francií rozhodla až čtyřhra.

Jak přijaly páté místo naše juniorky? „Jsou zkla-
mané. Když porazily Francouzky a byly nakonec 
páté, tak se ani moc neradovaly. Dobře věděly, 
že mohly hrát o medaili!“ dodával Filjo. Mistryně-
mi světa se staly Američanky, Ukrajina jim byla 
více než důstojným soupeřem, Chile překvapila 
juniory Itálie, kteří si hodně věřili. V tom prvním 
finále mohly hrát při troše štěstí naše juniorky.
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Čtyřnásobná grandslamová šampiónka Hana Mandlíková byla největší hvěz-

dou vzdělávacího semináře, který se konal v závěru světového šampionátu. 

„Luca Santilli prohlásil, že tak významnou osobnost zatím na juniorském mistrovství 

světa v této roli ještě neměli,“ konstatovala ředitelka Petra Píchalová-Langrová. 

O vystoupení Hanky Mandlíkové byl velký zájem, mělo původně trvat patnáct 

minut, ale nakonec se protáhlo na více než hodinu. „Všem otevřeně řekla, že bez 

tréninkové dřiny nemá nikdo naději prosadit se a hlavně každý musí svému teni-

su věřit. Kdo nejde za svým cílem, kdo mu nevěří, nemá šanci,“ říkal o vystoupení 

Mandlíkové kouč českých juniorek Dan Filjo. Jako sparťanský patriot připomněl, 

že také hovořila o tomto rozvíjejícím se pražském klubu a že je hodně důležité, 

v jak kvalitním kubu děti trénují.

Slavnostní ceremoniál proběhl za přítomnosti náměstka Ministerstva škol-

ství, mládeže a tělovýchovy Jana Kocourka, hejtmana Olomouckého kraje  

Martina Tesaříka, starosty Prostějova Jana Tesaře, zástupců ITF v čele s šéfem  

juniorského tenisu Lucou Santillim, generální sekretářky ČTS Kateřiny Dostálové,  

zástupců Olomouckého kraje, města Prostějov a obchodních partnerů. Akce, 

kterou pořádá TK PLUS ve spolupráci s ČTS, se zúčastnili hráči a hráčky z 23 zemí 

a už podvanácté šéfovala tomuto šampionátu Petra Píchalová-Langrová. Za  

tu dobu dostalo české tenisové mládí v Prostějově hodně herních příležitostí, 

mělo šanci utkávat se se světovou špičkou. „To určitě. A na druhé straně je to 

i jeden z vážných důvodů – proč už ITF chtělo udělat změnu, tlak ostatních člen-

ských zemí sílí. Například loni vyhráli kategorii juniorů Španělé a letos se ani ne-

kvalifikovali. My jsme měli prakticky každý rok zajištěnou účast na pořadatelskou 

kartu, navíc se také sbírají body do koeficientů a ty pak rozhodují o prestižních 

mládežnických trofejích ITF. Domácí prostředí je vždycky velkou výhodou a já se 

opravdu nedivím, že se to mnohým svazům už nelíbí a žádají změnu. Když jsme 

v závěrečných bojích nebo se pereme o medaile, tak každý řekne, ano, zaslou-

ží si být v soutěži, ale když jsme hráli někde vzadu, tak to nedělá dobrý dojem  

a rozhodně to nebylo a není k reprezentacím, které měly kvalitu a neprošly  

těžkou kvalifikací, spravedlivé.“
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ITF
WJTF - světový pořadatelský unikát 

& TK PLUS
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Proč se ITF rozhodlo zůstat na Hané až do roku 
2012? Přesně tuhle otázku si kladlo nejen ITF, 
ale i všichni, kteří dokonale znají organizátor-
ské kvality marketingové agentury TK PLUS. Pro-
stějov má podle ITF tři hlavní přednosti. Zapr-
vé – ideální zeměpisnou polohu v centru Ev-
ropy, zadruhé – vynikající areál s dokonalým 
zázemím a vším nezbytným na jednom místě  
a zatřetí – dokonalou organizaci. „ITF hodně zá-
leží na tom, aby bylo o tenisové naděje dokona-
le postaráno a určitě se nám to vždycky poda-
řilo,“ říká Černošek. Také šéf svazu hodně chtěl, 
aby se šampionát z Hané nestěhoval. „Pořádá-
ní juniorského mistrovství světa v Prostějově je 
světovým unikátem, který už nikdo nikdy nepře-
koná. Letos se na Hanou sjely tenisové naděje 
už podvanácté a stalo se to – co jsem si vloni po 
skončení šampionátu moc přál. Řekl jsem tehdy, 
že by bylo dobré, aby došlo k dohodě s ITF na 
dalším společném postupu, aby dvanácté mis-
trovství nebylo na Hané posledním, aby se v Pro-
stějově pokračovalo, že je to v zájmu českého 
tenisu a je to o prestiži českého tenisu,“ říkal pre-
zident ČTS Ivo Kaderka. „Ještě nikde na světě 
nebyl tak prestižní šampionát, za kterým stojí ITF, 
tak dlouho! Chápu i tlaky mnoha federací, že 
by se pořadatelství mělo už někam přesunout, 
je to i otázka volných karet pro pořadatelské 
týmy a určitě i změna kontinentu. ITF ale dobře 
ví, že v Evropě není mnoho dalších areálů, kte-
ré nabídnou klidnou komplexnost a tak dokona-
lé zázemí. A navíc je tu dokonalý tým organizá-
torů v čele s Petrou Píchalovou-Langrovou, kte-
rý už dobře ví, co ITF a mladé naděje potřebují 
ke spokojenosti a k dokonalému tenisu. Stalo se, 
co jsem si přál, v druhé polovině mistrovství jsme 
spolu s Mirkem Černoškem a šéfem juniorského 
tenisu Lucou Santillim podepsali smlouvu, podle 
které se bude toto mistrovství konat v Prostějově 
ještě dvakrát – do roku 2012. Ano, to je světový 
pořadatelský unikát!“

Mistrovství světa do 14 let je zařazeno mezi nej-
prestižnější projekty Mezinárodní světové fede-
race, ke kterým patří olympijské hry, Grand Sla-
my, týmové soutěže Davis a Fed Cup, mládež-
nické soutěže Junior Davis a Fed Cup do 16 let 
a MS do 14 let. Z hlediska hledání talentů není 
na světě žádná jiná akce, kde se ještě před-
staví ti nejtalentovanější v této věkové katego-
rii. Je to opravdu poslední věková kategorie, 

kde startují ti nejlepší mladí tenisté a tenistky, na 
šampionátech do 16 a 18 let se už většinou po-
tkat nedají, ti nejlepší zkoušejí tenisové štěstí na 
turnajích dospělých… I proto jsme v Prostějově 
před časem viděli například Nadala nebo Djo-
koviče, na Hané hrálo osm hráčů a hráček, kte-
ří se pak dostali do Top Ten, z nich pak Nadal  
a Safinová se stali světovými jedničkami. Na 
prostějovských kurtech se představilo za těch 
dvanáct let hodně tenistů, kteří hrají špičkový 
tenis, reprezentují své země v Davisově pohá-
ru či Fed Cupu – a právě o tom je prestiž prostě-
jovských organizátorů! 

Jak bylo mezi funkcionáři juniorského teni-
su přijato rozhodnutí ITF, že se mistrovství světa 
bude konat na Hané ještě dva roky? „Ta zprá-
va byla přijata s velkým a opravdu upřímným 
nadšením. Dostala jsem hodně mejlů a telefo-
nátů od představitelů významných tenisových 
firem, manažerů, osobností juniorského tenisu  
a všichni vyjadřovali spokojenost s tím, že budou 
moci ještě dva roky přijet do Prostějova,“ říkala 
Petra Píchalová-Langrová, která byla už podva-
nácté ředitelkou tohoto šampionátu! „Všem se 
v Prostějově opravdu líbí a v dnešní uspěchané 
době – a světový tenis uspěchaný a hektický je 
– najednou přijedete do prostředí, které důvěr-
ně znáte, potkáte se s lidmi, na které se těšíte.  
A to ani nechci – s trochou nadsázky – připomí-
nat, že si zástupci ITF nezapomenou dát v oblí-
bené restauraci jídlo, které si dali před rokem, že 
hodně Prostějováků lidi z ITF už zná. Když navíc 
máte doslova stoprocentní garanci, že ta akce 
proběhne podle představ ITF, tak každé rozho-
dování o změně je hodně složité. Samozřejmě, 
změna po čtrnácti pořadatelských ročnících 
v Prostějově přijde, ale vztahy s ITF jsou tak úzké, 
že se určitě nějaká významná akce ITF v Prostě-
jově bude konat.“

 

Kdo si myslel, že dvanáctý ročník WORL JUNIOR TENNIS FINAL, juniorského mis-
trovství světa družstev do 14 let bude na Hané posledním, ten se mýlil! V závěru 
světového šampionátu podepsali šéf juniorského tenisu ITF Luca Santilli, jedna-
tel TK PLUS Miroslav Černošek a prezident ČTS Ivo Kaderka dodatek ke smlou-
vě s ITF a podle něj se bude WORLD JUNIOR TENNIS FINAL konat v Prostějově 
ještě dva roky! „A protože jsme marketingovou agenturou, která se stará o mla-
dé naděje, pak i z tohoto důvodu máme o akce tohoto typu eminentní zájem. 
To byl také jeden z hlavních důvodů, proč jsme se snažili, aby toto mistrovství  
zůstalo v České republice. Pokud chceme vychovat tenisty, kteří jednou budou 
hrát Fed Cup a Davis Cup, potřebujeme konfrontaci se světovým juniorským  
tenisem. Věřím, že to přinese své výsledky,“ konstatoval po podpisu smlouvy 
spokojený Miroslav Černošek.

„ITF dobře ví, že v Ev-
ropě není mnoho 
dalších areálů, kte-
ré nabídnou klid-
nou komplexnost  
a tak dokonalé zá-
zemí. A navíc je 
tu výborný tým or-
ganizátorů v čele  
s Petrou Píchalo-
vou-Langrovou, kte-
rý už dobře ví, co ITF  
a mladé naděje po-
třebují ke spokoje-
nosti a k dokonalé-
mu tenisu.“

Ivo Kaderka

„Samozřejmě, změ-
na po čtrnácti po-
řadatelských roční-
cích v Prostějově při-
jde, ale vztahy s ITF 
jsou tak úzké a přá-
telské, že se určitě ně-
jaká významná akce 
ITF v Prostějově konat 
bude.“

Petra Píchalová- 
Langrová

„Při MS do 14 let je ideální příležitost kontakto-
vat se a následně spolupracovat doslova se 
všemi světovými agenturami a firmami – počí-
naje Nike, přes Wilson, Prince, IMG, Octagon 
a to, že u toho všeho bude náš klub, agentu-
ra TK PLUS, město Olomoucký kraj a celý re-
gion čtrnáct let – považuji za velice krásný  
příběh. Říkám to už dvanáct let, je to pro nás 
velice prestižní záležitost a kdo nehrál v Pros-
tějově, není ve světové špičce.“

Miroslav Černošek 

& TK PLUS
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JÁGR TEAM2010
Role se mění
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Velice zdařilou akcí byl Jabulani Cup v Prostě-
jově, nejen fotbalový turnaj osobností, ale i mla-
dičkých fotbalistů z 1. SK Prostějov. V nově ote-
vřeném fotbalovém areálu se ukázalo sedm  
letošních mistrů světa. O akci byl opravdu vel-
ký zájem. V polovině července se na Spartě 
konalo exhibiční tenisové utkání hokejových 
hvězd, na které byly pozvány přední osobnos-
ti obchodu, politiky a sportu. Mezi hokejovými 
hvězdami byli k vidění například Martin Han-
zal, Jan Hlaváč, Tomáš Kaberle, Karel Pilař,  
Tomáš Plekanec, Petr Průcha, Petr Vampola, 
Radim Vrbata a Jaromír Jágr. Kromě exhibič-
ního turnaje čtyřher hokejistů, který vyhrál Petr 
Vampola společně se sparťanským šéftrené-
rem Davidem Kunstem, se rovněž hrál turnaj 
čtyřher osobností. Zde své síly společně změři-
li i Bohdan Ulihrach, Tomáš Cibulec nebo Karel 
Nováček. Na Spartu rovněž zavítali Jan Železný, 
Šárka Záhrobská nebo Tomáš Berdych. V prů-
běhu dne pak JÁGR Team věnoval sparťanské 
školičce šek v hodnotě 50.000 Kč, který trenérovi 
školičky Petru Zámečníkovi předal premiér Petr 
Nečas s Jaromírem Jágrem.

V posledních letech se stále častěji otevíra-
jí otázky o budoucnosti JÁGR Teamu či jakou 
cestou se vydá prestižní tým nejlepších hoke-
jistů NHL, KHL a dalších lig. Spolupráce s JÁGR  
Teamem začala v Prostějově v šestadevade-
sátém roce, v roce 2000 se agentura TK PLUS  
stala poprvé exkluzivním marketingovým part-
nerem JÁGR Teamu. I když je čas nabitých ho-
kejových arén, na které vjížděly hvězdy NHL,  
pomalu zapomenut, lidé na kvalitní hokej při-
jdou. „Opět se ukázalo, že je o akce JÁGR Tea-
mu a především o ty, kterých se zúčastní Jarda 
Jágr, velký zájem,“ říká Petr Fridrich, ten je jako 
manažer u tohoto projektu už jedenáctou se-
zónu! „A přestože už musel v průběhu prostě-
jovského soustředění Jarda plnit své povinnos-
ti v Avangardu Omsk, hokej s dalšími hvězda-
mi NHL táhl a má stále své diváky. Je jasné, že  
Tomáš Kaberle, Petr Průcha, Tomáš Plekanec, 
Lukáš Krajíček a další výborní hokejisté nemo-
hou v současné době dosáhnout Jardovy po-
pularity, ale vynikající hokej v podání JÁGR Tea-
mu má stále hodně nadšených příznivců a divá-
ků. Je to také otázka výběru místa, kde se JÁGR 
Team představí,“ dodává Petr Fridrich. „Velký 
zájem byl i o akci v Poděbradské ulici v Praze, 
kde se konala v areálu čerpací stanice a. s. ČE-
PRO EuroOil autogramiáda, zúčastnili se jí Jaro-
mír Jágr a Petr Průcha,“ přidává Petr Fridrich. 
Ano, Jágr je stále jedno z největších jmen ve 
světě hokeje, je světovou sportovní celebritou 

a když se objeví v drezu JÁGR Teamu na jaké-
koliv akci, hned má vše větší lesk.

Stále táhne i každoroční hokejové soustředě-
ní v Prostějově. „Kromě zkušených hokejistů 
z NHL se ho letos zúčastnili i mladí hráči, kteří 
mají před sebou ještě hodně dřiny a třeba i bu-
doucnost v NHL,“ říkal v Prostějově Václav Bar-
toš, šéf JÁGR Teamu. Trénovalo se dvakrát až tři-
krát denně, na ledě se objevila dvacítka hráčů.  
„V Prostějově je už tradičně vše na dokonalé 
úrovni, máme tady všechno, co k tréninku po-
třebujeme, navíc areál má kvalitní zázemí na  
rehabilitaci. Bereme to jako poslední test před 
tím, než se vydáme na kempy do zámoří,“ říkal 
v areálu hotelu Tennis Club Tomáš Kaberle.

JÁGR Team se letos představil v jediném zápa-
se v Hodoníně, kam se vrátil po roce a bez své-
ho lídra přijel odčinit loňskou prohru. Třemi bran-
kami v závěrečné části rozhodl JÁGR Team o ví-
tězství nad SHK Hodonín 7:5, hatrikem se blýskl 
útočník Nižného Novgorodu Pavel Brendl. „Ur-
čitě nás loňská porážka vyhecovala, kluci o ní 
mluvili v šatně. Vyhrát chceme vždycky a nyní 
jsme měli ještě větší motivaci,“ prohlásil útočník 
Calgary Aleš Kotalík. Kromě něj se v Hodoníně 
představili i další hokejisté z NHL, mj. z Toronta 
Tomáš Kaberle, útočník Montrealu Tomáš Ple-
kanec, finalista Stanley Cupu Lukáš Krajíček či 
útočník Phoenixu Petr Průcha. Střídačce šéfoval 
kouč Jan Neliba.

Pevné místo v aktivním létě nejlepších hokejistů 
si našel golf. „Před pěti lety jsme se rozhodli dát 
tento sport do programu především proto, že 
mnoho hráčů NHL golf pravidelně hraje i v zá-
moří, navíc je vidět, jak se rok od roku zlepšují. 
O golfové turnaje je mezi hokejisty i obchodními 
partnery JÁGR Teamu velký zájem,“ říká mana-
žer Ing. Petr Fridrich. Golfové hřiště v Karlových 
Varech pak bylo v polovině června místem prv-
ního turnaje seriálu JÁGR Team Golf Tour 2010. 
Při této příležitosti předal Jaromír Jágr drez mi-
strů světa Ing. Janu Demjanovičovi, generální-
mu řediteli a předsedovi představenstva Seve-
ročeské doly, a.s. Tato společnost stojí za tím-
to golfovým seriálem, je jeho hlavním partne-
rem. Jak dopadly jednotlivé golfové soutěže? 
Longest Drive: Miroslav Eis, Nearest to Pin: Milan 
Slanina sen. Umístění v jednotlivých kategoriích 
dle handicapů: 0 – 18: Milan Slanina sen., 18, 1 
–  27: Luboš Měkota, 27, 1 – 36: Libuše Böhmová, 
37 – 54: Václav Bartoš.

JÁGR Team má za sebou další sezónu. Jaké bu-
dou ty další, kolik nových hokejových hvězd se 
objeví, na kolika zajímavých akcích se představí?  

„V uplynulé době se nám s JÁGR Teamem podařilo uspořádat mnoho dobrých 
a pospěšných akcí, při nichž bylo věnováno i hodně prostředků na charitativní 
účely,“ říká jednatel TK PLUS Mgr. Petr Chytil. „Je však třeba také přiznat, že se za 
více než deset let společné činnosti stále složitěji hledají nové projekty, stejně jako 
motivy k jejich neustálému zkvalitňování. Kalendář se zastavit nedá a velké hvěz-
dy, kterým se klaněla NHL, pomalu mizí a záleží na těch nových, vycházejících, 
jak budou úspěšné a jak se případně do tradičního projektu zařadí. Jarda Jágr 
je však stále velkou osobností světového hokeje, on i někteří další členové JÁGR  
Teamu se také pravidelně zúčastňují dalších akcí a projektů, za kterými je  
marketingová agentura TK PLUS nebo společnost Česká sportovní.“

„Za více než de-
set se s JÁGR Tea-
mem vytvořily velice 
úzké vztahy, Rozhod-
ně se nám s JÁGR 
Teamem podaři-
lo v uplynulé době 
mnoho dobrých 
akcí, bylo při nich vě-
nováno i hodně pro-
středků na charitativ-
ní účely.“

Petr Chytil
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NIKE JUNIOR TOUR2010
Bude třináctka šťastná?
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Seriál Nike Junior Tour však není jen o dokona-
lé turnajové příležitosti pro mladší a starší žac-
tvo, pro prostějovský klub, který od začátku ga-
rantuje tuto sérii v České republice je to potvr-
zení prestiže klubu z Hané. „Při našich společ-
ných setkáních mám vždycky pocit, že jsme sou-
částí jejich zájmu, že mají respekt k našemu klu-
bu a k hráčům, kteří z Prostějova vyšli do světo-
vého tenisu. Vzhledem k tomu, že Nike je nadná-
rodní megafirmou a Prostějov je padesátitisíco-
vé město, pak z tohoto pohledu je naše spolu-
práce opravdu prestižní záležitostí,“ říká už dlou-
ho šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek. 
„Nike je ve světě sportu a sportovního oblečení 
jasně nejprestižnější firmou, vážíme si toho, že je 

nám nakloněná, že nás respektuje. Někteří naši 
rozhodující hráči a hráčky mají smlouvu právě 
s Nike, podporuje – částečně finančně a pře-
devším oblečením prostějovské talenty.“

České tenisové mládí má za sebou základ-
ní turnaje v jednotlivých věkových kategoriích  
a rozhodující Masters, které definitivně rozhod-
lo o české reprezentaci na celosvětovém finá-
le. To se uskuteční v první polovině prosince na  
Bahamách. Už jednou, v roce 2001 se o titu-
ly světových šampiónů Nike Junior Tour hrálo 
v této destinaci. 

Jak se loni dařilo mladé české reprezentaci 
na celosvětovém Masters? „V Punta Cana nás 
porazilo především vedro a kdyby se Mas-
ters konalo v teplotně méně náročném pro-
středí, byli bychom úspěšnější. Nevymlouváme 
se, Punta Cana patří mezi nejkrásnější rezorty 
na světě, ale pro mladé tenisty to bylo oprav-
du náročné,“ konstatoval loni v druhé polovině 

října při hodnocení české účasti Jaroslav Balaš.  
Chlapecká kategorie nejmladších byla hod-
ně silná, v hracím pavouku bylo hodně tenistů 
s rusky znějícími jmény, bývalí Rusové přijeli na 
tento turnaj v reprezentacích několika států – ať 
to byl Němec Zverev či Američan Kozlov. Náš 
Chyba porazil ve druhém kole Maďara Rende-
ka a ve čtvrtfinále pak nešťastně prohrál s Ru-
sem Rublevem. Velká bojovnice Andrea Gabri-
ela Knutsonová ve čtvrtfinále přehrála druhou 
nasazenou Španělku Payolaovou, pak však  
nestačila na Maročanku Eluariovou. Barbora 
Krejčíková měla před turnajem optimistickou 
náladu, ale i jí zničilo vedro. Švédka Petersono-
vá, která ji porazila, celý turnaj Masters vyhrála. 

Barbora pak odehrála dobrou partii v útěše, 
dostala se do semifinále. Pro Tomáše Elíska to 
byl první mezinárodní turnaj, ale účast na Mas-
ters si dobrým výkonem v domácím vyvrchole-
ní českého NJT zasloužil. Elísek vyhrál proti Bělo-
rusovi Yershovi první set v tie-breaku, další dva 
prohrál. Ano, dá se jednoznačně říct, že to bylo 
především vedro, které bylo největším nepříte-
lem české mládežnické reprezentace.

Zahájení letošního českého seriálu bylo podle 
zavedené termínové tradice, starší žáci a star-
ší žákyně hráli první turnaj v Prostějově v dru-
hé polovině dubna, do české části vstoupi-
li nejlépe a nejvíce bodů vybojovali Pavel 
Štaubert (Beskydský TK Frýdlant) a Miriam Ko-
lodziejová (I. ČLTK Praha). Ve čtyřhrách si na 
svá konta nejvíce bodů připsali členové ví-
tězných párů: Veronika Buřičová – Jana Kůst-
ková (TK NERIDÉ – Severočeská tenisová) a Ro-
bin Heller – Filip Rikl (Baník Ostrava OKD – Sparta  

„Je jasné, že největším reklamním tahákem je pro 
organizátory Nike Junior Tour Rafael Nadal, s ním 
se budou chlubit do konce světa a dobře vědí 
proč. Nadal je jasnou světovou jedničkou, dokázal 
to i na nedávném US Open.“

Jaroslav Balaš

2010
Seriál Nike Junior Tour pro mladší a starší žactvo má v českém tenise už své  
pevné místo, letos se česká reprezentace mladšího a staršího žactva předsta-
ví na světovém finále už potřinácté! Loni ti nejlepší hráli o celosvětové tituly  
v rezortu Punta Cana v Dominikánské republice. Mladý český tenis reprezen-
tovali v kategorii mladšího žactva Andrea Gabriela Knutsonová a Miroslav  
Chyba (oba TK AGROFERT Prostějov), v kategorii do 14 let Barbora Krejčíko-
vá (Slovan Ivančice) a Tomáš Elísek (Sokol Letovice). „Turnaj měl opět výbor-
nou organizaci, ale to je už u tohoto seriálu pravidelnou tradicí, stejně jako byla 
opět dokonalá spolupráce s českou centrálou Nike,“ říká Jaroslav Balaš, kte-
rý má český seriál více než deset let organizačně na starosti a byl na všech  
světových finále!
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Praha). Druhý turnaj ve stejné kategorii se ko-
nal v prvním zářijovém týdnu v Plzni, organi-
zovala ho místní TK Slavia. V Plzni v prvním  
zářijovém týdnu vyhrál dvouhru Jaroslav  
Vondrášek (I. ČLTK Praha), ve čtyřhře byli nej-
lepší Filip Rikl  – Pavel Štaubert (oba TK Spar-
ta Praha), ve dvouhře starších žákyň vyhrála  
Nikola Tomanová (TK Slavia Orlová), ve čtyř-
hře pár Kristýna Hrabalová (TK AGROFERT  
Prostějov) a Jana Kůstková (Severočes-
ká tenisová). Do areálu TK DEZA Valaš-
ské Meziříčí přijeli prakticky všichni nejlep-
ší v kategorii mladšího žactva, mezi žáky-
němi kralovala Denisa Cíchová (TK AG-
ROFERT Prostějov) a debl Kateřina Brožo-
vá – Markéta Zrzavá (obě TK NERIDÉ), dvou-
hře chlapců vládl vnuk bývalého úspěšné-
ho nehrajícího kapitána Antonín Bolardt  
(I. ČLTK Praha), ve čtyřhře Ondřej Čtverák (TK 
AGROFERT Prostějov) – Petr Nouza (TC Hamr). 
Hned další týden v areálu TK Sparta Praha 
se ve dvouhře opět dařilo prostějovské De-
nise Cíchové, navíc s Markétou Vondroušo-
vou (I. ČLTK Praha) vyhrála čtyřhru. Petr Nou-
za na Spartě vyhrál dvouhru a v deblu byli 
nejlepší Antonín Bolardt a Vojtěch Prokop  
(TC MJ-Tenis).

Proč je takový zájem o český seriál NJT  
i když turnaje nepatří mezi bodované? Pro 
talentované děti je to další velká šance, 
navíc tyhle turnaje patří svou organizací  
u nás k nejlepším, pro vítěze je to opravdu 
jedna z prvních velkých příležitostí utkat se při 
Masters s nejlepšími na světě ve svých kate-
goriích. 

Když se otočíme zpátky do světové seriá-
lové historie, tak prostějovští hráči a hráč-
ky právě na Masters NJT získávali první vel-
ké úspěchy. „Berdych, Šafářová, Cetkov-
ská, Urbánek právě tady dali o sobě vě-
dět, V Barceloně jsme měli dvě zastou-
pení ve finále, Cetkovská vyhrála, Šafářo-
vá byla ve finále, Urbánek vyhrál v Sun City  
a v Antibes. Velkou ozdobou byl vždycky  
Rafael Nadal, který vyhrál Masters celkem  
třikrát, od začátku z něj vždycky vyzařova-
la obrovská bojovnost, chtěl uspět a co je 
důležité – lidé kolem něj dobře věděli, o jak 
velký talent pečují. Je zcela zákonité, že je  
Nadal nyní vlajkovou lodí firmy NIKE a pro 
všechny, kteří hrají tento seriál, velkým vzo-
rem,“ říká Jaroslav Balaš. „Je jasné, že nej-
větším reklamním tahákem je pro organizá-
tory Rafael Nadal, s ním se budou chlubit do 
konce světa a dobře vědí proč. Nadal je jas-
nou světovou jedničkou, dokázal to i na ne-
dávném US Open.“ Masters NIKE Junior Tour 
a jeho seriály v mnoha zemích na světě však 
není zajímavý jen pro hráče, ale i pro ma-
nažery a třebaže většina mladých nadějí je 
už pod smlouvou s některou z firem, mana-
žeři stále hledají, nabízejí, zjišťují, zda by tře-
ba některá z nadějí nemohla přejít pod jinou 
značku. Jedno je jisté, každý, kdo na tomto se-
riálu uspěl, se dostal k zajímavým smlouvám  
a novým příležitostem a výzvám. 
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Slavná vítězství, nezapomenutelné souboje a stadiony nabité energií. Věnujeme se 
klientům stejně intenzivně, jako se Evropa věnuje své nejmilovanější zábavě. Proto jsme se stali hrdým 
ofi ciálním sponzorem UEFA Champions League. Takže nezapomeňte: zatímco Vy budete podporovat 
svůj tým, my – UniCredit Group se 170 000 zaměstnanci a více než 10 000 pobočkami ve 22 zemích – 
budeme podporovat Vás. Zapojte se do hry na  www.unicredit.eu/champions.

UNICREDIT. HRDÝ PARTNER 
UEFA CHAMPIONS LEAGUE. 
A VÁŠ.

www.unicreditbank.cz, 800 144 441
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DAVISCUP
Rozhodl až pátý zápas
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S čím šli do zápasu oba kapitáni? „Nebylo pří-
jemné, že Tomáš i Radek vypadli na US Open 
v prvním kole, oba však měli těžké soupeře. 
Když jsem ještě Tomáše trénoval, tak s Llodrou 
prohrál v Paříži, ve Wimbledonu vyhrál díky třem 
tie-breakům. Vždycky to proti němu měl složité,“ 
připomněl kapitán. Navrátil nechtěl hned po 
US Open kalkulovat, zda Tomášovi na americ-
kém Grand Slamu neuškodil obří zájem médií, 
o svém účinkování v New Yorku dokonce čes-
ká jednička pro Eurosport natáčela videoblog. 
„Tomáš je teď ve společnosti Federera, Nadala, 
těch nejlepších hráčů. Na ně je zákonitě namí-
řena ještě větší pozornost. Musí se tomu prostě 
přizpůsobit, Tomáš patří po letošní sezóně k te-
nisové extratřídě, jiné to už nikdy nebude.“ Na-
vrátil samozřejmě sledoval výkony Srbů, uchvá-
til ho pětisetový zápas Djokovič – Troicki z první-
ho kola US Open. „A když Tipsarevič v New Yor-
ku porazil Roddicka? To je přece ohromný vý-
sledek! Kdyby mu to vydrželo až do Davis Cupu, 
tak by to bylo hodně těžké. Světová dvojka  
a k ní Tipsarevič v newyorské formě? Srbové  

jsou v domácím prostředí určitě favority.“ Co ho 
však těsně po US Open nejvíce těšilo? „Že jsou 
Tomáš a Radek zdraví a mají před sebou skoro 
dva týdny na přípravu.“ V nominaci pak udě-
lal český kapitán jednu změnu – místo Lukáše 
Dlouhého nominoval Ivo Mináře, od začátku 
počítal s deblovou dvojicí Berdych-Štěpánek.

Hned po čtvrtfinálových duelech Davisova po-
háru prohlásil srbský kapitán Bogdan Obrado-
vič: „Všechno stojí a padá s Berdychem a Ště-
pánkem, já mám k dispozici přece jen více hrá-
čů –  Djokoviče, Viktora Troického, Janka Tipsa-
reviče a prvního deblistu světa Nenada Žimon-
jiče. Všechno bude záležet na sestavě, v jaké 
Češi přiletí.“ Novak Djokovič po našem překva-
pivě jasném vítězství v Chile přece jen srážel 
srbský optimismus. „Češi hráli loni finále a letos 
zase jedou na vítězné vlně. Berdych hraje nej-
lepší tenis v životě. Štěpánek sice dlouho nehrál, 
ale Dlouhý je skvělý deblista. A to je také důleži-
té pro tým,“ přidal se tehdy Djokovič.

Srbové se od začátku pasovali do role favo-
ritů, my jsme chtěli zastavit srbskou vítěznou  

sérii. Srbsko začalo psát svou novodobou davi-
scupovou historii 8. dubna 2007 proti Řecku, od 
té doby odehrálo osm zápasů, prohrálo v roce 
2008 s Ruskem v Moskvě a o rok později se Špa-
nělskem v Benidormu. Je v tenisové euforii, čtvr-
tým rokem hraje Davisův pohár jako samostat-
ný stát, prvně bylo v semifinále a všichni určitě 
věřili, že postoupí do finále. Však také už v při 
ohlašování pátečního programu hlasatel ha-
lasně vyhlašoval, že i finále Davisova poháru se 
bude hrát ve stejné hale!?

Co ukázal žebříček ATP po US Open? Srbsko –  
2. Djokovič, 37. Tipsarevič, 47. Troicki, do čtyř-
hry počítal nehrající kapitán Bogdan Obra-
dovič s Nenadem Zimojničem. A český tým?  
7. Berdych, 35. Štěpánek, 96. Hájek, 158. Ivo Mi-
nář. A vzájemné zápasové bilance? Berdych – 
Djokovič 1:2, Tomáš prohrál v roce 2008 v Ban-
gkoku a o rok později v Miami, letos poprvé Djo-
koviče porazil v semifinále Wimbledonu. Štěpá-
nek má s Djokovičem pasivní bilanci 1:5, Radek 
vyhrál jen v roce 2006 v Rotterdamu. A vzájem-
né zápasy s Troickim? Berdych to má 1:1, oba  

zápasy se konaly v Indian Wells, loni Tomáš 
prohrál, letos vyhrál, oba zápasy skončily na-
prosto stejným počtem gemů – Berdych vy-
hrál 6:1, 6:3, Troicki loni 6:3, 6:1. A Štěpánko-
va bilance s Troickim? Radek vede 3:2. Vyhrál 
v roce 2008 ve Wimbledonu, loni v Cincinnati  
a na Masters v Pařiži, letos mu však Troicki v Cin-
cinnati a v New Haven porážky vrátil v nejmé-
ně vhodnou dobu. Jak hráli další naši? Hájek 
prohrál s Djokovičem v roce 2007 v Adelaide  
a s Troickim vyhrál na Roland Garros 2006 v dru-
hém kole kvalifikace. Ivo Minář s Djokovičem 
ještě nehrál a s Troickim jednou vyhrál v roce 
2007 na challengeru v Busanu.

Z pohledu českého týmu byla režie finále po-
sledního grandslamového zápasu napros-
to dokonalá, počasí nad New Yorkem děla-
lo všechno pro to, aby srbská hvězda Novak  
Djokovič byla v Americe co nejdéle. V neděli 
se nehrálo, ve Flushing Meadows se spustil déšť 
necelé dvě hodiny před začátkem finále dvou-
hry mužů a protože proudy vody neustávaly ani 
o tři a půl hodiny později, rozhodli organizáto-
ři o kompletním zrušení nedělního programu. 

CUP
Český tým do finále Davisova poháru letos nepostoupil, ale měl k tomu hodně 
blízko. Někdo však může oprávněně dodat, že i po vyhrané čtyřhře a vedení 
2:1 bylo k postupu stále daleko. Oba názory jsou hodně blízké tomu, co zápas 
Srbsko – Česká republika nabídl.

„Z pohledu celé sezóny je postup do semifinále vel-
kým úspěchem, navíc jsme podlehli týmu, který je 
ve finále proti Francii velkým favoritem. Nemá nás 
mrzet to – kam jsme došli, ale to – jak jsme nedošli 
ještě dál…“

Ivo Kaderka
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Samozřejmě, byl to Novak Djokovič, který potře-
boval nabrat síly po strhující téměř čtyřhodino-
vé semifinálové bitvě, když v pěti setech pora-
zil pětinásobného šampiona US Open Rogera  
Federera. „Pro něj bylo lepší, že si před finále 
oddechl – a pro nás, že do Bělehradu dora-
zí později,“ tvrdil v Bělehradě nehrající kapitán 
Jaroslav Navrátil. 

Ve finále US Open se nakonec potvrdily před-
povědi expertů, Rafael Nadal vyhrál poprvé  
v kariéře US Open, ale i Novak Djokovič doká-
zal, že mu patří druhé místo na světě právem, 
od pátku měl plnit roli jedničky srbského týmu. 
„Určitě to Novaka nějakým způsobem pozna-
mená, postoupit do finále tak prestižního tur-
naje naruší hráčskou psychiku, tomu se prostě 
neubráníte. Média jsou vám pořád v patách, 
navíc přiznejme, tenisový svět a celá Amerika 
chtěla spíše finále Nadal – Federer a Novak jim  

prostě režii jejich finále snů překazil. Djokovič je 
světovou dvojkou, doma bude chtít dokázat,  
že je opravdu jedním z nejlepších tenistů na svě-
tě a má obrovskou příležitost stát se národním 
tenisovým hrdinou a zapsat se mezi legendy 
srbského sportu,“ říkal kapitán Navrátil. „Na kaž-
dém kroku v Bělehradě cítíme tu ohromnou eu-
forii, všichni věří, že Novak a jeho kamarádi  do-
stanou Srbsko do finále. Na druhé straně bude 
a určitě už je Djokovič bude pod obrovským 
tlakem. Když by on klopýtl, tak se jejich šance  
výrazně zmenší,“ dodává kapitán. 

Taky se objevily hlasy, že by v pátek nemusel 
nastoupit. Navrátil byl ale proti. „To v žádném 
případě, kdyby se měl po kurtu třeba jen pla-
zit, tak se na dvorci objeví, to by mu Srbsko ni-
kdy nezapomnělo. Naopak si myslím, že vítěz-
ství nad Federerem v semifinále a výborný vý-
kon s Nadalem mu daly ještě větší sebevědomí.  
Viděl jsem reakce Srbů i po jeho prohraném  
finále v New Yorku. Nijak netruchlili, uznáva-
li vynikající výkon Nadala, a i když titul Novako-
vi ze srdce přáli, jakoby si všichni podvědomě 
mysleli, že to hlavní se bude konat až od pátku 
v Bělehradě, v semifinále Davisova poháru. Na-
víc v úterý ráno říkal v bělehradské televizi ge-
nerální sekretář srbského tenisového svazu, že  

Novak bude v pořádku, že nastoupí, před loso-
váním mají ještě velkou tiskovou konferenci pře-
devším s Djokovičem, prostě si to užívají,“ tvrdil 
z bělehradského hotelu IN Jaroslav Navrátil.  
„Srbové jsou velcí patrioti, vždycky moc touži-
li po kolektivním úspěchu. Jen si vezměte ne-
dávno skončené mistrovství světa v basket-
bale, jak usilovně šli za titulem a podle mého  
názoru si postup do finále zasloužili možná víc 
než Turecko. Některá rozhodnutí rozhodčích 
v závěru… Ale nechci se pouštět do žádných 
spekulací, díky doktoru Černoškovi bude při  
našem semifinále v hale Jestřábí oko.“

Jaké byly šance českého týmu v Srbsku pod-
le prezidenta ČTS Ivo Kaderky? „Matematic-
kou logikou a počtem pravděpodobností jsou  
Srbové jasným favoritem, ale když se na ten zá-
pas podíváme z druhé strany, bez statistik, lidsky, 
tak postup Djokoviče do finále US Open může  

mnohé ovlivnit. Novak je určitě v současné 
době jeden z nejlepších tenistů na světě, ale 
ten New York na něj prostě musí dolehnout.  
Nazval bych to – „pofinalová“ psychická i fy-
zická deka, změna prostředí, času a nedo-
vedu představit, jak by musel být psychicky  
a fyzicky silný, aby byl od pátku na zápas doko-
nale připravený.“

Všechno už to byly před zápasem jen mediální 
hry a Navrátil to dobře věděl. Ve středu odpo-
ledne se konala  snad všemi srbskými médii sle-
dovaná tisková konference. „Po finále jsem byl 
psychicky i fyzicky vyčerpán, vždyť jsem na ces-
tách pět šest týdnů, ale pro zápas takové dů-
ležitosti v sobě určitě najdu síly,“ začal Djoko-
vič v angličtině a pak v rodném jazyce potvr-
dil, že moc touží v pátek nastoupit, ale neví, jak 
na tom bude. „Cestoval jsem celou noc a jsem 
opravdu hodně unavený. Vůbec nevím, co 
mám od sebe čekat, ale když hrajete za svou 
zemi, tak v sobě musíte najít sílu, ve svém srd-
ci,“ řekl. Začal se rýsovat obraz největšího srb-
ského tenisového hrdiny? „Češi jsou zkušený 
a těžký soupeř,“ konstatoval. „Štěpánek byl v prv-
ní desítce a Berdych je tam teď. Ale je jedno, kdo  
z nás proti nim nastoupí. Věřím, že po prvním 
dnu budeme mít dva body,“ dodával sebejistě.

„Jsem strašně rád, že jsem opět zpátky v týmu, 
chceme opět bojovat o Salátovou mísu a je dob-
ře, že jsme zase v semifinále. Nyní se musíme se-
mknout, i když všichni dobře víme, že srbský tým je 
ve vynikající formě, ale nemusím jistě připomínat, 
že Davisův pohár je naprosto jiná soutěž, má jinou 
atmosféru, jsou to jiné zápasy, než když tam člověk  
stojí sám za sebe.“

Radek Štěpánek
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Přesto se ozvaly hlasy, že Novak tři dny hrát ne-
bude, že by to bylo pro něj fyzicky moc nároč-
né. A protože se i Radek vrátil do týmu po složi-
tých zdravotních problémech, nabízela se mož-
nost, že se proti světové dvojce Djokovičovi prv-
ní den nepostaví. Jaké však bylo překvapení, 
když se oba objevili na hracím pořádku první-
ho zápasu! Co na to řekl český kapitán? „Není 
důležité, kdo začne první den. Důležité je mít  
v neděli tři body. Jsem optimistou, když hrajete 
semifinále, tak prostě musíte být optimisty, i když 
Srbové jsou hodně těžký soupeř a bude to hod-
ně vyrovnané.“ Štěpánek v pátek hrát nebu-
de, věřili Srbové, ale nakonec je vše jinak. „Roz-
hodování to bylo lehké. Djokovič může být zra-
nitelnější, Radek má obrovské zkušenosti v Da-
vis Cupu a na to já sázím,“ řekl Navrátil. A Ra-
dek Štěpánek o Djokovičovi? „Určitě bude hrát 
s obrovskou sebedůvěrou ve své síly, daří se mu  
a hraje svůj nejlepší tenis. Já však nemám  
v utkání co ztratit, můžu překvapit a budu se 
snažit udělat vše, abych mohl přinést první bod 
do šatny. Budu se rvát do posledního dechu, 
abych papírové předpoklady v realitě obrátil,“ 
řekl Štěpánek po losování. Semifinálový zápas 
Srbsko – Česká republika měl začít duelem, kte-
rý nikdo nečekal, ale stejně bylo všechno jinak. 
„Štěpánek má hodně daviscupových zkušenos-
tí, v tom se musí respektovat. Ale přesto si myslím, 
že moje šance jsou velmi dobré,“ odpovídal na 
tiskové konferenci po losování Djokovič, ale stej-
ně se na dvorci nakonec neobjevil a místo něj 
přišel k úvodní dvouhře Viktor Troicki! Ten měl 
s Radkem z posledních týdnů na amerických 
betonech přesvědčivě pozitivní bilanci… 

Radek předvedl v prvním zápase výkon, který 
od něj čekali jen největší optimisté. Z Troického 
udělal po prvním prohraném setu beznaděj-
ného tenisového statistu, přesnými kraťasy vzal  
Srbovi i ten nejmenší náznak sebevědomí. Ved-
li jsme 1:0 a srbský kapitán nechápavě krou-
til hlavou. Navíc měl jít na kurt Berdych s Tip-
sarevičem. „Radek přijel opravdu připravený. 
V pondělí a v úterý trénoval jako blázen, ve 
středu skoro nemohl chodit, prohrál na trénin-
ku s Minářem, pak ale přišel v pátek na dvorec 
a odvedl skvělý výkon. Navíc měl hrát s Djokovi-
čem, ten to zabalil a najednou stál proti němu 
Troicki, se kterým letos v Cincinnati a v New  
Haven jasně prohrál. Co ten s ním v tom prvním 
zápase provedl!?“ Navrátil ucítil velkou nadě-
ji, navíc hodně věřil, že Tomáš získá s Tipsarevi-
čem druhý bod. Jen v nejužších debatách říkal, 
že letos byla podle něj asi poslední šance vyhrát  
Davisův pohár a najednou se vše začalo na-
klánět na naši stranu. Štěpánek vyhrál zápas, se 
kterým se moc nepočítalo, a ještě tu byla v pá-
tek šance Tomáše Berdycha! Tipsarevič byl ale 
nad jeho síly, Berdych prohrál první dva sety,  
ve třetím ještě zavelel k obratu, vyhrál set, ve 
čtvrtém vedl 3:1, ale Tipsarevič dotáhl zápas  
do vítězného konce, vyhrál set v tie-bre-
aku. „Když to bude po první dnu 1:1, bude to 
výborné,“ říkal Navrátil po losování, ale v pá-
tek večer mu bylo jasné, že český tým měl  
vést 2:0. 

Ve čtyřhře to bylo gala české představení. 
Nad spojením Novaka Djokoviče s Nenadem  
Zimonjičem mnozí experti kroutili hlavou, Srbo-
vé vyhráli první set, pak však přišla Radkova  
a Tomášova velká série – 6:1, 6:4 a 6:1. Navíc od 
první srbské krize na dvorci bylo všem jasné, že 
Novak Djokovič není ve své kůži, byl přemotivo-
vaný, neudržel nervy na uzdě a podobně jako 
ve finále US Open rozmlátil vzteky rakety. Ště-
pánek s Bedychem vyhráli sedmý z osmi davi-
scupových zápasů! „Viděli jsme, že kromě prv-
ní sady si jejich hráči nerozuměli, nebyli sehraní. 
Djokovič byl až moc nervózní a neunesl to,“ říkal 
po zápase Navrátil.

Před úvodní nedělní dvouhrou se spekulovalo, 
že bude hrát Viktor Troicki, po čtyřhře se srbská 
šatna rozhádala a Djokovič se rozhodl až v po-
slední chvíli. Djokovič určitě chtěl být u postu-
pu Srbska do finále a jak se pak ukázalo, hle-
dal k vítězství i neférové cesty. Tomáš začal vý-
borně, vyhrál první set. „Mohl jsem mít na za-
čátku druhé sady tři brejkboly a dostat ho ješ-
tě pod větší tlak, ale bohužel, on se vrátil silný  
a začal hrát skvěle. Pak už skoro nechyboval,“ řekl 
Berdych. Klíčový okamžik zápasu? Druhý set, za 
stavu 3:2 se při podání Berdycha vrhl Djokiov-
cič po smeči, kterou stejně nemohl dostihnout.  
(Už kalkuloval s předstíraným zraněním?). Po 
doskoku upadl a několikrát se překulil. Chvilku 
ležel na zemi, na lavičce pak dlouho ledoval 
koleno. Bělehradská hala ztichla, ale brzy se 
ukázalo, že to byla jen součást zápasové takti-
ky. „S Djokovičem hrál Tomáš výborný zápas, ne-
chci se vyjadřovat k tomu divadlu a předstírané-
mu zranění, ale i tohle patří ke sportu a Djokovič 
prostě využil všechno, co se nabízelo. Tomáš vy-
padl z rytmu, ale Djokovič byl pak na tomto po-
malejším povrchu lepší,“ hodnotil zápas Navrá-
til. A co k tomu říkal šéf svazu Kaderka? „Na net-
tu byl už napsaný program na neděli, jako sou-
peř Tomáš tam byl připsaný Viktor Troicki, ale 
nakonec se tam stejně objevil Djokovič a před-
vedl šaškárnu, směšné divadlo, které nepříslu-
ší tenistovi tohoto formátu. Berdych už už sahal 
po úspěchu, ale Djokovič ho zastavil a rychle se 
pasoval do role zachránce a spasitele srbského 
tenisu. V rohu spadl, vypadal, že snad už nebu-
de hned tak chodit, za chvíli se vrátil na dvorec 
snad jaguár křížený s gepardem, Novak skákal 
jako antilopa! O to víc mě celé to divadlo mrze-
lo a urazilo nejen soupeře, ale celý férový teni-
sový svět. Řeknu ještě jednu větu – byla to od-
porná, špinavá klauniáda.“

Srbskou hvězdou zápasu byl Janko Tipsare-
vič, na turnajích toho moc neuhrál, ale na US 
Open vyřadil Rochuse, Roddicka a prohrál až 
s Monfilsem. Za stavu 0:1 porazil Berdycha, za 
stavu 2:2 Štěpánka! „Tipsarevič to měl psychic-
ky moc náročné, ale zvládl to dokonale, pro mě 
to byl největší hrdina srbského mančaftu. Že tak-
hle bude hrát, to opravdu nikdo nečekal,“ říkal 
o rozhodujícím duelu kapitán Navrátil. „Radek 
toho měl třetí den už opravdu dost, nebyl to ten 
Štěpánek, který má vnitřní sílu na rozdávání, ta-
kovou tu tenisovou šťávu. Poprvé prohrál davi-
scupový zápas za stavu 2:2, předtím nás třikrát 
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podržel.“ A Štěpánek? „Jsem zklamaný, přijeli 
jsme sem bojovat o tři body a další finále Davis 
Cupu, ale je to sport. Nemůžete vyhrát pokaž-
dé a musíte výsledek respektovat. Prohrál jsem  
s hráčem, který hrál lépe než já. Nedokázal 
jsem využít své šance.“

Český tým byl v Bělehradě hodně blízko k po-
stupu do finále, na druhé straně i hodně dale-
ko. Jak se na daviscupovou sezónu díval s od-
stupem několika dní Jaroslav Navrátil? „Úspěch 
je to ohromný, loni ve finále, letos mezi čtyřmi, 
ale neměl bych to říkat nahlas, tento rok to byla 
asi poslední šance, kdy se dal Davisův pohár  
vyhrát. Rád bych se mýlil, ale příští rok to bude 
doslova strašná konkurence. Jestli se vrátí Del 
Potro, Tsonga, jsou tu doma neporazitelní Špa-
nělé s Nadalem, Srbsko s Djokovičem a těmi  
ctižádostivými za ním a to nechci jmenovat 
týmy, které se derou do Světové skupiny a doma 
budou hodně nebezpečné. Radek znovu do-
kázal, že se na Davis Cup umí dokonale připra-
vit, je to prostě tenisový profesionál se vším, co  
k tomuto slovu náleží, ale kalendář se zastavit 
nedá a příští rok na konci listopadu mu bude 
třiatřicet. Navíc bude v žebříčku obhajovat na 
podzim skoro sedm set padesát bodů a to ne-
bude jednoduché… Tomáš má velké sezóny 
před sebou. Letos to bylo opravdu hodně na-
dějné, s Francií i u nich se dalo hrát, nejsou 
to žádné gala hvězdy a ve finále prostě byli  
Francouzi k poražení.“

„Měl jsem vyhrát už v pátek a po čtyřhře by-
chom slavili,“ říkal Berdych po porážce s Djoko-
vičem. Ano, v pátek se dala najít česká cesta 
do finále Davisova poháru. 

Jestřábí oko mnohé zachránilo

Běžně se tento pomocník v Davisově pohá-

ru nasazuje až ve finále, ale mezinárodní  

federace ITF nabídla Česku i Srbsku, že  

mohou technologii využít. Každá strana za-

platila 6000 dolarů. „Byla to skvělá nabídka, 

neváhali jsme ani vteřinu,“ řekl šéf společ-

nosti Česká sportovní Miroslav Černošek, kte-

rá částku uhradila. Osm kamer hlídá dvorec 

a elektronický systém je schopen změřit do-

pad míče s přesností tří milimetrů! Hráč může 

v setu dvakrát požádat o zkontrolování míče 

a jednou navíc v tie-breaku. Pokud má prav-

du, tak mu počet možností zůstává, když se 

zmýlí, o svůj pokus přijde. Systém „Hawk-Eye“ 

se testoval od roku 2003 a poprvé byl vyu-

žit na turnaji v Miami v roce 2006. Grandsla-

movou premiéru měl na US Open ve stejném 

roce. Kdo byl v bělehradské hale a poznal 

tamní atmosféru, určitě potvrdí, že bez Jestřá-

bího oka by se utkání složitě dohrávalo.

Los DC 2011: Kazachstán

Čeští daviscupoví reprezentanti se  

v prvním kole Davis Cupu roku 2011 utka-

jí doma s nováčkem ve Světové skupině 

Kazachstánem, rozhodl o tom los v Bru-

selu. Zápas se uskuteční od 4. do 6. břez-

na. „Nejpodstatnější je, že budeme hrát 

doma. Kazachstán je sice nováčkem, 

ale výhrou doma nad Švýcary, i když bez  

Federera, dokázal, že sílu má. Všechny  

jejich hráče znám, jsou mladí a perspek-

tivní, takže se tenhle soupeř hlavně nesmí 

podcenit a musíme se na něj dobře při-

pravit,“ konstatoval po losu kapitán Ja-

roslav Navrátil. Hlavní hvězdou našeho 

příštího soupeře je Andrej Golubjov, 39. 

hráč světového žebříčku ATP, který se na 

posledním UniCredit Czech Open pro-

bojoval do semifinále a následně vyhrál 

miliónový turnaj v Hamburku.

Srbsko – Argentina 3:2, 
semifinále Světové skupiny 
Davisova poháru, 

17. – 19. 9., Bělehrad. 

Viktor Troicki  – Radek Štěpánek 6:4, 2:6, 
4:6, 4:6, fakta – esa: 20:8, procentuální 
úspěšnost prvního podání 64-58%, dvoj-
chyby 3:0, vítězné míče 52:43, nevynucené  
chyby 50:36, brejkboly: 2/9 - 5/7, délka  
zápasu: 179 minut. 

Janko Tipsarevič – Tomáš Berdych 7:5, 6:2, 
2:6, 7:6(5), fakta – esa: 9:17, procentuál-
ní úspěšnost prvního podání 62-62%, dvoj-
chyby 3:4, vítězné míče: 49:54, nevynuce-
né chyby: 41:58, brejkboly: 5/16 - 4/11, délka  
zápasu: 218 minut. 

Novak Djokovič, Nenad Zimojnič – Radek 
Štěpánek, Tomáš Berdych 6:3, 1:6, 4:6, 1:6, 
fakta – esa: 5:1, procentuální úspěšnost prv-
ního podání: 69 -74%, nevynucené chyby: 
36:24, dvojchyby: 3-5, vítězné údery: 45:35, 
brejkboly: 1/3 – 6/12, délka zápasu: 158  
minut. 

Novak Djokovič  – Tomáš Berdych 4:6, 6:3, 
6:2, 6:4, fakta – esa: 4:7, procentuální úspěš-
nost prvního podání: 65 - 66%, dvojchyby: 
2:1, nevynucené chyby: 34:58, vítězné úde-
ry: 29:38, brejkboly: 5/10 : 2/2, délka zápa-
su: 194 minut. 

Janko Tipsarevič – Radek Štěpánek 6:0, 
7:6(6), 6:4, fakta – esa: 9:6, procentuální 
úspěšnost prvního podání: 54 - 63%, dvoj-
chyby: 7:2, nevynucené chyby: 29:38, vítěz-
né údery: 34:20, brejkboly: 6/8 – 2/5, délka 
zápasu: 150 minut.

„Určitě jsme chtěli vyhrát a postoupit, šance 
k tomu především v pátek byla, nechybě-
lo mnoho a po prvním dnu jsme mohli vést 
2:0… O to větší pak bylo zklamání, když se po 
vítězné čtyřhře nepodařilo získat třetí vítězný 
bod. Přiznejme, Tipsarevič opravdu zahrál 
v tomto duelu své životní zápasy v Daviso-
vě poháru. Mrzí mě také Djokovičovo diva-
dlo v zápase s Tomášem, to si hráč jeho kva-
lit mohl odpustit… Sportovně jsme tedy zkla-
mání, ale nelze nevidět, že i postup do semi-
finále je velkým úspěchem českého tenisu. 
Po loňském finále jsme se dostali opět da-
leko a jsou země, které si o takových zápa-
sech mohou nechat jen zdát! Po organizač-
ní stránce vše probíhalo hladce a pokud se 
na českou účast v Davisově poháru dívám 
z obchodní stránky, pak jsou pro nás zápasy 
venku prodělečnou záležitostí a tou by bylo 
i případné finále v Paříži... 

A los pro nový ročník? Kazachstán považuji 
za přijatelného protivníka, ovšem i jeho hrá-
či mají svoji sílu a něco podcenit by bylo 
krátkozraké. Radost mám z toho, že bude-
me konečně hrát na domácí půdě a jelikož 
naše spolupráce s Českým tenisovým sva-
zem pokračuje, můžu na devadesát pro-
cent prozradit, že Davisův pohár přivede-
me opět do Ostravy. Je tam vždy vynikají-
cí tenisová atmosféra a věřím, že hala s ka-
pacitou sedmi tisíc bude zaplněná. Násled-
ně sice pojedeme opět na půdu soupeře, 
nejspíš do Argentiny, ale před semifinále  
a finále je reálná šance, že bychom tyto du-
ely mohli hrát v Česku a je velice pozitivní 
zpráva. To už ale předbíhám..“

 Miroslav Černošek
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TKAGROFERT

TK AGROFERT Prostějov, stříbrný tým mladších žáků z MČR družstev - zleva Ing. Ivo Šilhánek, Jan Lenoch, Ondřej Čtverák, Jiří Balun, Jakub Novák, Lubomír Klein, 
Tereza Kolářová, Tereza Koplová, Magda Pantůčková, Denisa Cíchová, trenéři Ondřej Soukup a Pavel Jaloviec, dole zleva Albert Šprlák-Puk, Jan Krahulík, Dominik 
Bartoň a Petr Musil.  

Dvě zlata a tři stříbra

„Bez vstřícnosti obchodních partnerů bychom nemohli zajišťovat kvalit-
ní podmínky pro výchovu talentů, od začátku je pak rozhodující přístup  
rodičů, jejich obětavost a spolupráce s nimi je základním předpokladem 
našich společných úspěchů.“ 

Miroslav Černošek
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Prostějovské mládežnické týmy kralují českému 
tenisu. Starší žactvo a dorost získali zlaté medai-
le, mladší žáci prohráli ve finále nejtěsnějším po-
měrem s pražskou Spartou, za kterou už druhou 
sezonu stojí prostějovská tenisová filozofie.  

Kde hledat kořeny prostějovských úspěchů? „Je 
to samozřejmě především o velkorysosti majite-
lů klubu, kteří se rozhodli dlouhodobě investovat 
peníze do mládeže. Stačí se podívat na mapu 
českého tenisu a moc jich není. Ano, jsou kluby, 
kde se starají o mládež, dostávají příspěvky na 
střediska, ale je hodně málo klubů, které prvo-
plánově shánějí peníze na výchovu talentů,“ říká 
šéftrenér TK AGROFERT Jaroslav Navrátil. „TK PLUS 
organizuje každoročně hodně kvalitních projek-
tů, o které mají obchodní partneři zájem a ze zís-
kaných financí majitelé pravidelně věnují finanč-
ní prostředky na mladé. Nejsou to malé peníze, 
jsou to miliony. Velkou roli také sehrávají rodiče  
a myslím si, že je hodně důležité, aby si získali dů-
věru v klub, ve kterém jejich děti trénují. Co je 
však rozhodující? Aby všichni mladí udělali v pří-
pravě maximum, aby dokonale využili podmínek, 
které mají v našem klubu, aby do hry dali srdce.“ 

V mini a baby tenisu skončily prostějovské týmy 
na stříbrných stupních, po nerozhodných finá-
lových výsledcích rozhodly o zlatých medailích 
v prvním případě míče, ve druhém dva sety. 
„Máme radost z výsledků nejmladších tenistů  
i z jejich umístění na republikových šampioná-
tech a medaile dokazují, že to naši trenéři a nad-
šenci, kteří se pohybují kolem těchto věkových 
kategorií, dělají dobře. V žádném případě však 
tyto výsledky nepřeceňujeme, dobře vím, že vy-
chovat vynikajícího tenistu je během na dlouhou 
trať a pevně věřím, že nám v mini a babytenisu 
jde především o to, aby noví nejmenší nadšenci 
našli vztah k tenisu, naučili se ho mít rádi a pak se 
mu plně věnovali,“ říká Miroslav Černošek. 

V kategorii mladších a starších žáků byla největ-
ším soupeřem našich týmů právě TK Sparta Pra-
ha.  Co si o těchto soupeřích myslí šéftrenér TK 
AGROFERT v kategorii do 14 let Ing. Ivo Šilhánek? 
„Sparta se neprezentuje jen svými silnými mládež-
nickými celky, ale dá se říct, že celkově razantně 
vstoupila do českého tenisu, stejně i na organi-
zátorskou scénu. Ve Stromovce se výrazně zkva-
litnil trenérský kádr a celkové podmínky pro vý-
chovu tenisových talentů. Z rostoucí konkurence 
má rozhodně prospěch celý český tenis a urči-
tě je to i podnět pro naše mladé hráče, kteří po-
znávají, že nemohou usnout na vavřínech a musí 
trénovat s ještě větším úsilím. Naši mladí prohrá-
li se Spartou po velkém boji, opravdu jen o pár 
míčů a o to je vše bolestnější, porážka víc mrzí.  
I my trenéři musíme přiznat, že se to někde jinde 
také dělá hodně dobře a že nikdo nemá tituly 
dopředu jasné. Prostě musíme novou konkurenci 
brát jako velkou výzvu, více pracovat, abychom 
se udrželi na těch nejvyšších příčkách.“

Vítězná cesta prostějovského mládí pokračuje.

TK AGROFERT Prostějov, stříbrný tým babytenisu 
na M ČR - zleva dole Denisa Huňková, Jiří 

Novák, Lukáš Drdla, zleva nahoře Erik Najman, 
Lukáš Bruckner, Nikola Homolková, Anička Sisko-

vá, nad nimi trenér Ondřej Soukup

TK AGROFERT Prostějov, stříbrný tým minitenisu  
na M ČR - stojící zleva: Erik Schonwalder, Josef 
Zapletal, vedoucí družstva Ing. Ivo Müller, Filip 

Čech, David Dofek, sedící zleva Vojtěch  Grun,  
Gabriela Hrubanová

Finálové výsledky M ČR družstev

M ČR v minitenisu

Společenství  I. ČLTK/TK A. K. Praha – TK 

AGROFERT Prostějov 4:4, sety 8:8, míče 

140:127, Kračman – Zapletal 5:10, 7:10, 

Vidmanová – Čech 10:6, 10:8, Burian – 

Dofek 10:9, 10:4, Truhlář – Schönwälder 

7:10, 9:10, Kračman – Čech 9:10, 8:10, 

Vidmanová – Zapletal 6:10, 9:10, Burian 

– Schönwälder 10:7, 10:5, Truhlář – Grün 

10:3, 10:5.

M ČR v babytenisu

TK AGROFERT Prostějov – I. ČLTK Praha 

3:3, na sety 21:23, Homolková – Forej-

tek 0:6, Sisková – Paulson 6:1, Bruckner 

– Trunečka 1:6, Najman – Hindová 6:3, 

Homolková, Sisková – Forejtek, Truneč-

ka 6:1, Najman, Novák – Hindová, Paul-

son 2:6.

M ČR mladší žactvo

TK AGROFERT Prostějov – TK Sparta Pra-

ha 4:5, Klein – Vodvářka 6:1, 6:1, Čtve-

rák – Nouza 6:4, 6:7, 6:2, Koplová – Za-

rytská 6:0, 6:1, Kolářová – Bouzková 2:6, 

6:3, 2:6, Balun – Rikl 6:4, 3:6, 3:6, Krahu-

lík – Zelinka 2:6, 5:7, Cíchová, Kolářová 

– Bouzková, Maťhová 2:6, 6:4, 6:3, Čtve-

rák, Klein – Rikl, Vodvářka 6:4, 4:6, 4:6, 

Balun, Krahulík – Nouza, Zelinka 2:6, 1:6. 

M ČR starší žactvo

TK AGROFERT Prostějov – TK Sparta Pra-

ha 5:4, Nagy – Štaubert 6:4, 7:5, Děr-

kas – Grunt 6:2, 6:4, Siniaková – Osta-

penková 3:6, 7:5, 5:7, Hrabalová – Rouč-

ková 5:7, 1:6, Poljak – Krstev 6:1, 6:1, 

Starý – Musil 6:0, 6:1, Nagy, Děrkas – 

Štaubert, F. Rikl 6:7, 6:3, 6:7, Poljak, Kolář –  

P. Rikl, Krstev 6:0, 6:3.

M ČR dorost

TK AGROFERT Prostějov – TK Neridé 6:0, 

Veselý – Salaba 7:6, 6:3, Horanský – 

Krickovič 6:3, 6:3, Smitková – Allertová 

6:0, 7:5, Šumová – Závodská 7:5, 6:4, Ru-

mler – Strnad 5:7, 6:1, 3:0 scr., Prokop – 

Brtnický 6:4, 6:2. 

TK AGROFERT Prostějov, mistři ČR dorostu  
družstev - zleva trenér Patrik Navara, Robert 

Rumler, Filip Horanský, Jiří Veselý, fyzioterapeut 
Dan Kratochvíl, kapitán Jaroslav Machovský 
ml., zleva dole Tomáš Prokop, Dana Machál-

ková, Tereza Smitková, Klára Kopřivová, Marek 
Jaloviec, Jan Hradský.

TK AGROFERT Prostějov, stříbrný tým mladších 
žáků, M ČR družstev - zleva trenér Ing. Ivo 
Šilhánek, Jan Lenoch, Ondřej Čtverák, Jiří 

Balun, Jakub Novák, Lubomír Klein, Tereza  
Kolářová, Tereza Koplová, Magda Pantůčková, 

Denisa Cíchová, trenéři Ondřej Soukup  
a Pavel Jaloviec, dole zleva Albert Šprlák-Puk, 

Jan Krahulík, Dominik Bartoň a Petr Musil.  
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SPARTA PRAHA
Silný hráč na tenisové scéně
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PRAHA
Tenisové zákulisí dobře vědělo, že majitelem 
klubu je Miroslav Černošek, ten však nikdy ne-
měl potřebu – klub manažersky vést. Za Spar-
tou stojí Michaela Soukupová-Peterová se svým 
týmem, strategická rozhodnutí se dělají ve spo-
lupráci s Petrou Píchalovou-Langrovou, která  
je výkonnou místopředsedkyní společnosti, 
JUDr. Jiří Černošek stojí za právními službami.

Přiznejme, s novou Spartou se rozčeřila až pří-
liš klidná tenisová Praha, které do té doby kra-
loval klub ze Štvanice a přišel čas, kdy o talen-
ty začal mnohem větší boj a nyní zcela jedno-
značně rozhodují podmínky, trenérské zázemí  
a dřívější klubový věhlas? Ten v dnešní hektické 
době už nerozhoduje. „Nesmí se ale zapomínat 
na klub Jardy Kaláta – TK NERIDÉ, to je také vel-
ký hráč na české tenisové scéně a kdo ho ně-
kdy podceňoval, ten na tom vždycky prodělal. 
S Jardou Kalátem máme nadstandartní vztahy,  

snažíme hledat některá společná řešení,“ do-
dává Černošek. Stačí dodat výsledky posled-
ního republikového šampionátu dorostu, kdy  
v semifinále v zápase „o mistra Čech“ TK NERIDÉ 
porazil favorizovaný I. ČLTK.

TK Sparta od začátku chtěla navázat na slavné 
tradice. „TK Sparta Praha vždycky patřila mezi 
nejlepší kluby u nás a věřím, že to budeme prá-
vě my, kdo zvedne konkurenci v hlavním měs-
tě a přinutí ostatní kluby k lepším výkonům. Jsem 
přesvědčena, že budeme šlapat I. ČLTK i TK 

NERIDÉ na paty, v posledních letech to byly  
právě tyto dva kluby, které bojovaly o mistra 
Prahy a nejlepší tým Čech. V nedávných extra-
ligových ročnících byl úspěšnější tým TK NERIDÉ  
a chci věřit tomu, že to v blízkých sezónách 
bude TK Sparta Praha,“ konstatovala před ro-
kem Michaela Soukupová-Peterová, ředitelka 
TK Sparta Praha.

Samozřejmě, objevily se hlasy, že s příchodem 
nového vedení se změní i klubová filozofie. 
„Rozhodně nechceme skoncovat s tenisem ve 
Spartě, jak jsem už z několika stran slyšela. Po 
Praze se šušká, že bychom se snad měli věno-
vat jen nějakému V.I.P. tenisu a tomu se opravdu 
musím jen smát. Budeme stavět na všem dob-
rém, co se ve Spartě zatím udělalo a chceme 
rozhodně přinést do Prahy větší klubovou konku-
renci. Ano, budeme se ještě více věnovat mlá-
deži a chceme těm nejtalentovanějším vytvářet 

co nejlepší podmínky. Při přebírání klubu jsme 
si moc dobře uvědomovali, že se prostě nedá 
všechno od základů vyměnit, že se na Spartě 
udělalo hodně dobrého. Z tohoto pohledu jsme 
moc rádi, že předsedou Správní rady a v čele 
Sparty zůstává Ing. Jiří Kučera, který na Spartě 
doslova vyrostl. Shodli jsme se na tom, že novým 
šéftrenérem mládeže se stane David Kunst, má 
zkušenosti z okruhu WTA Tour, na něm je, aby si  
vybral dokonalé a zapálené spolupracovní-
ky,“ říkala loni na jaře první místopředsedkyně 

„Chtěl bych, aby se pražská Sparta stala hegemonem pražského a českého  
tenisu, Prostějov aby vládl tenisu na Moravě, a moc si přeji, aby ti, co v čes-
kém tenise něco znamenají nebo znamenat chtějí, byli v jednom z těchto dvou  
klubů. Samozřejmě, jako Prostějovák si přeji, aby nejlepší tenis se hrál v našem 
městě, ale příchod silné a pracovité Sparty na sportovní scénu českému te-
nisu určitě hodně prospěl,“ říká Miroslav Černošek. Na Spartě se podařilo se-
stavit dobře fungující tým lidí, kteří mají nadšení, chuť do práce a výsledky se  
dostavují. Navíc v oblasti vztahů s partnery má Sparta kvalitní klientský přístup  
a stává se stále více vyhledávaným místem pro setkání velmi zajímavých 
osobbností. To je v mnoha ohledech jedinečná konkurenční výhoda. 

„Máme také velkou povinnost – navázat na slavné 
tradice tenisové Sparty a určitě není na světě dru-
hý klub, který má v tenisové Síni slávy v americkém 
Newportu čtyřnásobné zastoupení. Čtyři Sparťané 
– Jan Kodeš, Hana Mandlíková, Martina Navrátilo-
vá a Karel Koželuh se zapsali do dějin světového te-
nisu a pevně věřím, že v příštích sezonách se někte-
ří členové našeho klubu pokusí jít v jejích stopách.“

Petra Píchalová-Langrová,
první místopředsedkyně Správní rady TK Sparta Praha 
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Správní rady TK Sparta Praha Petra Píchalo-
vá-Langrová. „David je zapáleným Sparťanem, 
v klubu je odmalička, má prostě sparťanskou  
tenisovou duši a to je pro nás záruka, že je  
mužem na svém místě,“ dodávala Petra Pícha-
lová-Langrová poté, co byl David Kunst uve-
den do funkce šéftrenéra pražské Sparty. Je di-
plomovaným trenérem I. třídy, byl členem ext-
raligového celku TK Sparta, čtyři roky trénoval 
Melanii Schnellovou (90. WTA). Spolupraco-
val mj. se Zakopalovou, Hlaváčkovou, Nagyo-
vou, Kochtovou, Vaňkovou či Šafářovou. Kunst 
byl zpočátku vnitřně přesvědčený, že tuhle prá-
ci nemá moc zažitou – „kancelář pro mě moc 
není, nejraději jsem na dvorci,“ říkal. „Ale nako-
nec jsem to vzal jako výzvu – být lepší než Štva-
nice, což se nám dlouho nedařilo. A nyní cítím 
šanci, že by se nám to mohlo podařit. Klub má 
nové silné vedení, stojí za ním zkušení manaže-
ři a ti, co klub vedou – mají sparťanskou duši.“ 
Novému vedení Sparty viditelně záleží na kva-
litním trenérském kádru. „Musí to být lidé, kteří 
jsou oddaní Spartě, chtějí své svěřence dostat 
k co nejlepším výkonům a že to není jen o tom, 
odnapalovat předepsané hodiny a jet domů. 
A klubem se prostě musí žít, všem společně 
nám musí záležet na co nejlepších výsledcích. 
Chtěl bych čas od času dělat jakousi inventuru, 

jak se kdo zlepšil, kdo by měl přidat, kde je tře-
ba dělat některé věci jinak. Už je prostě pryč 
doba, kdy se jen dělaly čárky, kolik kdo toho 
odtrénoval… Na druhé straně – někdy říkám,  
ať třeba někdo trénuje málo a v uvozovkách 
– ať někdo trénuje po telefonu, ale – ať má  
výsledky!“ konstatoval před časem David Kunst.

Sportovním ředitelem klubu je Petr Luxa, jeho 
nejlepší umístění na ATP bylo 150. místo ve 
dvouhře a 46. v deblu, s Radkem Štěpánkem 
vyhrál tři turnaje. Porazil mj. Ivaniševiče, Björk-
mana, Schüttlera, Ljubičiče, Goeallnera, Volko-
va, Mirného, Berasateguiho, vyhrál v roce 1997 
ATP Challenger 25+H v Magdeburgu, z kvalifi-
kace ATP Challenger 75+H Istambul 2002, titu-
ly ve čtyřhře získal v letech 2001 a 2002 v Mni-
chově, o rok později v Miláně. Má více než de-
setileté zkušenosti se seriálem ATP Tour, po skon-
čení aktivní kariéry působil dva roky jako kouč  
Ivety Benešové. V trenérskou osobnost roste 

také Dan Filjo, nedávno jako nehrající kapitán 
dovedl české juniorky na MS do 14 let na páté 
místo, i on stojí za vynikajícími výsledky pražské 
Sparty v kategorii mladšího a staršího žactva. 
Od roku 2002 je Filjo reprezentačním trenérem 
do 14-ti let. Ve sparťanské trenérské sestavě jsou 
ještě Petr Kralert, Jiří Kulich a Jiří Heřman, kon-
dičními trenéry Petr Pech a Daniel Hejret.

Miroslav Černošek přesně podle svého pro-
věřeného receptu přizval do hry jako tvář klu-
bu čtyřnásobnou grandslamovou šampionku 
Hanu Mandlíkovou, která létá do Prahy z Flori-
dy a inspiruje mladé adepty tenisu. Černošek 
dobře ví, že velké věci se bez velkých hvězd dě-
lat nedají. Co říká o spolupráci s Hankou Man-
dlíkovou ředitelka TK Sparta Praha Michaela  
Soukupová-Peterová? „Všem nám jde o to, do-
stat Spartu nahoru, aby se stala nejlepším klu-
bem v Praze. Hanka bere spolupráci s námi 
opravdu hodně vážně, její role na Spartě bude 
našemu klubu určitě hodně prospěšná. Ve své 
době byla velkou motivací pro nás, všichni jsme 
chtěli v tenise něco velkého dokázat, někte-
rým se to podařilo, jiní třeba zůstali v půli ces-
ty. Ale co je důležité? Hanka dokázala navázat  
velice upřímný kontakt s naším sparťanským 
tenisovým mládím a s rodiči. Je opravdovou 

osobností. Zpočátku z ní měly děti velký respekt, 
pak si je ale Hanka získala na svou stranu, stejně 
jako jejich rodiče.“ 

„Tenisový I. ČLTK Praha vítá konkurenční pro-
středí v Praze,“ prohlásil generální manažer klu-
bu Vladislav Šavrda poté, co v médiích ode-
zněl názor prostějovského tenisového šéfa, 
že – Spartu hodlá očistit od pověsti komerční-
ho klubu a vybudovat z ní podobně úspěšnou  
líheň tenisových talentů, jakou má na Moravě  
a k tomu i jasná výzva – „chtěli bychom, 
aby Prostějov dál ovládal Moravu a Sparta,  
aby ovládla Prahu a Čechy. Přísun peněz i lid-
ského materiálu do tenisu je nutně potřeba.“ 
Je jasné, že od té doby muselo proběhnout 
několik mediálních výměn názorů, co je ale 
mnohem důležitější – v každém případě za-
čala v pražském mládežnickém tenise přece 
jen větší aktivita, určitě i rodiče talentovaných 
dětí pocítili, že je o tuto oblast znatelnější zájem. 

„Tenisová Sparta má novou tvář, změnila se  
a poděkování patří všem, kteří se o to zasloužili.  
O Spartě se začalo hovořit s mnohem větším  
respektem a to je dobře. Náš tenisový klub má 
opravdu všechny podmínky pro to, aby se dostal  
do úplné špičky české tenisové scény.“

Michaela Soukupová-Peterová, 
ředitelka TK Sparta Praha

 Co nabízí Sparta?

V letní sezóně je v te-
nisovém klubu de-
vět antukových dvor-
ců, tři dvorce s pev-
ným povrchem (dva-
krát Plexipave a jed-
nou Decoturf), jeden 
povrch s umělou trá-
vou, v zimních mě-
sících lze využít kry-
té haly se třemi dvor-
ci s povrchem Tara-
flex, dvěma dvorci  
s povrchem Plexipa-
ve a jeden s povr-
chem Decoturf. Ce-
loročně je k dispo-
zici posilovna, mul-
tifunkční hala s pa-
lubovkou pro různé 
míčové hry a mul-
tifunkční plocha  
s umělou trávou  
a osvětlením. Kon-
diční příprava v zimě 
probíhá v kryté, plně 
vybavené atletické 
hale. Na Spartě je 
jedna z nejkvalitněj-
ších tenisových aka-
demií v Praze.
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Šéf tenisového svazu Ing. Ivo Kaderka mohl být 
spokojený, konkurence v oblasti výchovy talen-
tů se rázem zvětšila, vždycky mu na hledání co 
nejlepších podmínek pro nadané děti hodně 
záleželo.

Jaký byl první rok obnovené Sparty? „Věříme, 
a podle dosavadních výsledků soudíme, že 
oprávněně, že celý sportovní úsek klubu je na 
správné cestě k obnově prestiže tenisové Spar-
ty v Česku. Výchově nových talentů se věnuje-
me velice intenzivně a je naším cílem vycho-
vat co nejvíce nadějí pro český tenis. Důkazem 
toho je bezesporu titul mistra republiky v kate-
gorii babytenis, postup družstva první ligy do ex-
traligy a druhé místo našeho družstva mladších 
žáků na mistrovství ČR,“ konstatovala loni ředi-
telka TK Sparta Praha Michaela Soukupová- 
Peterová. 

Týmové šampionáty mladšího a staršího žac-
tva letos potvrdily, že se s pražskou Spartou musí  
počítat, tým mladších žáků vyhrál mistrovství 
České republiky, ve finále porazil TK AGRO-
FERT Prostějov 5:4, stejným poměrem vyhrál tým 
z Prostějova šampionát staršího žactva a opět 

byl ve finále tým Sparty. Sparta má novou teni-
sovou školičku, vede jí Blanka Heřmanová, jako 
trenéři v ní působí Alice Riklová, Jiří Šmíd, Hana 
Nedělová, Irena Jančarová a Alena Vašková. 
David Havel je hlavním trenérem akademie, 
dále v ní jsou Ondřej Dohnal, Ivan Jankovský 
a Karel Jílek. Tenisová akademie se díky spo-
lupráci se společností Prince jako první v Čes-
ké republice stala součástí prestižní Prince Plug-
ged In Academy. Do Evropy byl tento projekt 
rozšířen v roce 2006 a nyní je deset akademií 
mj. ve Španělsku, Itálii, Švédsku, Velké Británii, 
Rusku, Lucemburku. Nejznámějšími akademie-
mi jsou Nicka Bollettieriho a Saddlebrook.

Letos se ve Stromovce konaly tři mezinárod-
ní turnaje – ITF Womens 50 tis. USD Sparta  
Prague Open, dále juniorský turnaj ITF 4 do 18 
let Moravia Steel Sparta Cup a Tennis Europe 
kategorie 3 do 14 let Eurovia Sparta Cup. Ne-
chyběl ani společenský turnaj JÁGR Team Ten-
nis Cup, kterého se zúčastnil jako host také  
premiér Petr Nečas, hokejové hvězdy a další 
osobnosti. Velký zájem byl o sparťanský seriál 
turnajů pro mladičké naděje pod názvem Prin-
ce babytenis Tour. Kateřina Siniaková, Kristýna 

Roučková, Sandra Mateková a kapitán Daniel 
Filjo získali zlaté medaile na zimním ME družstev 
v Průhonicích. Kateřina Siniaková vyhrála zimní 
mistrovství republiky ve dvouhře starších žákyň 
a na Mistrovství Evropy jednotlivců se probojo-
vala do finále. Kristýna Roučková vyhrála let-
ní mistrovství republiky st. žákyň. Trenérský kádr 
posílil zkušený daviscupový trenér Josef Čihák, 
který v minulých letech úspěšně spolupraco-
val s Denisou Chládkovou a Ivo Minářem. Pavel 
Štaubert a Petr Nouza se na letním mistrovství 
republiky probojovali do finále. Klára Zakopa-
lová postoupila na světovém žebříčku WTA na  
27. Místo WTA, především díky finále v Kodani  
a vítězstvím v Marseille, na konci září se navíc 
probojovala do finále v Soulu. 

„Tenisová Sparta má novou tvář, změnila se 
a poděkování patří všem, kteří se o to zaslou-
žili. O Spartě se začalo hovořit s mnohem vět-
ším respektem a to je dobře. Náš tenisový klub 
má opravdu všechny podmínky pro to, aby se 
dostal do úplné špičky české tenisové scény,“ 
říká Michaela Soukupová-Peterová, ředitelka  
TK Sparta Praha.

„Musíme se snažit vychovat mladé, kteří budou 
mít vztah ke Spartě, bude jim pro Spartu bít srdce.  
A třeba jednou budeme mít na Spartě hráče či 
hráčky, kteří vyjdou z našeho klubu a budou patřit 
k nejlepším u nás.“

David Kunst, 
šéftrenér TK Sparta Praha

Třetí klub v pražské historii

V květnu 1905 se na tenisové mapě hlavního 
města objevil třetí český klub – Sparta Praha.  
Po I. ČLTK Praha, který má v rodném listě za-
psán rok 1893, druhý pražský tenisový klub LTC 
vznikl v roce 1904. Tenisté byli třetím do par-
ty v rámci AC Sparta – po fotbalistech (1893)  
a hokejistech (1904). Tenisté Sparty, pod ná-
zvem Spartak Praha Sokolovo, vybojovali pr-
venství v premiérovém ročníku nejvyšší domá-
cí soutěže družstev v roce 1951. Jaká byla teh-
dy vítězná sestava? Bečka, Zábrodský, Douša,  
Papík, Zacpálek, Pařízek, Macas, Holečková,  
Pilařová, Hrachovinová. Od toho roku hrála 
Sparta mistrovství republiky pravidelně, získala 
celkem desetkrát titul, naposledy v roce v roce 
2000. Ve skupině tehdy vyhrála nad TK AGRO-
FERT Prostějov a na Spartě pak porazila I. ČLTK 
Praha 5:3. Jaká byla poslední vítězná sesta-
va Sparty ve finále? Vaněk, Kralert, M. Štěpá-
nek, Fukárek, Suk, Paštiková, Koukalová, Bobko-
vá. TK Sparta Praha vyhrála titul v letech 1951 
jako Sparta ČKD Sokolovo, 1970-1976 Sparta 
ČKD Praha, 1979-1980 Sparta ČKD Praha, 2000 
TK Sparta Praha.
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ADVANTAGE2011
Ivan Lendl - Do Ostravy se moc těším

Najdete tvář Björna Borga? Wimbledon 1980
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Ivan Lendl si po letech zahraje v rodné zemi, 
5. listopadu představí v ostravské ČEZ Aréně  
v rámci exhibice Advantage Tennis 3. Jeho sou-
peřem bude slavný Švéd Björn Borg, dalšími  
aktéry exhibice Mats Wilander a Miloslav Mečíř. 

„To se ani nedá popsat, jak strašně moc se do 
Ostravy a na tu exhibici těším. Když byla loni  
exhibice v Praze a stál za ní Mirek Černošek  
a v novinách pak proběhlo, že by měl v Ostra-
vě hrát Borg a byl tam dodatek, že jeho soupeř 
by měl být Američan, tak jsem mu hned napsal,  
že bych chtěl být tím – v uvozovkách Američa-
nem,“ říkal Lendl před měsícem. „A jsem moc 
rád, že jsme se domluvili a – prostě, nechci se 
opakovat, do Ostravy se moc těším a nemohu se 
dočkat. Mám tam hodně známých, které jsem 
třicet let neviděl, nebyl jsem ani v nové ostrav-
ské hale, říkají o ní, že je pěkná, znám se dobře  
i s Frantou Černíkem, doufám, že se  mi podaří  
vidět i nějaký zápas vítkovických hokejistů.“

S Björnem Borgem máte pasivní zápasovou  
bilanci 2:6. V čem byla Švédova síla? „Borg je 
čtyři roky let starší a když mi bylo osmnáct, tak on 
už měl šest Grand Slamů, třikrát vyhrál Wimble-
don a třikrát Roland Garros. Bylo mi sedmnáct 
a on už byl světovou jedničkou. Řekl bych to tak-
hle, Borg byl první na světě a já teprve stoupal 
nahoru. To byl první velký rozdíl, který určoval 
vzájemnou zápasovou bilanci. Těch dvou vítěz-
ných zápasů nad ním si hodně vážím – v osm-
desátém roce jsem ho v Basileji porazil v pěti 
setech a v druhém zápase ve stejném roce  
v Torontu ve druhém setu vzdal. Vždycky jsem 
si Borga moc vážil, on byl už v té době jasně 
nejlepším světovým hráčem, kdežto já byl mla-
dý kluk, který jezdil po turnajích, sbíral zkuše-
nosti a snažil se vyhrávat. Bylo by špatné a vůči 
mě nespravedlivé, aby nás dva někdo považo-
val za vrstevníky, my jsem byl každý někde jinde. 
Už jsem řekl, Borg byl o čtyři roky starší a to bylo  
v té době ve špičkovém tenise strašně moc.“

Šestnáctého září 1979 se Ivan Lendl poprvé 
představil v Praze v Davisově poháru, ve finá-
le Evropského pásma nastoupilo Českosloven-
sko proti Švédsku a Lendl první den proti Bor-
govi. Byl to jejich druhý vzájemný zápas. Lendl  
tehdy prohrál 4:6, 5:7, 2:6. Jak viděl v roce 1979 
zápas nehrající kapitán Antonín  Bolardt?: „Co 
mě šokovalo, byla hra Lendla. Čekal jsem na 
jeho utkání s klidem, ale právě Lendl mě z něho 
vyvedl. Čím? Svou hrou. Začal tak neuvěřitel-
ně skvěle, že měl najednou i šance na vítězství. 
Rozhodně k němu v prvních dvou setech ne-
měl o moc dál než Borg. Jenže Borg je přece 
jenom mašina, precizně seřízený tenisový stroj. 
Ivan si ani neuvědomoval, jak strašně ho Borgo-
va obrana vyčerpává. Hrát proti Borgovi je jako 
hrát proti zdi – a ta nikdy neprohrává. Ivan mu-
sel riskovat, stále se tlačil na síť, to bylo správ-
né, zezadu Borga nepřehraje nikdo. A přitom je  
Borgova hra až neuvěřitelně jednoduchá. Má 
prostě dva dokonalé liftované údery – zprava 
a zleva, ty jeho „kopečky“, pololoby. A pak má 

strašně rychlé nohy, vždycky je u balónu včas. 
Ivan i přes porážku odehrál vynikající zápas.“

V neděli 18. září 1979 nastoupil Lendl proti  
Johanssonovi, hrál o třetí vítězný bod. Tady je 
hodnocení Antonína Bolardta. „Víc než pět ho-
din trval Lendlův boj. Nejdelší singl, jaký jsem za 
jedenáct daviscupových let na kapitánském 
křesle, proseděl. Ivan dnes prošel ohněm. Jeho 
juniorský titul mistra světa nebyl proti dnešku  
ničím. Vůbec se mu nedařilo tak, jako proti  
Borgovi a dvakrát už to vypadalo, že nakonec 
prohraje. Kdyby prohrál i druhý set a moc k tomu 
nechybělo, tak by zápas nepochybně ztratil.  
Bolel ho loket, ještě že se doktoru Stejkalovi po-
dařilo mu ho o přestávce rozmasírovat.  Nako-
nec se Ivan v pátém setu přece jen prosadil se 
svým útokem. Ten set byl setem pravdy a Ivan 
dokázal, že bude jednou opravdu velkým hrá-
čem, má šanci být nejlepší na světě, vůli na to 
má.“ Tolik Antonín Bolardt v září 1979.

 

2011

Zápasová bilance Borg – Lendl 6:2

1979, Montreal, semifinále, tvrdý  
povrch, Borg 6:3, 6:1

1979, Praha, DC, antuka, Borg 6:4, 
7:5, 6:2

1980, Monte Carlo, 4. kolo, antuka, 
Borg 6:2, 6:2

1980, Basilej, finále, tvrdý povrch, 
Lendl 6:3, 6:2, 5:7, 0:6, 6:4

1980, Toronto, finále, tvrdý povrch, 
Lendl 4:6, 5:4, skr.

1980, New York, Masters, finále,  
koberec, Borg 6:4, 6:2, 6:2

1981, Paříž, Roland Garros, finále,  
antuka, Borg 6:1, 4:6, 6:2, 3:6, 6:1

1981, Stuttgart, finále, antuka, Borg 
1:6, 7:6, 6:2, 6:4

Štvanice, DC, pátek 16. září 1979, Lendl nastoupil 
proti Borgovi

Za vteřinu naskočí stav pátého setu – 8:6, Borg popáté vyhrává Wimbledon, 1980
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Zatímco Borg svým tenisem a vystupováním vyvolával borgománii, Lendl svým přístu-
pem nadchl jen ty, kteří byli schopni ocenit jeho cílevědomost a urputnost, s jakou se  
držel na tenisovém trůně. Jen málokoho si k sobě připustil. Určitě dobře věděl, proč. 
„Není nikdy dobré přátelit se soupeři. Nevyplácí se to. A tak můj postoj mi skutečně vynesl  

nejeden úspěch, ale možná také mnoho nepřátel,“ říkal Ivan Lendl.

„Na to, jaká jména tihle hráči mají, je jejich přístup k finančním otázkám velice vstřícný.  

S Ivanem Lendlem mám nadstandardní osobní vztah díky aktivitám z minulosti,  

s Björnem Borgem máme excelentní vztahy přes Karla Nováčka a Matse Wilandera. Když  

to srovnám s minulými akcemi, bylo to nejjednodušší jednání, jaké jsme absolvovali.“

Miroslav Černošek

„Jednání netrvalo dlouho. Ivan byl velmi vstřícný, je to dokonalý profesionál, je ra-
dost s ním spolupracovat.  Ivan měl zájem startovat v České republice, zvlášť doma  
v Ostravě,“ 

Petra Píchalová-Langrová, manažerka projektu na tiskové konferenci

V rámci projektu společnosti Česká sportovní Advantage Tennis se v České republice představi-
li v roce 2008 Pete Sampras a Radek Štěpánek, v roce 2009 Stefan Edberg, Mats Wilander, Hen-
ri Leconte, Carl-Uwe Steeb, Eric Jelen, Karel Nováček, Miloslav Mečíř, Balázs Taróczy a jako host  
Boris Becker.

Björn Borg 

6. června, Švédsko, je považován za jednoho z nejlepších tenistů všech dob.  
23. srpna 1977 se stal poprvé světovou jedničkou, naposledy kraloval žebříčku ATP 
v červenci 1981. Nejlepším světovým hráčem byl celkem 109 týdnů. Za svou karié-
ru vyhrál 64 turnajů ATP ve dvouhře, z toho 11 grandslamových. French Open vyhrál 
v letech 1974, 1975, 1978-1981, ve Wimbledonu kraloval pětkrát za sebou 1976-1980. 
Nikdy nezískal titul na US Open, ačkoliv byl čtyřikrát ve finále. V letech 1978 podle-
hl Jimmy Connorsovi, v letech 1980 a 1981 pak Johnu McEnroeovi. V roce 1987 byl 
uveden do Mezinárodní tenisové síně slávy.

Borg ve finále Wimbledonu 1979 a jeho čtvrtý titul 

Borg vyhrává potřetí Wimbledon, ve 
třech setech poráží Connorse, 1978
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VKPROSTĚJOV
Jak budeme kráčet Evropou? 

VK Modřanská Prostějov 2010/2011, vrchní řada zleva Martin Hájek, statistik týmu, Ondřej Hubáček, PR manažer, Tina Lipicerová, Soňa Nováková, Veronika 
Hrončeková, Gabika Tomašeková, Tatiana Artmenková, MUDr. Pavel Navrátil, lékař týmu, Jan Müller, masér, spodní řada zleva Lubomír Petráš, asistent trenéra,  
Ivana Bramborová, Šárka Kubínová, Markéta Chlumská, Miroslav Čada, trenér, Solange Soaresová, Anna Velekiyová, Darina Košická a Peter Goga, sportovní  
manažer.
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VK Modřanská Prostějov vstupuje premiérově do sezóny plné Evropy, potřetí 
bude hrát v Champions League, poprvé se představí ve Středoevropské lize, 
MEL Cupu. Los Champions League byl tradičně tvrdý, majitelé kubu si už na to 
ale zvykli, dveře do nejprestižnější světové volejbalové soutěže nám už potře-
tí za sebou otevřela díky prozíravé klubové diplomacii divoká karta a ta nás  
zákonitě hodila do čtvrtého výkonnostního koše. „Naše základní skupina je 
hodně těžká. Na druhou stranu pro fanoušky Prostějova jde o nadmíru zajíma-
vé týmy, na které určitě bude stát za to – přijít se podívat. Věřím, že zažijeme  
podobně nádherné souboje jako v uplynulém ročníku Ligy mistryň – a znovu 
se šťastným koncem. Trenér určitě dá dohromady kvalitní družstvo a připra-
ví jej natolik, aby uspělo jak v Champions League, tak ve Středoevropské lize  
i v českých soutěžích,“ konstatoval před sezónou Tomáš Medek, generální 
ředitel Modřanská potrubní a. s., která prakticky od začátku stojí za úspěchy 
prostějovského volejbalu. Potřetí tedy vstupuje VK Modřanská Prostějov do  
těžké evropské konkurence.

PROSTĚJOV

Připomeňme už tradiční věty šéfa prostějovské-
ho volejbalu, předsedy Správní rady VK Pros-
tějov a jednatele TK PLUS Mgr. Petra Chytila.  
„Uvědomujeme si, že máme před sebou zase 
výš nastavenou laťku, na druhé straně se potvr-
dilo, že filozofie řízení našeho klubu je správná. 
Ano, chceme obhájit všechny tituly, které jsme 
v uplynulé sezoně získali, je to odpovědnost  
k našim obchodním partnerům, stejně jako k ve-
řejnosti v našem regionu. Věříme, že se nám to 
podaří, kouč Miroslav Čada se svým realizačním  
týmem opět dostal plnou důvěru, tým byl posí-
lený podle jeho představ, i když musíme přiznat, 
že jsme se do žádných finančních dostihů s klu-
bovými velmocemi pouštět nemohli. Naprostá 

většina našich soupeřů v Champions League  
a někteří ze Středoevropské ligy se pohybují 
v úplně jiných rozpočtových relacích. To ale ne-
znamená, že zápasy v Lize mistryň musí být vždy 
soupeřením klubových rozpočtů, konečně do-
kázala to i loňská sezóna a náš postup ze zá-
kladní skupiny,“ dodává předseda Správní rady 
VK Prostějov Petr Chytil. „V tak nabité soutěži ne-
mohou být průměrné týmy, startuje to nejlep-
ší, co volejbalová Evropa nabízí a dobře víme, 
že projít dál z velice náročné skupiny bude  

nesmírně obtížné. Snad se to povede, reálná 
šance spočívá v postupu ze třetího místa s dob-
rou zápasovou bilancí. Kouč Čada v minulé se-
zóně dokázal, že je to možné, také jsme měli 
těžkou skupinu. Už start v Champions League je 
však pro náš klub velice prestižní, opět nabíd-
neme nejen našemu regionu, ale celému čes-
kému volejbalu start vynikajících evropských 
týmů.“

S novou soutěží Středoevropskou ligou, MEL  
Cupem se také nabízí i nová pořadatelská  
šance! Už na začátku sezóny bylo jasné, že pro-
stějovský management TK PLUS nemůže usilo-
vat o pořádání závěrečného Final Four Cham-
pions League, rozhodujícím důvodem je malá 

kapacita haly Sportcentra DDM a přestavit  
prostějovský volejbal v jiném městě? Ne, to by 
nemělo smysl a naprosto by to odporovalo fi-
lozofii klubového managementu. „Do tohoto 
projektu jsme vstupovali především proto, že 
jsme chtěli zviditelnit naše město, region a celý  
Olomoucký kraj. Jsou to partneři většiny na-
šich projektů a spolupráce s nimi si velice vá-
žíme,“ říká šéf prostějovského volejbalu Petr 
Chytil. „A nesmíme zapomínat ani na naše vyni-
kající fanoušky, jsou jasně nejlepší a nejobětavější 

„Kouč Miroslav Čada se svým realizačním týmem 
opět dostal plnou důvěru, tým byl posílený podle 
jeho představ, i když musíme přiznat, že jsme se do 
žádných finančních dostihů s klubovými velmoce-
mi pouštět nemohli. Naprostá většina našich sou-
peřů v Champions League a někteří ze Středoev-
ropské ligy se pohybují v úplně jiných rozpočtových 
relacích.“

Petr Chytil
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u nás. Hodně nám na nich záleží, stejně jako 
na zájmu prostějovské veřejnosti. I proto bude-
me určitě usilovat o závěrečný finalový turnaj 
Středoevropské ligy,“ dodává Chytil. „Chceme 
se pohybovat v této soutěži mezi nejlepšími  
a jednoznačným cílem je postup do finálové-
ho turnaje,“ prohlásil kouč Čada před sezónou. 
Final Four Středoevropské ligy se koná v polovi-
ně března příštího roku.

Los prostě musí vzít Hanačky na vědomí, 
v Champions League – stejně jako loni – je 
čekají tři špičkové kluby – Villa Cortese je fi-
nalistou uplynulé sezony italské nejvyšší soutě-
že, Cannes skončilo v Lize mistryň třetí a Lodž 
vyhrála Polský pohár, v něm vyřadila Bielsko- 
Bialu i Muszynu a zopakování loňského postu-
pu ze základní skupiny bude hodně těžké. Pří-
mo do play-off jdou první dva týmy a favorit-
kami prostějovské skupiny D jsou hlavně ital-
ské Cortese a francouzské Cannes. Přijatelným  
protivníkem bude snad polská Lodž. 

Co říkal o našich soupeřkách v Champions  
League kouč Miroslav Čada? „Villa Cortese je 
vicemistrem Itálie, ve svém středu má řadu hráč-
ských hvězd: například nahrávačku národního 
výběru USA Burkeovou, italské reprezentantky 
Cordulovou a Anzanelovou či největší osobnost 
týmu, kubánskou smečařku Aguerovou. Ta je na 
úrovni Gamovové a co do úspěšnosti vycházela 
na vrcholných akcích ještě lépe než ona. Je sku-
tečně vynikající, což platí o celém Cortese. Ital-
ská liga – série A má vynikající úroveň, družstvu 
Pesara se podařil hattrick – dokázalo obhájit ti-
tul z minulých dvou sezon, ve finále po velkém 
boji porazilo Pesaro právě tým Villa Cortese. Co 
se týká Cannes, jde o účastníka Final Four uply-
nulého ročníku Ligy mistryň, který také dispo-
nuje velmi silným kádrem v čele s Ravaovou,  
Ortolaniovou, Janevovou a dalšími hvězdami. 
Zapomenout nesmíme ani na kvalitu polské 
Lodže, jež vyhrála tamní pohár a tím se kvali-
fikovala do Champions League. Na své cestě  
přitom porazila v semifinále Bielsko-Bialu a ve  
finále Muszynu, patří do trojice nejlepších týmů 
Polska. Navíc má být v létě posílena o brazilskou 
smečařku Teixeirovou a polskou smečařku Mi-
rekovou, v obou případech se jedná o repre-
zentantky. Všechny tři soupeře ve skupině tudíž 
máme nesmírně silné, příznivci se mohou těšit 

na elitu evropského ženského volejbalu.“

Letos poprvé se tým VK Modřanská představí 
na dvou evropských volejbalových frontách. 
„Ve Středoevropské lize, MEL Cupu chceme do-
kázat, že patříme mezi kvalitní evropské týmy  
a budeme útočit na špičku této soutěže, 
v Champions League se budeme snažit pre-
zentovat jako celek, který dostal volnou kar-
tu po zásluze a bojovat o postup ze skupiny.  

V každém případě vstupujeme do nejkvalitněj-
ší sezóny v historii československého i českého  
týmového volejbalu,“ dodává Čada.

„Na diváky čekají v Champions League fantastic-
ké zápasy, z pohledu postupu je to ale nesmírně 
těžká skupina. Pokud se však chceme porovná-
vat s nejlepšími týmy Evropy, nemůžeme si vybírat. 
Máme dostatek času na přípravu. Budeme praco-
vat na tom, abychom v Lize mistryň překvapili.“

Miroslav Čada
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Champions League 
2010/2011
skupina D: 

24. 11.  VK Modřanská Prostějov –  

 RC Cannes

1. 12. MC-Carnaghi Villa Cortese  

 – VK Modřanská Prostějov

8. 12. VK Modřanská Prostějov –  

 Organika Budowlani Lodž

15. 12. Organika Budowlani Lodž –  

 VK Modřanská Prostějov

5. 1. VK Modřanská Prostějov –  

 MC-Carnaghi Villa Cortese

11. 1. RC Cannes – VK Modřanská  

 Prostějov



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 
Jeruzalémem, 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 radni-
ce 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 nezná-
mého 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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Kdo přišel na Hanou? Univerzálka Anna Veli-
kiyová (Izrael), 27 let, smečařka Tina Lipicerová  
(Slovinsko), 30, blokařka Veronika Hrončeková, 
(Slovensko), 20, smečařka Darina Košická (ČR), 
20, nahrávačka Šárka Kubínová (ČR), 22 a jako 
poslední smečařka Táňa Artmenková (Izra-
el), 33 let. Ano, šest nových hráček bude hájit 
barvy VK Modřanská Prostějov v nové sezoně.  
Budoucí hvězdou nových šampionek by se 
měla stát také nejlepší izraelská hráčka Anna 
Velikiyová – původem z Uzbekistánu. „Anna je 
stejně kvalitní hráčka jako byla Kim Glassová. 
Měla by ji zcela nahradit. Se slovenskou repre-
zentací jsme proti ní hráli v kvalifikaci mistrov-
ství Evropy a musím říct, že je opravdu výborná. 
Dost si od ní slibujeme,“ prohlásil trenér Miroslav 
Čada. A také Slovinka Tina Lipicerová, která při-
chází z italského celku FV Castellana Grotte, 
by měla být velkou týmovou oporou. „Tina 
je zase zkušená smečařka, která přichází místo 
Juliany Valenteové. Z pohledu schopností jsou  
to naprosto adekvátní náhrady.“ 

O Táně Artmenkové se říká, že má dosahy na 
smeči a na bloku 310 a 300 centimetrů, ve své 
kariéře zatím působila – 1998-2000 Marsi Paler-
mo (Itálie), 2000-2001 Reggio Calabria (Itálie), 
2001-2003 Rexona Curitiba (Brazílie), 2003-2005 
Marche Jesi (Itálie), 2005/06 Unicom Sassuo-
lo (Itálie), 2006-2008 Olympiakos Pireus (Řec-
ko), 2008 Sirio Perugia (Itálie), 2008-2009 Sea  
Urbino (Itálie). Artmenková je opravdu úcty-
hodná klubová světoběžnice! „Je to velice zku-
šená hráčka, která během své bohaté kariéry 
nastupovala v Rusku, v Německu, v Polsku, v Itálii,  
v Řecku a dokonce i v Brazílii. Jde o stoprocentní  

profesionálku, jejíž volejbalové kvality jsou nezpo-
chybnitelné. Počítáme s ní na pozici smečařky,  
zatímco Anna Velikiyová půjde na univerzál,“ 
konstatoval kouč VK Prostějov Miroslav Čada.  
Po příchodu Artmenkové, která nahradila 
Ogonnu Nnamaniovou, je družstvo kompletní. 
Obě posily – Anna Velikiyová a Táňa Artmen-
ková se připravovaly s izraelskou reprezentací 
na poslední fázi kvalifikace na mistrovství Evro-
py. „Táňu jsem sledoval při zápasech slovenské 
a izraelské reprezentace. Patří mezi nejlep-
ší hráčky svého národního týmu. Bude to vel-
ká posila.“ Kouč Čada si hodně slibuje také od 
Šárky Kubínové. Reprezentační nahrávačka  
přichází z Brna a měla by krýt záda Soně Nová-
kové. „Je to mladá hráčka s velkou budoucnos-
tí. Proto jsme s ní uzavřeli delší kontrakt a věřím, 
že se prosadí,“ říká prostějovský kouč. 

Do zvláštní situace se dostala Slovenka Vero-
nika Hrončeková, přišla na Hanou s tím, že by 
měla nahradit oporu týmu Miladu Spalovou. Ta 
z týmu odešla na mateřskou dovolenou, netr-
valo dlouho a provdaná Spalová-Bergerová se 
zase vrátila a na jak dlouho, to se teprve uvidí. 
Zkušená blokařka je tedy znovu v hráčském ká-
dru VK Modřanská Prostějov, majitelé klubu se  
s nejlepší českou hráčkou dohodli na spolu-
práci do konce listopadu. „Jsem ráda, že můžu 
pokračovat do doby, než půjdu na mateřskou. 
Myslím si, že s touto variantou jsou spokojeny 
obě strany,“ myslí si Milada Bergerová. „Navíc 
mám Prostějovu hodně co vracet. Oni mi straš-
ně pomohli po operaci ramene, kdy na mě  
nespěchali a také mi zajistili skvělou rehabi-
litaci. Prostějov je takový můj domovský klub,  

VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV

Nejlepší tým v historii?

Co považoval kouč Miroslav Čada před letošní sezónou za nejsložitější? „Dát 
družstvo dohromady! Každá hráčka přišla jako hvězda a mohla si myslet, že to 
v Prostějově bude hlavně o ní. Volejbal je však kolektivní sport, takže bylo důle-
žité naladit celý mančaft na stejnou vlnu, aby jedna druhou respektovaly. To je 
rozhodující. Když se nám to podaří, může to být nejlepší sezóna v historii prostě-
jovského volejbalu,“ konstatoval zkušený kouč Čada v průběhu přípravy. „Mys-
lím si, že do Prostějova přišly kvalitní hráčky, podařilo se nám tým hodně posí-
lit. Všichni dobře víme, že špičkový sport je především o klubových rozpočtech, 
majitelé se nám snaží vytvářet určitě nejlepší podmínky v České republice. Na 
druhé straně bych ale rád přidal, že to vždycky není o těch největších peně-
zích, ale i o týmové soudržnosti, atmosféře, o dobrém týmovém skautingu. Ješ-
tě jednou opakuji, se složením našeho týmu jsem spokojený, určitě z něho bude 
vyzařovat vnitřní síla a věřím, že v těžké evropské kondici ukážeme svou kvalitu.“

2010/11
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strávila jsem tady dvě sezony, máme tu výbor-
né podmínky a zázemí. Proto jsem se takhle 
rozhodla,“ dodávala Milada Bergerová. „Cori-
na Ssuschkeová bude právě až do půlky listo-
padu pobývat s německou reprezentací, jež  
startuje na letošním mistrovství světa. Abychom 
měli v úvodu nové sezony tři blokařky, využi-
li jsme možnosti dohodnout se na pokračová-
ní spolupráce s Miladou Spalovou, která zatím 
neotěhotněla. Po návratu Coriny z MS do Pros-
tějova si pak s Miladou řekneme, co a jak dál, 
dle aktuální situace,“ konstatoval sportovní ředi-
tel VK Peter Goga. Dvacetiletá Veronika Hron-
čeková má juniorské i ženské tituly mistryň slo-
venské extraligy, patří do národního výběru své 
země, v minulé sezóně byla vyhlášena nejlepší 
blokařkou Slovenska. Nebojí se velké konkuren-
ce v Prostějově? „Dokud člověk takový tlak ne-
zažije, nemůže vědět, jak na něj bude reagovat, 
ale já věřím, že psychiku zvládnu. Jsem totiž typ, 
který si s podobnými věcmi moc neláme hlavu, 
hlavně na Champions League se spíš těším, než 
že bych se jí obávala.“ O místo v týmu bude bo-
jovat také odchovankyně frýdecko-místeckého 
volejbalu Darina Košická, která na Hané pode-
psala smlouvu na tři sezony. „Jedná se o mla-
dou perspektivní hráčku, která jde nahoru a ur-
čitě si místo v kádru najde,“ konstatoval Čada. 
Ona sama se dlouho rozhodovala, zda přijít do 
tak silného týmu. „Všichni mi říkali, ať tuto fan-
tastickou nabídku využiju. Vím, jdu na zkušenou, 

do výborného týmu, mám šanci hrát Champi-
ons League a také je mi jasné, že zpočátku asi 
moc hrát nebudu, ale budu se snažit prosadit,“ 
říká sympatická Darina Košická.

Na začátku srpna začala v Prostějově přípra-
va na novou sezónu, v druhé polovině měsíce 
se prostějovské volejbalistky vydaly na kondič-
ní soustředění do Bojnic. Vedle Gabiky Toma-
šekové, Ivany Bramborové, Solange Soareso-
vé a Markéty Chlumské, která ještě v minulé  
sezoně nastupovala na palubovku s dívčím 
jménem Tomanová, s týmem trénovaly nové 
posily Prostějova – Šárka Kubínová, Darina  
Košická, Tina Lipicerová a Veronika Hrončeko-
vá. „To byl také jeden z cílů soustředění. Potře-
bujeme dát dohromady tým, který spolu bude 
vycházet i mimo kabinu. To se pak projeví i na 
palubovce,“ tvrdil Čada. Do tréninku po dovo-
lené naskočila Milada Bergerová za svobodna 

Spalová a také nové zahraniční posily – Anna 
Velikiyová a Táňa Artmenková, které se záro-
veň připravovaly s izraelskou reprezentací na 
poslední fázi kvalifikace na mistrovství Evropy,  
i proto nastoupily v přípravných duelech na 
druhé straně sítě. „Jejich zabudování do týmu 
nás ještě čeká, ale jsem přesvědčený o tom, že 
si s tím poradíme,“ prohlásil Čada. 

Jaký přípravný zápasový program měly před 
sebou Hanačky? Zápas s izraelskou reprezen-
tací, s ní vyhrály všechny čtyři sety, v polském  
Bielsko-Biala se VK Modřanská stala sou-
částí slavnosti otevření nové haly, prostějov-
ské volejbalistky těsně prohrály, svedly však  
s jedním z nejlepších oddílů Polska Aluprof  
Bielsko-Biala naprosto rovnocennou partii. 
V polovině září odjely volejbalistky na soustře-
dění do Itálie, pak následoval turnaj v Polsku  
a velkým přínosem bylo i to, že koncem září  
přijel do Prostějova na tréninkový kemp trénin-
kový kemp ruský velkoklub Zarečie Odincovo, 
který startuje v Champions League ve skupině 
A. „Každý zápas s takovým silným soupeřem je 
v přípravě hodně cenný,“ pochvaloval si kouč 
Čada, který tento duel považoval za ideální  
generálku na Středoevropskou ligu.

Co má VK Modřanská Prostějov před sebou? 
Zcela jasně kralovat české volejbalové scé-
ně – obhájit extraligový titul, dvojnásobné vo-
lejbalové mistryně republiky vynechají základní 

část extraligy a o český titul budou bojovat až  
v play-off, vyhrát Český a Česko-Slovenský po-
hár, předvádět prostějovským fanouškům, kteří 
jsou nejlepší u nás, atraktivní volejbal.

A také stále přesvědčivěji dokazovat svou kva-
litu i v mládežnickém volejbalu. Kadetky po-
stoupily do extraligy, juniorská kategorii se  
posunula do první ligy. „Za tři roky fungování 
našeho klubu jsme prostějovskou volejbalovou 
mládež hodně posunuli dopředu, což je zásluha 
všech mládežnických trenérů v čele se Slávkem  
Matějem,“ zdůrazňuje klubový sportovní ředitel 
Peter Goga.

„Potvrdit, že jsme na domácí scéně jasně nej-
lepší, považuji za naprostou samozřejmost. Když 
se dívám na poslední dvě mistrovské sezóny,  
tak máme zatím určitě nejlepší tým,“ říká kouč 
Miroslav Čada. „Musíme ale dokázat svou sílu 
v Evropě, to je náš hlavní cíl před sezónou.“

VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV

Nejlepší tým v historii?

VK Modřanská 
Prostějov 2010/2011

Nahrávačky: Soňa Nováko-
vá, Šárka Kubínová. 

Blokařky: Corina Ssuschke-
ová, Milada Bergerová, Ga-
bika Tomašeková, Veronika 
Hrončeková. 

Smečařky: Ivana Brambo-
rová, Tina Lipicerová, Dari-
na Košická, Táňa Artmen-
ková. 

Univerzálky: Anna Velikiyo-
vá, Solange Soaresová, 

Libero: Markéta Chlumská.

„Potvrdit, že jsme na domácí scéně jasně nejlep-
ší, považuji za naprostou samozřejmost. Když se dí-
vám na poslední dvě mistrovské sezóny, tak máme 
zatím určitě nejlepší tým. Musíme ale dokázat svou 
sílu v Evropě, to je náš hlavní cíl před sezónou.“

Miroslav Čada
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BKPROSTĚJOV
Poletí Orli stejně vysoko?

BK Prostějov 2010/2011, vrchní řada zleva Tomáš Holešovský, asistent trenéra, Ladislav Tóth, Jaroslav Prášil, Gadri Nicholson, Kyle Landry, Radoslaw Hyzy, Jakub 
Krakovič, Vojtěch Bratčenkov, Peter Bálint, trenér, spodní řada zleva Luděk Olbert, masér, Eugene Lawrence, Benas Veikalas, Andrius Šležas, Petr Dokoupil, David  
Marek, Jaromír Boháčik, Lubomír Růžička, vedoucí A týmu a šéftrenér mládeže.
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PROSTĚJOV
Jaká bude letos Mattoni NBL? Základní část se bude hrát jen dvoukolově, bez 
sedminásobného mistra ČEZ Basketball Nymburk a poprvé také o zajímavou 
o finanční dotaci. Určitě je to motivace pro týmy ze středu tabulky, které se bu-
dou chtít dostat do první pětky. Po rozdělení na první a druhou šestku přistoupí 
do té první Nymburk a začne se od nuly. I týmy v druhé polovině budou mít po-
řád o co hrát, minimálně o záchranu a hlavně o zbývající čtyři místa do předko-
la play off. Tam se však body se základní části počítají. Dohrají však nejvyšší sou-
těž v současné finanční situaci všechny kluby? Jak se projeví na českém basket-
bale neúčast sedminásobného šampióna v základní části? Jeho start v Jadran-
ské lize přivede na českou basketbalovou scénu atraktivní týmy z bývalé Jugo-
slávie, domácímu fanouškovi však určitě budou chybět zápasy s týmy, které se 
nedostanou mezi pět nejlepších. Jak se bude dařit Prostějovským Orlům, budou 
mít jejich křídla stříbrnou barvu, obhájí loňské finále Mattoni NBL? 

Připomeňme pár vět, které zazněly před loňskou 
sezónou Prostějovských Orlů. Co říkal předse-
da Správní rady BK Prostějov Ing. Milan Matze-
nauer? „Chtěl bych, aby všichni, kteří k nám při-
jdou, měli pocit, že jdou někam, kde se bude bo-
jovat a bude se vítězit. Porážky se dají odpouštět, 
ale jen když se bojuje. Trenér Peter Bálint se ne-
chal slyšet, že – „chce sestavit tým tak, aby hráči 
byli povahově bezproblémoví, abych měl veške-
ré informace o jejich lidských stránkách a o tom, 
jak působí v internacionálním kolektivu.“ Chtěl 
se vyhnout problémům, které měl v předcháze-
jící sezóně. Kdo se snažil podívat za kulisy týmu 
BK Prostějov, hned poznal, že Prostějovským Or-
lům jakoby mnohem více záleželo na dokonalé  
a soudržné partě.  Ano, od začátku bylo jas-
né, že tým Prostějovských Orlů touží po úspěchu 
v Mattoni NBL, poprvé po dlouhé době se zdá-
lo, že tým chce táhnout za jeden provaz. A nyní 
před sezónou? „Atmosféra v týmu je velice dob-
rá, pozitivní, na hráčích je vidět, jak se těší na se-
zónu a chtějí uspět. Do mančaftu dobře zapa-
dl i pivot Nicholson, je to pohodář,“ tvrdil několi-
krát generální manažer Ing. Petr Fridrich, který je 
v této funkci už třetí sezónu a s přibývajícím ča-
sem dovede daleko intenzivněji vnímat basket-
balovou problematiku, navíc z pohledu důsled-
ného dodržování finančních mantinelů. 

Letos poprvé nebude hrát v základní části ČEZ 
Basketball Nymburk, premiérově bude starto-
vat v Jadranské lize. Neabsolvuje tedy základní 
fázi a vstoupí až do nadstavby (automaticky do  
finálové skupiny) společně s pěti nejlepšími  
celky po 22. kole.  

Do skupiny A1 postoupí prvních pět týmů po  
základní části. K nim se připojí jako šestý tým 
Nymburk. Hrát se bude opět systémem doma – 
venku. Všechny týmy ve skupině A1 budou za-
čínat od nuly. Ve skupině A2 nastoupí týmy ze  
šestého až dvanáctého místa, které se rovněž 
utkají dvoukolově doma – venku. Těmto týmům 
se budou započítávat výsledky ze základní čás-
ti. „Určitě je to škoda pro basketbalové fanouš-
ky, ale je to srovnatelné s rozhodnutím majitelů  
klubu VK Prostějov, volejbalistky také nebudou 
hrát základní část extraligy. Navíc do České re-
publiky přijedou vynikající týmy, Nymburk je po 
Maccabi Tel Aviv – hrál soutěž v sezoně 2002/03 

–  teprve druhým účastníkem mimo země z bý-
valé Jugoslávie. Partizan Bělehrad, Crvena zvez-
da Bělehrad, Cibona Záhřeb, Olimpija Lublaň – 
to jsou vynikající soupeři,“ říká generální mana-
žer Prostějovských Orlů. „Týmy z druhé poloviny 
tabulky nejvyšší soutěže sedminásobného šam-
pióna na své palubovce tedy neuvidí…“ Novin-
kou je rovněž předkolo play off, jež sehrají muž-
stva na 7. až 10. příčce konečného pořadí. Dal-
ší program vyřazovacích bojů už poté bude stej-
ný, jako v loňské sezóně, čtvrtfinále i semifinále 
na tři vítězství, finále na čtyři výhry. Jen zopakuj-
me, Prostějovští Orli tento systém doporučovali 
už několik sezón, většina klubů však byla proti. 
„Je dobře, že se bude hrát podle tohoto systému, 
vyzývali jsme k němu týmy již loni,“ konstatoval ge-
nerální manažer BK Prostějov Ing. Petr Fridrich. 
„Přinese to nejen ekonomické úspory, ale navíc 
nabídne fanouškům atraktivnější basketbal, ubu-
de zápasů, které měly výrazného favorita.“ 

Devět porážek v základní části Mattoni NBL byl 
v minulé sezóně nejlepší výsledek v klubové 
historii a škoda zbytečných porážek v Ostravě  
a Poděbradech. V šestiletém působení v Matto-
ni NBL to byla po sezóně 2006/2007 druhá stří-
brná medaile, navíc doslova vydřená ve složité  
semifinálové sérii s týmem Mlékárna Miltra Nový 
Jičín! Ta série určitě ozdobou loňské Mattoni 
NBL, měla v sobě všechno, co filozofie play-off 
nabízí – překvapivé výsledky, šance doma na 
definitivní konec, prohra, když se skoro mohlo 
slavit, znovu návrat na novojičínskou palubovku 
a rozhodujícím pátém zápase vítězství v Novém  
Jičíně a otevřené dveře do finále a k zápasům  
o titul! V předcházejících případech se vždy  
z dalšího postupu radoval prostějovský rival. Ne-
příznivou sérii Orli zlomili až loni! A finále? ČEZ 
Basketball Nymburk šel za sedmým titulem 
s naprostou jistotou, Orli kromě jednoho domá-
cího zápasu v rozhodující sérii s Nymburkem  
nezklamali. „Právě na atmosféře loňské sezóny 
chceme stavět i letos,“ říká generální manažer 
Ing. Petr Fridrich.

A kouč Peter Bálint? „Tento tým byl v něčem 
mnohem lepší než ty ostatní. Sešla se tu par-
ta kluků, kteří pracovali jeden pro druhého. Vě-
děli, jaký mají cíl. Neměli jsme žádnou hvězdu, 
žádného velkého hráče a to nás zdobilo celou  
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sezonu. Když nám to nešlo, vždycky se našel  
někdo, kdo tým táhl,“ říkal po skončení stříbrné 
sezóny a vše nasvědčuje tomu, že se snaží bu-
dovat tým s dlouhodobou perspektivou, chce, 
aby osa týmu zůstávala a k ní přicházely posily 
či se hledali hráči, kteří nahradí ty, co odejdou.

Vše nasvědčuje tomu, že BK Prostějov opět ve-
lice prozíravě a s rozvahou doplnil tým, udělal 
to dokonale už loni a letos by to mělo být pod-
le stejných not. „Vůbec se nedívám na jména. Ta 
mě nezajímají. Hráči mohou být sice bezejmen-
ní, ale mohou do týmu zapadnout velice dob-
ře a najednou se z nich stanou úplně jiní hráči 
než předtím nebo naopak do týmu nezapad-
nou. Budu se dívat až na herní výkon,“ říkal loni 
kouč Bálint a pak se ukázalo, že našel dokona-
lý recept na týmovou chemii. Už loni měl velkou 
odvahu a udělal velký řez v týmu jen proto, aby 
si hráči rozuměli. „I když jsme nehráli špatně, tak 
právě tyhle nedobré vztahy nás srážely dolů.“  

Bylo potřeba najít náhrady za Chána, Vese-
lovse a Skibniewského. Ze slovenského Pezin-
oku, odkud už do týmů Orlů přišel v minulé se-
zoně rozehrávač Eugene Lawrence, se na Ha-
nou vydal Američan Bertengeh O. Gadri-Nichol-
son, 208 centimetrů vysoký pivot, který běžně po-
užívá přezdívku Yemi. Absolvoval v roce 2006  
i dva NBA pre-draft kempy, do nejslavnější sou-
těže světa se ale ani jednou neprobojoval.  
Bývalý hráč Denveru následně zamířil do Belgie 
a poté do Španělska, kde působil v týmu CD Vil-
la de Los Barrios, předminulou sezonu pak na-
stupoval za bundesligový Eisbaeren Bremerha-
ven. Když mu minulý rok těsně před podpisem 
zkrachovala dohoda s bundesligovým celkem, 
odešel na Slovensko, odehrál tam velmi dobrou 
sezónu a vysloužil si titul nejlepšího pivota sezó-
ny slovenské ligy. „Možná bude trochu pohybli-
vější, protože není tak vysoký jako Aleš, takže by 
měl lépe běhat,“ věří Bálint. Další velkou posilou 
je osmnáctiletý Jaromír Bohačík z Ostravy. „Vyti-
poval jsem si ho už loni, chtěl jsem aby přišel, ale 
on že ještě zůstane rok v Ostravě. Teď se rozhodl, 
že naši nabídku přijme. Je to mladý kluk, já si mys-
lím, že jeden z nejlepších z ročníku 92 v republi-
ce. To ostatně ukazuje i na reprezentační úrov-
ni. Jsem rád, že se nám to povedlo, a doufám, 
že naše očekávání nezklame,“ přidává prostě-
jovský kouč. „Jaromír Bohačík je díky své výšce, 
pohyblivosti a kontrole míče schopen hrát na  
pozici středního rozehrávače i vyššího křídla. Je 
univerzálem, který se hodí v každém mužstvu.“

Jak odchovanec ostravské košíkové a jeden 
z nejlepších hráčů české „osmnáctky“, která 
postoupila na evropském šampionátu v izrael-
ském Tel Avivu mezi elitu, své možnosti na Hané?  
„Prostějov je pro mě určitě velká šance dostat se 
do mužského basketbalu, budu se snažit ji využít.“ 
Přitom chybělo málo a Bohačík do Prostějova 
neodešel. „Moc chtěl zůstat v Ostravě, ale bohu-
žel tam o mě nejevili žádný zájem, proto jsem mu-
sel zvolit angažmá mimo domov. Měl jsem více 
nabídek, ale ze všech nejvíc se mi líbila ta z Pros-
tějova. Doufám, že je to cesta správným směrem. 
Budu čekat na šanci, a když ji dostanu, snad ji 

využiji.“ Osmnáctiletý hráč se hanáckému celku 
upsal na dva roky. 

Na začátku června bylo rozhodnuto, že na Ha-
nou také přijde pětadvacetiletý český rozehrá-
vač David Marek, po šesti letech se vrací ze za-
hraničních palubovek. Začínal v Benešově a po 
čtyřech sezónách v pražské Spartě se zúčastnil 
Reebok Euro Campu v Trevisu a odtud odletěl 
hájit barvy amerického celku South Utah v rám-
ci divize NCAA. Po pěti letech v Americe

se pak přemístil do Španělska. Tam prošel řa-
dou kempů a nakonec zakotvil v týmu Xaco-
beo BluSens Obradoiro v nejvyšší španělské lize 
ACB. V té ale nedostával tolik příležitostí a přes 
tým Marin Peixegalego se přesunul do ligy LEB 
Silver a týmu Rosalia. Prošel třemi reprezentační-
mi výběry ČR a v minulém roce hájil naše barvy 
v kategorii mužů. Pozvánku dostal i letos a bude 
záležet pouze na něm, jestli se do užšího výbě-
ru trenéra Budínského dostane či nikoliv. Proč se 
rozhodl pro drez Prostějovských Orlů, když navíc 
dostal i další nabídky z české extraligy? „Z bas-
ketbalového hlediska se mi to zdálo jako nejlepší 
řešení pro růst mé hráčské kariéry. Mohl jsem se 
vrátit do Španělska, ale ambice Prostějova uspět 
v pohárové Evropě mě lákaly více. A to byl také 
hlavní důvod, proč jsem se rozhodl pro Prostě-
jov,“ říká David Marek.

BK Prostějov má už zavedený systém přípra-
vy, nechybělo v ní už tradiční nabírání kondice  
v Tatrách. Od začátku měl kouč Bálint jasno  
o sestavě Orlů, nikdo se nesháněl na posled-
ní chvíli. I tahle skutečnost pomáhá atmosfé-
ře v týmu. David Marek rychle doléčil problé-
my s achillovkou, trochu později nastoupily 
dvě litveské opory Veikalas se Šležasem a je-
diným otazníkem bylo – zda se kanadský pi-
vot Kyle Landry dostane do konečné dvanácti-
členné nominace na mistrovství světa. Nakonec 
se mu to nepodařilo, na poslední chvíli vypadl  
z kanadského výběru, zklamání však hodil rych-
le za hlavu, na úvodním přípravném turnaji Me-
moriálu Vladimíra Jasenčáka patřil k nejlepším  
a dotáhl svůj tým k celkovému vítězství.

Loňská sezóna určitě patří v historii k nejúspěš-
nějším, Prostějovští Orli získali neoficiální titul mis-
trů Moravy, v celkovém pořadí Mattoni NBL byli 
stříbrní, cenné je i to, že se týmu podařilo i přesto, 
že v základní části skončil na třetím místě. V Čes-
kém poháru sehráli v semifinále hodně vyrov-
naný duel s pozdějším vítězem ČEZ Basketball 
Nymburk a v boji o třetí místo přehráli ambicióz-
ní Pardubice. Stále častěji se hovoří o tom, že BK 
Prostějov má dobrou týmovou filozofii, ale je tře-
ba zdůraznit, že také patří jasně k ekonomicky 
nejstabilnějším týmům Mattoni NBL. Potvrzuje to  
i generální manažer Ing. Fridrich. „Všechno se 
odvíjí od ekonomického zajištění klubu. Kdyby 
tomu tak nebylo, nebyla by ani koncepce, ani 
systém. Samozřejmě je možné namítat, že dřív 
jsme byli rovněž ekonomicky zajištěni a koncep-
ce nebyla, přesto tvrdím, že až na prvním místě 
jsou peníze a pak může být systém. Ale v tomhle 
směru si určitě velmi vážím práce trenéra Bálin-
ta, který řekl před sezonou, že z týmu nebude  
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žádný hráč vyměněn a nikdo neodejde, to taky 
dodržel. Jediným odchodem byl Richard Leš-
ko, který však byl zraněný a měl to tak ve smlou-
vě.“ Tým má loňskou kostru, vedle posil se po-
dařilo udržet klíčové hráče Lawrence, Šlezase,  
Landryho, Veikalase, Hyzyho, z českých hráčů 
pokračují zůstávají Prášil, Dokoupil, Ladislav Tóth 
a Bratčenkov. Kouč Bálint měl určitě radost, že 
právě zkušené křídlo z Litvy Andrius Šležas, kte-
rý minulou sezonu nedohrál kvůli zranění a ve 
svých šestatřiceti letech dlouho zvažoval, jest-
li ukončit kariéru nebo pokračovat, se nako-
nec rozhodl ještě o rok prodloužit smlouvu. Šle-
zas se v posledním utkání proti Nymburku zranil 
a zpřetrhané šlachy na palci levé ruky ho vyřadi-
ly z následného play-off. Má zkušenosti z těžkých  
zápasů Euroligy, poháru ULEB, baltické či litev-
ské ligy a bude určitě opět jednou z největších  
týmových opor.

Mattoni NBL má před sebou jeden z nejsložitěj-
ších ročníků, kvalita nejvyšší soutěže stojí a padá 
se zajištěnými klubovými rozpočty. Šéf BK Pros-
tějov Ing. Milan Matzenauer dokázal zajistit roz-
počtovou jistotu na uplynulou stříbrnou sezó-
nu a vše nasvědčuje, že tomu tak bude i letos, 
ano, Matzenauer dělá všechno pro to, aby se-
zóna BK Prostějov – a nejen áčka – byla zajiště-
ná. Přesto generální manažer stále častěji zdů-
razňuje, že se Prostějovští Orli rozhodně nebu-
dou pouštět do žádných rozpočtových licita-
cí. „Letos bude Mattoni NBL určitě spořivější, než 
v letech minulých, stačí se podívat kolem sebe  

a hned je jasné, že financí na sport bude a je 
stále méně,“ říká Ing. Fridrich. „Nejde však jen 
o extraligový tým. Chceme i nadále pokračovat 
v dobré práci s mládeží, i na ni je potřeba zajis-
tit finance, aby nebylo přerušeno to, co oběta-
vým trenérům mládeže podařilo. Rád bych také 
připomněl dobrou spolupráci s prostějovskými 
školami. Finance na mládež se prostě musí na-
jít, i když se spoří a bude spořit na všech fron-
tách, rozhodně se však žádné radikální škrty 
v neprospěch mládežnického basketbalu dělat 
nebudou. Péče o mládež je u nás stále na kva-
litní úrovni, Lubomír Růžička jako šéftrenér mlá-
deže má velice dobrý přehled o talentech jak 
v regionu, tak v celé republice.“ Přesto – vnímají 
Prostějovští Orli, že i na ně mohou dolehnout  
finanční škrty? „Určitě se blíží doba, kdy v čes-
kém sportu a tedy i basketbale nebude dosta-
tek financí a zákonitě to postihne i Mattoni NBL. 
Rozhodně však skončí licitace některých hráčů, 
kteří si vybírali mezi kluby a nyní musí přistoupit 
na podmínky, které jsou v domácí soutěži nebo 
půjdou za atraktivnější nabídkou do zahraničí. 
Ale takových nabídek a klubů, kde by mohli hrát, 
moc není… Všechno nasvědčuje, že se trh s hrá-
či stabilizoval, jde jen o to – najít ty, kteří nejlépe 
zapadnou do týmu. Nakonec – není to dlouho, 
co jsem četl názor Jiřího Zídka, který říká, že i bas-
ketbalový Nymburk musí šetřit, že museli přijmout 
úsporná opatření. Mají užší realizační tým, museli 
se vzdát služeb zahraničního kondičního trenéra. 
Od klubového prezidenta mají jasný příkaz: šetřit, 
šetřit, šetřit. Jinde to nemůže být jiné…“

Los Mattoni NBL 2010/2011
1. kolo 9. 10.  BK Děčín-BK Prostějov, 

2. kolo 13. 10.  BK Prostějov-Basketball Brno, 

3. kolo 16. 10.  Basketbal Svitavy-BK Prostějov, 

4. kolo 20. 10.  BK Prostějov volno, 

5. kolo 23. 10.  BK Pardubice-BK Prostějov, 

6. kolo 27. 10.  Lokomotiva Plzeň-BK Prostějov, 

7. kolo 30. 10.  BK Prostějov-USK Praha, 

8. kolo 3. 11.  BK B & W Opava-BK Prostějov, 

9. kolo 6. 11.  BK Prostějov-BK Nový Jičín, 

10. kolo 13. 11.  BC Kolín-BK Prostějov, 

11. kolo 20. 11.  BK Prostějov-NH Ostrava, 

12. kolo 27. 11. BK Prostějov-BK Děčín, 

13. kolo 7. 12.  Basketball Brno-BK Prostějov, 

14. kolo 11. 12.  BK Prostějov-Basketbal Svitavy, 

15. kolo 18. 12.  BK Prostějov volno, 

16. kolo 8. 1.  BK Prostějov-BK Pardubice, 

17. kolo 15. 1.  BK Prostějov-Lokomotiva Plzeň, 

18. kolo 22. 1.  USK Praha-BK Prostějov, 

19. kolo 29. 1.  BK Prostějov- BK B & W Opava, 

20. kolo 5. 2.  BK Nový Jičín-BK Prostějov, 

21. kolo 12. 2.  BK Prostějov-BC Kolín, 

22. kolo 19. 2.  NH Ostrava- BK Prostějov.

BK Prostějov vstupuje do své sedmé extraligové  
sezóny, připomeňme, že premiéru v této soutě-
ži měl 16. října 2004, v pět odpoledne jsme v hale 
Sportcentrum přivítali obhájce trofeje ČEZ Basket-
ball Nymburk a prohráli jasně 67:101. Nejlepšími 
střelci domácích byli Stuchlý a Lukianec, oba dali 
18 bodů, Callahan 11. Za hosty nejlépe stříleli Whit-
field 19, Zídek a Mujagič dali 17 bodů. Jaká byla 
první prostějovská extraligová soupiska? Czudek, 
Okáč, Novák, Jankovič, Stuchlý, Zdeněk, Callahan, 
Adžič, Lukianec, Jurečka, Palmer a Blažek. 

Jak to všechno začalo? V roce 2003 odkoupil dru-
holigovou licenci z blízké Kroměříže, která z nej-
vyšší soutěže sestoupila a marketingová agentu-
ra TK PLUS se snažila vytvořit co nejlepší podmín-
ky k postupu mezi českou basketbalovou elitu. 
Pod vedením nově angažovaného trenéra Pete-
ra Bálinta se začal formovat zcela nový tým, druž-
stvo složené z profesionálů s přehledem vyhrálo 
základní část druhé nejvyšší soutěže. Jako nová-
ček v nejvyšší soutěži tým značně posílil, hvězdou 
výběru byl Američan Craig Callahan, jemuž dob-
ře sekundoval krajan David Palmer. Z Opavy při-
šlo hvězdné duo - rozehrávač Petr Czudek a kříd-
lo Marek Stuchlý, jako trenér byl dodatečně anga-
žován Predrag Benaček. Na konci prvního květno-
vého týdne 2004 BK Prostějov mohl slavit vstup na  
prvoligovou scénu. Vyhrál v Kolíně i třetí zápas fi-
nálové série play off v domácím prostředí nad BC  
Kolín 72:55 a po výhře v prvním zápase doma po-
měrem 88:73 a druhém na kolínské palubovce 
72:65 rozhodl o postupu do Mattoni NBL! Tým, vede-
ný trenérem Predragem Benačkem a asistentem  
Peterem Bálintem tak slavil postup mezi elitu.



13.10.2010 BK - Basketball Brno 17:30

16.10.2010 VK - Klagenfurt 17:00

23.10.2010 BK - BK Pardubice 17:00

30.10.201030.10.2010 BK - USK PrahaBK - USK Praha 17:0017:00

6.11.2010 BK - Nový Jičín 17:00

7.11.2010 VK - Post Vídeň 16:00

16.11.2010 BK - KK Krka Novo Mesto Eurochallenge

20.11.2010 BK - NH Ostrava 17:00

25.11.2010 VK - Cannes Champ. League 18:00

27.11.2010 BK - BK Děčín 17:00

30.11.2010 BK - KK Zagreb Eurochallenge

4.12.2010 VK - Sl. UK Bratislava 17:00

9.12.2010 VK - Lodz Champ. League 18:00

11.12.2010 BK - Basketbal Svitavy 17:00

14.12.2010 BK - Telekom Baskets Bonn Eurochallenge

22.12.2010 VK - Maribor 17:00

2.1.2011 VK - Kamnik 17:00

5.1.2011 VK - Vila Cortese Champ. League 18:00

KALENDÁŘ DOMÁCÍCH ZÁPASŮ
BK Prostějov a VK Modřanská Prostějov 2010/2011

www.vkprostejov.cz www.bkprostejov.cz
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Předseda Správní rady BK Prostějov a prezi-
dent klubu Ing. Milan Matzenauer stále věří, 
že Prostějovští Orli jednou zvednou nad hlavu  
pohár pro vítěze Mattoni NBL. S čím jdou Orli 
do letošní sezóny? 

„Určitě obhájit loňské pozice, tedy finále Mat-
toni NBL, ale dobře vím, že to bude velice slo-
žité. Pardubice před sezónou hodně posilova-
ly, určitě mají rozpočet bohatší než v minulých  
letech, hodně zajímavé bude postavení Nym-
burka, ale jako prezident klubu přece musím mít 
jediný cíl – vyhrát ligu.“

Jak vnímáte nový model Mattoni NBL, kdy ČEZ 
Basketball Nymburk nebude hrát základní část 
a vstoupí až do dalších bojů?

„Považuji to za absolutní znehodnocení soutěže, 
respektuji, že Nymburk je sedminásobným mis-
trem, ale liga bez obhájce titulu prostě nemá 
úroveň, jakou by měla s ním. Navíc si myslím, že 
česká liga má opravdu hodně týmů a na jejich 
počet je tu málo kvalitních hráčů. To má pak  
i širší souvislosti, na průměrný basketbal chodí 
méně diváků a tedy i mládeže, ta se basketba-
lu nevěnuje, protože není populární a mladí ne-
nacházejí mezi hráči vzory k následování. I pro-
to se snažíme co nejvíce věnovat mládeži, mlá-
dežnickým týmům, spolupracujeme se školami, 
děláme nábory. Máme v současné době ko-
lem šestadvaceti dobrovolných trenérů, kterým 
se snažíme dávat i nějaké odměny, prostě nám 
na mladém basketbale v našem klubu záleží  
a snažíme se na něj shánět i finance. Navíc 
jsem přesvědčen, že by svaz nejvyšší neměl roz-
šiřovat nejvyšší soutěž, tyhle snahy se mi nelíbí, 
na druhé straně si myslím, že by ligové mančaf-
ty měly povinně mít dorostenecký tým v dob-
ré soutěži. Aby byla šance doplňovat tým z od-
chovanců. Myslím si, že nezájem o basket-
balovou mládež je sebezničující a nebylo by  
dobré následovat některé nejvyšší soutěže  
v jiných zemích, kde je v týmech naprostá vět-
šina cizinců. Začal jsem u neúčasti Nymburka 
v základní části a skončil jsem u mládeže, ale ta 
věc má přímou souvislost. Když se prostě nebu-
deme starat o to, aby Mattoni NBL měla od za-
čátku co nejvyšší kvalitu, tak opravdu nemůže-
me čekat, že naše nejvyšší soutěž bude mít úro-
veň a bude o ni zájem. Mladí basketbalisté by 
měli mít jeden z prvních cílů – startovat právě 
v této kvalitní soutěži a pak toužit po reprezen-
tačním triku…“

Jak se dotkne – doba úsporných opatření  
Mattoni NBL?

„Dotkne se jí opravdu zásadně, protože peníze 
prostě ubývají a budou ubývat. Zdá se, že letoš-
ní sezóna ještě půjde v jakési ekonomické setr-
vačnosti, ale ta příští už bude podle mého ná-
zoru mnohem složitější. A nebude to jen pro-
blém basketbalu, ale obecně celého českého 
sportu. A samozřejmě, zasáhne to mzdy hráčů,  

které jsou největší položkou klubových rozpoč-
tů, nebude to ale jen problém českého, ale  
i evropského basketbalu. Peníze na rozdávání 
a na přeplácení hráčů prostě nebudou nikde.“

Co si myslíte o možných platových stropech, 
které se už dlouho používají v mnohých zahra-
ničních profesionálních soutěžích?

„V daném okamžiku jsou relativně zbytečné, 
protože většina klubů by na navrhovaný strop 
stejně nedosáhla, jediný klub, kterého by se to 
mohlo týkat, by byl asi Nymburk, ale kdoví, třeba 
ani jeho ne – a podle mého je zatím zavádění 
platových stropů zbytečné.“

A co pohárová Evropa?

„Vnímám ji jako daleko významnější součást 
sezóny, než tomu bylo v minulosti a to přede-
vším proto, že jsme se zabydleli ve špičce čes-
ké ligy a týmů, se kterými se můžeme v Mattoni 
NBL srovnávat, je málo. Pohárovou Evropu vidím 
jako další příležitost.“

BK Prostějov jde do sedmé extraligové sezóny, 
jak vstoupil basketbal do podvědomí prostě-
jovské veřejnosti a celého regionu?

„Dříve byl Prostějov výborný ve fotbale a hoke-
ji, především hokej měl výborné návštěvy, v po-
sledních letech se to hodně změnilo a myslím si, 
že Prostějováci mají basketbal rádi a drží nám 
palce. Ale jak už jsem řekl, nejde jen o výsled-
ky našeho áčka, staráme se o mládež a sna-
žíme se mladým basketbalistům vytvářet ty  
nejlepší podmínky.“

V poslední době se stále více hovoří ve spo-
jení se sportem o financích, o jejich nedostat-
ku, přesto prostějovský management stojí za 
výbornými výsledky basketbalistů a volejba-
listek.

„Je to především otázka kvality klubového ma-
nagementu, dnes se nám sport opravdu posu-
nul do jiných rovin a – láska ke sportu, snaha 
a dobrá vůle už dávno nestačí.“

Prezidentské plány



Devatenáctého ledna 1990 se na výborové schůzi vzdal Alois Flašar 
funkce předsedy tenisového klubu a navrhl na své místo dr. Mirosla-
va Černoška. Návrh byl jednomyslně přijat a poté byl Alois Flašar zvo-
len čestným předsedou oddílu. „V době plné změn to bylo nejspráv-
nější řešení,“ říkal dlouholetý předseda Alois Flašar, který byl svému 
nástupci v dalších letech velkým pomocníkem. Dr. Černošek praco-
val ve výboru od svých pětadvaceti let a dvanáct sezón byl hrají-
cím vedoucím B týmu. S budoucím hráčem světové desítky Karlem 
Nováčkem nastupoval skoro dvě sezóny ve čtyřhře. „Vést béčko mě 
bavilo. Byla radost setkávat se například s Frantou Šáškem, Jirkou  
Zemanem, Tondou a Mildou Dosedělovými, Leonkou Lysou-Matze-
nauerovou a mnohými dalšími, hrával jsem smíšenou čtyřhru s dámami  
o třicet let staršími, včetně své angličtinářky z gymnázia Aleny Navaro-
vé.“ Miroslav Černošek přišel do prostějovského klubu jako desetiletý 
kluk, hrál i hokej a pořád se nemohl rozhodnout, který sport si vybrat. Stál 
pak více než deset let v hokejové brance, chytal dorosteneckou ligu 
a mezi jeho spoluhráči byl i vícenásobný mistr světa Oldřich Machač.  
Miroslav Černošek sice vyhrál s Ivanem Jonášem krajský přebor star-
ších žáků ve čtyřhře, ale brzy mu bylo jasné, že se velkých tenisových 
vítězství nedočká. „Každý by měl v životě vědět, kam až může dosáh-
nout a otevřeně si to přiznat. Někdy to je kruté, ale když to uděláte,  

většinou se na tom nedá prodělat,“ říkal začas dr. Černošek a vydal se 
na dráhu tenisového funkcionáře. 

Prostějovský tenis patřil tehdy v Jihomoravském kraji spíše k těm prů-
měrným, dospělí hráli v krajském přeboru a žákovské áčko jen těžko 
poráželo třetí žáky Zlína, kde tehdy hrával Jiří Novák. Rozhodující pro 
život klubu bylo definitivní zahájení výstavby nového tenisového areá-
lu za velodromem, kde bylo v rámci tehdejší akce Z předáno do uží-
vání devět dvorců, cvičná stěna a rozestavěná budova sociálního  
zařízení. Ale ještě se vše mohlo změnit! Na konci devadesátého roku 
došly finance na akci Z a město chystalo konkurz na dostavbu ro-
zestavěných šaten s libovolným příštím využitím objektu. V té době  
se objevil stavební podnikatel Jan Němeček a ten se svým přiroze-
ným nadšením dobudoval rozestavěný tenisový areál Za Kosteleckou 
ulicí.

„Aktivita, vynalézavost, zdravá ctižádost a operativnost z něj přímo 
srší. Takové lodivody potřebuje nejen náš sport,“ píše o Černoškovi na 
začátku jednadevadesátého roku Lidová demokracie. „Chceme 
tvrdě bojovat o další postup, toužíme po nejvyšší soutěži,“ říkal v roz-
hovoru nový prostějovský předseda. A samozřejmě se už hovořilo  
o sponzorském zajištění, Černošek dobře věděl, že bez peněz se sport 
prostě dělat nedá. „Jsme na tuto situaci připraveni. Naším hlavním 
sponzorem je prostějovský Oděvní průmysl, dalšími americké Rand Int. 
a HIS, HARCO z Rakouska. Také SK Železárny k nám přistupují s velkým 
pochopením: co si vyděláme, je naše!“ A co bylo řečeno o výchově 
talentů? „Na počátku je tenisová škola, za spíše symbolický poplatek 
100 Kčs chodí děti dvakrát týdně na trénink a věnují se jim tři trenéři. 
Velký dík patří řediteli Městského domu dětí a mládeže panu Soukupo-
vi, který umožňuje přípravu ve víceúčelové hale a podílí se na mzdách 
trenérů. Vybraným adeptům se pak dále v přípravce TSM věnuje Jiří 
Zeman st., někdejší vítěz Pardubické juniorky. Po roce je opět pro ty  
nejtalentovanější otevřena náruč TSM s trenéry Jiřím Zemanem ml.  
a Petrem Langrem, otcem čs. reprezentantky. Od deseti let je pak  
samozřejmostí hra v oddílových družstvech.“ V čem před dvaceti lety 
viděl Černošek záruky dalšího rozvoje oddílu? „Kromě nezbytných 
ekonomických a materiálních podmínek, které se nám daří zajistit, je 

to jistota podpory desítek obětavců v oddíle, ať už rekreačních hráčů, 
či rodičů dětí. S brigádami na kurtech nemáme žádné potíže, stejně 
jako s obsazováním vedoucích žákovských týmů. Pocit sounáležitosti  
je k nezaplacení! Na tom chceme v budoucnu stavět.“

Dvanáctého května 1990 došlo k ustavení samostatného Českoslo-
venského tenisového svazu, byly zvoleny nové řídící orgány Českoslo-
venská tenisová rada a výkonný výbor. „Výkonný výbor je pracovním 
orgánem, zajišťuje prakticky veškerou činnost svazu, zapovídá se pak 
Tenisové radě,“ bylo konstatováno na zasedání. JUDr. Jiří Lendl vystří-
dal ve funkci předsedy Ing. Cyrila Suka. 

V jednadevadesátém roce přišel další klíčový okamžik v historii pro-
stějovského tenisu. Miroslav Černošek dostal nabídku od nového  
reklamního partnera, ředitele a později majitele firmy PRODOS ing. 
Milana Matzenauera, že pokud se stane profesionálním ředitelem 

„Každý by měl v životě vědět, kam až může dosáhnout a otevřeně si to přiznat. 
Někdy to je kruté, ale když to uděláte, většinou se na tom nedá prodělat.“ 

Miroslav Černošek, 1990
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Jiří Novák vstupuje do velkého tenisu



tenisového klubu, odejde od extraligového hokeje v Olomouci a sta-
ne se významným sponzorem a partnerem prostějovského tenisu. 
Od dubna 1992 se Černošek věnoval této funkci na plný úvazek... 
Ing. Milan Matzenauer byl tedy prvním, kdo v jednadevadesátém 
stál pozdějších velkých úspěchů prostějovského tenisu a nabídl mu 
pomocnou ruku. 

V jednadevadesátém se Černoškovi podařil doslova husarský kou-
sek, vrátil osmého hráče světového žebříčku, prostějovského rodáka 
Karla Nováčka prostějovskému tenisu. Než se stačili šéfové RH Praha 
rozkoukat, přestup byl schválen. Karel Nováček se pak po skončení 
profesionální kariéry zapojil do projektů TK PLUS a společnosti Česká 
sportovní. V roce 1991 se také začal utvářet vztah Melanie Molitoro-
vové a tím i její dcery Martiny Hingisové k TK Prostějov. „Nesmírně si 
vážím přátelství s Melankou. I díky ní jsem poznal nejen já, ale i pro-
stějovský klub, že usilovná práce je jedinou cestou k úspěchu,“ říkal 
několikrát Miroslav Černošek. Pro budoucnost prostějovského teni-
su se ukázaly jako velice prospěšné i přestupy dvou velkých nadě-
jí ze Zlína, v roce 1991 tehdy desetiletého Michala Tabary z Napaje-
del a o rok později sedmnáctiletého Jiřího Nováka. Oba odehráli za 
TK Prostějov nesmírné množství zápasů a získali pro klub desítky titu-
lů mistrů ČSFR, ČSR, mistrů Evropy a světa. Byli vynikajícími týmovými 
hráči a Jiří Novák se na dlouhé sezóny stal českou tenisovou jednič-
kou a neocenitelným vůdcem daviscupového týmu.

V roce 1991 vyhrává Karel Nováček čtyři turnaje ATP, v Auscklan-
du, Hamburku, Kitzbühlu a Praze. Osmnáctého listopadu je na 8. 
místě na světě! V průběhu druhého wimbledonského týdne 1990 se  
Nováček oženil a měl kolem sebe nový manažerský tým. Jak se  
Nováček změnil? „Především jsem starší, tenisově vyzrálejší. A o vě-
cech, o kterých jsem dříve přemýšlel jako kluk, už přemýšlím víc jako 
profesionál,“ říkal po vítězství na miliónovém turnaji v Hamburku. 
„Když někdo dohlédne jen k Hradčanům a za ně už vidět nechce, 
pak má samozřejmě na svou tenisovou kariéru jiné nároky než ten, 
který vidí daleko za hranice. Já se snažil dívat hned za Hradčany, ni-
kdy jsem nebyl spokojený s tím, co jsem dokázal. Bylo mi jasné, že 
při prvním sebeuspokojení, se zastavím nebo nebudu mít sílu k další  
tenisové dřině. Co nejdříve jsem se snažil chovat jako profesionál  
a dávat tenisu všechno. A i proto jsem se snažil obklopovat lidmi,  
kteří měli podobnou filozofii jako já. Jsem rád, že i můj současný  
domácí klub TK Prostějov může jít v tomhle příkladem ostatním.“  

Nová budova klubu byla slavnostně otevřena na jaře roku 1992  
a za dalším budování areálu a sportovními úspěchy už stála nově 
založená společnost TENISKomerc Prostějov a tenisový klub se ved-
le firem Prodos, Micos, stejně jako stavitel Jan Němeček stali jejími 
společníky. „Všechno jsme postavili na filosofii dokonalých kontak-
tů, dobrých vztahů a tahle cesta se ukázala jako nejsprávnější,“ říkal 
Miroslav Černošek. „Začínali jsme se sponzory z regionu, pak jsme 
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Alois Flašar byl od roku 1966 do roku 1990 předsedou prostějovského teni-
su a poté Miroslavu Černoškovi velkým pomocníkem

V roce 1991 vrátil Miroslav Černošek prostějovského rodáka Karla Nováč-
ka prostějovskému tenisu. Ten vyhrál v roce 1993 premiérový ročník anke-
ty Zlatý kanár



rozšířili působnost na celou Českou republiku a dnes máme velmi  
dobré kontakty i v zahraničí. Všechno se ale odvíjelo od tehdejšího  
ředitele Dopravních staveb Prostějov Ing. Matzenauera, který díky své-
mu bratrovi Alešovi měl vztah k tenisu, oba pro něj hodně udělali, Aleš 
navíc patřil ve své době k výborným hráčům. Milan Matzenauer byl 
také našim prvním velkým sponzorem, a jestliže jsme dříve sháněli spon-
zory na úrovni pěti, deseti tisíc, tak on přišel v roce 1992 s částkou dva-
cetinásobnou a to byl v té době pro nás rozhodující krok. A pak jsme 
naši sponzorskou filosofii rozšířili o to, že byly nabízeny aktivity TENNIS-
Komerc, prostě – naši společníci říkali při obchodních jednáních – bu-
deme s vámi spolupracovat, ale nebylo by špatné, kdybyste pomohli  
prostějovskému tenisu.“ 

V prosinci 1992 se rozdělil Československý tenisový svaz a oba národy 
se vydaly na samostatnou tenisovou cestu. Prostějovští brzy poznali,  
že jsou schopni zvládnout prostějovský region, že jsou schopni jít za 
jeho hranice, ale při sebevětší snaze na mezinárodní scénu prostě ne-
měli. Měli však štěstí, že se Jirka Novák dobře znal s Romanem Kuka-
lem, ten několikrát přijel do Prostějova trénovat s tatínkem. Slovo dalo 
slovo a Janu Kukalovi byla nabídnuta funkce mezinárodního manaže-
ra. I tohle byl jeden z důležitých kroků prostějovského klubu, Ing. Kukal 
pomáhal ve světovém tenisu otevírat dveře, na které by si dříve nedo-
volili ani zaťukat. Wilson, Sergio Tacchcini, Lotto, která z těchhle firem 
měla v té době zájem spolupracovat s neznámým klubem z Hané?

Po postupu do II. ligy se ve dvaadevadesátém TK Prostějov marně  
pokoušel o I. ligu, neuspěl v rozhodujícím zápase v Praze se Spar-
tou. Desátého listopadu 1992 žádají Prostějovští o udělení registrace  
Martině Hingisové, která právě v prostějovském klubu udělala nejen 
první kroky do světa velkého tenisu, ale i v dalších letech mu hodně 
pomohla. Nikdo už z tenisové historie nevymaže, že právě z Hané smě-
řovala cesta sympatické Martiny až k trůnu tenisové královny. Do Pro-
stějova se také vrací rodačka Petra Langrová, která byla čtyři roky ve 
světové stovce a nejlépe v polovině dubna 1991 na 58. místě. Členkou 
prostějovského klubu se stává také Daniela Bedáňová, která se v roce 
2002 dostane na 16. místo na světě! „Vzájemně si vyhovíme, máme 
v Prostějově velice dobré podmínky a jsem přesvědčen, že tamní klub 
patří jasně mezi nejlepší u nás,“ prohlásil její otec a trenér Jan Bedáň 
v jednom z rozhovorů. Ve dvaadevadesátém měl klub zaregistrováno  
celkem 410 členů, z toho 180 mužů a 36 žen, 24 dorostenců a 20 doros-
tenek a 150 členů v žákovských kategoriích. Společnost TENISKomerc 
vyvíjela činnost až do roku 1998.

Ve třiadevadesátém postupuje TK Prostějov do I. ligy, ve II. lize nena-
šel přemožitele, Hanáky doprovodil do ligy celek Zetor Brno. V prostě-
jovském týmu se poprvé objevuje Martina Hingisová, hrála v Ostravě 
proti Baníku Ostrava. Martina porazila tehdejší mistryni republiky Bjol-
kovou, druhý den v duelu proti Zbrojovce Brno tehdejší velkou nadě-
ji českého tenisu Maštalířovou. Měsíc poté vyhrává Martina Hingisová 

HISTORIE

V roce 1991 se začal utvářet vztah Melanie Molitorové a tím i její dcery Mar-
tiny Hingisové k TK Prostějov

V roce 1992 přestoupil do prostějovského klubu Jiří Novák, na snímku s Pet-
rem Chytilem, 1995
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jako nejmladší hráčka v historii pařížskou juniorku!

Dařilo se i B týmu, který skončil ve skupině B na druhém místě III. ligy. 
Rezervy I. ČLTK Praha, TK Prostějov a Spartak Jihlava měly v soutěži po 
jedné porážce a tak bilance ze vzájemných zápasů rozhodla o pořa-
dí na prvních třech místech. První tři družstva obou skupin postoupila 
do dvanáctičlenné II. ligy 1994. 

Výborného výsledku dosáhl starší dorost TK Prostějov na mistrovství  
ČR smíšených družstev v Uherském Hradišti. Do závěrečného turnaje 
postoupilo osm nejlepších týmů, TK Prostějov ve skupině B postupně 
porazil I. ČLTK Praha 5:4, 1. ČSTG Brandýs 9:0 a TK Písek 5:0. Prostějov-
ští vyhráli skupinu B, na druhém místě skončil starší dorost I. ČLTK Pra-
ha. Ve skupině A byl nejlepší TK Přerov ESTA před SPU Plzeň. V semifi-
nále porazil Prostějov Slavii PU Plzeň 6:3 a TK Přerov ESTA I. ČLTK Praha 
5:2. Ve finále pak TK Prostějov hladce přehrál Přerov 7:2. V jaké sesta-
vě nastoupili vítězové? Daron, Cibulec, Novák, Kukal, Tabara, Čemák, 
Koldová, Vašková a Šromová. „Soutěž měla velmi dobrou úroveň, se-
mifinalisté předčili ostatní týmy. Po zásluze vyhrál tým TK Prostějov, kte-
rý měl největšího soupeře v družstvu I. ČLTK Praha,“ říkal v Uherském 
Hradišti Ing. Jan Kukal. Navíc začala i velká týmová suverenita  
Jiřího Nováka, který až do roku 2000 ani jednou v soutěžích družstev 
neprohrál!

Také mistrovský titul smíšených družstev staršího žactva v sezóně 1993 
získal TK Prostějov. Ve skupině A si prostějovské mládí bez problémů 
poradilo s Bižuterií Jablonec 7:2, Slavií SPU Plzeň 8:1 a SK Kladno 9:0.  
I semifinále bylo pro TK Prostějov lehké - NH Ostrava 8:1. Ve druhém 
semifinálovém duelu přehrál I. ČLTK Praha 6:3. Ve finále vyhrál TK Pro-
stějov nad tenisty ze Štvanice 5:4. Vítězný celek z Hané hrál v sesta-
vě - Svoboda, Brukner, Tabara, Gregorc, Dostál, Husařík, Pospíšil, Ce-
rvanová a Paštiková. Prostějovské mládí také dalo o sobě vědět na  
Pardubické juniorce. Jirka Novák porazil v semifinále vítěze wimble-
donské juniorky 92 Davida Škocha z pražské Sparty, ve finále ale  

prohrál s Tomášem Zíbem z Olympu. Debl patřil páru Novák, Miketa, 
který porazil Tabaru s Friedlem. 

Karel Nováček, člen daviscupového týmu, skončil sezónu na 17. mís-
tě světového žebříčku, byl na druhé příčce celostátního žebříčku,  
Jirka Novák vévodil žebříčku dorostenců, Martina Hingisová byla  
první mezi dorostenkami. V kategorii starších žáků byl na prvním mís-
tě Michal Tabara. Jiří Novák byl členem týmu, který získal v Galeově 
poháru bronzovou příčku, na mistrovství Evropy jednotlivců v katego-
rii do 14 let se Tabara probojoval do finále a spolu s Krejčím (I. ČLTK) 
vyhrál titul ve čtyřhře. V kategorii osmnáctiletých získal titul Novák se 
Škochem (TJ Sparta Praha), ve dvouhře se Novák probojoval do fi-
nále. Od třiadevadesátého roku dominuje prostějovské mládí zcela  
jasně na mistrovstvích republiky jednotlivců.

V roce 1993 vstupuje Jiří Novák na scénu světového tenisu. S Danem 
Trčkou vyjel na první satelit do portugalského Estorilu, probojoval se  
z kvalifikace a získal premiérových 6 bodů ATP. Dařilo se mu i na dal-
ších satelitech, pak přešel na challengery, několik jich vyhrál, párkrát 
byl ve finále. „Ale hlavně jsem poznal, že se dá hrát s každým, že je 
každý k poražení. Uvědomit si to, je velmi důležité. Díky challengerům 
jsem se dostal až do první světové stovky.“ Byl druhý na Českomorav-
ském satelitu, domácí turnaj v Prostějově vyhrál a byl ve finále Mas-
ters. Získal 37 bodů, za páté místo na slovenském satelitu pak dalších 

28 bodů. Je ve čtvrtfinále na challengeru v Košicích a debutuje na 
turnaji ATP v Praze – na ŠKODA Czech Open. V prvním kole poráží 
překvapivě Minussiho a prohrává s pozdějším šampiónem Brugue-
rou. Na konci roku 1993 je na 280. místě ATP. „Nejdůležitější pro mou 
tenisovu kariéru byl přechod do Prostějova, kde mi vytvořili skvělé pod-
mínky,“ říká v té době v jednom z rozhovorů Jiří Novák. „Spolupraco-
val jsem s trenéry Trčkou, Mariňákem a Pánkem a navíc jsem popr-
vé poznal opravdu profesionální přístup k tenisu a dokonalé klubové  
prostředí. Je tam výborná parta, na každém je vidět, jak má tenis rád, 
jak mu fandí.“ 

„Nejdůležitější pro mou tenisovou kariéru byl přechod do Prostějova, kde mi vytvo-
řili skvělé podmínky. Spolupracoval jsem s trenéry Trčkou, Mariňákem a Pánkem  
a navíc jsem poprvé poznal opravdu profesionální přístup k tenisu a dokonalé  
klubové prostředí. Je tam výborná parta, na každém je vidět, jak má tenis rád,  
jak mu fandí.“ 

Jiří Novák, 1993
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Nejlépe hospodařící města v ČR: 

Prostějov čtvrtý! 

Jiří Veselý přivezl zlato z OH

Starší žactvo TK AGROFERT mistrem ČR

Na US Open nejdále Petra Kvitová

III..ČTVRTLETÍ
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PROSTĚJOV JE NA ČTVRTÉM MÍSTĚ V ČESKÉ RE-
PUBLICE, dokládá to studie Vysoké školy eko-
nomické! Prostějov se tak zařadil mezi nejlé-
pe hospodařící tuzemská města. V první šesti-
ci má Olomoucký kraj pouze jediného zástup-
ce. Odborníci z pražské Vysoké školy ekono-
mické pořadí sestavili s pomocí údajů jako je 
např. výše městského dluhu rozpočítaného na 
jednoho obyvatele či podle hodnoty majetku 
města. Prostějov zabodoval díky nízké hodno-
tě dluhu rozpočítané na jednoho obyvatele.  
„Je to 108 korun. Prostějov je tak v mých očích 
příkladem typicky zodpovědného města, kte-
ré si hlídá svoje investice. Vztáhneme-li ta čísla  
k volbám, čeká z pohledu ekonoma na nové 
vedení v Prostějově čistý stůl,“ uvedl Milan Dam-
borský z katedry regionálních studií školy, kte-
rá žebříček sestavila.  Jaká byla šestice nejlep-
ších? 1. Teplice, 2. Chomutov, 3. Cheb, 4. Pro-
stějov, 5. Pardubice, 6. Český Těšín. „Těch šest, 
co jsme v žebříčku vypíchli, zbytek měst dale-
ce převyšuje,“ zhodnotili autoři studie. Projekt 
společnosti MasterCard a Vysoké školy ekono-
mické se zabýval také celkovou kvalitou života  
v padesáti největších městech České republiky.

NA EX PLZEŇ WILSON CUP V PLZNI se Jan Hrad-
ský probojoval z kvalifikace až do finále dvou-
hry! Už čtyřicátý ročník mezinárodního teniso-
vého turnaje juniorů se konal na dvorcích TK  
Slavia Plzeň, jen dva Češi uspěli v kvalifikaci  
a jeden z nich byl náš Jan Hradský! Do čtvrtfiná-
le se také dostal Marek Jaloviec. V prvním kole 
porazil Poláka Bartiosievicze 6:1, 6:2, ve druhém 
Itala Campa 6:2, 6:1, pak ale nestačil na Polá-
ka Razborska 4:6, 3:6. „Soupeř hrál dobře, měl 
nepříjemný servis, chodil na síť a velice rychle 
hrál z bekhendu. Ale nehrál jsem špatně, ode-
hrál jsme dobrý zápas, doufám, že forma vydrží 
na MEJ v Moskvě a poté i na Summer Cup,“ říkal 
Marek Jaloviec po zápase a vyslovil přání vy-
bojovat medaili na Pardubické juniorce a zlato 
na mistrovství republiky družstev dorostu. Hrad-
ský napřed hladce přehrál Němce Baumanna 
6:2, 6:0, ve druhém kole Belgičana Bogaertse 
6:2, 1:6, 6:4, ve čtvrtfinále Chorvata Brkiče 6:4, 
6:2, v semifinále Brita Bambridge 7:5, 6:4 a až ve 
finále nestačil na jeho krajana Brodaye 6:4, 1:6, 
4:6. „Chci vyhrát Pardubickou juniorku, pomo-
ci ke zlatu družstvu Prostějova na mistrovství re-
publiky dorostu, zúročit podmínky a splatit péči  
klubu. Především se ale soustředím na turnajích 
futures na zisk ATP bodů,“ nechal se slyšet Hrad-
ský po zápase.

NATÁLIE CVÁČKOVÁ USPĚLA NA LÁZEŇSKÉM 
FONTÁNA TROPHY, na premiérovém ročníku 
turnaje Tennis Europe šestnáctiletých se dosta-
la do finále dvouhry. Turnaj organizoval marián-
skolázeňský TC Fontána. Napřed porazila Italku 
Cestarollovou 6:0, 6:1, pak Češku Brožovou 6:1, 
3:6, 6:0, ve čtvrtfinále jedinou Rusku mezi osmi 
Lagodaovou 6:4, 6:1, v semifinále Štefkovou 
6:3, 7:5 a ve finále prohrála s Jarošovou a také 
s vlastní únavou 6:4, 1:6, 1:6. Ve čtyřhře se spolu 
s Kůstkovou probojovaly do finále a páru Mate-
ková, Štefková podlehly nejtěsnějším poměrem 
až v tiebreaku třetího setu 6:4, 2:6, 8:10. Prostějovští 

bratři Panákové se na stejném turnaji probojo-
vali do finále čtyřhry.

AŽ VE FINÁLE PROHRÁLI MLADŠÍ ŽÁCI na mis-
trovství České republiky družstev. Republikový 
šampionát v Jihlavě opět uspořádal Jihomo-
ravský tenisový svaz, tým TK AGROFERT se pod-
le všech předpokladů probojoval do finále  
a v něm nejtěsnějším poměrem podlehl praž-
ské Spartě 4:5.  Ve čtvrtfinále náš tým porazil  
TK Precolor Plus Přerov 8:1, v semifinále I. ČLTK 
Praha 5:2 a ve finále byl šťastnější tým Spar-
ty. Po dvouhrách byl stav 3:3, Cíchová s Kolá-
řovou vyhrály debla a naopak, obě žákovské 
čtyřhry patřily Spartě. „O titulu, dle mého soudu, 
rozhodla dvojice Rikl – Vodvářka, která otoči-
la výsledek s párem Klein – Čtverák. Na straně  
vítězů hrál skvěle Rikl, u poražených se příliš ne-
dařilo Slovákovi  Kleinovi,“ konstatoval delegát 
ČTS Zbyněk Malát.

Pro statistiky finálový výsledek: TK AGROFERT 
Prostějov – TK Sparta Praha 4:5, Klein – Vodvář-
ka 6:1, 6:1, Čtverák – Nouza 6:4, 6:7, 6:2, Koplo-
vá – Zarytská 6:0, 6:1, Kolářová – Bouzková 2:6, 
6:3, 2:6, Balun – Rikl 6:4, 3:6, 3:6, Krahulík – Ze-
linka 2:6, 5:7, Cíchová, Kolářová – Bouzková,  
Maťhová 2:6, 6:4, 6:3, Čtverák, Klein – Rikl, Vod-
vářka 6:4, 4:6, 4:6, Balun, Krahulík – Nouza,  
Zelinka 2:6, 1:6. 

NA JUNIORSKÉM TURNAJI ITF MORAVIA STEEL 
SPARTA CUP v areálu pražské Sparty ve Stro-
movce získal životní úspěch prostějovský Pa-
vel Krček, navíc dokonale využil volnou kar-
tu. Nenasazený Krček hrál důrazně a přede-
vším s malým množstvím nevynucených chyb. 
Navíc obdivuhodně zvládal koncovky střetnu-
tí. Je to svěřenec Petry Píchalové-Langrové,  
zatím se určitě tenisu stoprocentně nevěnu-
je, že však má talent, to na pražské Spartě jed-
noznačně dokázal. Jak šel osmnáctiletý Pavel  
Krček za titulem? I. kolo: Čižnár (SR) 6:2, 6:1, II. kolo:  
Hamou (Francie) 6:2, 6:0, čtvrtfinále: Krček – 
Donczyk 6:7 (6), 7:5, 6:3, semifinále: Krček – Be-
moussa (Mar.)  6:2, 6:4, finále: Vittek (Slovensko) 
4:6, 6:3, 6:4. Turnaj patřil k dalším pořadatelským 
úspěchům pražské Sparty. 

DUŠAN LOJDA DÁL POKRAČUJE ve své úspěšné 
cestě po challengerech v zahraničí, v Poznani 
na Porsche Open s dotací 85 tis. euro se pro-
bojoval do semifinále dvouhry a získal 40 bodů 
do žebříčku ATP. V prvním kole porazila Austra-
lana Junaida 6:2, 6:7, 7:6, ve druhém Argentin-
ce Alunda 6:0, 6:1, ve čtvrtfinále dalšího Austra-
lana Luczaka  6:2, 6:3 a v semifinále nestačil na 
Rusa Kuzněcova 3:6, 6:3, 6:7. V polovině červen-
ce byl Lojda pátým Čechem na žebříčku ATP. 
Jaké bylo pořadí? 8. Berdych, 29. Štěpánek, 84. 
Hájek (všichni TK AGROFERT), 137. Hernych a na 
178. místě Dušan Lojda. Osmým Čechem byl 
další Prostějovák Jaroslav Pospíšil na 254. místě.

ŠANCI NAMLUVIT SI KNÍŽKU měli prostějov-
ští žáci a studenti o prázdninách, tuto příleži-
tost jim nabídla prostějovská knihovna. Po stu-
dentském časopise Bouřlivý Grepfruit, jehož 
první číslo vyšlo na jaře, začalo vznikat další  
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zajímavé médium – zvuková kniha. Knihovna 
také vyhlásila veřejnou soutěž pro žáky a stu-
denty základních a středních škol o nejpoda-
řenější dílo. Soutěž nebyla věkově omezena,  
libovolná byla i velikost týmů, způsob interpre-
tace díla či podoba hlasového projevu. Jedi-
ným limitem je třicetiminutová délka záznamu. 
„V knihovně bylo pro soutěžící připraveno malé 
nahrávací studio, diktafon pro práci ve škole 
nebo v terénu a lidé, kteří jsou ochotni pora-
dit či pomoci,“ podotkla mluvčí městského úřa-
du Jana Gáborová. Celou akci finančně pod-
pořilo město Prostějov v rámci projektu Literární  
scéna mládeže – Audiobook.

NA 15. ROČNÍKU SLOVENIAN JUNIOR OPEN ve 
slovinské Domžele se turnaji ITF 18(4) probojova-
la Gabriela Pantůčková (1995) do finále dvou-
hry i čtyřhry. Ve dvouhře měla v prvním kole 
volno, ve druhém přehrála Ukrajinku Bonovou 
5:7, 6:4, 6:1, ve třetím kole Trajkovou z Makedo-
nie 6:1, 6:1, ve čtvrtfinále Italku Rosatellovou 6:3, 
6:1, v semifinále Paterovou 4:6, 7:6, 6:0, ve finá-
le pak nestačila na Rusku Danilinaovou 3:6, 0:6. 
Ve čtyřhře spolu se Slovenkou Vajdovou byly 
první nasazené, ve čtvrtfinále vyřadily Sloven-
ky Ondrušovou a Šrámkovou 5:7, 6:2, 7:5, v se-
mifinále přehrály krajanky Jirsákovou a Patero-
vou 7:5, 6:1 a ve finále podlehly páru Bonová  
(Ukrajina), Huberová (Německo) 6:3, 0:6, 5:10.

MARTINA KUBIČÍKOVÁ VYHRÁLA SE SVOU  
JMENOVKYNÍ Boreckou čtyřhru v polském měs-
tě Ilawa, hrálo se o 10 tis. USD a navíc se ješ-
tě probojovala mezi čtyři nejlepší ve dvouhře. 
V prvním kole vyřadila domácí Mikolajzukovou 
6:2, 6:0, i další soupeřky byly Polky. Ve druhém 
kole Kubičíková porazila Rosolskou 3:6, 6:4, 6:2, 
ve třetím Domagalovou 6:4, 6:1 a o postup do 
finále nestačila na Kawaovou 4:6, 1:6. Ve čtyř-
hře s Boreckou přehrály na začátku polský pár 
Karczewská, Zorawská 7:6(8), 6:4, ve čtvrtfinále 
Němky Maetschekeovou a Suworowovou 6:3, 
6:2, v semifinále bulharsko-ukrajinský pár Kalod-
zitsaová, Kyrylovová 7:5, 6:4 a ve finále porazily 
Polky Domagalovou a Kawaovou 6:3, 6:2.

O DEVÁTÝ ROČNÍK SOCHAŘSKÉHO SYMPO-
ZIA Hany Wichterlové byl opět velký zájem, ze 
čtyř desítek sochařů byli vybráni čtyři – Srbka 
Maša Paunovičová a Hanife Yükselová z Turec-
ka, gruzínský sochař Aleksandre Phophkhadze 
a Slovák Martin Navrátil, ten nahradil Ryszarda 
Litwiniuka z Kanady, který se nakonec omluvil. 
„Letošní ročník byl trošku odlišný od těch před-
cházejících. Především tím, že tady tvořili pouze 
čtyři umělci. Odborná komise přitom vybírala ze 
čtyřicítky přihlášených sochařů. Nakonec získa-
li nominaci mladí tvůrci - dva muži a dvě ženy. 
Je až s podivem, že tak křehká stvoření se tak 
suverénně a s jistotou oháněla motorovou pi-
lou a disponovala obrovskou silou,“ řekl k výbě-
ru účastníků Miroslav Švancara, který byl stejně 
jako v minulých letech duší sochařského sym-
pozia. Celé dva týdny se oháněla ve Smeta-
nových sadech čtveřice mladých umělců mo-
torovými pilami, dláty a řezbářskými fidlátky, 
aby opracovala kmeny stromů na umělecké 

dílo – tahle prospěšná akce patří už dlouhodo-
bě k prostějovskému létu a po slavnostní verni-
sáži mladí sochaři už tradičně darovali městu 
další skulptury do sbírky. „Doufám, že se mi tímto 
dílem podaří přikrášlit vaše krásné město,“ 
konstatoval skromně slovenský sochař Martin  
Navrátil, který své dílo nazval – Nitě existence.

NATÁLIE CVÁČKOVÁ SE NA BAVARIAN JUNIOR 
OPEN, na turnaji Tennis Europe do 14 let nejvyš-
ší kategorie 1 v Echingu dostala do semifiná-
le dvouhry, když v prvním kole přehrála Švýcar-
ku De Agostiniovou 6:3, 6:1, ve druhém Slovinku 
Kraljovou 5:7, 6:0, 6:0, ve třetím Rusku Kuderme-
tovou 7:5, 6:2, ve čtvrtfinále Adrinopoulosovou 
3:6, 6:3, 6:1 a až v semifinále nestačila na Rus-
ku Ayzalutinaovou 4:6, 6:2, 6:1. Natálie Cváčko-
vá startovala v Echingu týden po MS do 14 let,  
které se konalo v Prostějově, v průběhu týdne 
nastoupila za rozhodnutého stavu ve dvou de-
blových duelech. Český tým po nešťastném 
zápase s Čínou nakonec skončil na výbor-
ném pátém místě. Jak hodnotil působení Na-
tálie Cváčkové na šampionátu kouč Dan Filjo? 
„Cváčková si zahrála dvě čtyřhry, splnila svou 
roli v týmu, stmelovala ho, prostě dobře věděla, 
jaká je její úloha.“  

V RAKOUSKÉM BAD WALTERSDORFU, na turnaji 
kategorie Futures s dotací 10 tis. USD, se probo-
jovali Michal Konečný s Radimem Urbánkem 
do finále čtyřhry, Konečný byl ještě mezi čtyřmi 
ve dvouhře a Urbánek skončil o kolo dřív. V prv-
ním kole Urbánek vyřadil pátého nasazeného 
Španěla Sabate-Bretose 6:3, 6:3, Konečný Ra-
kušana Jastrauniga 6:2, 6:1, ve druhém kole vy-
hrál Urbánek nad Slovincem Ramusem 6:2, 6:4 
a Konečný nad Rakušanem Rathem 6:0, 6:4, ve 
čtvrtfinále Urbánek nestačil na domácího Ge-
ralda Kamitze 2:6, 1:6, Konečný šel dál přes An-
gličana Jamese Feavera 6:4, 4:6, 7:5 a v semifi-
nále prohrál s druhým nasazeným Slovincem 
Blazem Rolou 3:6, 3:6. Ve čtyřhře Konečný s Ur-
bánkem napřed vyřadili domácí pár Geib, We-
inhandl 6:0, 6:7(5), 10:5, v semifinále Angličany 
Feavera a Miltona ve dvou tiebreacích – 7:6(5), 
7:6(2) a ve finále byli nad síly našeho páru  
domácí Reissig, Weissborn 2:6, 3:6.

V LOŇSKÉM ROCE ZAZNAMENALO MĚSTO PRO-
STĚJOV vlivem krize úbytek bezmála 100 milio-
nů korun z tzv. sdílených daní. Pokud bude chtít 
město vyrovnaný rozpočet, tak možná méně 
peněz zůstane na investice pro nejbližší roky. 
„Nechci, aby to vypadalo, že budoucnost před-
povídám příliš černě, ale město se bude hlav-
ně potýkat s problémem nedostatku finančních 
prostředků při zajišťování investičních akcí. Před-
pokládám, že i nové zastupitelstvo bude pokra-
čovat v linii podpory sportu, kultury a sociální 
oblasti v našem městě. Je ovšem otázkou, ko-
lik na veřejnou finanční podporu zůstane pe-
něz. Určitě už se nedostaneme do situace jako 
před třemi roky, kdy jsme na veřejnou finanční 
podporu rozdělili přes 40 milionů korun,“ konsta-
toval místostarosta Prostějova Miroslav Pišťák.  
„Letos jsme schválili a rozdělili 20 milionů a je  
třeba si položit otázku, jestli se v dalších letech 
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podaří tuto výši udržet. A navíc je tu další kom-
plikace, jaké zásady udělování veřejné finanč-
ní podpory určí Evropská unie. Pokud její výklad 
bude přespříliš rigidní, obávám se vůbec o dal-
ší osud rozdělování podpory. Doufám ale, že  
to tak zle nedopadne a město bude moci  
i v budoucnu pomáhat sportovním klubům, kul-
turním a sociálním organizacím a dalším sub-
jektům,“ dodával místostarosta města Miroslav 
Pišťák. 

MARTINA KUBIČÍKOVÁ (1991), loňská finalistka 
Pardubické juniorky, se na turnaji v Trnavě s do-
tací 25 tis. USD probojovala spolu s Maďarkou 
Janiovou do semifinále čtyřhry. V prvním kole 
spolu porazily Slovenku Jurikovou a Polku Kani-
aovou 7:5, 0:6, 10:7, ve čtvrtfinále rakousko-slo-
venský pár Klemenschitsová, Klepačová 6:2, 
3:6, 10:5, v semifinále pak nestačily na domácí 
dvojici Honcová, Wienerová 2:6, 6:7(7).

TEREZA SMITKOVÁ KRALOVALA NA PARDUBIC-
KÉ JUNIORCE! Svěřenkyně trenéra Vladimíra 
Volejníka Tereza Smitková (1994) vyhrála na 
83. ročníku Pardubické juniorky dvouhru i čtyř-
hru! Hráčka našeho klubu na kurtech Pod zám-
kem jako nasazená trojka zdolala ve finále Jesi-
ku Malečkovou z I. ČLTK Praha 7:5, 6:1. Pochva-
lu zaslouží i naše Diana Šumová, která měla ve 
čtvrtfinále na pozdější vítězku tři mečboly. Ve 
finále nezačala Tereza nejlépe, v prvním setu 
prohrávala 1:4, pak však zápas otočila ve svůj 
prospěch. „S Jesikou se hodně dobře známe 
a bylo mi jasné, že mě čeká hodně nepříjemný 
zápas hlavně po psychické stránce,“ říkala Te-
reza po finále, která se dlouho rozmýšlela, zda 
vůbec na Pardubickou juniorku pojede. „Na-
konec jsem se rozhodla správně a jsem ráda,  
že jsem to tak udělala.“

Jak postupovala Tereza Smitková ke svému  
titulu? Ve druhém kole porazila Slavíčkovou 6:3, 
6:1, ve třetím Vtelenskou 6:1, 6:1, ve čtvrtfinále 
po velkém boji klubovou kolegyni Šumovou 3:6, 
7:6 (4), 6:3, v semifinále Svobodovou 3:6, 6:3, 6:2 
a ve finále Malečkovou 7:5, 6:1. Právě s ní vy-
hrála i soutěž ve čtyřhře – ve druhém kole vyřa-
dily pár Hrabalová, Kováčová 6:1, 6:4, ve čtvrt-
finále Kunčíkovou s Matouškovou 4:6, 6:3, 10:4, 
v semifinále dvojici Čechová, Horáková 6:3, 6:0  
a ve finále jasně přehrály Malečkovou a Zá-
vodskou 6:2, 6:1. Tereza tak napodobila semi-
finalistku letošního Wimbledonu Petru Kvito-
vou, která v roce 2006 také vyhrála dvouhru  
i čtyřhru. Od té doby se to žádné mladé hráčce  
nepodařilo, až letos Tereze Smitkové.

Ve dvouhře dorostenců se Adam Pavlásek 
(1995) probojoval do semifinále dvouhry a to 
mu není ještě patnáct, Pavel Krček (1992) měl 
ve čtvrtfinále s pozdějším finalistou Kunčíkem 
šest mečbolů! S Mojhou se pak ještě Krček  
dostal do semifinále čtyřhry.

JIŘÍ VESELÝ PŘIVEZL Z OLYMPIÁDY MLÁDEŽE 
ZLATO! V Singapuru se konaly první Olympij-
ské hry mládeže v historii a Jiří Veselý vybojo-
val spolu s Britem Oliverem Goldingem zlato ve 
čtyřhře! Na druhé straně je třeba přiznat, že i on 

sám čekal lepší výsledek ve dvouhře, vypadl  
ve druhém kole, když nestačil na Kolumbijce 
Gomeze, který se však stal prvním olympijským 
vítězem ve dvouhře na hrách mládeže. „Je to 
jeden z mých největších úspěchů dosavadní  
kariéry. Doufám, že na tento výsledek dokážu 
navázat i ve dvouhře. Byly to výjimečné pocity, 
protože to byla historicky první olympiáda juni-
orů, byl to mimořádný turnaj. Určitě jsem do Sin-
gapuru jel s vyššími ambicemi, byl jsem tam jako 
šestý hráč žebříčku, věřil jsem, že ve dvouhře  
získám medaili. Bohužel se to nepodařilo, ale 
doufám, že úspěšná čtyřhra mě nakopne  
k tomu, aby výsledky ve dvouhře byly lepší,“ 
konstatoval Veselý po návratu z olympijských 
her v Singapuru. Jaká byla jejich cesta ke zla-
té olympijské medaili? V prvním kole porazi-
li čínský pár Ouyang – Wang 6:3, 3:6, 10:6, ve 
druhém čtvrtý nasazený pár Dzumhura (BaH),  
Pavič (Chor.) 7:6(3), 7:5, v semifinále dvojici  
Galeano (Par.), Rodriuguez (Ven.) 6:3, 6:2, ve  
finále si pak jasně Veselý s Goldingem pora-
dili s ruským párem Baluda – Birjukov 6:3 a 6:1. 
„První kolo bylo nejtěžší, protože jsme hráli spolu  
s Oliverem poprvé, vyhráli jsme s Číňany až  
v supertiebreaku. Pak jsme ale hráli zápas od  
zápasu lépe a finále jsme hráli úplně  
neskutečně,“ říkal Jiří Veselý. „Jsem rád, že se 
nám to podařilo, po porážce ve dvouhře jsem byl  
hodně smutný.“ 

STARŠÍ ŽACTVO TK AGROFERT se stalo mis-
trem ČR družstev. Rakovnický areál TC Cafex 
byl dějištěm šampionátu České republiky druž-
stev staršího žactva, vyhrál náš mladý tým ve-
dený Ivo Šilhánkem. Role se vyměnily, mistriv-
ství mladšího a staršího žactva potvrdily, že 
těmto kategoriím kraluje TK AGROFERT Prostě-
jov a pražská Sparta. Zatímco titul v mladších  
žácích získal sparťanský tým nejtěsnějším po-
měrem, stejné to bylo nyní na šampionátu  
v Rakovníku, TK AGROFERT Prostějov porazil 
Spartu ve finále 5:4. Jak postupovali prostějov-
ští starší žáci? V prvním kole porazili tým Seve-
ročeská tenisová 8:1, v semifinále I. ČLTK Praha  
5:1. Zlaté medaile převzali: Kateřina Siniako-
vá, Kristýna Hrabalová, Natálie Cváčková, 
Oleksandra Korašviliová, Oliver Nagy, Zdeněk 
Děrkas, David, Poljak, Dominik Starý, Zdeněk  
Kolář, Dominik Kellovský a Miroslav Chyba. Další 
dvě kolekce medailí putovaly do hlavního měs-
ta. Stříbro vybojoval celek Sparty a bronz I. ČLTK. 
Finále přineslo nejkvalitnější tenis, po úvodních 
bodech Nagyho a Děrkase nečekaně podleh-
la Siniaková Sparťance Ostapenkové a násled-
ně Roučková podle očekávání srovnala. Pol-
jak a Starý hladkými výhrami „zadělali“ na zisk 
zlata, které podtrhli výhrou deblovým vítězstvím 
Poljak s Kolářem. Pro statistiky výsledek finále: 
TK AGROFERT Prostějov – TK Sparta Praha 5:4. 
Nagy – Štaubert 6:4, 7:5, Děrkas – Grunt 6:2, 6:4, 
Siniaková – Ostapenková 3:6, 7:5, 5:7, Hrabalo-
vá – Roučková 5:7, 1:6, Poljak – Krstev 6:1, 6:1, 
Starý – Musil 6:1, 6:1, Nagy, Děrkas – Štaubert, 
Filip Rikl 6:7, 6:3, 6:7, Poljak, Kolář – Krstev, Pa-
trik Rikl 6:0, 6:3, do čtyřhry už prostějovské starší  
žačky nenastoupily. 
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MICHAL KONEČNÝ SE PROBOJOVAL DVAKRÁT 
DO SEMIFINÁLE DVOUHRY, v Michalovcích na 
Slovensku a v polské Poznani na challenge-
rech s dotací 10 tis. USD. Na Slovensku porazil 
v prvním kole krajana Tomáše Musila 6:2, 6:3, 
ve druhém Slováka Adriana Partla 4:6, 6:4, 6:2, 
ve čtvrtfinále druhého nasazeného Rakušana  
Herberta Wiltschniga 6:2, 6:1 a v semifinále 
podlehl Slovákovi Michalu Pažickému 4:6, 6:1, 
4:6. V Poznani vstoupil do turnaje výhrou nad 
Francouzem Huguesem Herbertem 6:4, 3:6, 7:5, 
ve druhém kole přehrál Brita Bena Pritcharda 
6:4, 6:0, ve čtvrtfinále vyřadil čtvrtého nasazené-
ho Poláka Grzegorze Panfila 6:2, 3:6, 6:2. V semi-
finále nestačil na domácího Marcina Gawro-
ně 6:4, 6:7(2), 4:6.

VOLEJBALOVÉ KADETKY VK MODŘANSKÁ PRO-
STĚJOV se připravovaly na extraligu, do které 
na jaře postoupily. „Společnou práci jsme za-
hájili 14. srpna na soustředění ve Sloupu, kde se 
holky týden věnovaly téměř výhradně kondici. 
Pouze jeden trénink denně tam byl herní,“ přiblí-
žil kouč kadetek a současně šéftrenér mláde-
že VK Jaroslav Matěj. Ze Sloupu v Moravském 
krasu tým přejel na další soustředění do Morko-
vic. Mladé volejbalistky se také zúčastnily dvou 
přípravných turnajů. „V obou případech se jed-
nalo o klání juniorek, takže holky bojovaly pro-
ti starším soupeřkám. V Uherském Hradišti skon-
čily sedmé ze šestnácti družstev a v Přerově de-
vatenácté z dvaatřiceti celků, což není špatné. 
Zvlášť, když jsem pravidelně točil všechny hráč-
ky a nekladl důraz na výsledky. S ohledem na 
to jsem byl až na jedno nepovedené utkání  
s výkony našeho velmi mladého týmu spoko-
jený,“ zdůraznil Matěj. Do extraligy vstoupily 
kadetky 10. října.

PATNÁCTILETÁ GABRIELA PANTŮČKOVÁ VY-
HRÁLA na turnaji ITF 18 Mostar Open 2010 dvou-
hru a byla s Chorvatkou Vlahiničovou v semi-
finále čtyřhry. V prvním kole dvouhry přehrá-
la domácí Anju Cosovičovou 6:3, 6:0, ve dru-
hém Slovenku Ninu Bubelovou 7:6(5), 6:3, ve 
čtvrtfinále Chorvatku Tenu Lukasovou 5:7, 6:2, 
6:1, v semifinále Deu Herdzelasovou (BaH) 6:1, 
0:6, 6:3 a konečně ve finále Mariu Sakkariovou  
z Řecka 6:2, 6:3. Ve čtyřhře s Chorvatkou Vla-
hiničovou vyřadily ve čtvrtfinále pár Kulhánko-
vá (ČR), Juzefovičová 7:6(5), 6:4 a v semifinále  
nestačily na domácí tenistky Cosovičovou  
a Klunovou, prohrály 2:6, 2:6.

TK AGROFERT PROSTĚJOV ZÍSKAL na mistrov-
ství České republiky jednotlivců staršího žactva 
sedm medailí.  Ve finále dvouhry starších žákyň 
v areálu ČLTK Bižuterie Jablonec se střetly Kris-
týna Roučková (TK Sparta Praha) a naše Na-
tálie Cváčková, ze zlatého šperku se radovala 
prvně jmenovaná, v rozhodujícím duelu vyhrá-
la Roučková 7:6(3), 6:4. Ve čtyřhře se nečekaný-
mi, ale zaslouženými mistryněmi republiky staly 
Kristýna Hrabalová (TK AGROFERT Prostějov) –  
Nikola Tomanová (Slavia Orlová), ve finále pře-
hrály Dubskou (Slovácký TK Břeclav) a Rouč-
kovou. A jak dopadli prostějovští starší žáci 
na šampionátu ve Frýdlantu nad Ostravicí?  

Zdeněk Kolář se probojoval do semifinále  
dvouhry, nestačil na Štauberta (TK Sparta Pra-
ha), Kolář byl ve finále čtyřhry, hrál s Vrbou  
(TC Brno). Zdeněk Děrkas a Petr Hájek se pro-
bojovali do semifinále čtyřhry. Děrkas hrál 
s Poljakem (TK SC Ostrava), Hájek s Pobořilem  
(TK DEZA Valašské Meziříčí).

JANA HORÁKOVÁ SKONČILA NA TŘETÍM  MÍS-
TĚ VE SVĚTOVÉM POHÁRU. Poslední závod šes-
tidílného seriálu Světového žen ve fourcrossu  
(jízda na horských kolech) se jel na konci srp-
na v americkém Windhamu. Závodnice SKC  
Prostějov, kterou marketingově podporuje 
agentura TK PLUS, skončila třetí jak v samotném 
závěrečném podniku, tak i v konečné klasifi-
kaci Světového poháru. „Škoda dvou závodů, 
které jsem musela vynechat kvůli kláním BMX, 
protože jsem po třech závodech byla v průběž-
ném pořadí na první příčce, takže to celkově 
mohlo být i na konci ještě veselejší,“ konstatova-
la Horáková po závodě ve Windhamu. Světo-
vý pohár ve fourcrossu (po 6 závodech): 1. Mol-
ciková (Rak.) 385, 2. Beertenová (Niz.) 370, 3.  
Horáková 270 b.

PETRA KVITOVÁ SE OBJEVILA NA KANDIDÁT-
CE Sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj 
Fulnecka do podzimních komunálních voleb. 
„Sdružení, ve kterém kandiduje můj otec, mě 
požádalo o podporu a já to přijala. V politice 
nemám cíl. Jen jsem chtěla podpořit taťku.“ Na 
kandidátce je Petra sice až desátá, ale co kdy-
by ji preference posunuly dopředu a sdruže-
ní Za rozvoj Fulnecka by uspělo? „Určitě bych 
nikam nešla. Jde opravdu jen o podporu té  
strany. Nic víc,“ dodala Petra Kvitová.

HANA WICHTERLOVÁ, O KTERÉ SE ČASTO ŘÍ-
KALO, že byla první dámou českého sochař-
ství, zemřela ve svém pražském ateliéru právě 
před dvaceti lety, 29. srpna 1990. Narodila se 2.  
března 1903 do rodiny, která patřila k vý-
znamným průmyslnickým rodům rakouského  
mocnářství, přátelila se mimo jiné i s význač-
nými umělci své doby. Jedním z nich byl i Jan  
Kotěra, autor návrhu prostějovského Národ-
ního domu.Na jeho doporučení nastoupila  
šestnáctiletá Hana na Akademii výtvarných 
umění v Praze, kde v letech 1919 – 1925 stu-
dovala sochařství u Jana Štursy. Mezi spolu-
žáky Hany Wichterlové patřili například Vin-
cenc Makovský či Josef Wágner, absolvo-
vala s plastikou Údiv, která je považová-
na za jeden z vrcholů meziválečné figurál-
ní tvorby. Po ukončení studií žila sochařka čty-
ři roky v Paříži, kde se také seznámila s dílem 
rumunského sochaře Constantina Brâncuşi-
ho. Jeho tvorba, řazená uměleckými historiky  
k abstraktnímu expresionismu, ji později vý-
znamně ovlivnila. V roce 1931 se Wichterlo-
vá po návratu z Paříže stala členkou umělec-
ké společnosti Mánes a svým dílem se zařadila  
po bok nejlepších českých umělců své doby. 

MLADÉ PROSTĚJOVSKÉ VOLEJBALISTKY, starší 
žákyně byly úspěšné na turnaji ve Frýdku-Míst-
ku. V konkurenci šestnácti družstev obsadily žač-
ky třetí místo. Po vítězství ve skupině a vítězství  
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v semifinále se utkaly v play off s favoritem 
soutěže, družstvem z polského Těšína. Po vel-
kém boji podlehly 0:2 a v duelu o třetí místo po-
razily 2:0 Lanškroun. Naše druhé družstvo, slože-
né z jejich mladších kolegyň, skončilo na velmi 
slušném 12. místě, když odehrálo osm kvalitních 
utkání a vybojovalo dvě cenná vítězství nad 
družstvy Přerova a Uherského Hradiště.

STŘÍBRO NA MS VE FOURCROSSU získala v ka-
nadském Mont-Sainte-Anne Jana Horáková, 
nestačila jen na obhájkyni titulu Australanku 
Caroline Buchananovou. Horáková málem na-
vázala na svůj titul mistryně světa z roku 2004, 
ale ve finále nakonec Buchananovou ne-
předjela. „Jela jsem za Caroline celou dobu, 
v kamenité sekci jsem byla blízko, ale ne tak, 
abych mohla zaútočit na první místo. V po-
slední zatáčce to také nevyšlo, ale se stříbr-
nou medailí jsem hodně spokojená,“ řekla Jana 
Horáková po závodě. Fourcross potvrdil, že je 
výstavní českou disciplínou. Od roku 2003 se  
s výjimkou roku 2005 vždy vraceli zástupci  
této kontaktní disciplíny s alespoň jednou  
medailí. 

DO FINÁLE CANADIAN OPEN JUNIOR CHAMPI-
ONSHIPS 2010 se probojoval Jiří Veselý (1993), 
byl to turnaj ITF, kategorie 1. Každoročně se 
koná v Repentigny a je považován za posled-
ní měření sil před juniorským US Open. Náš ju-
nior byl prvním nasazeným, měl v prvním kole 
volno, ve druhém přehrál domácího Samuela  
Monettea 4:6, 6:3, 6:3, ve třetím Chorvata Mate 
Deliče 6:7(0), 7:6(4), 6:4. Ve čtvrtfinále Veselý vy-
řadil Huga Delliena z Bolivie 6:1, 6:2, v semifiná-
le Maďara Mate Zsiga z Maďarska 6:1, 1:6, 6:0  
a ve finále pak nestačil na nasazenou dvojku 
Damira Dzumhura (BaH) 2:6, 2:6.

NATÁLIE CVÁČKOVÁ (1995) SE V LUXEMBOUR-
GU dostala do finále dvouhry a spolu s Mateko-
vou vyhrála čtyřhru, když na turnaji TE 16 Stein-
fort Tennis Europe Junior Open porazily ve finá-
le Belgičanky Benoitovou a Leclerovou 0:6, 6:4, 
10:4. Ve dvouhře čtrnáctiletá členka našeho 
klubu vyhrála v prvním kole nad domácí  Din-
nerovou 7:5, 6:3, ve druhém kole přehrála Něm-
ku Tummersovou 6:1, 6:0, ve čtvrtfinále domá-
cí Tremuthovou 6:1, 6:3. V semifinále Cváčková 
vyřadila Dascaluovou z Kazachstánu 7:6(3), 6:4  
a ve finále podlehla její krajance Kharudino-
vou 5:7, 0:6.

PARAŠUTISTÉ DUKLY PROSTĚJOV, kteří tvoří 
reprezentaci České republiky, získali na 31.  
Mistrovství světa seniorů a 5. MS juniorů v kla-
sickém parašutismu v Černé Hoře šest medailí!  
Jiří Gečnuk stal mistrem světa v individuální  
akrobacii a Libor Jiroušek získal v této disciplí-
ně bronzovou medaili. Další medailový úspěch 
přidal Hynek Tábor dvěma třetími místy a to  
v přesnosti přistání a kombinaci jednotlivců. 
Tým ve složení Jindřich Vedmoch, Jiří Gečnuk, 
Libor Jiroušek, Oldřich Šorf a Hynek Tábor ob-
sadili v celkové kombinaci družstev 3. místo. 
Prostějovští parašutisté se neztratili ani v juni-
orské kategorii, kde při svém prvním startu na  

světovém šampionátu obsadil Bonifác Hájek 3.  
místo v přesnosti přistání jednotlivců a završil  
tak počet medailí na šest.

ROBERT RUMLER (1993) SI PŘIPSAL DALŠÍ BODY 
do žebříčku ATP, v polské Bydgoszczi se na 
turnaji futures s dodací 10 tis. USD probojo-
val do čtvrtfinále dvouhry a spolu s Radimem  
Urbánkem se dostali do finále čtyřhry. Rumle-
rovým osudem byli ve dvouhře Poláci, v prv-
ním kole Robert vyřadil Bartosze Sawického 6:4, 
6:3, ve druhém Wojciecha Lutkowského 6:4, 6:0,  
ve čtvrtfinále pak nestačil na nasazenou dvoj-
ku Marcina Gawroně 3:6, 2:6. Ve čtyřhře s Ur-
bánkem přehráli v prvním kole Japonce Eha-
ru a Brita Gregoryho 6:3, 6:2, ve čtvrtfinále  
domácí první nasazený pár Gavroň, Panfil 
6:7(4), 6:4, 10:5, v semifinále Poláky Sawického 
a Smolu 7:6(4), 6:1, ve finále pak hráči TK AG-
ROFERT nestačili opět na domácí pár Gozdura 
a Szmigiela 2:6, 3:6. 

NA US OPEN SE DOSTALA NEJDÁLE PETRA  
KVITOVÁ, do třetího kola, jinak se prostějovské-
mu tenisu nedařilo tak, jak by si představoval. 
Pět ze šesti členů TK AGROFERT vypadlo v New 
Yorku hned v prvním kole! Sedmý nasazený To-
máš Berdych, po finále Wimbledonu mnohý-
mi považován za favorita, nestačil na Francou-
ze Llodru 6:7, 4:6, 4:6, Radek Štěpánek skončil  
s Bennetauem (Francie) 4:6, 2:6, 6:4, 4:6. Jan  
Hájek prohrál pětisetový duel s Američanem 
Fishem 0:6, 6:3, 6:4, 0:6, 1:6. Dušan Lojda na le-
tošním US Open sehrál svou grandslamovou 
premiéru mezi muži, právě před čtyřmi roky vy-
hrál v New Yorku juniorku! V prvním kole kvalifi-
kace si aktuálně 169. hráč žebříčku ATP pora-
dil s Novozélanďanem Kingem Turnerem (234. 
ATP) 6:2, 6:2, ve druhém kole zdolal Australana 
Grega Jonese (236.) 7:5, 3:6, 6:3 a ve třetím Ko-
lumbijce Roberta Faraha (215.) 7:5, 6:2. V prv-
ním kole pak nestačil na německého tenistu 
Philippa Petzschnera 3:6, 1:6, 1:6. Lucie Šafá-
řová vypadla s rakouskou kvalifikantkou Tami-
rou Paszekovou 6:2, 5:7, 2:6. A tak stejně jako ve 
Wimbledonu i na US Open došla z českých žen 
nejdále Petra Kvitová. Nejprve porazila krajan-
ku Lucii Hradeckou 6:4, 7:5, pak Elenu Baltacho-
vou z Velké Británie 7:6(5), 6:3 a ve třetím kole 
nestačila na pozdější šampiónku Belgičanku 
Kim Clijstersovou. Třetí kolo po mnohatýdenním 
turnajovém trápení bylo pro Petru výborným  
výkonem.

JAROSLAV POSPÍŠIL SI POPRVÉ ZAHRÁL VE  
FINÁLE challengerového turnaje, titulu se však 
nedočkal. Na antuce v rumunském Brašově 
prohrál 6:7, 3:6 s Francouzem Erikem Prodo-
nem. Jak náš tenista postupoval na challen-
geru s dotací 30 tis. euro? V prvním kole pora-
zil Pospíšil Rumuna Crivoie 6:3, 6:4, ve druhém 
Itala Aldiho 6:2, 6:1, ve čtvrtfinále jeho krajana 
Trewvisana 6:4, 1:6, 6:3, v semifinále Španěla  
Alcaida 7:6, 6:4 a pak klopýtl v svém prvním 
challengerovém finále v životě. Jaroslav Pospí-
šil si připsal 48 bodů do žebříčku ATP a k 13. září 
mu patřilo 211. místo.
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JIŘÍ VESELÝ SE NA JUNIORSKÉM US OPEN 
probojoval do čtvrtfinále dvouhry, jako čtvrtý 
nasazený vyhrál nejprve nad Liang-Chi Huan-
gem (Tchajvan) 7:5, 6:3, ve druhém přehrál 
Rusa Alexandra Rumjanceva 6:3, 6:2, ve třetím 
porazil Japonce Tara Daniela 6:1, 6:7(2), 6:0, ve 
čtvrtfinále pak nestačil na osmého nasazené-
ho Argentince Agustina Velottiho 4:6, 2:6. Ve 
čtyřhře pak Jiří Veselý s Oliverem Goldingem 
z Velké  Británie prohráli až ve finále s párem 
Beretta (Peru), Quiroz (Ekvádor) 1:6, 5:7. V prv-
ním kole porazili Američany Kosakowského  
a Novikova 4:6, 6:3, 10:6, ve druhém Belgiča-
na De Looreho a Lupescua (Nizozemsko) 6:4, 
4:6, 10:7, ve čtvrtfinále přehráli brazilský pár Sell, 
Semenzato 6:1, 6:3, v semifinále ruskou dvojici   
Baluda, Rumjancev 7:6(6), 6:7(6), 10:6. A pak  
už nestačili na Peruánce Berettu a  Quiroze 
z Ekvádoru.

ADAM PAVLÁSEK A TEREZA SMITKOVÁ se pro-
sadili na turnaji ITF 2. kat. ZENTIVA Czech Juni-
or Open. Mladí tenisté devětadvaceti zemí ce-
lého světa se sjeli do Prahy, aby v areálu TK  
NERIDÉ bojovali počtrnácté o body do světo-
vého juniorského žebříčku. Adam Pavlásek se 
probojoval do semifinále dvouhry a byl jas-
ně nejlepším Čechem v turnaji, Tereza Smitko-
vá podlehla ve druhém kole Rusce Smolinao-
vé, ale spolu s Anetou Dvořákovou (VSK VŠB-TU 
Ostrava) vyhrály čtyřhru. Adam byl šestým na-
sazeným a ve druhém kole vyřadil Diedericha 
(Lux.) 6:0, 6:0, ve třetím Němce Kaczynského 
7:5, 0:6, 6:2, ve čtvrtfinále Rusa Lunkina 6:3, 6:2, 
až v semifinále nestačil na Ukrajince Manafo-
va 4:6, 1:6. Jak šly Smitková s Dvořákovou za ti-
tulem ve čtyřhře? Ve druhém kole porazily pár 
Bowtellová (Irsko), Cardenasová (Venezuela) 
6:3, 4:6, 10:3, ve čtvrtfinále Slovenky Kucharovou  
a Zatekovou 6:4, 7:5, dveře do finále jim otevřelo  
vítězství nad párem Ajzatulinaová (Rusko), 
Roučková 7:6(5), 7:5 a ve finále přehrály krajanky  
Malečkovou a Závodskou 6:4, 7:6(1).

JIŘÍ VESELÝ JE VE SVÉM ROČNÍKU 1993 SVĚ-
TOVOU JEDNIČKOU! Juniorský žebříček po US 
Open k 13. září přisoudil Jiřímu Veselému čtvr-
té místo, je však světovou jedničkou ve svém 
ročníku 1993. Jaké je pořadí? 1. Sebastain  
Gomez (Kolumbie) 1148, 2. Marton Fucsovics  
(Maďarsko) 1020, 3. Damir Dzumhur (BaH) 926, 
4. Jiří Veselý 922, 5. Dunilio Beretta (Peru), 6.  
Tiago Fernandez (Brazílie) 875, 7. Jason Kubler 
(Austrálie) 860, 8. Denis Kudla (USA) 847,  
9. Agustin Velotti (Argentina) 782, 10. Roberto 
Quiroz (Ekvádor) 760.

DVA SETY ROZHODLY O NAŠEM STŘÍBŘE. Na 
mistrovství ČR družstev v babytenisu, Memori-
álu Zdeňka Kocmana skončil náš tým na stří-
brném stupni, když finálový duel s I. ČLTK Pra-
ha skončil 3:3, 21:23 a právě dva prohrané sety 
navíc rozhodly o tom, že se nakonec radoval 
tým I. ČLTK Praha. Hrálo se v areálu TK Sparta 
Praha ve Stromovce. Jak postupoval náš tým? 
V prvním kole Škoda Plzeň 5:1, v semifinále s TK  
NERIDÉ rozhodl o našem postupu zápas jedni-
ček, Homolková porazila Jirouška 6:4, TK Neridé 

– TK AGROFERT Prostějov 3:3, na sety 25:25. Ve  
finále nám naopak štěstí nepřálo, dva prohra-
né sety navíc nám vzaly zlato. TK AGROFERT 
Prostějov – I. ČLTK Praha 3:3, na sety 21:23, Ho-
molková – Forejtek 0:6, Sisková – Paulson 6:1, 
Bruckner – Trunečka 1:6, Najman – Hindová 
6:3, Homolková, Sisková – Forejtek, Trunečka 6:1,  
Najman, Novák – Hindová, Paulson 2:6. Bronz 
získal tým TK NERIDÉ, porazil v boji o třetí místo 
Dvůr Králové 5:1, ale přiznejme, právě celek TK 
NERIDÉ patřil k největším favoritům mistrovství  
a prostějovské stříbro je ve vyrovnané konkurenci 
dobrým výsledkem.

ZAJÍMAVÁ FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA se kona-
la v Prostějově, Jindřich Štreit představil své tra-
diční téma, všední život lidí v zapadlých vesni-
cích na Rýmařovsku. Výstavu pod názvem Ab-
normalizace do Prostějova přivedl fotograf Jiří 
Andrýsek a co je zajímavé – obě osobnosti byly 
v minulých letech oceněny v rámci záslužného 
projektu Ceny Olomouckého kraje za kulturní 
počin. V roce 2007 byl osobností roku v oblas-
ti kultury vyhlášen Jindřich Štreit, o dva roky poz-
ději získal Cenu za výjimečný počin roku v ob-
lasti profesionálního umění – oblast výtvarného 
umění právě Jiří Andrýsek, fotograf a organizá-
tor výtvarných výstav. Na vyhlášení kulturních 
cen Olomouckého kraje se podílí také marke-
tingová agentura TK PLUS.

PROSTĚJOVŠTÍ ORLI na silně obsazeném turnaji 
v polském Zhořelci nevyhráli, porazil je němec-
ký bundesligový New Yorker Phantoms Braun-
schweig, domácí celek a také slovenský klub 
ze Spišské Nové Vsi. Basketbalisté Prostějova se 
vrátili z Polska bez vítězství. „I takové výsledky 
v přípravě přijdou. Už kvůli tomu, že potřebuji 
dát šanci všem hráčům a potřebuji je vidět v zá-
pase. Navíc zkoušíme některé nové herní vari-
anty. Při takovém sehrávání pak logicky přijdou 
chyby,“ komentoval porážky trenér BK Prostějov 
Peter Bálint. 

NA EUROVIA SPARTA CUPU, prvním ročníku 
turnaje Tennis Europe čtrnáctiletých v pražské 
Stromovce se prostějovská Gabriela Knutsono-
vá (1997) probojovala do semifinále dvouhry  
a spolu s Ninou Holanovou (Severočeská te-
nisová) byla v semifinále čtyřhry. Ve dvouhře  
prohrála Gabriela v semifinále s o rok starší  
Mayerovou z TK Precolor Plus Přerov.

REPREZENTAČNÍHO VÝJEZDU ČTS se také zú-
častnili Dominik Starý a Miroslav Chyba (oba 
1997), startovali v Umagu na TE 14, kat. 1 a spo-
lečně vyhráli čtyřhru, když ve finále porazi-
li chorvatský pár Krajevič, Serdarušič  6:3, 3:6, 
12:10. Dominik Starý se ještě probojoval do čtvrt-
finále dvouhry. 

JAROSLAV POSPÍŠIL PŘEKONAL své životní 
žebříčkové maximum, po semifinále dvouhry  
v Banja Luce se dostal na 196. místo ATP! Na-
před se ale po finále na challengeru v Brašo-
vě dostal na 211. místo v žebříčku ATP, jen dvě 
příčky za své nejlepší umístění z roku 2008. „Dou-
fám, že svoji metu umístit se do 200. místa do-
kážu překonat. To je můj cíl pro letošní sezónu,  
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takže doufám, že forma ještě nějaký týden  
vydrží,“ říkal Jaroslav Pospíšil, který se přesunul 
do Bosny a Hercegoviny, kde hrál na challen-
geru v Banja Luce. Jak tam dopadl? Probojo-
val se do semifinále dvouhry a to mu k 20. září 
2010 otevřelo dveře do dvoustovky ATP na 196. 
místo. Stal se šestým Čechem na žebříčku ATP 
a těsně předběhl Dušana Lojdu: 7. Berdych, 36. 
Štěpánek, 94. Hájek, 152. Rosol, 161. Minář I., 196. 
Pospíšil, 200. Lojda. Jaké byly výsledky Jarosla-
va Pospíšila na turnaji v Banja Luce (antuka, 
64 tis. eur a H.)? V prvním kole Pospíšil porazil 
Francouze Gensse 6:1, 6:2, ve druhém Chorvata 
Skugora 7:6(5), 6:4, ve čtvrtfinále Němce Phaua 
6:3, 6:1 a až v semifinále nestačil na Španěla 
Ribu 6:3, 3:6, 4:6.

LUCIE ŠAFÁŘOVÁ SI V QUEBECKU loňské finá-
le na turnaji Bell Challenge 2010 s dotací 220 
tis. USD nezopakovala, v semifinále prohrála  
s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandso-
vou 2:6, 1:6. V prvním kole Šafářová porazila 
Američanku Lepchenkovou 7:5, 6:3, ve druhém 
kole Švédku Larssonovou 6:4, 6:2, ve čtvrtfinále 
další Američanku Oudinovou 4:6, 6:2, 6:4 a pak 
přišla semifinálová prohra s Mattekovou-Sand-
sovou. Šafářová v předchozích dvou vzájem-
ných zápasech s Mattekovou-Sandsovou zvítě-
zila, ale tentokráte jí Američanka nedala šan-
ci. Lucka prohrála za necelou hodinu, i když je 
v žebříčku WTA o 43 míst výš než její soupeřka.

MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV DOROSTU zcela 
přesvědčivě vyhrál TK AGROFERT Prostějov, kte-
rý celou soutěží prošel ke zlatým medailím na-
prosto přesvědčivě. Cestu na republikový šam-
pionát mu otevřelo vyzývací finále Jihomorav-
ského tenisového svazu, ve kterém prostějov-
ští dorostenci porazili TC Brno 8:1. Na mistrov-
ství, které se konalo na dvorcích pražské Spar-
ty ve Stromovce, porazil v prvním kole TK AG-
ROFERT Spartu 6:2, ve druhém tým Severočes-
ká tenisová 7:2 a ve finále jasně TK NERIDÉ 6:0. 
Středočeský celek však překvapivě, ale zaslou-
ženě přehrál v semifinále jednoho z největších 
favoritů mistrovství I. ČLTK 5:4. Kdo očekával po  
překvapivém vítězství TK NERIDÉ boj o doroste-
necký titul mistra ČR, ten byl zklamán, výsledek 
finále byl naprosto jednoznačný – 6:0! Jakou 
sestavu měli kapitáni Jaroslav Machovský ml.  
a Patrik Navara k dispozici?  Jiří Veselý, Filip  
Horanský, Robert Rumler, Tomáš Prokop, Jan 
Hradský, Adam Pavlásek, Marek Jaloviec, 
Ivan Kocourek, Tereza Smitková, Diana Šumo-
vá, Dana Machálková  a Klára Kopřivová. TK 
AGROFERT Prostějov – TK NERIDÉ 6:0, Veselý –  
Salaba 7:6, 6:3, Horanský – Krickovič 6:3, 6:3, Smit-
ková – Allertová 6:0, 7:5, Šumová – Závodská 
7:5, 6:4, Rumler – Strnad 5:7, 6:1, 3:0 skr., Prokop –  
Brtnický 6:4, 6:2. 

ANNA KURNIKOVOVÁ, HVĚZDA LOŇSKÉHO 
UNICREDIT CZECH OPEN se stala Američankou. 
Při loňském doprovodném programu přijela na 
Hanou ještě jako Ruska, ale už je to jiné, na kon-
ci září dostala americké občanství. Anna Kurni-
kovová začala s tenisem začala v pěti letech,  
v deseti odjela na Floridu do Bolletieriho  

akademie, za vším stála agentura IMG, v roce 
1995 vyhrála prestižní juniorskou soutěž Orange 
Bowl, mistrovství Evropy osmnáctiletých a získa-
la titul na juniorce v Římě, za výsledky roku 1995 
se stala světovou juniorskou jedničkou. Ve dva-
advaceti letech se Anna Kurnikovová rozhod-
la s tenisem skončit, mohla za to zraněná záda,  
o to více se začala věnovat světu reklamy  
a modelingu. Vyhrála šestnáct deblových titu-
lů, dva grandslamové, s Hingisovou se jí dařilo  
v Melbourne na Australian Open. „Vždycky 
jsem se považovala napůl za Rusku a napůl za 
Američanku. Nikdy nebyl problém v tom, jestli 
mám pas, nebo ne. Ale když jsem začala spo-
lupracovat s USO (nezisková organizace Uni-
ted Services Organizations, pozn.), vypadalo to 
jako logický krok,“ uvedla Kurnikovová v rozho-
voru pro časopis Maxim.

JAROSLAV POSPÍŠIL MUSEL NA PRVNÍ TITUL ve 
dvouhře na challengeru čekat do devětadva-
ceti let, na antuce v Trnavě (75 tis. USD) pora-
zil ve finále třetího nasazeného Kazacha Jurije 
Sčukina 6:4, 4:6, 6:3. Jeho největším úspěchem 
byly dlouho semifinále challengerového tur-
naje, které si zahrál třikrát v roce 2008. V Trna-
vě porazil Pospíšil v prvním kole Francouze Jo-
nathana Eysserica 6:3, 6:3, ve druhém Španě-
la Oskara Hernadeze 6:2, 5:7, 6:1, ve čtvrtfinále 
Němce Alexandera Flocka 6:3, 6:2, v semifiná-
le přehrál klubového kolegu Dušana Lojdu 7:5, 
6:2. A konečně za prvním challengerovým titu-
lem mu stál v cestě Jurij Ščukin. Ten byl mj. také 
členem týmu Kazachstánu, který na domácích 
dvorcích porazil Švýcarsko (bez Federera) 5:0, 
jasně postoupil do Světové skupiny a bude na-
ším soupeřem v prvním kole. Ščukin v tomto  
zápase nastoupil spolu s Golubjevem ve čtyř-
hře a porazili pár Wawrinka, Allegro 6:4, 6:3, 
6:3. Pospíšil si za titul v Trnavě do žebříčku ATP  
připsal 90 bodů a dostal šek na 9.200 dolarů.

POSPÍŠIL ČTVRTÝM NEJLEPŠÍM ČECHEM! Ja-
roslav Pospíšil si v novém vydání žebříčku ATP  
(27. 9. 2010) vylepšil o padesát míst své maxi-
mum, díky premiérovému titulu z challengeru  
v Trnavě se posunul na 146. místo ATP a je čtvr-
tým Čechem! Určitě bude patřit mezi kandi-
dáty na trofej Nejlepší postup na žebříčku ATP  
v anketě časopisu TENIS Zlatý kanár. Na začát-
ku roku byl na 620. místě ATP, na konci května 
byl na 436. příčce, po semifinále na UniCredit 
Czech Open mu patřilo 298. místo.  Jaroslav 
Pospíšil hrál také kvalifikaci na US Open, v prv-
ním kole podlehl Filipu Krajinmovičovi ze Srb-
ska. Jaké je postavení Čechů na žebříčku ATP  
k 27. září 2010: 7. Berdych, 37. Štěpánek, 93.  
Hájek, 146. Pospíšil, 149. Rosol, 165. Minář I., 174. 
Lojda.

JIŘÍ NOVÁK SPOLUPRACUJE S DUŠANEM  
LOJDOU, domluvili se na tom v období kolem 
US Open. Bývalý pátý hráč světa v roce 2002  
a vítěz sedmi turnajů ATP bude určitě pro Duša-
na tím nejlepším rádcem. Novák byl s Lojdou 
i na challengeru v Trnavě, kde Dušan skon-
čil v semifinále a prohrál s pozdějším vítězem  
Pospíšilem. V prvním kole porazil Slováka  
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Semjana 6:4, 5:7, 6:2, ve druhém Rakušana 
Peyau 7:6, 6:4, ve třetím krajana Hernycha 6:3, 
6:0. Postup do semifinále posunul Lojdu na 176. 
místo ATP.

ŠAFÁŘOVÁ V TOKIU NESTAČILA NA AZARENKO-
VOU, ani na pátý pokus nedokázala česká jed-
nička vylepšit pasivní zápasovou bilanci pro-
ti Bělorusce. Šafářová v Tokiu prohrála s o dva 
roky mladší Azarenkovou ve druhém kole 1:6, 
3:6 a loňské třetí kolo nezopakovala, s Vickorií 
Azarenkovou, jež odehrála první zápas od zko-
labování na US Open, vypadla také před ro-
kem. Tehdy však o kolo později a Šafářová tak 
přišla v žebříčku WTA o 55 bodů. Lucka má s Bě-
loruskou vysoce pasivní bilanci 0:5, ještě s ní ne-
vyhrála set, poprvé jí podlehla v semifinále v Es-
torilu v roce 2007, letos se s ní utkala už podru-
hé – v Miami a nedávno v Tokiu. V Japonsku 
vyhrála Šafářová v prvním kole s Tchajwankou 
Changovou 2:6, 6:1, 6:3.

I JAN WERICH MÁ V PROSTĚJOVĚ ULICI, zastupi-
telstvo města schválilo deset nových názvů ulic. 
Svou ulici má také bývalý ředitel prostějovského 
muzea Jan Tříska (1904 –1976), sochař, kameník, 
medailér, restaurátor, který spojil půl století své-
ho života s Prostějovem, stejně jako František 
Krumlovský, herec – který byl J. K. Tylem ozna-
čován za největšího českého herce své doby. 
Roku 1875 zemřel v klášteře u Milosrdných bratří 
v Prostějově, kde je i pohřben. 

 MIROSLAV ČERNOŠEK UŽ TRADIČNĚ POPŘÁL 
na začátku sezóny týmům BK Prostějov a VK 
Modřanská co nejvíce úspěchů, na začátku 
volejbalové a basketbalové sezóny se v restau-
raci hotelu Tennis Club v Prostějově uskutečnil 
slavnostní oběd za přítomnosti zástupců Olo-
mouckého kraje, Města Prostějova, obchod-
ních partnerů a kompletních týmů volejbalu  
a basketbalu. „Naše společnost TK PLUS udělala 
maximum pro vytvoření vynikajících podmínek 
pro vaši přípravu a realizaci skvělých výsledků. 
Teď už je to jen na vás hráčky a hráči, abyste 
dosáhli na mety nejvyšší“, popřál při slavnost-
ním přípitku jednatel TK PLUS Miroslav Černošek 
a dodal: „Samozřejmě bych chtěl vyzdvihnout 
podporu Olomouckého kraje, Města Prostějo-
va a všech obchodních partnerů, kteří nám při  
realizaci našich cílů nesmírně pomáhají.“ 

ČESKÉ MASTERS NIKE JUNIOR TOUR 2010 ur-
čilo, že v polovině prosince budou na Baha-
mách startovat na celosvětovém finále mlad-
ší žáci Kateřina Brožová (TK NERIDÉ) a Antonín 
Bolardt (I. ČLTK Praha), ve starším žactvu Kate-
řina Siniaková (Sparta Praha) a David Poljak 
(TK SC Ostrava). Závěrečnému seriálu nepřálo 
počasí, souboje mladšího žactva se odehrály 
v hale, starší žactvo sehrálo svoji část Masters 
NJT v chladu, ale na antuce. „O seriál Nike Ju-
nior Tour je už tradičně zájem, finále na Baha-
mách bylo pro mladé tenisty velkým tahákem,“ 
říkal o posledním turnaji Jaroslav Balaš, spor-
tovní ředitel ČTS, který má organizaci tohoto se-
riálu na starosti více než deset let. „Nejde jen 
o kvalitní výkony mladšího a staršího žactva na  

turnajích, dobrou práci letos odvedli také  
všichni organizátoři,“ dodával Balaš. Jak dopad-
ly letošní finálové zápasy? Mladší žactvo: Bolardt 
– Vodvářka (TK NERIDÉ) 6:2, 6:0, Brožová – Cícho-
vá (TK AGROFERT Prostějov) 6:4, 6:4, starší žac-
tvo: Poljak – Chyba (TK AGROFERT Prostějov) 6:3,  
6:2,  Siniaková – Tomanová (TK Slavia Orlová) 
6:3, 7:5.

ORLI POSTOUPILI DO POHÁROVÉ EVROPY, 
v první polovině října dvakrát vyhráli se slovin-
ským KK Helios Domžale a otevřela se jim cesta 
do EuroChallenge. Na palubovce soupeře do-
kázali zvítězit 70:62, v domácí odvetě pak 84:69 
a postoupili do základní skupiny E, kde narazí 
na Telekom Baskets Bonn, KK Krka Novo Mes-
to a KK Zagreb. „Náš vstup do zápasu nebyl 
dobrý. Zřejmě přemotivovanost hráčů se odra-
zila na chybách v obraně. Po změně stran jsme 
se chytli dvěma přesnými střelami po rychlém 
přechodu do protiútoku a lehkých koších,“ řekl 
kouč Peter Bálint k druhému zápasu. A pre-
zident BK Prostějov Ing. Milan Matzenauer? 
„Jsem rád, že se nám podařilo postoupit do ev-
ropského poháru, Mattoni NBL po odstoupení 
Nymburka ze základní části určitě ztratí na kva-
litě a EuroChallenge bereme jako dobrou příle-
žitost utkat se s dobrými evropskými týmy.“

ORLI V ÚVODNÍM KOLE MATTONI NBL uspě-
li v Děčíně a vyhráli 77:71. Pár dní předtím se 
prostějovským hráčům podařilo postoupit do 
základní skupiny E poháru EuroChallenge, ale 
vzápětí před nimi stála další výzva – uspět v nej-
vyšší domácí soutěži. „Jsem rád, že jsme toto 
utkání zvládli, protože v Děčíně je vždycky zá-
pas těžký, diváci ženou domácí k velkému vý-
konu. Domácí bojovali, ale my jsme dokáza-
li využít možná o něco větší zkušenosti, mož-
ná i větší rotaci. Každopádně to bylo hodně 
těžké utkání a je dobře, že jsme i přes to vstou-
pili do sezóny vítězně. Hráli jsme jako tým, ale  
v těch těžkých chvílích nás asi nejvíc podržel 
Šležas,“ hodnotil úvodní duel prostějovský kouč 
Peter Bálint. Bez Nymburka, který hraje Adriatic-
kou ligu, bychom měli patřit k největším aspi-
rantům na vítězství v základní části Mattoni NBL.  

VK MODŘANSKÁ SKVĚLE VSTOUPILA do Středo-
evropské ligy a po dvou vítězstvích na Balká-
ně v první polovině října je v čele MEL Cupu! 
V prvním zápase prostějovské volejbalistky po-
razily ŽOK Rijeka 3:0 (15, 22, 14), ve druhém du-
elu přehrály stejným poměrem slovinský Calcit 
Volleyball Kamnik 3:0 (15, 17, 24), čímž si do ta-
bulky připsaly další tři body a o skóre se dostaly 
před dosud vedoucí Doprastav Bratislava. „Do 
pohárové Evropy jsme vkročili dvěma vítězství-
mi na palubovkách soupeřek, o to je vše cen-
nější. Máme opravdu dobrý tým, řekl bych, že 
zkušenější než v minulých sezónách a pevně 
věřím, že v obou evropských soutěžích bude-
me úspěšně bojovat. V Champions Laeague je 
samozřejmě konkurence mnohem větší, v MEL 
Cupu budeme usilovat o umístění ve špičce. 
Tým a podmínky na to určitě máme,“ hodnotil 
vstup do sezóny kouč Miroslav Čada.
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APLAUS 2010, třetí ročník divadelní přehlídky 
se bude opět konat v Národním domě a stojí 
za ní Městské divadlo v Prostějově a agentura  
TK PLUS. Připomeňme, že záměr uspořádat 
společně divadelní přehlídku se zrodil v prů-
běhu oslav stého výročí Národního domu, za 
jejichž organizací stála také marketingová 
agentura TK PLUS. „Tato přehlídka nechce kon-
kurovat četným divadelním festivalům, které se 
v Česku konají. Přejeme si, aby to byla taková 
příjemná a kvalitní ochutnávka divadelní tvor-
by z Prahy, Brna a Bratislavy,“ konstatoval tehdy 
jednatel TK PLUS Miroslav Černošek. „Vše samo-
zřejmě vychází z naší dobré spolupráce s Měst-
ským divadlem v Prostějově.“ A už je tu třetí 
ročník! Které divadelní soubory a herci se 
v průběhu října představí na prknech Měst-
ského divadla? Bratislavské Štúdio L + S s hrou  
Rybárik královský, Činoherní klub Praha s le-
gendárním představením Podivné odpoled-
ne Dr. Zvonka Burkeho a pražské Divadlo Un-
gelt s tragikomedií Jeffreymu je šoufl. V nich 
budou vedle jiných hrát – Emília Vašáryová,  
Milan Kňažko, Milan Lasica, Bolek Polívka, Iva-
na Chýlková, Jaromír Dulava, Ondřej Vetchý, 
Michal Pavlata, Oldřich Kaiser a další. Část vý-
těžku ze vstupného věnuje TK PLUS stejně jako 
v minulých ročnících prostějovskému student-
skému Divadlu Point při Gymnáziu Jiřího Wol-
kra. „Důvod je stále stejný. Toto studentské di-
vadlo poskytuje mladým lidem prostor k nekon-
venčnímu sebevyjádření. Stejně naladěným  
lidem umožňuje Point vzájemné setkávání  
a společnou tvorbu,“ sdělil Miroslav Černošek.

A o čem bude letošní APLAUS? „Zvolili jsme 
komediální žánr. Tato volba byla jednoznač-
ná. Vždyť humor nás často zachraňuje i v těch 
nejtěžších dobách,“ uvedla ředitelka Městské-
ho divadla v Prostějově Alena Spurná. „Chyt-
rý situační vtip, duchaplné konverzační soubo-
je, groteskní podobenství, jemná ironie, to jsou 
různé podoby humoru, jež nás nekompromisně 
nutí reagovat a přemýšlet. Humor podněcující 
naši zvídavost i tvořivé myšlení bezesporu patří  
k jedinečným záchranám lidství v nás. Aplaus 
2010 přinese humor, který jde proti hloupým  
a prvoplánovým sloganům, a věříme, že při-
nese také neopakovatelné chvíle souznění  
a porozumění mezi jevištěm a hledištěm.“ I le-
tos se bude hlasovat o nejlepší představení, 
podle umístění v anketě získají jednotlivé diva-
dlní soubory finanční bonus ve výši deseti, dva-
ceti či třiceti tisíc korun. Loni si nejvyšší prémii 
z Aplausu 2009 odneslo brněnské Divadlo Bol-
ka Polívky za hru Samuela Benchetrita Mínus 
dva s Milanem Lasicou, Bolkem Polívkou, Jitkou 
Čvančarovou a Martinem Hofmannem.

VOLEJBALISTKY VK PROSTĚJOV mají před sebou 
náročnou sezonu, na české scéně obhajují ex-
traligový titul, stejně jako vítězství v Českém  
a Československém poháru, VK Modřanská 
Prostějov navíc opět vstupuje do sezóny plné 
Evropy, potřetí bude hrát v Champions Lea-
gue, poprvé se představí ve Středoevropské 
lize, MEL Cupu! Co je proti loňské  sezóně nové 

– dvojnásobné volejbalové mistryně republiky 
vynechají základní část extraligy a o český ti-
tul budou bojovat až v play-off! Los Champi-
ons League je stejně jako v uplynulých dvou 
sezónách hodně těžký, prostějovské volejba-
listky čekají tři špičkové kluby – Villa Cortese, 
Cannes a Lodž. Přímo do play-off postoupí prv-
ní dva týmy a favoritkami prostějovské skupiny 
D jsou hlavně italské Cortese a francouzské 
Cannes. Přijatelným protivníkem bude snad 
polská Lodž. Vynikající zápasy s kvalitními týmy 
také nabízí Středoevropská liga, MEL Cup. Pro 
klub je hodně důležité spojení se společností 
Modřanská potrubní. Co o ní říkal její předse-
da představenstva a generální ředitel Tomáš 
Medek? „Jsem velice rád, že již čtvrtým rokem 
pokračuje spolupráce Modřanské potrubní  
s prostějovským volejbalem. Ukazuje se, že při-
náší nejen úspěchy našeho A týmu, ale i pod-
poru pro rozvoj volejbalu na nižších úrovních, 
kde se dosahují skvělé výsledky,“ prohlásil šéf 
společnosti na předsezónní tiskové konferen-
ci. Přípravné zápasy VK Modřanská naznačily,  
že kouč Miroslav Čada přivedl na Hanou  
vynikající posily.

PROSTĚJOVŠTÍ ORLI vstupují do sedmé sezony 
v Mattoni NBL, ta loňská patřila k nejlepším, BK 
Prostějov podlehl až ve finále tradičnímu mistru 
ČEZ Basketball Nymburk. V šestiletém působe-
ní v Mattoni NBL to byla po sezóně 2006/2007 
druhá stříbrná medaile, navíc doslova vydře-
ná ve složité semifinálové sérii s týmem Mlé-
kárna Miltra Nový Jičín! Co nabízí letošní sezó-
na? Základní část se bude hrát jen dvoukolo-
vě, bez sedminásobného mistra z Nymburka, 
který bude startovat v Adriatické lize a do Mat-
toni NBL se vrátí až k zápasům ve skupině A1 
jako šestý tým. Všechny týmy ve skupině A1 bu-
dou začínat od nuly. Ve skupině A2 nastoupí 
týmy ze šestého až dvanáctého místa, které se 
rovněž utkají dvoukolově doma – venku. Těm-
to týmům se budou započítávat výsledky ze 
základní části. Dochází i ke změnám pravidel. 
Prezidentu BK Prostějov  Ing. Matzenauerovi se 
absence Nymburka v základní části nelíbí, po-
važuje to za znehodnocení soutěže. Jaké má 
šéf prostějovského basketbalu plány? „Pevně 
věřím, že jednou Mattoni NBL vyhrajeme,“ říká.

VEČER MISTRŮ A MEDAILISTŮ 2010 TK AGROFERT 
Prostějov se bude konat 10. prosince v prosto-
rách Národního tenisového centra Morava už 
podeváté, opět se na něm sejdou nejúspěš-
nější tenisté a tenistky našeho klubu, aby při-
jali ocenění za výkony v letošní sezóně a bude 
co slavit! Berdychovo finále Wimbledonu a se-
mifinále Roland Garros, semifinále Petry Kvi-
tové v All England Clubu, stejně jako kralová-
ní prostějovského klubu českému mládežnic-
kému tenisu. Starší žáci a dorost se stali mistry 
ČR, mladší žáci, týmy mini a babytenisu skon-
čily na stříbrném stupni! Loni prostějovský teni-
sový klub také ocenil prezidenta Českého teni-
sového svazu Ivo Kaderku, který z rukou Miro-
slava Černoška a Jiřího Nováka převzal Cenu 
za celoživotní přínos prostějovskému tenisu.  
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Poprvé také vystoupil na pódium minitenisový  
tým TK AGROFERT, který získal titul mistrů České 
republiky. „Jsou hvězdy, které nemusí být stále 
s námi, ale pořád o nich víme a stále září,“ řekl 
na úvod šéf prostějovského klubu Mirek Černo-
šek. „Ivo Kaderka je už dvanáctým rokem v čele 
českého tenisu, jeho zásluhou se začaly vytvá-
řet podmínky pro výchovu tenisových nadějí, on 
obnovil a dotáhl do konce systém tréninkových 
středisek, stejně jako zřízení Národních teniso-
vých center. A navíc zajišťovat finanční stabili-
tu svazu v posledních letech není jednoduché 
a jemu se to úspěšně daří,“ konstatoval loni při 
slavnostním ceremoniálu šéf prostějovského te-
nisu. Velice zajímavou režii mělo loni další oce-
nění nejlepších, loňským finalistům Pardubické 
juniorky Jiřímu Veselému a Robertu Rumlerovi 
přišli vedle Miroslava Černoška a Ivo Kaderky 
také poblahopřát legendy prostějovského teni-
su Jiří Zeman a Antonín Doseděl, vítěz a fina-
lista Pardubické juniorky z roku 1955! Co říkala 
loni na Večeru mistrů a medailistů Petra Kvito-
vá? „V minulých létech jsem byla mezi oceněný-
mi, tentokrát jsem mohla předávat ceny a gra-
tulovat následovníkům. Byla to příjemná změ-
na. Bývaly to pro mne sváteční chvíle, věřím, že 
to – stejně jako já před lety –  prožívaly i děti,  
kterým jsem blahopřála.“ 

TK AGROFERT bude letos spolupořadatelem 
Tenisové extraligy 2010, ta byla také v Prostě-
jově v průběhu MS do 14 let rozlosována. Hra-
je se v termínu 12. – 18. prosince a losovaly se 
vlastně jen semifinálové skupiny. Skupina, kte-
rá se bude hrát na na dvorcích TK Sparta Pra-
ha má složení: TK Sparta Praha, LTC Pardubice,  
TK Milten. Z této skupiny postupuje vítěz do pře-
rovské finálové skupiny, ve které je TK Preco-
lor plus Přerov a TK NERIDÉ. Skupina, která se 
hraje na pražské Štvanici má složení – I. ČLTK  
Praha, Spartak Jihlava, TCF PURUM Mariánské 
Lázně. Vítěz této skupiny doplní prostějovskou  
finálovou skupinu ve složení TK AGROFERT Pro-
stějov, PSK OLYMP Praha. Poslední ze semifiná-
lových skupin si spolu zahrají o to, kdo půjde 
do baráže s vítězem 1. ligy 2010 týmem Liber-
ce. Vítězové finálových skupin se o titul utkají 
18. prosince v Prostějově. Loni postupoval čes-
ký tým v Davisově poháru až do finále a extrali-
ga se proto nehrála. „Kvůli Davis Cupu jsme ex-
traligu zrušili, sice jsme to mohli předpokládat, 
kdybychom tenistům věřili, ale termíny je obec-
ně těžké najít. Bylo to rozhodnutí Valné hroma-
dy klubů,“ konstatoval loni předseda Asociace 
extraligových klubů Petr Huťka. Extraligový ti-
tul měl obhajovat TK AGROFERT Prostějov, ten 
měl v daviscupovém týmu Berdycha, Štěpánka  
a Dlouhého. „Letos chceme vynahradit teni-
sovým příznivcům a fanouškům to, že nemohli 
na vlastní oči spatřit umění prostějovského hrá-
če Tomáše Berdycha při daviscupových utká-
ních našeho týmu a proto jsme se rozhodli spo-
lupořádat letošní ročník tenisové extraligy,“ pro-
nesl na tiskové konferenci jednatel společnos-
ti TK PLUS Miroslav Černošek a dodal: „Oprav-
du chceme letos dosáhnout na metu nejvyšší a 
tou je jednoznačně zisk titulu mistra ČR. Pro di-

váky jsme připravili účast velmi atraktivní tenistky  
Marie Kirilenkové, která se představí prostějov-
skému publiku.“ Koho bude mít prostějovský ka-
pitán Jaroslav Navrátil k dispozici? V týmu jsou 
Tomáš Berdych, Jarrko Nieminen, Igor Andre-
jev, Sergej Stachovký, Lukáš Lacko, Jan Hájek, 
Jiří Novák, Michal Tabara, Lukáš Dlouhý, Petra 
Kvitová, Lucie Šafářová, Maria Kirilenková a dal-
ší. Žadný jiný cíl, než opětovný zisk mistrovské-
ho titulu si prostějovští majitelé klubu nedávají…

SPOLEČNOST TK PLUS se spolupodílela na mar-
ketinkovém zajištění mistrovství světa v basket-
bale žen, opět po dvou letech přivedla a. s. 
Česká sportovní do České republiky zaháje-
ní NHL, v rámci projektu NHL Premiere Prague 
2010 se v pražské O2 Aréně představily ve dvou 
zápasech týmy Boston Bruins a Phoenix Coyo-
tes. Tenisového fanouška čeká lahůdka - bývalý 
první hráč světa Ivan Lendl se představí na ex-
hibici v rodné Ostravě. Hrát se bude 5. listopa-
du ve vítkovické ČEZ Aréně a Lendlovým sou-
peřem bude legendární Švéd Björn Borg. Další-
mi aktéry exhibice budou Švéd Mats Wilander 
a Slovák Miloš Mečíř. 

 

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

Harmonie kultury a přírody

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

Přijeďte a uvidíte!Přijeďte a uvidíte!

Olomouc • Střední Morava • Jeseníky 

Další informace na www.olomoucregioncard.cz

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

Tipy na výlet:
Příklady jsou uvedeny pro 2 dospělé osoby 

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

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

JESENÍKY
1. ½ den: Zámek Jánský Vrch 

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

– rozhledna Biskupská kupa 
– Jeskyně Na Špičáku 

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

– Muzeum Vincenze Priessnitze 
– letní bobová dráha (Petříkov)

Orientační cena pro 2+1: 

bez karty: 1 180 Kč, s kartou: 450 Kč

Ušetříte: cca 730 Kč

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

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

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

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

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

bez karty: 1 825 Kč, s kartou: 450 Kč

Ušetříte: cca 1 375 Kč

VSTUPY ZDARMA: 74 míst

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

ATRAKTIVNÍ SLEVY: 121míst

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

Bouzov

Dlouhé StráněJavoříčské jeskyněAquapark Olomouc

Zámek a zahrady Kroměříž Petříkov

Kouty nad Desnou Mladějov

Zoo OlomoucVeteran Arena, Olomouc Vlastivědné muzeum, Olomouc



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

 K O N T I S L I T K Y  : :  B L O 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 V Á ,  Č T V E R C O V Á  A  Š E S T I H R A N N Á  O C E L 

: :   T Y Č E  TA Ž E N É  A  L O U PA N É  : :  P L O C H Á  A  Š I R O K Á  O C E L 

: :   V Á L C O V A N Ý  D R ÁT  : :  B E T O N Á Ř S K Á  O C E L

: :   O C E L O V É  B E Z E Š V É  T R U B K Y


