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Masters
Kvitová potřetí a Berdych počtvrté
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Petra Kvitová si potřetí v kariéře zahraje Turnaji mistryň v Istanbulu, na prestižním turnaji hrála poprvé v roce 2011, hned získala titul, který přidala k triumfu ve Wimbledonu. Loni česká jednička vypadla v základní skupině, zdravotní
problémy ji sužovaly už v průběhu prvního zápasu proti světové čtyřce Agnieszce Radwaňské. Polské tenistce podlehla ve dvou setech, pak odstoupila kvůli
zánětu průdušek. Letos získala Kvitová desátý a jedenáctý titul v kariéře, vyhrála v Dubaji a Tokiu, v Katovicích a New Haven skončila ve finále.
Tomáš Berdych se poprvé kvalifikoval na Turnaj mistrů v roce 2010 a letos
bude hrát čtvrtý turnaj Masters v řadě.
V roce 2011 zatím dosáhl Berdych největšího úspěchu, postoupil do semifinále, ve kterém prohrál s Francouzem Tsongou. Loni Berdych ve skupině
A prohrál s Murraym, porazil Tsongu a v zápase o postup do semifinále podlehl
Djokovičovi. Letos se poprvé dostal Tomáš Berdych na páté místo na světě.
Jako jediný z hráčů elitní desítky v této sezoně sice nevyhrál turnaj, přesto
je ztělesněním vyrovnanosti a herní jistoty.

Muži hráli Masters poprvé v polovině prosince 1970 v Tokiu, šest hráčů bojovalo každý s každým, vyhrál Američan
Stan Smith, druhý byl Australan Rod Laver, o pořadí rozhodl jejich vzájemný duel. Stejné to bylo i na třetím a čtvrtém místě, Rosewall porazil Ashe a Franulovič v bilanci o páté a šesté místo Kodeše. Smith dostal jako prémii 15
tisíc dolarů, Kodeš jako šestý 3 500 dolarů.
Loňský BARCLAYS ATP World Tour v Londýně vyhrál Djokovič, ve finále porazil Federera a získal prémii 1 760
000 dolarů. Ženy měly premiéru v roce 1972, pro WTA Championships byla první dotace 100 tisíc dolarů. Hrálo
se v Boca Raton na Floridě v říjnu, zúčastnilo se 16 hráček, vyhrála sedmnáctiletá Chris Evertová, šek pro vítězku
v hodnotě 25 tisíc dolarů jí však nebyl předán pro její amatérský statut. Profesionálkou se oficiálně stala 21. prosince 1972, na okruhu však byla od září 1989.
Loni vyhrála Masters Serena Williamasová, získala šek na 1 295 tisíc dolarů. Letos je celková dotace pro TEB BNP
Paribas WTA Championships v Istanbulu 6 milionů USD, vítězka, pokud v průběhu Masters neprohraje, získá šek
na 2 145 000 dolarů.
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Petra Kvitová a její raketa Wilson® Steam 100 BLX®

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR:
AMER SPORTS Czech Republic, s. r. o., www.amersports.cz
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Černoškovi
společně
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Kdo byl v posledních letech s Miroslavem Černoškem a Petrou Langrovou
častěji, toho jejich svatba letos na konci září nepřekvapila. Majitel společnosti Česká sportovní, jednatel TK PLUS, šéf prostějovského tenisu Miroslav
Černošek a bývalá úspěšná tenisová profesionálka, ředitelka tenisových
projektů TK PLUS Petra Langrová jen úředně potvrdili svůj dlouhodobý vztah.

„Věřím, že společně s našimi týmy
z TK PLUS a České sportovní určitě ještě
vytvoříme řadu zajímavých projektů,“ říká
Miroslav Černošek.
A Petra? Už patnáct let šéfuje v prostějovském klubu velkým turnajům a šampionátům, bude tomu tak i nadále – jen s jednou změnou, na oficialitách ITF, ATP či
WTA bude podepsána jako – Černošková.
„Nic se nemění, úspěšně spolupracujeme už dvacet let, jen náš vztah prostě musel dostat oficiální řád,“ dodává Miroslav
Černošek.
Přejeme hodně síly a pohodu.

Jaký je manžel jako šéf? „Schopný a spravedlivý. Co slíbí, vždycky splní. Když se mu ovšem něco nelíbí, dokáže být přísný. Já jsem cholerik,
a když mám na něco jiný názor, musím ho hned každému říct. Což byl na
začátku problém – ten názor jsem na něj vybafla na poradě přede všemi.
Vysvětlil mi, že to nemůžu, protože se pak na něj dívají, že ho řídím. “
říká Petra.
Co se od Petry naučil Mirek? „Trpělivost. Od sedmadvaceti jsem šéfem
a pořád někomu velím. S ní jsem si musel najednou některé věci vybojovat. Petra je taková…trošku hektická. Trošku víc. Někdy bez přemýšlení
na všechno řekne názor a já musím hledat cestu, jak s tím pracovat.“
Jak vedle Petry Mirek omládl? „Mé okolí říká, že dost. Sám cítím, že jsem
dostal nový impulz, abych tu byl co nejdéle. Začala mě ještě víc bavit
práce a vydržím u ní i dvanáct hodin denně. Baví mě sport, jinak se oblékám. Nosil jsem černé košile a dnes si klidně koupím žluté džíny. A taky
mám víc energie na vnoučata.
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ÚVODNÍ
SLOVO

Když Češi loni vyhráli Davisův
pohár, v O2 Areně srazili na
kolena favorizované Španělsko a navíc vše bylo zahalené
do prostějovsko-sparťanského tenisového drezu, tak mě
znovu pohltil pocit hrdosti, že
se mohu podílet na projektech naší agentury TK PLUS,
stejně jako na akcích společnosti Česká sportovní. Nechci
připomínat své začátky v prostějovské firmě, být na chvíli
staromilský, ale jedno musím
říct hodně nahlas – vše se u
nás musí dělat na sto a více
procent, nic se nesmí ošidit,
ke všemu se musí přistupovat
tak důkladně, aby byla co největší šance k vítězné radosti.
Mnohé projekty jsme dělali
jako první v republice a věřte,
ani nám nevadilo, když jsme
měli následovníky, kteří naše
akce vzali – jako přes kopírák.
Jen bych připomenul anketu
O nejlepšího sportovce Olomouckého kraje, krajské Ceny
za přínos v oblasti kultury či už
tradiční Večery mistrů a medailistů na závěr roku.
A to nepřipomínám organizaci
největšího českého tenisového turnaje UniCredit Czech
Open. Přirozenou nutnost
účasti zajímavých hvězd a
hlavně českých hráčů, protože každý chce vidět vítězit
naše tenisty, fandí jim, s nimi
se také dokáže nejvíce radovat. A filozofie doprovodných
akcí? Mnozí třeba řeknou, že
se jim věnujeme více než turnajovému obsazení a v něčem
mohou mít pravdu. Pochybovači si však neuvědomí, že tu
nejdůležitější práci na turnajové filozofii odvedl Mirek Černošek a náš tým před více než
deseti lety, kdy se náš challenger pevně usadil na termínové
mapě, všechny oslovil vynikající termín v druhém týdnu
grandslamové Paříže a k tomu
ještě navíc už tradiční vstřícná
hanácká pohostinná organi-

zace. Výborní hráči se hlásili
sami, hledali u nás ztracené
antukové sebevědomí po porážce na Roland Garros. Prostě UniCredit Czech Open má
už ve světě svůj zvuk a letošní
dvacátý ročník opět dopadl na
výbornou. A k tomu se ještě
musí přičíst hvězdné obsazení
doprovodných exhibic – Lendl, Cash, Moya či Mandlíková, Novotná, Kournikovová a
další. Za každým jménem kus
tenisové historie…
„Ve společenských a doprovodných akcích jistě můžeme
postoupit dál, mám však obavy, že co se týká hráčského
obsazení, dotkli jsme se stropu a výš nás už pravidla pro
organizaci tohoto typu turnaje
stejně nepustí,“ říkává Mirek
Černošek po turnaji novinářům, ale jak jsem ho poznal
– za pár měsíců je organizátorský strop zase o pár decimetrů výšší...
A Večery mistrů a medailistů?
Věřte, každoročně si je víc užívám. Nechci psát nasládlé fráze o – rozzářených dětských
očích, ale je to tak! Už proto, že
vím, jak mi bylo, když si naše
Sára šla před třemi roky spolu
s ostatními prostějovskými babytenisty na pódium pro ocenění. Rok od roku se ve mně
násobí vnitřní přesvědčení,
že péče o talentované caparty má čím dál větší smysl – a
když se navíc jedná o děti, které potkáváte ve městě, je vše
ještě prospěšnější.

Jako rodilý Prostějovák prostě
stále více cítím, že čím budeme prospěšnější našemu regionu, čím více budou naše
akce, tenisté, volejbalistky a
další sportovci šířit slávu v
České republice, v Evropě i ve
světě, tím lépe. Věřte, není na
světě moc lepších pocitů.
P. S.
Za krátkou dobu budou naši
hrát finále Davisova poháru
a mohou obhájit loňské fantastické vítězství. Třeba se to
nepodaří, ale důležitá je cesta,
po které se náš tým k bělehradskému finále vydal. A že
její začátek je u nás v Prostějově, je přece fantastické, ne?

Mgr. Petr Chytil,
jednatel TK PLUS

I Večery mistrů a medailistů
jsme dělali jako první a určitě
bychom byli rádi, kdyby je pořádali všude. Děti s pohárem
či diplomem – a nemusí být za
republikové prvenství – jsou
vždy nešťastnější, a co je důležité – vše je motivuje k dalšímu tréninku. A čím více bude
podle našeho receptu pořadatelských kopíráků – tím lépe.
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Jsme opět blízko

„Je to nádherný pocit, když jsou naši hráči stále největšími oporami daviscupového týmu.
Vždycky si v té chvíli připomenu tu dlouhou úspěšnou cestu, kterou jsme s Tomášem prošli,
stejně jako s Radkem, se kterým jsem měl vždycky nadstandardní vztahy. Škoda, že se
Jirka Veselý nedočkal první výhry v Davisově poháru, ale pevně věřím, že jeho čas přijde.
Po loňském slavném finále v pražské O2 Aréně nad Španělskem jsme letos opět hodně
blízko a spravedlivý tenisový Pán Bůh snad tentokráte nebude v srbském, ale v našem
českém drezu.“
|10|

Miroslav Černošek
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Krok od velkého snu
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Loni čeští tenisté splnili sen mnoha tenisových generací, po dvaatřiceti letech
vyhráli Davisův pohár a letos jsou znovu ve finále. Potřetí v pěti letech! Český
tenis je světovou velmocí a potvrdil to i v semifinálovém zápase s Argentinou.
Už v sobotu po vítězné čtyřhře mohl český tým začít snít velký sen o obhajobě Davisova poháru. V páteční úvodní dvouhře nastoupil Radek Štěpánek
proti Juanu Mónakovi a zkušeně získal první bod, druhý podle očekávání přidal
Tomáš Berdych s Leonardem Mayerem. Čtyřhra pak byla potvrzením suverenity českého týmu – proti favorizované dvojici Tomáš Berdych a Radek Štěpánek
se postavil při své daviscupové premiéře argentinský pár Carlos Berlocq, Horacio Zeballos a neměl naději. Za rozhodnutého stavu nastoupili další členové
týmu, Lukáš Rosol prohrál se Zeballosem a Jiří Veselý s Mayerem.

Od začátku bylo jasné, že doma s Argentinou nemůžeme prohrát. Říkal to od chvíle, kdy bylo definitivně jasné, že do Prahy
nepřiletí sedmý hráč světa Juan Martin
Del Potro, i český kapitán Jaroslav Navrátil. „Jsme doma, na povrchu, který si hráči
vybrali, a navíc Tomáš Berdych hraje možná nejlepší tenis svého života, jako hráč
světové špičky si stále udržuje vyrovnanou
formu. Radek Štěpánek se po zdravotních
problémech ze začátku roku vrací do své
bývalé kondice, titul z US Open do něj
napumpoval tolik potřebné sebevědomí.“
Co z nás dělalo velké favority? Pátý hráč
světa Tomáš Berdych je ve svých nejlepších tenisových letech a spolu s Radkem
Štěpánkem tvoří v Davisově poháru ve
čtyřhře neporazitelný pár. Nad povrchem
Novacrylic Ultracushion Systém, navíc
s rychlým nátěrem a špetkou písku, kroutili hlavou už Španělé při finále Davisova
poháru a stejně na tom byla i parta Mónaco
a spol. I když před zápasem tvrdili, že si na
povrch zvyknou, nemohlo se jim to podařit.
Také všechny vzájemné zápasové bilance
hovořily pro nás. Radek Štěpánek přiletěl
z US Open po deblovém titulu s mnohem
větším sebevědomím, navíc letos poprvé
nastoupil český tým kompletní. A na co
nesmí zapomenout? Od roku 2007, kdy
jsme v baráži porazili Švýcarsko i s Federerem, jsme v O2 Aréně neprohráli, vítězná
atmosféra haly má magické kouzlo.

Žebříček DC: Češi stále první!
Čeští tenisté jsou i nadále v čele daviscupového žebříčku. Letos po postupu
do semifinále soutěže přes Kazachstán obhájci trofeje předstihli Španěly, kteří
vedli pořadí téměř čtyři roky. V letošním ročníku však loňští finalisté z Prahy
vypadli v oslabené sestavě v prvním kole s Kanadou. Na druhé místo daviscupového žebříčku se dostali Srbové, kteří doma porazili Kanadu. Daviscupový
žebříček byl zaveden v prosinci 2001. Česko je šestou zemí, která pronikla
na první místo, po Austrálii, Francii, Španělsku, Chorvatsku a Rusku. Pořadí
se skládá z bodů za poslední čtyři sezony, které jsou procentuálně upraveny,
přičemž největší váhu má poslední rok.
Žebříček Davisova poháru tenistů k 16. září 2013:
1. ČR 34 393, 2. Srbsko 25 823, 3. Španělsko 25 250,
4. Argentina 19 593, 5. Francie 10 691, 6. USA 9 271, 7. Kanada 8 263,
8. Kazachstán 4 616, 9. Itálie 4 081, 10. Austrálie 3 875,
11. Německo 3 296, 12. Japonsko 3 195, 13. Chorvatsko 3 000,
14. Nizozemsko 2 950, 15. Švýcarsko 2 862.

Koho nominovali do semifinálového zápasu nehrající kapitáni, co ukazoval žebříček
na začátku daviscupového týdne? Hostující
Martin Jaite se musel obejít bez sedmého
hráče ATP Del Potra a do Prahy přivezl tým
– Juan Mónaco (32.), Carlos Berlocq (48.),
Horacio Zeballos (50.), Federico Delbonis (57.) a Leonardo Mayer (81). Nakonec
před losováním vyřadil Delbonise. Navrátil
|13|

Česká cesta do finále
Švýcarsko – ČR 2:3, Světová skupina, 1. kolo, Ženeva, 1. – 3. 2. Wawrinka
– Rosol 6:4, 6:3, 6:4, Laaksonen – Berdych 3:6, 2:6, 7:6(5), 1:6,
Wawrinka, Ciiudinelli - Berdych, Rosol 4:6, 7:5, 4:6, 7:6(3), 22:24,
Wawrinka - Berdych 3:6, 4:6, 6:3, 6:7(5), Laaksonen – Veselý 0:6, 6:3, 6:1.
Kazachstán – ČR 1:3, Světová skupina, čtvrtfinále, Astana, 5. – 7. 4.
Kukuškin – Hájek 3:6, 2:6, 4:6, Golubjov – Rosol 6:4, 4:6, 2:6, 6:7(8),
Ščukin, Golubjov – Štěpánek, Hájek 7:6(2), 6:4, 6:3, Koroljov – Rosol 6:7
(5), 7:6(2), 6:7(5), 2:6.
ČR – Argentina 3:2, Světová skupina, semifinále, Praha, 13. – 15. 9. Štěpánek – Mónaco 7:6 (3), 6:3, 6:2, Berdych – Mayer 6:4, 4:6, 6:3, 6:4,
Berdych, Štěpánek – Berlocq, Zeballos 6:3, 6:4, 6:2, Rosol – Zeballos 6:4,
6:7 (6), 4:6, Veselý – Mayer 4:6, 4:6.

Češi v posledních pěti letech potřetí postoupili do finále Davisova poháru!
Od roku 1981, kdy vznikla šestnáctičlenná Světová skupina, jsou v těchto
statistikách úspěšnější jen Švédové, kteří v letech 1983 – 1987 tuto soutěž
třikrát vyhráli, byli ještě dvakrát ve finále a samozřejmě Španělsko, to v období
2008 – 2012 třikrát vyhrálo a jednou skončilo ve finále.
|14|

nominoval sestavu – Tomáš Berdych (5.),
Lukáš Rosol (45.), Radek Štěpánek (58.),
Jiří Veselý (82.) a Jan Hájek (103.). Ten
se do sestavy nevešel. Los pražského primátora, který tahal pořadí daviscupových
zápasů z originální trofeje, poslal jako prvního na dvorec Radka Štěpánka s Juanem
Mónakem, po nich pak pro druhý bod
Tomáš Berdych s Leonardem Mayerem.
Zápas Radka Štěpánka Juanem Mónakem
rozhodl o celkové atmosféře semifinálového duelu s Argentinou. Kapitán Martin Jaite
byl sice po losování spokojený, myslel si,
že když Mónaco uspěje, bude to mít Berdych s Mayerem mnohem složitější, bude
muset vyrovnat. „Šanci budeme mít jen tehdy, když to bude po prvním dnu 1:1,“ říkal
Jaite ve čtvrtek. „Juan si na povrch zvyká
asi nejlépe z našeho týmu a je dobře, že jde
na dvorec jako první.“ Štěpánek měl starosti s Argentincem jen v prvním setu, vyhrál
ho v tie-breaku, pak už se hrálo podle jeho
zkušených tenisových not. Argentinský
kapitán už tušil, že je konec, Berdych byl
navíc ve druhé dvouhře proti Leonardo
Mayerovi velkým favoritem. Přesto je třeba
přiznat, že měl Jaite šťastnou ruku, Mayer
dokonce vyhrál druhý set, ale pak už bylo
vše v Berdychově režii. „První dva sety
nebyly ideální, trvalo mi, než jsem si zvykl
na halu, povrch. Zlomilo se to na začátku
třetího setu. Pak už se mi hrálo dobře,“ řekl
Tomáš po utkání.
Vedli jsme 2:0 a už nás nic nemohlo
zastavit. Berdych se Štěpánkem vyhráli
v Davisově poháru dvanáct ze třinácti deblů, byli velkými favority, argentinský kapitán
přesto věřil dvojici Carlos Berlocq, Horacio
Zeballos. „Radek s Tomášem nemohou
prohrát, od roku 2006, kdy jsem se stal
kapitánem, jsme se na čtyřhru vždycky
mohli spolehnout,“ říkal před sobotním
zápasem český kapitán. Berdych se
Štěpánkem proměnili mečbol po dvou
hodinách a dvou minutách, byla to jejich
třináctá výhra ve čtyřhře v Davisově poháru
ze čtrnácti zápasů. „Kluci podali stoprocentní výkon, nedali Argentincům šanci a úplně
je z kurtu vymazali. Jsem rád, že po roce
můžeme o tu krásnou trofej zase bojovat,“
řekl kapitán Jaroslav Navrátil po zápase.
„Doufám, že to i letos dotáhneme do vítězného konce.“
Po vítězné čtyřhře muselo zákonitě přijít
české daviscupové vítězné kolečko, radost
z postupu si patřičně užíval především
Štěpánek, který měl na začátku sezony

zdravotní problémy. Dokázal se ale vrátit a
patřil opět k tahounům týmu. „Byly chvíle,
kdy to pro mě nebylo vůbec jednoduché,
dělal jsem všechno, co jsem mohl, věřil
jsem, že se budu moct vrátit ve stoprocentním zdraví. I proto si teď vážím každé chvíle
na kurtu, kdy tam můžu nechat všechno,
užít si to,“ řekl Štěpánek. Vzápětí doslova
rozskákal zaplněnou halu v Praze. „Chtěl
bych vám poděkovat, že jste přišli. Byli jste
znovu skvělí a i díky vám jsme znovu ve
finále. Slibuji, že Salátovou mísu ještě do
Česka přivezeme,“ pronesl v euforii Štěpánek. „Doufám, že letos ještě něco přidáme,
ale určitě hrát tři finále v pěti letech je něco,
co tady nikdy nebylo. Chceme tady po sobě
něco zanechat, na co se bude vzpomínat.
Zatím se nám to daří a věřím, že máme před
sebou ještě jeden krok, aby to bylo hezčí,“
dodával Štěpánek. „Výhra může být reálná,“
věřil také Berdych.

Čeští tenisté se v prvním kole Světové skupiny Davisova poháru 2014 střetnou
doma s Nizozemskem. Rozhodl o tom los v Londýně v polovině září. Utkání se
bude hrát 31. ledna až 2. února. V případě postupu do čtvrtfinále tenisté narazí
na lepšího z dvojice Japonsko – Kanada a na semifinále by mohli jet do Španělska, či Francie. Jaké jsou další termíny? Čtvrtfinále: 4. – 6. dubna, semifinále:
12. – 14. září, finále: 21. – 23. listopadu. Zatím jsme se utkali s Nizozemskem
pětkrát, jen jednou jsme v květnu 1925 v Noordwijku prohráli. Naposledy jsme
se střetli v roce 2006 v baráži o Světovou skupinu, tehdy táhl tým Tomáš Berdych s Jiřím Novákem a začala kapitánská éra Jaroslava Navrátila. Los Světové
skupiny Davisova poháru pro rok 2014, shora dolů, 1. kolo: ČR – Nizozemsko,
Japonsko – Kanada, Německo – Španělsko, Francie – Austrálie, USA – Velká
Británie, Argentina – Itálie, Kazachstán – Belgie, Srbsko – Švýcarsko.

Argentina i nadále zůstává nekonečným
finálovým čekatelem, loni věřila, že vyhraje v domácím prostředí, postoupí do finále
a konečně získá Salátovou mísu. Letos ji
opět zabouchl finálové dveře český tým.
Argentina byla ve finále čtyřikrát – v letech
1981 s USA, 2006 s Ruskem, 2008 a 2011
se Španělskem, ani jednou se jí nepodařilo
trofej získat.
V neděli se radovali Argentinci, Rosol a po
něm i Veselý prohráli, hrálo se na dva vítězné sety a tyto dvě porážky daly výsledku
konečnou podobu – 3:2. Dvacetiletý Veselý
nastoupil ke svému druhému utkání v Davis
Cupu a stejně jako letos v 1. kole ve Švýcarsku odešel poražen. Při premiéře před
domácím publikem neuspěl. „Diváci mě
táhli, myslím, že jsem podal daleko lepší
výkon než ve Švýcarsku, spokojený však
být nemůžu. Moc jsem chtěl doma vyhrát,“
řekl Veselý.

Osm vítězství za sebou! Od prohry s Kazachstánem v prvním kole Světové
skupiny v Ostravě 2011 nepoznal český tým v Davisově poháru přemožitele.
Rumunsko, Itálie, Srbsko, Argentina, Španělsko a slavné vítězství, letos Švýcarsko, Kazachstán, Argentina. T aková je zatím vítězná série českého týmu.
V cestě za obhajobou slavné Salátové mísy stojí Srbsko.

|15|

Juniorky mohly
být zlaté
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Bronzová medaile českého juniorského týmu mohla být opravdu zlatá! Dva
míče rozhodly o tom, že se v semifinále radovaly Američanky! Nakonec české juniorky vybojovaly v zápase s Kanadou bronz. „Máme medaili a to je moc
dobře. Je to krásná tečka za celkově vydařeným šampionátem. Holky potvrdily, že si medaili naprosto zasloužily. Těsně nás porazily jedině mistryně světa
z USA, s hrou i výsledky můžeme být velmi spokojeni,“ říkal spokojený český
kapitán Luboš Štych. Junioři nakonec skončili přesně v polovině startovního
pole – na osmém místě.

Mistrovství světa družstev do 14 let se
v Prostějově konalo už popatnácté, nikdy a
nikde se prestižní šampionát ITF patnáct let
nekonal a navíc talentované mládí světového tenisu přijede na Hanou i příští rok! Bude
to naposledy? „Nechci tomu věřit,“ říkala
trochu smutně ředitelka šampionátu Petra
Langrová, která byla v této roli popatnácté!
„Na Prostějov se nedá zapomenout,“ tvrdí
už dlouho šéf juniorského a seniorského
tenisu ITF Luca Santilli. Týmy Ruska a Ameriky měnily v Prostějově historii šampionátu, ruští junioři vyhráli soutěž týmů poprvé,
Američanky získaly titul už pošesté!
Má Prostějov ještě další pořadatelskou
šanci? „Šance určitě je, hovořili jsme o tom
s Lucou Santillim v průběhu mistrovství,
a dali jsme mu jasně najevo, že chceme
pokračovat. Navíc tenhle šampionát vychází přesně z filozofie našeho klubu – pečovat o talenty, vychovávat je a organizovat
pro ně kvalitní akce,“ konstatovala v Prostějově Petra Langrová. „Tenhle šampionát je
bezkonkurenčně nejvýznamnější mládežnická akce ITF s největším kreditem. Jak
ITF, tak náš klub na to klademe největší
důraz a vyslovili jsme přání – pokračovat
dál. K jednání se máme vrátit v první polovině příštího roku, uvidíme, chceme věřit, že
budeme pokračovat. Z jednání s ITF máme
ten nejlepší pocit, jeho vedení je s naší
prací spokojeno. Řekli nám, že mají nabídky, ale ty měli v posledních sedmi letech
a zatím vždy ukázali na nás. Chceme věřit, že tomu tak bude i v příštích sezónách,
i když si dokonale uvědomujeme tlak tenisových velmocí, které mají o tento šampionát zájem,“ dodávala šéfka tenisových
projektů TK PLUS Petra Langrová.

ství. Nyní hájily české barvy Markéta Vondroušová (I. ČLTK Praha), Monika Kilnarová
a Anna Slováková (obě TK AGROFERT

Prostějov), na lavici nehrající kapitán Luboš
Štych. Na šampionát vstoupily Češky jako
mistryně Evropy, navíc měly ve svém týmu
Markétu Vondroušovou, ve své kategorii
jednu z nejlepších Evropanek. Určitě nás

Český tým juniorek byl podruhé v historii
prostějovských šampionátů nasazený jako
jednička, poprvé to bylo před patnácti lety,
kdy tým kolem Petry Cetkovské a Barbory
Strýcové obhajoval titul mistryň světa z Nagoje a patřil k největším favoritům mistrov|17|

„Když jsem nedávno v Paříži na kongresu ITF hovořil s šéfem ITF Francesco Ricci Bittim,
tak jsme si – s trochou nostalgie – vzpomněli i na dávné zasedání ETA v Helsinkách, kde
začala nádherná historie World Junior Tennis Final v České republice. A rád bych dodal,
před šestnácti lety se položily základy k pozdějším velkým úspěchům českého tenisu,
kterým se dnes obdivuje celý svět. Byl jsem tehdy přesvědčený, že World Junior Tennis
Final zviditelní Českou republiku, náš tenis a určitě světu dokážeme, že umíme tyto akce
dokonale připravit. Prostějovským se to daří už patnáct let a pevně věřím, že tomu tak
bude i po příštím – šestnáctém ročníku.“
Ivo Kaderka

Jaromír Jágr byl velkou hvězdou slavnostního zahájení MS do 14 let. Jak se
cítil na kurtu při otevírání juniorského šampionátu? „Hlavně jsem si říkal, kéž
bych mohl být tak mladý jako oni! Čas se nedá zastavit, člověk musí brát věci,
tak jak jsou. Pokud mohu předat nějaké zkušenosti, které jsem nabral během
své kariéry, tak to rád udělám. I když tenis a hokej jsou dva rozdílné sporty,
myslím si ale, že jakýkoliv sport má mnoho společného. Jen talent nikdy nestačí, nejdůležitější je píle a vůle. To platí i v životě.“ Jaromír Jágr k Prostějovu patří už více než patnáct let. „V roce 1997 jsme dostali šanci koupit práva
na JÁGR Team a od té doby s Jardou úzce spolupracujeme. Jsem rád, že
nám to takhle dlouho vydrželo a těším se na další roky naší spolupráce,“ říká
Miroslav Černošek. „Jarda je démonickou ikonou světového sportu a přitom je
naprosto přirozený a kamarádský. Je pro mě jednou z největších sportovních
osobností, které jsem kdy poznal, a vše je o to cennější, že má v sobě obrovské
češství. V nekonečné světové globalizaci se tato vlastnost u českých hvězd
vyskytuje čím dál méně,“ dodává Černošek.
mnozí experti považovali za velké favority.
„Tohle očekávání tady určitě bylo a je, cítil
jsem to nejen já, ale určitě i holky a hlavně – čekám od nich, že svou skupinu určitě
vyhrajeme.“ Los nám určil do skupiny A Japonsko, Egypt a sedmé nasazené Rumunsko, to mělo být podle všech předpokladů
naším největším soupeřem. Hned na začátku se však karty vyměnily, Egypt překvapivě
Rumunsko porazil a cesta do bojů o medaile už byla skoro otevřená. České juniorky
prošly skupinou A naprosto hladce, ztratili
jen bod s Rumunskem a vše se potvrdilo,
v semifinále je čekala Amerika, která šla
za šestým titulem v řadě!
Ve čtvrtek hrála děvčata s Amerikou o finále, v Lidové hvězdárně v Prostějově namě-

řili 37, 4 stupňů Celsia, takové vedro bylo
na Hané poprvé po jedenadvaceti letech!
Dva míče nakonec rozhodly o tom, že se radovaly Američanky a postoupily do finále.
Dvě hodiny a dvaadvacet minut bojovala prostějovská hráčka Monika Kilnarová
s Michaelou Gordonovou o první bod,
dokonale zvládla tiebreak, vedli jsme 1:0.
Pak ale jen šestapadesát minut hledala
Markéta Vondroušová alespoň nějakou
šanci proti Catherine Bellisové, ta ji však
žádnou nedala! Čtyřhra, znovu dvě hodiny
a dvacet minut – Anna Slováková s Markétou Vondroušovou prohrály místo ve finále
v tiebreaku třetího setu 5:7. Přitom vedly 5:4!
Přesně tohle si kouč Štych nepřál, pořád
věřil, že bude pokračovat vítězná filozofie
– a v ní jasná role týmového lídra v podání
Markéty Vondroušové. V semifinále se to
prostě nepotvrdilo. „Je to tak, Markétě se
ten zápas nevyvedl. Američanka Bellisová
ji zaskočila dobrou hrou, nedala ji vůbec
šanci. Moc jsem si přál, aby její vítězná série tady v Prostějově neskončila, ale stalo se
a chci věřit, že předvede dobrý výkon v boji
o bronz proti Kanadě,“ říkal Štych.
Konec debla byl především o větší odvaze
Američanek. „Určitě. Hlavně Liuová měla
srdce na pravém místě a v rozhodujících
chvílích dokázala přeběhnout, stále se snažila hrát aktivně. Naše holky hrály někdy
až hodně staticky. Tiebreak dobře rozehrály, ale zase byl jeho konec o větší odvaze.

„Mnohdy mám však pocit, že tohle mistrovství má větší prestiž ve světě tenisu než u nás
doma, zdá se mi, že ani mnozí tenisoví funkcionáři a především trenéři si neuvědomují,
jak velká akce se u nás koná. Je mi líto, že k nám přijedou trenéři, manažeři a skauti z ciziny než ti, kteří to k nám mají pár kilometrů. My, kteří se tomuto šampionátu dlouhodobě
věnujeme, vnímáme, že v tenisovém světě stojíme za velice prestižní akcí a co je velice
cenné – už patnáct let jsme marketingovým partnerem velice významné světové sportovní federace. Už jsme si také zvykli, že se našemu žákovskému šampionátu republiková
média moc nevěnují, objeví se jen pár řádek, kdo se stal mistrem světa, na druhé straně
oceňujeme zájem regionálních periodik, pro Olomoucký kraj a město Prostějov naše
mistrovství hodně znamená a vážíme si toho, že i nad tou akcí převzal záštitu hejtman
Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil.“
Miroslav Černošek
|18|

Rozhodující však byl předtím závěr třetího
setu, z 3:5 se to vytáhlo na 6:5 a šla servírovat Markéta. Ten servis holky naprosto
nezvládly, Markéta dala dvě dvojchyby a
to bylo zásadní pro vývoj celého zápasu.
Pak další chyba – 0:40 a už to nešlo.“

jsme blízko, Austrálie se už začala bát
o výsledek a k překvapení nechybělo
mnoho. Především Patrik Rikl předvádí
hodně solidní tenis. Pokud na dnešní výkon
navážeme v příštích zápasech, můžeme
se dostat někam do lepší poloviny koneč-

Atmosféra po semifinále? „Na jednu stranu
teď panuje velké zklamání, protože finále
bylo hodně blízko. Na stranu druhou však
holky nechaly na kurtu úplně všechno
a rozhodně se nemají za co stydět. Rozhodovaly maličkosti, včetně trošky nezbytného štěstí, které nakonec přálo soupeřkám. Ze smutku se musíme co nejrychleji
oklepat, neboť nás čeká ještě zápas o třetí místo a my medaili z domácího turnaje
moc chceme,“ hodnotil už přece jen veselejší kapitán Štych. Nakonec ji české juniorky s přehledem získaly, Kanada neměla
naději.
Čeští junioři byli vylosovaní do skupiny
A, za soupeře měli první nasazenou Austrálii, Brazílii a Itálii. „Vůbec nám Austrálie
nevadí, neznáme ji, půjdeme do toho zápasu jako rovný s rovným a uvidíme. Brazílii
taky v týmu? Patrika Rikla a Jakuba Patyka ze své domovské Sparty a k nim ještě
prostějovského Františka Pechalu.
Junioři startovali na šampionátu na pořadatelskou kartu, tak tomu bylo i v posledních
sezónách, tohle je jedna z velkých výhod
– české týmy měly vždy na mistrovství

ného pořadí,“ neskrýval naděje kapitán
Jiří Kulich. „První zápas rozhodně přinesl
klukům sebevědomí, poznali, že se dá hrát
s každým.“ Pak mladí Češi přehráli osmou
nasazenou Brazílii, po dvouhrách bylo
rozhodnuto, stejně jako Itálii stejným poměrem 2:1. To nám otevřelo skupinu o 5. – 8.
místo. „Nebyli jsme mezi osmičkou nasazených, podle mnohých jsme měli skončit
někde úplně vzadu, ale jsme v první polo-

„World Junior Tennis Final je oslavou nejlepšího světového tenisu mladých nadějí do
čtrnácti let, z nichž některé vyrostou v opravdové šampióny. Například před třemi lety se
v Prostějově hrálo finále žáků mezi Itálií a Chile, v němž se utkali tehdy skvělí Gianluigi
Quinzi a Christian Garin. Prvně jmenovaný letos vyhrál juniorský Wimbledon a druhý vládl
juniorce na Roland Garros, což nejlépe svědčí o důležitosti mistrovství čtrnáctiletých pro
jejich další kariéry. Co se týká organizace turnaje, čeští pořadatelé odvádějí dlouhodobě
velmi dobrou práci. Tím pádem jsme každoročně spokojeni my z ITF i všichni účastníci
této vrcholné akce. Do Prostějova se všichni pokaždé moc těší.“
Luca Santilli | šéf juniorského a seniorského tenisu ITF

dveře otevřené. Australským jedničkám
se postavili více než odvážně a kdyby ve
třetím rozhodujícím deblovém setu měli
naši více štěstí, tak mistrovství zažilo velké
překvapení. Po úvodní prohře Jakuba Patyka s De Minaurem porazil Patrik Rikl ruského Australana Popyrina a bylo vyrovnáno! Ve čtyřhře naši na začátku třetího setu
prohrávali 0:3, ale kdo zápas viděl, potvrdí, že jsme mohli vést 2:1. „Kluci zaslouží
pochvalu, byť na výhru po vyrovnaných
bitvách těsně nedosáhli. Je to škoda, byli

vině, skupina o 5. – 8. místo je vynikající
výsledek,“ říkal spokojený Kulich. Pak čeští
junioři dvakrát prohráli, napřed s Argentinou a pak o 7. místo s Velkou Británií.
„Klukům nemám co vytknout. Pátá nasazená Argentina má v téhle věkové kategorii velice dobré tenisty, Kuba i Patrik v singlech odvedli kvalitní výkony. Chybělo málo
a místo zápasového skóre 0:2 to klidně mohlo být 2:0, jenže na – kdyby – se
nehraje. Osmou příčku považuji za hodně
solidní výsledek, určitě to nikdo nečekal,
|19|

Mládí TK AGROFERT už tradičně na MS 14
Anna Slováková a Monika Kilnarová (obě 1999) a František Pechala (1999)
byli členy reprezentačních týmů na World Junior Tennis Final. Mladí tenisté
z TK AGROFERT zatím startovali na všech patnácti mistrovstvích!
*1999 Berdych, Vejmelka, Cetkovská, Kočíbová, *2000 Šafářová, stříbro
juniorky, *2001 Šafářová, zlato juniorky, *2002 Fraňková, Lojda, Mil. Navrátil, bronz juniorky, *2003 Kadlecová, Konečný, zlato juniorky, *2004 Mokrá,
Berková, Řehola, Tročil, Urbánek, stříbro junioři, *2005 Urbánek, Raštica,
Kozelský, *2006 Hradský, Bártová, *2007 Veselý, Rumler, Vágnerová, stříbro
junioři, *2008 Pavlásek, Jaloviec, Pavelková, *2009 Filo, Pantůčková, stříbro
juniorky, *2010 Děrkas, Cváčková, *2011 Starý, Chyba, Knutsonová, *2012
Kolářová, Cíchová, *2013 Pechala, Kilnarová, Slováková, bronz juniorky.

kluci bojovali a celkově můžeme být spokojeni,“ konstatoval po šampionátu Kulich.
V pátek, před finále juniorského šampionátu, se už tradičně konal vzdělávací seminář,
letos už devátý v pořadí a hlavní hvězdou
byl bývalý pátý hráč ATP Jiří Novák. Co bylo
na programu semináře? Šéf juniorské komise ITF Luca Santilli už tradičně na začátku

hovořil o významu Mezinárodní tenisové
federace, Dr. Wart van Zoest o úrazové
prevenci a zdravé výživě, Daniel Lowen přiblížil mladým roli agenta v možných tenisových kariérách, Anne Pankhurstová zdůraznila význam médií v tenise. Pro mladé bylo
nejzajímavější vystoupení Jirky Nováka,
k němu bylo také nejvíce dotazů.
Patnáct let je ředitelkou juniorského mistrovství světa Petra Langrová. Za tu dobu
určitě viděla na šampionátu hodně nadějí,
zaujal ji někdo letos? „Musím přiznat, že
mě trochu zklamala soutěž dívek, byla sice
hodně vyrovnaná, ale nebyla tu hráčka, která by vyčnívala nad ostatní. Nebyl tu nikdo
jako v nedávných letech Britka Robsonová, která vyhrála v roce 2008 juniorku ve
Wimbledonu, není tu žádná, která by jako
lídr táhla tým na stupně vítězů. Není to ani
Ruska Levašová, která zatím převyšuje
ostatní jen výškou a nakonec svůj tým ke
zlatu nepřivedla. Herně není ničím výjimečná. V rozhodujícím semifinálovém duelu
proti Americe to nebyla ani Markéta Vondroušová, byl to nešťastný zápas, velká
škoda, holky mohly postoupit do finále a
v něm by určitě měly proti Ruskám šanci. Holky to oplakaly, prohrát o dva míče
postup do finále, to hodně mrzí. V kategorii chlapců se mi líbila australská jednička
ruského původu Popyrin, výborně hráli
Rusové, v zajímavém finále porazili Američany. Z našich mě příjemně překvapil Patrik Rikl, který na mistrovství sehrál výborné
zápasy, dokonale splnil roli týmové jedničky.“ A spokojenost ITF s organizací? „Jak
to říká Luca Santilli? Na Prostějov se nedá
zapomenout,“ přidávala Petra Langrová.

„Po organizační stránce se snažíme držet vysokou laťku, každoročně přijdeme s něčím
novým, letos to byly například nové šatny, klubovna, zázemí a kancelář v našem druhém
areálu ve Sportovní ulici. Trápila nás ale extrémní vedra, pro děti, rozhodčí i sběrače to
bylo nesmírně náročné, ale vše se nakonec zvládlo. Pár zdravotních problémů se zákonitě vyskytlo, ale udělali jsme několik změn – začínalo se dříve, kdy nebylo ještě takové
vedro, před každým třetím setem byly desetiminutové přestávky, stejně jako větší pauzy
před rozhodující čtyřhrou, děti musely dodržovat pitný režim, nápojů bylo mnohem více
než při minulých ročnících. Otvírací ceremoniál jsme obohatili o účast dnes už legendy
NHL Jaromíra Jágra, líbilo se vystoupení mažoretek, na závěr jsme přichystali takový
malý konfetový ohňostroj, prostě chceme, aby to bylo jiné, i když naprostá většina dětí je
u nás poprvé. Děláme to i pro ITF, aby bylo jasně znát, jak nám na tomhle šampionátu
záleží a že i při patnáctém ročníku jsme to nebrali jako nějakou rutinu. Příští rok to bude
ještě u nás a děláme všechno pro to, aby šestnáctý ročník nebyl poslední.“
Petra Langrová | ředitelka MS 14
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Jedinečné procedury, špičkovou péči a bohaté kulturní vyžití nabízejí lázně na Střední Moravě.
V Jeseníkách najdete lázně s dlouholetou tradicí, vysokými léčebnými účinky a pestrou nabídkou
procedur. Přijeďte si odpočinout a načerpat nové síly do regionu s řadou unikátních památek
a do míst obklopených nádhernou horskou přírodou.

Klid a pohodu v nádherném prostředí údolí řeky Bečvy najdete v Teplicích nad Bečvou, kde vyvěrají minerální prameny bohaté na oxid uhličitý s blahodárným vlivem na
nemoci srdce, cév i celý organismus. Léčebné koupele doplňují speciální procedury,
masáže, zábaly nebo unikátní chladová terapie v poláriu. Přímo v areálu lázní se nacházejí nejteplejší jeskyně v České republice, Zbrašovské aragonitové jeskyně. Oblíbeným
cílem návštěvníků je středověký hrad Helfštýn a Hranická propast.
Další lázně na Střední Moravě se nacházejí jen pár kilometrů od Olomouce. Lázeňství
má ve Slatinicích dlouhou tradici, zdejší minerální prameny s obsahem sirovodíku se
využívají k léčebným procedurám už od 16. století. Lázně nabízejí relaxační i rekreační
pobyty a vybírat můžete z desítek procedur. Nadchne vás nádherná příroda a množství
turisticky atraktivních míst. Nedaleko se nacházejí hrady Bouzov, Šternberk a zámek
v Náměšti na Hané. Vynechat byste neměli návštěvu historické Olomouce s druhou
největší památkovou rezervací v České republice a Sloupem Nejsvětější Trojice,
památkou UNESCO.
Odpočinout si a načerpat nové síly můžete také ve Skalce u Prostějova. Složení zdejších
alkalicko-sirnatých vod je unikátní, obsahují chlorid draselný, který nemohou nabídnout
žádné naše lázně. K nejstarším na Moravě patří léčebné prameny v Bochoři u Přerova,
díky složení sirnato-železitého pramene se jim říká Moravské Piešťany. Na Střední
Moravě se nachází také řada moderních wellness zařízení, která neustále rozšiřují služby
a nabídku pobytů.
Při svém pobytu nezapomeňte ochutnat místní gastronomické speciality. Vyhlášenou
pochoutkou jsou tvarůžky, v místních restauracích vám je připraví na mnoho způsobů. Do tajemství jejich výroby proniknete v Muzeu Olomouckých tvarůžků v Lošticích.
V několika pivovarech pak můžete zahnat žízeň výborným pivem, sami si ho uvařit nebo
se ponořit do pivní lázně.
Po celý rok se v regionu koná mnoho zajímavých akcí, které se těší velkému zájmu
návštěvníků. Vybírat můžete z pestré nabídky hodů, slavností či festivalů.

V Jeseníku najdete nejstarší vodoléčebné lázně na světě, které za svou proslulost vděčí
rodákovi Vincenzi Priessnitzovi. Přírodní metody v kombinaci s čistým vzduchem dovedou účinně léčit řadu onemocnění, využít můžete pestrou škálu procedur a koupelí
pro preventivní a relaxační pobyty. Evropskou raritou je zdejší balneopark, který navazuje na tradiční vodoléčebné metody, a každý si v unikátní vodní zahradě může jejich
účinky vyzkoušet. Díky své poloze jsou Priessnitzovy lázně ideálním místem pro pěší
i cyklistické výlety do horské přírody Jeseníků, v zimních měsících jsou připraveny
lyžařské běžecké trasy i kluziště. Ve Vodní tvrzi v Jeseníku můžete navštívit stálou
Expozici čarodějnických procesů.
Mezi nejstarší a nejznámější moravské lázně patří termální lázně Velké Losiny. Sirné
prameny s teplotou okolo 36 °C slouží k léčebným koupelím, které doplňuje celá řada
relaxačních a wellness procedur. Léčebné účinky zdejších vod můžete vyzkoušet ve
vnitřním termálním bazénu nebo venkovním koupališti. Lázně obklopuje krásný park,
k návštěvě láká zámek i unikátní Ruční papírna. Vydat se můžete k Přečerpávací vodní
elektrárně Dlouhé Stráně, která byla zařazena mezi sedm divů České republiky.
Originální léčba poruch metabolismu a obezity, označovaná po svém zakladateli Schrothova kúra, proslavila lázně Dolní Lipová. Dnes se zde léčí také nemoci kožní a pohybového aparátu. Okolí nabízí mnoho turistických příležitostí k objevování přírodních krás
i historických památek. V zimě si přijdou na své příznivci běžek i sjezdového lyžování.
Načerpat nové síly můžete také v lázních Bludov u Šumperka. Vedle tradičních procedur nabízí lázně mnoho rehabilitačních i rekondičních pobytů. Ve volném čase můžete
vyrazit třeba za poznáním do zdejších muzeí se zajímavými expozicemi. Temné období
dějin připomíná expozice Čarodějnické procesy v Šumperku a Muzeum silnic, jediné
v České republice, najdete v nedalekých Vikýřovicích. Za relaxací a odpočinkem můžete
zamířit také do některého z wellness center umístěných v nádherné horské přírodě
s širokou nabídkou služeb a pobytů.
Při návštěvě Jeseníků můžete ochutnat tradiční kuchyni, protože regionální gastronomické speciality se opět vrací na jídelní lístky. Desítky restaurací v rámci projektu
Ochutnejte Jeseníky nabízejí po celou turistickou sezónu nejméně jedno kompletní
menu složené z tradičních jídel Jeseníků.
Pestrá je nabídka kulturních a sportovních akcí, které vám zpříjemní pobyt v Jeseníkách. Přinášíme vám tipy na některé z nich.

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

Olomouc region Card • Olomoucký kraj můžete poznat výrazně levněji s turistickou slevovou
kartou. Karta nabízí vstup do 79 míst zdarma a do dalších 116 míst se slevou.
Ušetříte stovky korun!
www.olomoucregioncard.cz

Prostějovští i tentokráte zvládli svou roli pořadatele seniorského mistrovství světa dokonale, na
slavnostním banketu předala zástupkyně ITF
Lorna Krogová Petře Langrové plaketu ITF za kvalitní organizaci

Seniorský svět
na Hané

|22|

Již podruhé se letos stal Prostějov pořadatelským městem tenisového mistrovství světa. Popatnácté se letos na Hané představili junioři, premiéru měli
senioři. Super-Seniors World Team Championships 2013 se opět konal v pěti
kategoriích mužů a žen – nad 60 let, 65, 70, 75 a nad 80 let. V Prostějově,
v Národním tenisovém centru Morava se hrály dva poháry – Kitti Godfree Cup
družstev žen nad 65 let a Bitsy Grant Cup mužských týmů nad 75 let. Do obou
soutěží se přihlásilo šestnáct celků mužů a žen z 21 zemí, šampionáty družstev
dalších věkových kategorií se hrály v rakouských městech Klagenfurtu, Poertschachu a Villachu.

„Tento projekt zkoušíme poprvé a uvidíme,
co z něj bude. Víme, že k tomu nejsou úplně optimální reference ani ze strany ITF,
ale chtěli jsme ITF, se kterou máme dokonalou spolupráci, vyhovět. Vše nasvědčuje, že turnaj seniorů bude proti mistrovství
světa juniorů přece jen náročnější, ale jsem
rád, že tento turnaj řídí ředitelka všech

Jak dopadla česká reprezentace? Češi
skončili čtvrtí, prohráli v semifinále
s Německem, Češky byly desáté. Hlavně
muži měli od začátku medailové ambice,
v týmu navíc úřadujícího mistra světa Františka Čecha. Hladké výhry nad Norskem
a Tureckem, pak boj s Velkou Británií
o postup do semifinále. Pro český týmový

„Sám jsem ve věku, kdy se s pokorou ohlížím za svými životními kroky, bilancuji, kdy
a kde jsem měl být sám k sobě náročnější. Věřte, o to více si vážím životného elánu
a nekonečné houževnatosti všech, kteří přijeli do našeho města bojovat o týmové tituly
mistrů světa seniorů. Dovedu si představit ty nekonečné oběti a snahu, i v pokročilém
věku dokazovat, že patřím ve svém oboru k nejlepším. Je mi jasné, že za dnešní tenisovou dovedností účastníků šampionátů jsou desítky let pravidelného sportování, tréninků
a účastí na turnajích. Je třeba vše ocenit o to víc, že mnozí ze seniorských reprezentantů
byli úspěšní ve svých životních profesích a získali si v nich respekt.“
Miroslav Pišťák | primátor statutárního města Prostějov

našich projektů Petra Langrová, takže
to snad zvládneme. Radost mi také dělá, že
Českou republiku bude reprezentovat můj
dlouholetý přítel Antonín Doseděl. Věřím, že
čeští senioři a seniorky budou doma úspěšní,“ konstatoval před šampionátem Miroslav
Černošek.

tenis byla určitě velká škoda, že před závěrem šampionátu odstoupil do té doby

A co si od mistrovství světa seniorů sliboval primátor statutárního města Prostějov
Miroslav Pišťák? „Věřte, žádná cestovní kancelář či reklamní agentura nám není schopna nabídnout to, co společností TK PLUS
pořádaný světový seniorský šampionát.
Přijíždějí k nám vážení hosté z jedenadvaceti zemí celého světa a pevně věřím, že
vedle dokonalých výkonů na tenisových
dvorcích budou mít příležitost podívat se po
krásách našeho města a celého regionu
přívětivé Hané. Všichni jsou pro nás ti nejdokonalejší poslové, kteří budou doma jistě
vyprávět – jak se jim u nás líbilo a uděláme
všechno pro to, aby tomu tak bylo.“

|23|

úspěšný Antonín Doseděl. Uspěl ve dvouhrách proti Norsku a Turecku, dál už nehrál.
„Chtěla bych říct, že je škoda, že kapitán
Ladislav Vysocký špatně vyhodnotil své
síly a ambice, a nedal prostor v dalších zápasech Antonínu Dosedělovi, který byl ve
formě a určitě by předvedl lepší výkony než
ten, kdo místo něj nastoupil. Viděla jsem

Muži, Bitsy Grand Cup, M75
Skupina C: ČR (3) – Norsko 3:0, (Doseděl – Nygaard 6:1, 6:3, Čech
– Arneberg 6:3, 6:0, Čech, Vysocký – Nygaard, Christensen 6:0, 6:0), ČR
– Turecko 3:0, (Doseděl – Karamehmet 6:0, 6:1, Čech – Aksoy 6:0, 6:0,
Čech, Vysocký – Serim, Karamehmet 6:2, 6:0), ČR – Velká Británie 2:1,
(Vysocký – Horwood 6:3, 6:7(3), 4:6, Čech – Shears 6:2, 6:2, Vysocký,
Čech – Woodley, McBride 1:6, 6:4, 7:6(4).
Semifinále: USA – Austrálie 3:0, Německo – ČR 2:1, (Sucker – Vysocký 6:4,
6:0, Haas – Čech 6:1, 6:0, Linzbauer, Klein – Vysocký, Čech 2:6, 7:6(5),
0:6.). O bronz: Austrálie – ČR 2:0, (King – Vysocký 7:5, 6:2, Froelich – Čech
6:3, 6:3. Finále: USA – Německo 2:0, (Farzanegan – Sucker 6:0, 3:0, skr.,
Sack – Haas 6:1, 6:2.
Konečné pořadí: 1. USA, 2. Německo, 3. Austrálie, 4. ČR, 5. Itálie,
6. Velká Británie, 7. Švédsko, 8. Kanada, 9. Francie, 10. Španělsko, 11. Turecko,
12. Rakousko, 13. Japonsko, 14. Švýcarsko, 15. Jižní Afrika, 16. Norsko.

Ženy, Kitty Gotfree Cup, W65
Skupina B: USA (2) – ČR 3:0, (Hahnová – Brusebauchová 6:4, 6:2, Clayová
– Krupová 6:1, 6:1, Clayová, Wachobová – Brusenbauchová, Holá 6:3, 6:3),
Jižní Afrika (7) – ČR 2:1, (Lateganová – Brusenbauchová 0:6, 2:6, Krugerová
– Krupová 5:7, 6:4, 7:6), Fichardtová, Krugeerová – Brusenbauchová, Holá
1:6, 3:6), ČR – Belgie 2:1, (Brusenbauchová – Staquetová 6:3, 6:2, Krupová – Bockenová 6:2, 6:3, Brusenbauchová, Horká – Sliepenová, Geuensová
2:6, 6:0, 3:6).
Skupina o 9. – 12. místo: ČR – Finsko 3:0, (Brusenbauchová – Kuorikoskiová
6:2, 6:0, Krupová – Hannukainenová 6:3, 2:6, 6:4, Brusenbauchová, Horká
– Hedmanová, Hannukainenová 6:2, 6:0, Kanada – Turecko 3:0. O 9. místo:
Kanada – ČR 2:1, (Clarková – Brusenbauchová 2:6, 0:6, Gaskinová Krupová
6:1, 6:2, McLachlanová, Gaskinová – Brusenbauchová, Holá 6:1, 4:6, 10:6).
Semifinále: Francie – Německo 2:1, USA – Austrálie 3:0. O bronz: Německo
– Austrálie 2:1. Finále: Francie – USA 2:0, (Hesse-Cazauxová – Hahnová 6:2,
6:1, Benedettiová – Carterová 6:1, 6:4).
Konečné pořadí: 1. Francie, 2. USA, 3. Německo, 4. Austrálie, 5. Velká Británie, 6. Rakousko, 7. Švédsko, 8. Jižní Afrika, 9. Kanada, 10. ČR, 11. Finsko,
12. Turecko, 13. Belgie, 14. Norsko, 15. Brazílie, 16. Polsko.

hrát Ladislava Vysockého, viděla jsem
zápasy Tondy Doseděla a jsem přesvědčena, že s Dosedělem by náš tým byl na
stupních vítězů, byl určitě lepší než Vysocký. Znovu opakuji, osobní ambice byly výš
než úspěch českého týmu,“ konstatovala
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ředitelka Kitti Godfree Cupu družstev žen
nad 65 let a Bitsy Grant Cup mužských
týmů nad 75 let Petra Langrová.
A jak vnímal odchod Tondy Doseděla
z českého týmu vrchní rozhodčí světového šampionátu Petr Flašar? „Znám ten
příběh z obou stran, ale napřed chci říct,
že je škoda, že to takhle skončilo a rozhodně to českému týmu uškodilo. Když se
v českém týmu hovořilo o sestavě a ptali se
Tondy Doseděla, co chce hrát, tak odpověděl, že jen singly. Prý, že debla nehrál už
pět let a že se na něj už necítí. V poslední
den zápasů ve skupinách hráli muži o první
místo s Velkou Británií, a v případě úspěchu měli před sebou Německo, tak mu
přes všechny domluvy řekli, že bude proti
Anglii hrát jen debla. Bylo to prý rozhodnutí kapitána a tím byl Vysocký. Doseděl se
urazil, říkal, že z něj nebudou dělat…,
a odešel. Odevzdal věci a vzkázal, že už
hrát nebude. Kapitán Vysocký mi pak zase
říkal, že domluva byla taková, ať prý Tonda
pošetří síly, bude hrát debla, aby byl proti
Němcům v semifinále v dobré kondici.
Němci prý z něj mají strach a on to na ně
umí. Teď už je složité debatovat, co si řekli či
neřekli, pravda je asi někde uprostřed, ale
nic to nezmění na skutečnosti, že v týmu
prostě Tonda Doseděl chyběl. A určitě by
na Němce Suckera víc platil, než Láďa
Vysocký,“ dodával Petr Flašar.
Jak hodnotila ředitelka seniorského mistrovství Petra Langrová sportovní úroveň
šampionátů? „Už jen skutečnost, že senioři
a seniorky hrají v tomto věku kvalitní tenis,
je třeba ocenit. Několikrát jsem v průběhu
týdne řekla – ano, velká poklona nejen jak
hrají, ale jak ke svému tenisu přistupují. Oni
se tenisem nejen bavili, ale také se vší vážností reprezentovali své země. Úroveň jejich
tenisu byla dobrá, samozřejmě je o to věku
a také o úspěšnosti. Medailisté určitě předváděli hodně dobrý a hlavně zkušený tenis.“
A dvě finále? V kategorii mužů nad 75 let
porazila Amerika Německo, v ženách nad
65 let Francie Ameriku. „Hrálo se na centru, vše v duchu fair-play a když se třeba
Francouzce podařil výborný míč, tak Američanka položila raketu na antuku a zatleskala soupeřce. To u mladých není k vidění,
tam když dá soupeř dvojchybu, tak radostí
vykřiknou. Pro mě to nebyl bezstarostný
týden, často pršelo a museli jsme operativně měnit program, ale celkový dojem?
Všichni byli k sobě ohleduplní, jak říkám

– mají rádi tenis, ale přece jen jinak, než
dnešní mladí. Je to prostě – stará dobrá
škola,“ komentoval šampionát Petr Flašar.
Vše nasvědčuje, že pořádání Kitty Gotfree
Cupu, W65 a Bitsy Grand Cupu, M75
dokonale zapadlo do pořadatelského
programu TK PLUS v letošním roce. „Určitě a znovu bych ráda zopakovala, že jsme
využili zkušeností, které máme z patnácti let
juniorského šampionátu. Hrací systém byl
naprosto stejný, jelo se podle našeho, léty
dokonale prověřeného modelu. Co bych
však chtěla zdůraznit? Pro Prostějov, stejně
jako pro Olomoucký kraj to byla vynikající
reklama. Ano, měli jsme tady za patnáct let
stovky tenisových nadějí, ale když se za pár
týdnů zeptáte dětí, kde bojovaly o juniorské
medaile, tak si třeba mnohé na Prostějov
ani nevzpomenou. Účastníci seniorského
mistrovství světa nám už udělali a ještě
stoprocentně udělají neskutečnou reklamu. Na sociální sítě umístili stovky fotografií
a videí, všem svým známým na celém světě
budou vyprávět, kde byli, kde hráli mistrovství světa, jak to bylo v Prostějově krásné
a přátelské. Ne, žádná agentura, a to se
jí mohlo královsky zaplatit, by to neudělala
lépe,“ dodávala Petra Langrová.

„Celkově se v letošním roce v deseti seniorských pohárech představilo 153 týmů
z celého světa, ve všech měly zastoupení Austrálie, Kanada, Velká Británie, Francie,
Německo a USA. Přiznám se, měli jsme ze seniorského šampionátu trochu obavy,
i když máme za sebou patnáct let pořádání mistrovství světa do 14 let. Nakonec vše
dopadlo ke spokojenosti účastníků, týmových doprovodů a samozřejmě i zástupců ITF.
Za Mezinárodní tenisovou federaci byla v Prostějově Lorna Krogová, pomáhal ji James
Mc Gurran, a Lorna nám říkala, že všichni byli překvapeni nejen vybaveností našeho
areálu, ale i dokonalou organizací. Neříkala to však jen ona, v průběhu šampionátu za
mnou přicházeli mnozí zástupci jednotlivých výprav s poděkováním, že tak pohodové
mistrovství ještě nezažili. Lorna Krogová navíc dala do závěrečné zprávy jednoznačné doporučení, aby se některé kategorie seniorského mistrovství světa do Prostějova
v příštím roce znovu vrátily. Lorna mi ještě napsala, že je na ITF vytvářen od mnoha výprav
tlak, aby se už v příštím roce mistrovství opět konalo v Prostějově.
Jak to dopadne? Myslím si, že to určitě nebude v příštím roce, ITF už má v termínové
listině pevně zapsané jako pořadatele Turecko, které také nabízí hodně zajímavých a
atraktivních rezortů. Mladší senioři budou hrát na Floridě, prostě jsou už na tyto šampionáty podepsány smlouvy. Určitě ale o tom budeme přemýšlet do budoucna a třeba v sezóně 2015 se možná mohou senioři na Hanou vrátit. Vše je otázka dalšího jednání s ITF.“
Petra Langrová, ředitelka | W65, Kitty Gotfree Cupu a M75, Bitsy Grand Cupu
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Flamenco rozehřálo

Olomouc
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„Jsem rád, že se naše společnost TK PLUS může podílet stejně jako loni na
vystoupení José Cury i letos na galakoncertu Paco de Lucíji, který společně
pořádají Statutární město Olomouc a agentura Friendly&Loyal, že i nadále
pokračuje prospěšná filozofie projektů, které k nám přivádějí dnes už nepřehlédnutelné kulturní legendy. Fenomenální španělský kytarista a skladatel
Paco de Lucía ozdobil letošní 5. jubilejní ročník festivalu Colores flamencos,
Mezinárodní festival flamenca a španělské kultury Colores flamencos. Pojďme společně vnímat až živočišnou zemitost flamenca,“ říkal před koncertem
Miroslav Černošek. Nad projektem převzal záštitu primátor Statutárního města
Olomouce Martin Novotný.

„Přes symbolické sportovní kulisy se snažíme nahlížet na kulturní projekty a po loňském
úspěšném koncertu na olomouckém Horním náměstí, kde se představil přední světový
tenorista José Cura, to byl nyní Paco de Lucía, hvězda světové flamencové kytary. Opět
to bylo ve spolupráci s městem Olomouc a jeho primátorem Martinem Novotným, navíc
se naše agentura TK PLUS znovu dostala do podvědomí veřejnosti nejen jako společnost, která stojí za sportovními projekty, ale která také nabízí i jedinečné kulturní zážitky.
Chceme v těchto akcích pokračovat, v Prostějově budeme slavit sto let radnice a při té
příležitosti by měl na Masarykově náměstí vystoupit velice charismatický tenorista Malťan
Joseph Calleja. Zpívá v La Scale a ve Vídeňské státní opeře a všichni věříme, že to bude
opět vynikající umělecký zážitek.“
Petr Chytil | jednatel TK PLUS
Pro koncert byla mezi Sloupem Nejsvětější Trojice a Arionovou kašnou postaveno
hlediště s tribunami pro 3000 posluchačů, pódium zdobilo šest vzrostlých palem.
Koncert snímaly čtyři kamery, ty hudební
zážitek přenesly na obrazovku velikosti
třípatrového domu.
Vznešenou kulisu na Horním náměstí dělala
hvězdě flamenca také Arionova kašna, která se pyšní sochou bájného pěvce Ariona,
legendárního básníka a pěvce starověkého
Řecka, kterého před lupiči zachránil delfín.
Arion žil v Korinthu a živil se jako zpěvák s
doprovodem kithary, strunového drnkacího
nástoje. I v tom byl kus vzdálené symboliky.
Šestašedesátiletý muzikant vystoupil v Olomouci se svou sedmičlennou doprovodnou
skupinou a Haná byla jeho jedinou zastávkou ve východní Evropě. V současné době
v de Lucíově kapele vynikají především
strhující zpěvák Duquende a virtuózní tanečník Farruco, vnuk největšího romského
tanečníka El Farruca, zakladatele legendárního andaluského tanečního rodu. „Připomíná tornádo, divokého andaluského býka,
surový diamant z dědictví velké El Farruca,“
píší o něm španělská média.
„Spolupráce s agenturou Friendy&Roayal a Statutárním městem Olomouc byla

dokonalá, všem nám záleželo na tom, aby
koncert měl nejen dobrou diváckou kulisu,
ale i výbornou úroveň. Paco de Lucía je fenomenální umělec a už dopředu bylo jasné, že to dopadne k naprosté spokojenosti
všech, kteří se na koncertu podíleli, i těch,
kteří přišli na olomoucké Horní náměstí za
velkým uměleckým zážitkem,“ konstatoval
Josef Váňa, který byl za TK PLUS vedoucím
projektu.
Koncert byl vrcholem mezinárodního festivalu Colores flamencos, ten patří mezi
nejvýznamnější akce tohoto druhu ve střední a východní Evropě. „Letošní ročník jsme
okořenili opravdu hvězdou nejvyšší kvality
a návštěvníci koncertu si dobře uvědomovali, že jde o umělce, kterého pravděpodobně uvidí či uslyší jen jedinkrát za život,“
konstatoval ředitel festivalu Viktor Šebesta
z pořádající agentury Friendy&Roayal.
Paco de Lucía v rytmu démonického
flamenca opravdu rozehřál Olomouc.
Paco de Lucía povznesl flamenco do podvědomí hudebního světa a také díky
jemu je flamenco zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO. Vše bylo
potvrzeno v polovině listopadu 2010 na zasedání v Nairobi, flamenco jako hudebně-taneční kultura, jejíž kolébkou i současným centrem je Andalusie na jihu
Španělska, se stala nehmotným dědictvím lidstva – tak to od roku 2001 vnímá
a dělí organizace UNESCO. Vzniklo mezi cikány, kteří tam v 15. století doputovali z Indie přes Pákistán a Egypt. Proto se ve flamencu cikánská kultura mísí
se španělskou, indickou, židovskou a arabskou.
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Prostějov Volleyball

Cup 2013
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Stříbrná premiéra

„Za uplynulých šest let našeho klubu jsme absolvovali řadu přípravných turnajů
v mnoha státech Evropy. V poslední době v nás však uzrávala myšlenka – udělat něco podobného v domácím prostředí a letos v létě jsme se rozhodli tenhle nápad zrealizovat,“ konstatoval Petr Chytil, šéf prostějovského volejbalu,
když hovořil o premiérovém ročníku Prostějov Volleyball Cup 2013. Co turnaj
nabízel? „Povedlo se nám zajistit velmi kvalitní obsazení, přijedou dva účastníci Ligy mistryň, srbský šampión Crvena Zvezda Bělehrad a jeden z nejlepších
celků německé bundesligy SC Drážďany. Dalším účastníkem je hodně dobrý tým SVS Post Schwechat, mnohonásobný mistr Rakouska, kterého známe
z působení ve Středoevropské lize,“ dodával Petr Chytil, předseda Správní rady
VK Prostějov. „Podstatným důvodem je také důkladné představení našeho
obměněného družstva fandům VK AGEL ve čtyřech těžkých zápasech a možnost ukázat jim další tři mezinárodně zvučné kluby. Myslím si, že podobné
turnaje mohou mít v případě silného obsazení velký náboj, zajímavost i diváckou atraktivitu. Jsme plně připraveni zvládnout Prostějov Volleyball Cup 2013
organizačně na jedničku a věřím, že bude mít rovněž vysokou sportovní kvalitu
v důstojné atmosféře.

Jak viděl turnajové obsazení kouč Miroslav Čada? „Startovní pole je velice silné,
což jsme při plánování domácího turnaje
rozhodně chtěli . Drážďany a Bělehrad hrají v posledních letech Champions League
a Vídeň se úspěšně prosazuje v CEV Cupu,
takže celkové obsazení je dostatečně
kvalitní a zaručuje vysokou úroveň všech
zápasů. Šlo nám o to, abychom dva týdny
před startem nového ročníku Ligy mistryň
najeli na obtížnost tohoto elitního poháru
a navodili jeho atmosféru. Na závěr přípravy
nás čekají čtyři velmi dobré zápasy, které
ideálně prověří aktuální výkonnost i formu
mančaftu. Volejbalový projev děvčat šel
v průběhu uplynulých týdnů postupně nahoru a já věřím, že tento slibný trend potvrdíme též před našimi fanoušky. Výsledky přátelských utkání sice nejsou stěžejní, přesto
samozřejmě chceme domácí podnik vyhrát
a fandům se přitom ukázat to nejlepší,
co umíme,“ dodal Miroslav Čada, který měl
konečně k dispozici kompletní kádr, v týmu
už byly Katie Carterová, ta měla problémy s
naštípnutým malíčkem i Barbora Gambová
s léčeným ramenem. V závěru přípravy se
tedy Hanačky doma ukázaly v plné síle.

taraflexu balóny Mikasa. Naším hlavním
přáním je, aby výpravy Bělehradu, Drážďan
i Schwechatu odjížděly domů maximálně
spokojené bez ohledu na výsledky jednotlivých utkání,“ říkal před turnajem sportovní
ředitel VK Peter Goga.
Pět vítězných setů, taková byla bilance
volejbalistek VK AGEL úvodního dne Prostějov Volleyball Cupu 2013. Domácí tým
hrál konečně v kompletním složení, dorazila i smečařka Markevičová, dočkala se víza
z Běloruska. VK AGEL dopoledne zdolal
vídeňský Schwechat 2:0, poté odpoledne
jednoznačně přehrál vicemistryně německé bundesligy z Drážďan 3:0. Po domluvě

Vedle vysoké sportovní úrovně si prostějovský oddíl dal – jako už tradičně
– maximálně záležet na dokonalé organizaci Prostějov Volleyball Cupu 2013. „Chceme, aby vše probíhalo jako při střetnutích
Ligy mistryň. Z toho důvodu bude mít celý
turnaj parametry nastavené Champions
League včetně toho, že se odehraje na
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trenérů se hrálo na tři sety, Agelky si s německým celkem jasně poradily a s předstihem zajistily účast ve čtvrtečním finále. Nic
už na tom nemohl změnit ani jejich poslední duel základní části proti Bělehradu, který
prostějovské volejbalistky stejně vyhrály.
Turnajová středa z nich udělala jasné turnajové favoritky. „Se středou jsem maximálně
spokojený. Neprohráli jsme s tak kvalitními
týmy ani set. To je pro nás velice dobrá
bilance. Máme kvalitní příjem, podání i nahrávku a myslím si, že to byly zasloužené
výhry. I když každý zápas je jiný, jeden dva
míče mohou vše otočit.“ Ne, rozhodně se
nedá říct, že by si domácí kouč dělal před
finále nějaké alibi, ale určitě si byl vědom
síly drážďanského celku. S čím byl spokojený? „Poprvé jsme nastoupili v tomto složení
s uzdravenou Katie Carterovou i Tatsianou
Markevičovou, která se po návratu z Běloruska zapojila do přípravy. V sehranosti tak
ještě byly vidět rezervy, holky si na sebe postupně zvykají a další přátelské zápasy nám
v tomhle směru pomohou.“
Ve čtvrtek před polednem porazily hráčky
VK AGEL CZ Bělehrad 2:1 a už je čekalo
jen finále. Byly jediné, které neprohrály,
navíc s finálovým soupeřem vyhrály v první hrací den jasně 3:0. SC Drážďany, druhý nejsilnější klub Německa je pro naše
volejbalistky poměrně častým soupeřem,
v soutěžním utkání se oba celky sice ještě

Prostějov Volleyball Cup 2013,
výsledky, 9. říjen: VK AGEL Prostějov – SVS Post Schwechat 2:0 (19, 21),
SC Drážďany – CZ Bělehrad 2:0 (17, 21), VK AGEL Prostějov – SC Drážďany 3:0 (13, 20, 14), SVS Post Schwechat – CZ Bělehrad 3:0 (21, 16, 20).
10. říjen: SC Drážďany – SVS Post Schwechat 2:1 (21, 11, -20), VK AGEL
Prostějov – CZ Bělehrad 2:1 (25, 7, -20).
O 3. místo: SVS Post Schwechat – CZ Bělehrad 3:1 (-22, 9, 23, 19).
Finále: SC Drážďany – VK AGEL Prostějov 3:2 (25, -15, 23, -16, 11).
VK AGEL Prostějov: Vincourová, Steenbergenová, Kossányiová, Carterová,
Borovinšeková, Markevičová, libero Jášová – Soaresová, Kočiová, Hutinskiová. Trenér: Miroslav Čada.
SC Drážďany: Marcelleová, Pencová, Apitzová, Perryová, Kargová, Michajlenková, libero Schootová – Stocková, Langgemachová, Goosová. Trenér:
Alexander Waibl.
Rozhodčí: Gall a Dvořák. Čas: 113 minut. Diváků: 500.
Konečné pořadí Prostějov Volleyball Cupu 2013: 1. SC Drážďany, 2. VK
AGEL Prostějov, 3. SVS Post Schwechat, 4. CZ Bělehrad.

|30|

nestřetly, ale mají za sebou již sedm přátelských duelů, a v pěti se radovaly Agelky.
Oba čtvrteční zápasy navštívil také Tomáš
Chrenek, majitel společnosti AGEL, která je
titulárním partnerem klubu. „Tomáš Chrenek se navíc při krátkém setkání osobně
pozdravil se všemi hráčkami i členy realizačního týmu, kterým vyjádřil svou podporu
a důvěru pro nadcházející soutěžní ročník.
Jako bývalý volejbalista hře pod vysokou
sítí dobře rozumí a byli jsme moc rádi,
že si ve svém nabitém programu našel čas
do Prostějova přijet. Dle jeho slov by chtěl
zhlédnout také všechna tři domácí utkání
v Champions League,“ prozradil Chytil.
Zápasovou statistiku si hráčky VK AGEL
nakonec nezlepšily, Prostějov Volleyball
Cup 2013 vyhrály německé vicemistryně, Agelky zůstaly po pětistovém dramatu
druhé. Třetí místo obsadil rakouský
Schwechat, porazil v duelu o bronz. „I přes
porážku ve finále jsme měli výborné pasáže. Ukazuje se, že máme silnější tým než
v minulé sezoně,“ konstatoval smutný Čada.
Turnaj také hodně napověděl o základní
sestavě týmu AGELu. Pevné místo v zahajovací šestici by měly mít Quinta Steenbergenová, Sonja Borovinšeková, smečařka
Tatsiana Markevičová a libero Julie Jášová.
Bezprostředně po skončení finálového
střetnutí předal předseda správní rady
VK Prostějov Petr Chytil týmu SC Drážďany
vítězný pohár. „Turnaj se mi moc líbil, samozřejmě bych měl větší radost z celkového
vítězství našich děvčat. Uvidíme za rok.“
Další ceny obdržely z rukou sportovního
ředitele VK Petera Gogy tři nejlepší hráčky
na jednotlivých postech.
Pro VK AGEL to byla ideální příprava před
startem do UNIQA extraligy a hlavně do
CEV Champions League. Co ukázal?
„Největší rezervy zatím máme při obraně
v poli a na postu univerzálky,“ říkal Čada.

SKUPINA AGEL PROINVESTOVALA V UPLYNULÉM
ROCE TÉMĚŘ 800 MILIONŮ KORUN
SPOLEČNOST JE NEJVĚTŠÍM SOUKROMÝM POSKYTOVATELEM
ZDRAVOTNÍ PÉČE VE STŘEDNÍ EVROPĚ
Téměř 800 milionů korun proinvestovala v uplynulém
roce zdravotní skupina AGEL. Jedná se o rekordní
částku v historii společnosti. Finanční prostředky
směřovaly nejen do nákupu nového přístrojového
vybavení, ale také do modernizace stávajících a
výstavby nových budov. Skupina v minulém roce
postavila v Prostějově nové moderní obchodní a
logistické centrum. Letos na jaře dokončila komplexní
revitalizaci Vítkovické nemocnice a loni na podzim
otevřela v areálu Tonaku v Novém Jičíně svoji novou
polikliniku.
Za posledních pět let proinvestovala skupina víc než
dvě a půl miliardy korun. „Stálé zvyšování kvality
péče poskytované našimi zdravotnickými zařízeními
je naší prioritou. V rámci naplňování této priority
každoročně investujeme velké množství finančních
prostředků do nákupu nových technologií a posilování
infrastruktury, což nám napomáhá naplňovat jednu
z hlavních hodnot naší společnosti, kterou je co
nejlepší péče o naše pacienty,“ říká finanční ředitel
skupiny AGEL Ing. Karel Kantor.
Největší investicí skupiny byla v minulém roce
rekonstrukce areálu Tonak v Novém Jičíně, kde
společnost na podzim slavnostně otevřela
novou polikliniku. Rekonstrukce areálu a budovy
přišla skupinu na více než 100 milionů korun. Své
zázemí zde nově našly ambulance onkologie,
hematologie a lékařské genetiky včetně denního
onkologického centra, které je součástí Komplexního
onkologického centra. „V nové poliklinice je
pacientům k dispozici také lékárna společnosti

Repharm s odborným pracovištěm pro přípravu
cytostatik a moderní laboratoře společnosti P&R
LAB,“ doplňuje finanční ředitel s tím, že společnost
plánuje do komplexního onkologického centra
a novojičínské nemocnice nadále významně
investovat.
Investovalo se také do Nemocnice Podlesí.
Třinecké kardiocentrum se může pochlubit novými
špičkovými přístroji v hodnotě téměř 74 milionů
korun. Převážnou část finančních prostředků přitom
poskytnul Evropský fond pro regionální rozvoj.
„Evropská unie poskytla na projekt v celkové hodnotě
74 milionů korun dotaci ve výši téměř 54 milionů
korun,“ přibližuje ředitel s tím, že 9,5 milionu korun
získal projekt i ze státního rozpočtu.
„Z vlastních finančních zdrojů pak nemocnice přispěla
na projekt víc než 11 milionů korun,“ dodal Ing.
Kantor.
Společnost se loni na jaře pustila
také do revitalizace Vítkovické
nemocnice, která se tak v průběhu
roku postupně změnila k nepoznání.
Zatepleny byly postupně pavilony
chirurgie, interny, ředitelství,
porodnicko-gynekologick ý
pavilon, včetně pavilonu s
firemní mateřskou školkou.
Součástí obnovy bylo také
kompletní zateplení budov
a střech, položení nové
hydroizolace, výměna oken
a dveří, včetně nové fasády,“
uvádí finanční ředitel s tím, že
celá investice přišla na více než
41 milionů korun.
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Champions League
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Otevřená Evropa

„Díky zvýšenému pohárovému koeficientu jsme se do Champions League
poprvé kvalifikovali přímo – bez nutnosti žádat o divokou kartu,“ říkal před letošním losováním ve Vídni s hrdostí šéf prostějovského volejbalu Petr Chytil.
VK AGEL už pošesté otevírá dveře do pohárové Evropy, letos však hanácká
královna české volejbalové scény žádnou přímluvu nepotřebovala. „Jsme
samozřejmě rádi, že jsme postoupili do Champions League přímo, ale byly
to především naše výsledky, které navýšily tolik potřebný koeficient. Ku prospěchu českého volejbalu se prosazovaly i týmy KP Brno a SK UP Olomouc.
Pětkrát jsme dostali volnou kartu, na diplomatickém poli nám pomohlo vedení
Českého volejbalového svazu, zaslouží si naše poděkování.“

„Co jsme za těch pět let v Champions
League poznali? Že nemá smysl pouštět se
do soupeření v klubových rozpočtech, do
tohoto měření prostě vstupovat nemůžeme.
Kdybych to měl říct s určitou nadsázkou
– mnohé kluby i v této soutěži prostě hrají – jinou ligu. Neříkám to s nějakým pocitem ublíženosti, když navíc vím, že se
peníze na palubovce vždycky nakonec

zkušené hráčky, mnohdy členky reprezentačních výběrů, kterým jejich manažeři
vyjednávají atraktivní smlouvy. Tohle však
není naše cesta, nejsme na ni ekonomiky dost silní, i když i v našem týmu jsou
vynikající hráčky, bez nich se na mezinárodní scéně neobejdeme. Vedle nich musí
růst nadějné Češky, které pak pozvednou
v budoucnu celý český volejbal,“ říká

„Co jsme za těch pět let v Champions League poznali? Že nemá smysl pouštět se
do soupeření v klubových rozpočtech, do tohoto měření prostě vstupovat nemůžeme.
Kdybych to měl říct s určitou nadsázkou – mnohé kluby i v této soutěži prostě hrají – jinou
ligu.“
Petr Chytil | šéf VK AGEL

projeví, ale známe sílu a možnosti české
ekonomiky,“ říká předseda Správní rady
VK Prostějov Petr Chytil. „Přesto jsem rád,
že mohu s hrdostí konstatovat, že VK Prostějov je v současné době stabilizovaným
klubem, a to především díky trvající podpoře
našich partnerů. Chci moc poděkovat všem
v čele se společností AGEL, která je titulárním sponzorem a partnerství s ní si velmi
vážíme. Skvělá spolupráce dál trvá rovněž
s městem Prostějov, Olomouckým krajem
i dalšími partnery, kteří se výraznou měrou
podílejí na dlouhodobé úspěšnosti prostějovského volejbalu,“ dodává Chytil.
Co dál pokračuje? „Podle nové klubové
filozofie budujeme tým s perspektivou do
budoucna, od toho neustupujeme, i když
nám bylo od začátku jasné, že je to – symbolicky řečeno – běh na dlouhou trať. Ve
špičkových evropských týmech nastupují
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tentokráte měli při skladbě týmu šťastnou
a rozvážnou ruku. My, jako management
klubu, díky vstřícnosti agentury TK PLUS,
která stojí za všemi našimi projekty, se
snažíme vytvářet v rámci našich možností
ty nejlepší podmínky.“

jednatel TK PLUS a šéf Správní rady
VK Petr Chytil.
Jak hledat cestu k úspěchu v této ekonomicky silné konkurenci? „Těžko se dá najít nějaký spásný recept, spíše bych řekl
– že neexistuje. Intenzivně trénovat, věřit
ve volejbalovou vynalézavost a dokonalou taktiku kouče Čady a celého realizačního týmu. Jsem navíc přesvědčen, že i

Los skupiny D Champions League žen 2013/14
1. kolo (23. října): Eczacibasi Istanbul – VK AGEL Prostějov, RC Cannes – SC
Schwerin. 2. kolo (30. října): VK AGEL Prostějov – RC Cannes, SC Schwerin –
Eczacibasi Istanbul. 3. kolo (27. listopadu): VK AGEL Prostějov – SC Schwerin,
Eczacibasi Istanbul – RC Cannes. 4. kolo (4. prosince): SC Schwerin – VK
AGEL Prostějov, RC Cannes – Eczacibasi Istanbul. 5. kolo (11. prosince): RC
Cannes – VK AGEL Prostějov, Eczacibasi Istanbul – SC Schwerin. 6. kolo
(17. prosince): VK AGEL Prostějov – Eczacibasi Istanbul, SC Schwerin – RC
Cannes.
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S čím tedy jde VK AGEL Prostějov do nové
sezóny? „Obecně platí, že naší základní
metou je ve všech věkových kategoriích
předvádět co nejkvalitnější a pěkný volejbal, který pokud možno zajistí i výborné
výsledky. Když konkrétně vezmu áčko žen,
po minulé sezóně jsme přistoupili k poměrně výrazné obměně hráčského kádru
s jediným cílem: aby byl kolektiv silnější
a na evropské scéně schopný prosadit
se i v hodně tvrdé konkurenci špičkových
klubů starého kontinentu. Uplynulá sezóna
Champions League se nám nepovedla,
jediný získaný set ze šesti utkání byl zklamáním pro vedení klubu, celý tým i fanoušky. A to by se rozhodně nemělo opakovat…
Navíc přípravné turnaje ukázaly, že svést
v základní skupině vyrovnané souboje
se Schwerinem by mohlo být reálné.
A tajným snem je hlavně doma zaskočit
i jednoho ze dvou favoritů RC Cannes nebo
Eczacibasi Istanbul. Podstatné je ukázat,
že na nejvyšší mezinárodní úroveň máme
a dokážeme se v ní úspěšně pohybovat.
Neméně důležité pak bude znovu obhájit
titul v UNIQA extralize i vítězství v Českém
poháru, jakkoliv se nás čeští soupeři určitě
budou snažit sesadit z trůnu. Dá se očekávat, že extraliga bude mít alespoň na
čelních příčkách dobrou kvalitu. Pevně
věřím, že se bude opět dařit našim mládežnickým týmům a jistě nemusím zdůrazňovat, že všichni toužíme po mezinárodním
úspěchu,“ přidává šéf VK AGEL Petr Chytil.

NOVé cENtrum, ktEré NabíZí jEdiNEčNý kOmPlExNí
SErViS V OblaSti SPOrtOVNí a PrEVENtiVNí mEdicíNy.
přinášíme řešení:
vrcholoví Sportovci – jednotlivci i týmy
> Připravíme vám i služby přesně na základě individuálních požadavků.
výkonnoStní a rekreační Sportovci
> Nejen profesionální sportovci si zaslouží profesionální péči.
Sportující děti a mládež
> Potřebují minimálně stejně odbornou péči jako dospělí sportovci.
neSportovci – preventivní program
> Pomůžeme zlepšit Váš životní styl a získat tak lék s největším účinkem.

Služby jSou doStupné v rámci funkčních jednotek:
>
>
>
>
>

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

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

www.sportclinic.agel.cz
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VK AGEL hledá naděje
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Volejbal se už pevně dostal do podvědomí prostějovské veřejnosti díky vynikajícím výkonům v české extralize, vítězné cestě Českým pohárem, ale i tím
– jak neúnavně tluče na dveře k evropským úspěchům v Champions League.
„Pro nás je hodně důležité, že je stále větší zájem o volejbal mezi mládeží. Snažíme se mládežnickým celkům vytvářet co nejlepší podmínky a už se to také
projevilo na výsledcích. Naše týmy patří ke špičce v České republice, i proto
pořádáme jednoročně výběr talentovaných dětí“ říká Petr Chytil, šéf VK AGEL
Prostějov.

Konec září patřil v Základní škole
Palackého stejně jako loni propojení dvou
volejbalových akcí. Úvodními turnaji odstartoval už 11. ročník Poháru ZŠ Palackého ve volejbalu 6. až 8. tříd a přehazované
1. až 5. tříd, přičemž slavnostní zahájení
nové sezóny této soutěže provázela náborová akce Hledáme nástupkyně týmu
VK AGEL Prostějov – úspěšného účastníka
evropské Champions League, za kterým
stojí Nadace ČEZ.
Akce měla už tradiční režii, sportovní ředitel TK AGEL Prostějov Peter Goga přivedl
osm hráček prostějovského volejbalového
klubu, první den přišly Solange Soaresová, Pavla Vincourová, Barbora Gambová
a Klára Melicharová, o den později přišly
Kateřina Kočiová, Lucia Růžičková, Andrea
Kossányiová a Julie Jášová. Sportovní ředitel pak předal ředitelce základní školy Dagmar Přikrylové šek s finančním darem, částku 25 tisíc korun věnoval oddíl VK AGEL
prostřednictvím nadace ČEZ podporující
mládežnický sport. Ta poté slavnostně zahájila Pohár ZŠ Palackého 2013/14, v rámci kterého se každoročně od září do května
střetávají výběry základních škol z celého
Olomouckého kraje.
„Tyto akce mají už svou tradici, hráčky se
jich rády zúčastňují, dobře vědí, že jsou
důležité nejen pro nábor nových mladých
nadějí, ale i pro atmosféru kolem našeho
klubu. S většinou těchto dětí se vídáváme
v hledišti na našich extraligových a pohárových zápasech,“ dodává sportovní šéf kubu
Peter Goga.
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TK AGROFERT, mistr ČR mladšího žactva, zleva
vpředu: Dominik Podsedník, Tomáš Šustáček, JIří
Novák, Ivana Šebestová, Nikola Homolková a Anna
Sisková, vzadu zleva: kapitán Ivo Šilhánek, Alexander
Zgirkovsky, erik Najman, Jiří Lehečka, Jakub Beran,
Tereza Najmanová a trenéři Tomáš Kajlík a Pavel Jaloviec

Mládežnické tituly
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Velká série pokračuje

V sezoně 2011 poprvé v historii našeho
tenisu získal jeden klub všechny mistrovské týmové tituly v soutěžích družstev,
TK AGROFERT Prostějov vyhrál mládežnické šampionáty – od minitenisu po dorost.
Navíc klub slavil na konci roku symbolické 111. výročí počátku tenisu v Prostějově.
„Stojedenáctka je magické číslo a taky symbolické. Určitě si zaslouží, abychom se u něj
chvíli zastavili. Jedničkou chce být každý
a my jsme se stali nejlepším českým klubem. Přidejme další jedničku – posledních
jedenáct let nového tisíciletí bylo nejúspěšnějším obdobím v historii našeho klubu.
A třetí přidaná jednička? 111 let slaví prostějovský tenis. Je silný, má dobré kořeny
a slavnou historii,“ říkal na slavnostním galavečeru v Městském divadle v Prostějově šéf
prostějovského tenisu Miroslav Černošek.
A jak se díval na tři jedničky prostějovského
výročí prezident ČTS Ivo Kaderka? „Každá
jednička má svůj význam. Ta první znamená, že je to nejlepší klub v České republice,
druhá, že je to nejlepší klub v Evropě, a třetí,
podíváme-li se na Petru Kvitovou a Tomáše Berdycha, že je to momentálně nejlepší
tenisový klub na světě.” Právě v roce 2011
získal TK AGROFERT všechny mládežnické mistrovské tituly, na konci roku ještě zlatý extraligový a ředitelka tenisových projektů TK PLUS Petra Langrová konstatovala:
„Je to velký úspěch a těžko si dovedu představit, že by se nám to ještě někdy podařilo
zopakovat,“ V roce 2012 získal Prostějov
o jedno zlato méně, tým starších žáků prohrál ve finále se Spartou.
A letos? Prostějovský klub přepisuje historii, pokračuje ve velké sérii, jasně kraluje
v mládežnickém tenise a jediným velkým
soupeřem je pražská Sparta, která už
čtvrtou sezónu jde podle hanáckých tenisových not. „Už hodně dlouho tvrdíme,
že máme v rámci Národního tenisového
centra Morava nejen nejlepší podmínky
v České republice, ale i nejdokonalejší zázemí pro výchovu talentované mládeže,
stejně jako pro špičkový tenis. Nedávno
otevřená klinika v prostějovské nemocnici AGEL Sport Clinic tyto podmínky ještě
výrazně zlepšuje a je zárukou i zdravotní
prevence,“ říká Miroslav Černošek. „A ti,
kteří nám nepřejí, by se měli také podívat
na sestavy daviscupového a fedcupového
týmu, jak jsou v nich zastoupeny náš klub
a také Sparta. Už opravdu nikdo nenajde

argument, kterým by někdo chtěl snižovat
naše výsledky. A to nemyslím jen sportovní, ale i ty organizátorské. Jsme pořadateli
největšího českého turnaje mužů UniCredit
Czech Open, popatnácté jsme letos ve
spolupráci s ITF a ČTS připravili juniorské
mistrovství světa družstev a premiérově dva
Cupy světového seniorského šampionátu
Kitty Gotfree Cup, pro družstva žen nad
65 let a Bitsy Grand Cup pro muže nad 75
let. I s tímto projektem byla Mezinárodní
tenisová federace navýsost spokojena,“ do„Vážíme přístupu Olomouckého kraje, stejně jako statutárního města
Prostějov, dlouhodobě vnímají naše výsadní postavení v českém tenise. Máme
výborné výsledky v péči o talentovanou mládež, v roce 2011 jsme poprvé
v historii českého tenisu získali všechny mistrovské týmové tituly, loni jsme byli
pětkrát zlatí a jednou stříbrní, letos jsme znovu stoprocentní. To je opravdu
hodně dobrá bilance.“
Miroslav Černošek

Pět vítězných finále
Minitenis
Finále: AGROFERT Prostějov – TK Sparta Praha 7:1, Jecho – Brenda Fruhvirtová 10:8, 10:2, Němec – Němeček 10:6, 10:6, Korec – Brunclík 6:10, 2:10,
Jurda – Pokorný 2:10, 10:4, 10:8, Jecho – Němeček 10:8, 10:3, Němec
– Brenda Fruhvirtová 10:5, 10:7, Vrtěna – Michálková 10:3, 10:9, Kumstát
– Sanders 10:8, 10:3.
Babytenis
Finále: TK AGROFERT Prostějov – TK Sparta Praha 4:2, Glocman – Fiedler
4:6, Černý – Kratochvíl 3:6, Křesina – Kubíková 6:4, Menšík – Linda Fruhvirtová 7:6, Glocman, Křesina – Fiedler, Kubíková 6:4, Černý, Menšík – Kratochvíl,
Růžička 6:4.
Mladší žactvo
TK AGROFERT PROSTĚJOV – I. ČLTK Praha 6:3, Beran – Popovič 1:6, 2:6,
Najman – Forejterk 3:6, 3:6, Sisková – Nikolovová 6:4, 6:2, Najmanová – Vašíčková 6:3, 6:3, Zgirovsky – Trunečka 6:3, 6:1, Lehečka – Krumich 6:1, 6:2,
Najmanová, Sisková – Nikiolovová, Vašíčková 6:1, 6:3, Najman, Zgirovsky –
Popovič, Trunečka 7:6 (6), 6:4, Beran, Lehečka – Forejtek, Krumich 6:7(5),
5:7.
Starší žactvo
Finále: TK AGROFERT Prostějov – TK Sparta Praha 7:2, Kecmanovic – Oliel
7:5, 6:0, Dubský – Rikl 1:6, 4:6, Pantůčková – Kaňková 6:2, 6:3, Kilnarová – Marková 6:4, 7:5, Lenoch – Patyk 2:6, 3:6, Holiš – Macháč 6:4, 6:2,
Pantůčková, Slováková – Hájková, Marková 6:1, 6:2, Dubský, Lenoch – Oliel,
Patyk 6:3, 6:0, Holiš, Kecmanovic – Rikl, Vrbenský 6:4, 6:1.
Dorost
Finále: TK AGROFERT Prostějov – TK Sparta Praha 5:2, Djere – Ymer 4:6,
6:2, 7:5, Knoflíček – Štaubert 6:1, 2:6, 3:6, Siniaková – Bouzková 6:3, 6:0,
Krejčíková – S. Heinová 7:5, 6:1, Poljak – Filipský 7:6, 4:6, 6:3, Kellovský –
Krstev 4:6, 3:6, Krejčíková, Siniaková – S. Heinová, Paterová 6:1, 6:3.
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TK AGROFERT, mistr ČR dorostu, zleva nahoře:
zástupce kapitána Patrik Navara, trenér Antonín Pánek, fyzioterapeut Zuzana Strapková, Dominik Kellovský, kapitán Jaroslav Machovský, David Poljak,
Ivan Kocourek, Daniel knoflíček, Ivo Panák, Laslo
Djere, zleva dole: Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, Eva Rutarová, Babrora Štefková, Gabriela Pantůčková, Zdeněk Děrkas a Dominik Starý

České tenisové „El Clásico“:
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Kraloval TK AGROFERT

Stalo se už nepsaným pravidlem nedávných sezón, že se v závěrečných zápasech mládežnických šampionátů utkává Prostějov se Spartou, oba kluby mají
společnou Černoškovu filozofii, péče o mládež je v nich jasně na předním místě. Letos se ve finále utkaly čtyřikrát, jen jednou se do finále probojoval tým
I. ČLTK.

MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV MLADŠÍHO ŽACTVA se hrálo už tradičně v druhé polovině července ve Zlíně, podruhé
o Pohár prezidenta ČTS. Loňského finalistu
TK Sparta vystřídal mladý tým I. ČLTK Praha. Ten měl ve svém středu mistra republiky Jonáše Forejtka a Srba Mihalla Popoviče
a právě tito dva poslali tým ze Štvanice ve
finále do vedení. Pak překvapivě prostějovská Sisková zdolala Nikolovovou a také
v dalších třech dvouhrách uspěli reprezentanti TK AGROFERT. Ve vyrovnaných čtyřhrách přidali dva další body, ten mistrovský
rozhodující získal deblový pár Najmanová-Sisková. Tým I. ČLTK v semifinále přehrál
pražského rivala Spartu. „Šampionát měl
velice dobrou úroveň, první čtyři celky převyšovaly ostatní. Prvenství jsme zaslouženě
obhájili, celek ze Štvanice nebyl tak vyrovnaný. My měli čtyři kvalitní děvčata. Rozhodující pro výsledek finále byl singlový bod
Siskové,“ konstatoval Pavel Jaloviec. O prostějovské zlaté medaile se zasloužili Jakub
Beran, Erik Najman, Alexander Zgirovsky,
Jiří Lehečka, Jiří Novák, Tomáš Šustáček,
Dominik Podsednik,Tereza Najmanová,
Anna Sisková, Nikola Homolková a Ivana Šebestová, kapitány byli Ivo Šilhánek
a Pavel Jaloviec, trenérem Tomáš Slavík.
PO LOŇSKÉM STŘÍBRU BYLI LETOS
STARŠÍ ŽÁCI TK AGROFERT ZLATÍ. Mistrovství České republiky družstev staršího
žactva, Pohár prezidenta ČTS se konalo
v rakovnickém centru Cafex, ve čtvrtfinále porazil tým TK AGROFERT TSM Sokol
Vysočany 9:0, v semifinále TK NERIDÉ
stejným poměrem a ve finále tým TK Sparta Praha 7:2. Ve finále začal lépe TK AGROFERT, v souboji cizinců Kecmanovic
jasně přehrál Oliela, za Spartu srovnal Rikl
s Dubským. V dívkách se vyznamenaly prostějovské, Pantůčková zdolala Kaňkovou
a Kilnarové vyšly lépe koncovky setů proti Johaně Markové. Za Spartu poté snížil
Jakub Patyk, vyhrál s Janem Lenochem.
V poslední dvouhře prostějovský Evžen
Holiš porazil Tomáše Macháče a Prostějov
vedl 4:2. Rozhodující pátý bod získaly Pan-

tůčková se Slovákovou a Prostějov tak vrátil
Spartě loňskou finálovou porážku a kapitán Ivo Šilhánek mohl nad hlavu zvednout
putovní pohár Prezidenta ČTS pro mistra
České republiky. V jaké sestavě hrál vítězný TK AGROFERT? Miomir Kecmamovic,
Evžen Holiš, Jan Lenoch, Marek Dubský,
Anna Slováková, Magdalena Pantůčková
a Monika Kilnarová.
DOROST TK AGROFERT OBHÁJIL
V POLOVINĚ ZÁŘÍ TITUL MISTRA ČR,
v semifinále přehrál prostějovský tým zcela
přesvědčivě I. ČLTK Praha 7:1 a TK Sparta
stejně jasně tým TK Precheza Přerov 8:1.
Ve finále pak TK AGROFERT Prostějov přehrál TK Sparta Praha 5:2. V utkání jedniček
chlapců bodoval prostějovský Laslo Djere,
Ymera v dramatické koncovce přehrál až
v závěru třetího setu. Knoflíček získal nad

Štaubertem první sadu, ale zbylé dva sety
už probíhaly v režii sparťanského hráče.
V souboji prvních dívek porazila Siniaková,
která hostovala v Prostějově, Marii Bouzkovou, bod za prostějovské dívky získala
i Barbora Krejčíková, porazila Simonu Heinovou. V repríze finále Pardubické juniorky
se Poljakovi podařilo odveta, zdolal Jakuba
Filipského. Že budou rozhodovat až čtyřhry, zařídil Ondřej Krstev v duelu s Dominikem Kellovským. Hned tu první však vyhrály

TK AGROFERT, mistr ČR Starších
žáků zleva: kapitán Ivo Šilhánek, David
Sedlář, Anna Kynčlová, Evžen Holiš,
Magdaléna Pantůčková, Marek Dubský,
Anna Slováková, František Pechala,
Monika Kilnarová, Jan Lenoch, Albert
Šprlák-Puk, Miomir Kecmanovic, trenéři
Tomáš Kajlík a Pavel Jaloviec
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NA DOMÁCÍCH KURTECH OBHÁJIL
PROSTĚJOVSKÝ TÝM na konci září titul
mistra ČR v babytenisu, v prvním kole porazil Tennis club Dvůr Králové 6:0, v semifinále stejným poměrem LTC Tábor 1903
a ve finále už tradičního soupeře TK Sparta Praha 4:2. Jak vypadala soupiska republikového šampióna v babytenisu? Filip
Navrátil, Jakub Menšík, Michal Glocman,
Jakub Černý, Hynek Bartoň, Adam Křesina,
Natálie Švarcová, Linda Klimovičová, Miroslava Bubeníková, Lucie Ivanová, trenér David Navrátil, kapitán družstva Tomáš Kajlík.

TK AGROFERT, mistr ČR babytenisu,
dole zleva: Filip Navrátil, Lucie Ivanová,
Natálie Švarcová, Jakub Menšík, Linda
Klimovičová, nahoře zleva: David Navrátil trenér, Michal Glocman, Jakub Černý,
Hynek Bartoň, Adam Křesina, Miroslava
Bubeníková, Tomáš Kajlík kapitán družstva

TK AGROFERT, mistr ČR minitenisu,
dole zleva: Tomáš Jurda, Maxim Mrva,
Vojtěch Němec, Jakub Vrtěna, nahoře
zleva: Ondřej Soukup trenér, Jan Kumstát, Zdeněk Korec, Adam Jecho, Lucie
Urbanová, Ivo Šilhánek kapitán družstva
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prostějovské dívky, letošní mistryně Evropy
a trojnásobné držitelky juniorského Grand
Slamu Siniaková s Krejčíkovou. Získaly pátý
bod a rozhodly o titulu pro prostějovský
AGROFERT. Jaká byla soupiska vítězného týmu? Borna Coric, Laslo Djere, Daniel
Knoflíček, Zdeněk Děrkas, David Poljak,
Dominik Starý, Yvo Panák, Miroslav Herzán,
Dominik Kellovský, Ivan Kocourek, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Kristina
Schmiedlová, Gabriela Pantůčková, Petra
Melounová, Barbora Štěfková, Tereza Kolářová a Eva Rutarová. Kapitán Jaroslav
Machovský, jeho zástupcem Patrik Navara.

MISTROVSTVÍ ČR V MINITENISU se
konalo v závěru září ve Stromovce a jeho
pořadatelem byla pražská Sparta. Prostějovský tým prohrál v průběhu celého
šampionátu jeden jediný duel, ve finále
prostějovský Korec podlehl Brunclíkovi
ze Sparty. V prvním kole prostějovský tým
porazil Lokomotivu Plzeň 8:0, v semifinále
SK Tenis Hradec n. Moravicí opět 8:0 a ve
finále tým TK Sparta Praha 7:1. V hale na
Spartě se v prostějovském drezu představili
Tomáš Jurda, Maxim Mrva, Vojtěch Němec,
Jakub Vrtěna, Jan Kumstát, Zdeněk Korec,
Adam Jecho, Lucie Urbanová, trenér Ondřej Soukup a kapitán Ivo Šilhánek.
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Nike Junior Tour
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Čekání na hvězdy

Letos se bude už posedmnácté hrát celosvětové Masters Nike Junior Tour, pro
mladou českou reprezentaci to bude šestnáctý start. Už počtvrté se hraje v novém termínu, který navazuje na prestižní americké turnaje Eddie Herr a Orange
Bowl, počtvrté světové naděje pod vlajkou Nike přivítá Club Med Sandpiper
Bay na Floridě. Od přesunu finálového turnaje na Floridu se i výrazně změnila
filozofie tenisových šéfů Nike, pryč je doba, kdy na Masters dostávali masovou
příležitost národní reprezentace, šlo o co největší počty zúčastněných týmů
a rozšíření značky do celého světa. Nyní vše nasvědčuje, že v budoucnu bude
Masters výrazně výběrovou záležitostí. Kdo se nenominuje, či měl v termínu
nominačních turnajů jiný program, toho dostane podle přání šéfů Nike do finálového turnaje volná karta…

„Firma Nike chce ukázat na nejlepší a těm
pak pomáhat do velkého tenisu. Už ji prostě
nezajímá průměr, hráči, kteří nemají šanci
– prosadit se. Samozřejmě, v rámci národních šampionátů se dostanou na Masters
i hráči, kteří na turnaji k průměru prostě patří, ale mám dojem, že i tohle se v budoucnu změní. Závěrečný turnaj bude jen pro ty
nejnadějnější, prostě – Masters se vším všudy,“ říká Jaroslav Balaš, který má už skoro
patnáct let domácí seriál Nike Junior Tour

„V kategorii mladšího žactva se zúčastnila
absolutní česká špička, v kategorii chlapců zvítězil největší favorit a nejlepší hráč
Lukáš Forejtek (I. ČLTK), mezi dívkami pak
mistryně republiky Tereza Najmanová (TK
AGROFERT Prostějov). I ona vyhrála naprosto zaslouženě. Mezi starším žactvem
chyběli nejlepší, např. Patrik Rikl či Markéta
Vondroušová, navíc se v obou kategoriích
také omluvili hráči a hráčky ze zdravotních
důvodů, třeba mistr republiky Tadeáš Pa-

„Nike potřebuje hvězdy, tenisový kompars ji nezajímá. Je to surové, ale je to prostě tak.“
Jaroslav Balaš

Masters NJT mladších žáků, zleva vrchní rozhodčí Petr Flašar, Jonáš
Forejtek, Andrev Paulson ( oba 2001
a I. ČLTK) a zástupce firmy PRINCE andrej Pomahač

na starosti. „Rád bych opět vyzvedl dobrou
spolupráci s ČTS, firmami Nike – s Tomášem Hůlovcem a z firmy Prince – s Andrejem Pomahačem. Turnaje seriálu NJT patří
do kategorie ačkových turnajů, je o ně velký
zájem. Navíc – účast na celosvětovém Masters se dostala do podvědomí nejen mladých hráčů, ale i trenérů a rodičů. Všichni
moc dobře vědí, že uspět na tomto podniku
může hodně ovlivnit kariéru mladých nadějí,“ dodává Jaroslav Balaš.
Závěrečný český turnaj Masters pro mladší
žactvo a starší žactvo se konal už tradičně v areálu Národního tenisového centra
Morava v Prostějově a určil čtyři vítěze jednotlivých kategorií. Kdo si vybojoval letenku
na Floridu? V kategorii mladšího žactva Lukáš Forejtek (I. ČLTK) a Tereza Najmanová
(TK AGROFERT Prostějov), mezi staršími
byli nejlepší Jakub Patyk (TK Sparta Praha)
a Anna Slováková (TK AGROFERT Prostějov).
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roulek,“ říká Jaroslav Balaš. „Je pravdou, že
Patrik Rikl a Markéta Vondoušová by patřili
mezi favority celosvětového Masters, Patrik
však měl jiný turnajový program a Markéta po náročné sezóně skončila. Sezónu
ukončila také medailistka z MS do 14 let
Monika Kilnarová. Markéta Vondroušová
prokázala, že ve svém ročníku patří do ab-

Kdo si vybojoval letenku na Floridu? V kategorii mladšího žactva Lukáš Forejtek (I. ČLTK) a Tereza Najmanová (TK AGROFERT Prostějov). Mezi staršími
byli nejlepší Jakub Patyk (TK Sparta Praha) a Anna Slováková (TK AGROFERT
Prostějov).

vítězka Tereza Najmanová (2001, TK AGROFET Prostějov) se zástupcem firmy
PRINCE Andrejem Pomahačem, ředitelem turnaje Petrem Cetkovským a vrchním rozhodčím Petrem Flašarem

solutní evropské a světové špičky, a je pro
ni ve hře případná volná karta na světové
Masters. Děláme pro to ve spolupráci s českým Nike maximum a musíme věřit, že se
nám to podaří. Nyní to už mají v rukou organizátoři celosvětového finále na Floridě.
V kategorii staršího žactva zvítězil Jakub
Patyk (TK Sparta Praha) a Anna Slováková
(TK AGROFERT Prostějov). Patyk vyhrál po
boji s Evženem Holišem, ten vedl 5:3 ve třetím setu a navíc měl podání… Ale už v semifinále s Martinem Trefným (I. ČLTK) musel
Patyk hodně bojovat o postup a nominaci
si doslova vydřel. Anna Slováková naopak
prošla turnajem poměrně hladce.“
Jak vidí Jaroslav Balaš české šance
na celosvětovém finalovém turnaji Nike
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Junior Tour? „Pro kategorii mladšího žactva
je tento závěrečný turnaj už tradičně první
velkou příležitostí nahlédnout do velkého
mládežnického tenisu, navíc je to – jak říkám – také první daleký dálkový výjezd
– a hodně záleží i na tom, jak mladí tuto první velkou akci zvládnou psychicky. Všechno je nové, větší, soupeři opravdu z celého
světa a věřte, není to pro dvanáctileté tenisové duše jednoduché. Starší žactvo už
toho má přece jen za sebou trochu více,
vše záleží i na síle ostatních reprezentací,
ale myslím si, že Anna Slováková by se
mohla dostat hodně daleko. Ale znovu opakuji, účast na celosvětovém Masters je hlavně o získávání zkušeností a ty mohou mladí
využít v dalších sezónách.“
Co tento seriál přináší a přinesl českému
tenisu? „Určitě je to každoročně velká příležitost hrát celosvětové finále, protože třeba v kategorii mladšího žactva se takhle
velké turnaje a šampionáty ještě nekonají.
Pro mladší žactvo je to rozhodně premiéra
a mladí si na Masters připadají opravdu jako na velkém turnaji, kde je o hráče
a hráčky stoprocentně postaráno. Do
doby, než se zúčastnili Masters, rozhodně
nic podobného nemohli zažít. Pro účastníky je to také velká příležitost seznámit se
s konkurencí, poznat ve své věkové kategorii soupeře, se kterými se ti nejlepší
budou potkávat v dalších sezónách. Navíc
na těchto turnajích je už tradičně výborný doprovodný program, na exhibici tam
přijíždějí hráči, kteří patří pod firmu Nike
a jsou už také v absolutní světové špičce.
Co je rozhodující? Zkušenosti do příštích
tenisových kariér. Mnozí z těch, kteří byli na
Masters, se za pár sezón prosadili ve
velkém tenise, jak v juniorské kategorii, tak
pak mezi dospělými. Připomenu jména Berdych, Šafářová, Cetkovská, Konečný, Lojda,
posledně dva jmenovaní byli úspěšní v juniorské kategorii, Dušan Lojda v roce 2006
dokázal vyhrát grandslamovou juniorku
na US Open. Masters je však jen začátek,
tenisová dřina teprve začíná.“

w w w. m o r av i a -s t e e l .c z

Kvalita prověřená časem
Quality Through The Ages

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

M o r av ia Ste e l a . S., T ř inec-S Tar é M ěS To, PrůMySlová 1000, 739 70 T ř inec
T el .: +420 -558-537 301, +420 -558-532 066, fa x: +420 -558-324 355, w w w. Mo r av ia-S T eel .c z
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AGEL Sport Clinic
„V dubnu jsme otevřeli novou halu, budujeme velkou regeneraci, v jednom sále budou
i čtyři třicetimetrové běžecké dráhy, velká posilovna, v dalším poschodí ubytovna pro
patnáct dětí s dokonalým zázemím. Navíc AGEL Sport Clinic nabídne ty nejlepší služby
sportovní a preventivní medicíny. Podle mého předkládáme mladým takové podmínky a
zázemí, které nenajdou v žádném jiném klubu u nás.“
Miroslav Černošek

Prostějov má novou kliniku pro sportovce
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Nemocnice Prostějov v polovině září slavnostně otevřela nové centrum
sportovní a preventivní medicíny AGEL Sport Clinic, které bude poskytovat své
služby nejen špičkovým sportovcům, ale i rekreačně sportujícím dospělým,
mládeži a dětem. Vybudování centra si vyžádalo investice ve výši devíti miliónů
korun. Slavnostního otevření centra AGEL Sport Clinic se mj. zúčastnili majitel
společnosti AGEL Tomáš Chrenek, šéf agentury TK PLUS Miroslav Černošek,
primátor statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák, další významní hosté
a také zástupci těch, jimž je centrum určeno především – Petra Kvitová, Tomáš
Berdych a bývalý fotbalový reprezentant Marek Jankulovski. Ti po úvodním
slovu ředitele nemocnice Ing. Tomáše Uvízla slavnostně přestřihli pásku.

„Nemocnice po celou dobu svého působení poskytovala servis řadě sportovců, nikdy
však nešlo o komplexní péči zaměřenou
přímo na sportovce. Proto jsme se snažili
vytvořit systém, který nabídne sportujícím
profesionálům, vrcholovým sportovcům
i amatérům stálou službu, která bude vyhovovat sportovcům všech odvětví,“ konstatoval ředitel prostějovské nemocnice Ing.
Tomáš Uvízl. AGEL Sport Clinic nabídne
nejmodernější fyzioterapeutické postupy
a přístroje, které prostějovskou nemocnici staví na špičku mezi českými klinikami.
Prostějovská nemocnice dosud poskytovala sportovcům řadu služeb, jednalo se
ale dosud o služby spíše izolované, nepropojené a to se s otevřením nového centra
změní. „Nedostupnost komplexního servisu
pro vrcholové, výkonnostní i hobby sportovce a malá podpora sportovních oddílů
při řešení jejich sportovně-zdravotnických
potřeb – to byly hlavní motivy, které nás
k vybudování centra sportovní medicíny vedly. Náš koncept stojí na odbornosti a komplexnosti služeb, což je kombinace, která v
České republice není zatím příliš obvyklá
a dostupná,“ dodával Ing. Tomáš Uvízl
s tím, že druhou důležitou náplní tohoto
pracoviště bude preventivní medicína.

jednom místě poskytovanou službu,“ sdělil
vedoucí centra Mgr. Radim Šlachta Ph.D.
Odborníci v centru také poradí trenérům,
sportovcům i rodičům sportujících dětí,
jak optimalizovat jejich výkon, předcházet
poškození zdraví či úrazům – a pokud už
úraz vznikne, povedou maximálně efektivní
léčbu, umožňující brzký návrat do tréninkového procesu. „Jsme například schopni do
značné míry předpovědět, jaké jsou vrozené dispozice dítěte pro různé druhy sportu
nebo poskytnout dětem včasnou diagnostiku vrozených srdečních vad,“ uvedl některé
příklady vedoucí centra Šlachta.
Centrum sportovní a preventivní medicíny
AGEL Sport Clinic získalo v červenci registraci zdravotnického zařízení pro obor tělovýchovné lékařství, čímž stvrdilo, že naplňuje
všechny předepsané podmínky pro činnost
zdravotnického zařízení této specializace.

Služby centra v současnosti zajišťuje šestnáct kmenových pracovníků, lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeutové a zástupci
dalších odborností. Centrum má značnou
výhodu, že vzniklo ve vazbě na velkou nemocnici a může proto těžit z jejího širokého
zázemí. „Jde nejen o značný potenciál nemocničních specialistů, kteří se na činnosti
centra podílejí, ale také zcela mimořádnou
šíři specializované laboratorní diagnostiky
a vynikající úroveň zobrazovacích metod, které jsou pro potřeby centra rovněž
k dispozici. Vznikl tak velmi zajímavý komplex, který nabízí klientům konzistentní a na
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MS v atletice
„Moc mě to mrzelo. Když na poslední chvíli zhasínají největší hvězdy, je to vždycky smutné. Čeho jsem si však na druhé straně moc vážil? Jak Bolt svým potvrzeným startem na
příští ročník Zlaté tretry dokázal svůj vztah k našemu mítinku. A to v té chvíli mělo pro mě
větší cenu, než kdyby v Ostravě zaběhl stovku v nejlepším letošním čase. Jeho stovka by
trvala něco pod deset vteřin, ale jeho vztah ke Zlaté tretře jsme společně budovali dlouhé
sezony. I tohle byla a je dlouhá cesta…“
Miroslav Černošek
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Bolt stále králem

Světové rekordy Usaina Bolta
Šestého října na mítinku Diamantové ligy v Římě prohrál Bolt v závodě na 100
metrů o jedinou setinu s jednatřicetiletým Američanem Justinem Gatlinem, ten
proběhl cílem v času 9,94 sekundy. Jamajčan nevyhrál poprvé od domácí kvalifikace na olympijské hry, tehdy v Kingstonu nestačil na Yohana Blakea.

100 m 9,58,
16. 8. 2009, Berlín
200 m 19,19,
21. 8. 2009 Berlín
4x100 m 36,84,
11. 8. 2012, Londýn

Usain Bolt rázem změnil program, vrátil zpět na Jamajku, zrušil start na Zlaté
tretře a trénoval doma s koučem Millsem.
V Moskvě, na světovém šampionátu chtěl
potvrdit, že je stále nejlepším sprinterem
a sportovcem světa a prohra s Gatlinem ho
určitě vystrašila.

Usain Bolt,(*1986, Jamajka), šest zlatých olympijských medaili na OH 2008
a 2012, osm titulů mistrů světa na MS 2009 – 2013, dvě stříbrné medaile na
MS 2007. V letech 2008, 2009, 2011 a 2012 se stal vítězem ankety Atlet
světa. V letech 2009, 2010 a 2013 byl vyhlášen nejlepším sportovcem světa
za uplynulý rok a převzal světovou sportovní cenu Laureus. Šestkrát startoval
na Zlaté tretře v Ostravě. 6:1, 6:3.

Bylo zákonité, že pořadatelům letošní Zlaté tretry musel poslat dopis, který je hodně
rozesmutnil. „Moc se omlouvám všem svým
skvělým fanouškům v Ostravě a celé České
republice, ale na letošní Zlaté tretře startovat nemohu. Musím zůstat na Jamajce
se svým trenérem, abych získal další týdny
na speciální přípravu. Již teď ale mohu slíbit, že udělám všechno pro to, abychom se
potkali při 53. Zlaté tretře Ostrava 17. června
2014, kde se představím v individuální disciplíně. Děkuji všem příznivcům za tradiční
skvělou podporu,“ napsal organizátorům
a fanouškům z Kingstonu Usain Bolt a
omluvil se, že chce a musí zůstat trénovat
doma na Jamajce.

Tři moskevská zlata

Co na to Miroslav Černošek, který stojí
za vzestupem a světovým věhlasem Zlaté
tretry? Navíc Bolt měl v Ostravě startovat
už posedmé!

Zlatá medaile byla za 9,77 vteřin. „Jsem šťastný, ale chtěl jsem být lepší,“ řekl.
„Na světový rekord to nebylo, ale přišel jsem do Moskvy vyhrát. Na Jamajce
ode mě neočekávali nic jiného, než zlato. Pořád ode mě čekají, že budu vítězit.“

V Moskvě pak Bolt získal tři zlaté medaile,
definitivně vstoupil mezi atletické legendy
a potvrdil nejen sobě, že před Moskvou zvolil správnou cestu.
„Moc jsem mu ty medaile přál, do Ostravy
přijede příští rok jako ještě větší hvězda,“
říkal Černošek, který zářící hvězdy pro své
projekty potřebuje už hodně dlouho…

100 metrů
Bolt měl stále v podvědomí červenou kartu v rukou rozhodčího, která ho vyřadila ze závodu na 100 metrů na mistrovství světa v korejském Tegu. 28. srpna
roku 2011 neobhájil titul světového šampiona na 100 metrů, brzký start byl
důvodem jeho diskvalifikace. Zlatý hattrick 100 m, 200 m a 4x100 m doposud zvládl na třech ze čtyř vrcholných akcí, na kterých startoval. Na dráze při
nich nikdy poražen nebyl. Jen v Tegu na stovce při finále ulil start… „Už na to
rozhodně nemyslím, je to za mnou, ale byl jsem tehdy hodně zklamaný. Ale je
to za mnou. Poučil jsem se a hlavně jsem na to zapomněl. Jsem zpět, abych
získal, co mi patřilo. Jsem ještě koncentrovanější, než v Tegu,“ říkal Bolt
v Moskvě.
Čtyři Jamajčané Bolt, Carter, Bailey-Cole, Ashmeade, dva američtí sprinteři Gatlin, Rodgers a duo výborných Evropanů Francouz Lemaitre a Angličan
Dasaolu stáli 11. srpna 2013 na startu závodu na 100 metrů.

200 metrů
Druhé finále, 17. srpna 2013, druhé zlato, osmý titul mistra světa v kariéře!
Bolt vyhrál na moskevském šampionátu i dvojnásobnou trať, k triumfu ho vynesl
nejlepší letošní výkon 19,66 sekundy. Za sebou nechává Američana Curtise
Mitchella, Brita Adama Gemiliho, Jamajčana Nickela Ashmeadeho a Jihoafričana Anaso Jobodwana.
Štafeta 4 x 100 metrů
Osmnáctého srpna 2013, Bolt v Moskvě vyrovnal rekord v počtu medailí.
V závěrečné disciplíně celého programu, štafetě na 4x100 metrů vybojoval třetí
titul. Jaká byla vítězná sestava Jamajky? Carter, Bailey-Cole, Ashmeade, a Bolt,
čas 37,36. Jamajčané zvítězili ve finále před USA a Kanadou. Bolt svou sbírku
medailí ze šampionátů zaokrouhlil na deset a napodobil tím americkou legendu
Carla Lewise. Oba mají osm titulů stejně jako další americký běžec Michael
Johnson. „Jsem na sebe pyšný a budu dál pracovat na tom, abych mohl takhle
vládnout ještě dlouho. Vyhrávat je prostě prima. Když se přede mnou objeví
nějaká překážka, tak ji z cesty odklidím,“ prohlásil Bolt. „Vždycky jsem měl za
cíl stát se legendou. Ale to se mi povedlo už v Londýně.“
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HISTORIE
Začátek světové pětky byl v Helsinborgu
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S jakými nadějemi vstupoval prostějovský mládežnický tenis do prvního roku
nového tisíciletí? Jaké byly sestavy mládežnických družstev na začátku roku
2001? Mladší žactvo: Michal Konečný, Michal Balko, Emanuel Řehola, Tomáš
Marek, Václav Pospíšil, Eva Kadlecová, Veronika Chrenová, Martina Hrubanová, Lucie Vymazalová, trenéři: Ivo Šilhánek, Jaroslav Balaš. Starší žactvo:
Tomáš Josefus, Jan Přehnal, Tomáš Řačák, Dušan Lojda, Miloslav Navrátil,
David Grund, Jakub Švandera, Lucie Šafářová, Nikola Fraňková, Michaela
Rullová, Karolína Pořízková, trenéři: Zdeněk Strachoň, Patrik Navara a dorost
hrál v sestavě: Tomáš Berdych, Jan Hájek, Jan Mašík, Petr Řačák, Tomáš Josefus, Petra Cetkovská, Pavlína Tichá, Kateřina Kočíbová, Lucie Šafářová, trenéři:
Daniel Trčka a David Kotyza. Bylo pak zajímavé sledovat – komu se dařilo a kdo
skončil v tenisovém zapomnění.

Kdo mohl čekat, že Václav Pospisil bude
jednou hvězdou daviscupového týmu
Kanady? Do velkého tenisu rázně vkročili
Šafářová, Berdych, Cetkovská, Lojda se stal
vítězem juniorky US Open v roce 2006, do
první stovky se dostal Hájek, přece jen větší
tenisové sny měli Mašík, Fraňková či Kadlecová. Ostatní hrají tenis na nižší úrovni nebo
se mu věnují jako trenéři, někteří z tenisové
scény zmizeli úplně.
Prostějovský tenis se prosadil i na Australian Open 2001. Michal Tabara byl ve třetím
kole juniorky, Petra Cetkovská s Barborou
Strýcovou získaly juniorský Grand Slam ve
čtyřhře! Cetkovské bylo na začátku února
šestnáct a Strýcové ke konci března patnáct, v kategorii do 18 let to byl vynikající
úspěch. Na druhé straně, ve dvouhrách ani
jedna nepřešla přes první kolo. Cetkovskou
porazila Chorvatka Spremová, Strýcovou
Polka Sakowiczová, „Los to byl velmi dobrý,
obě mohly vyhrát,“ říkal trenér David Kotyza. Pak se už obě juniorky soustředily na
čtyřhru. Ředitelem juniorky na Australian
Open byl bývalý australský daviscupový
reprezentant David Drysdale a ten využil
možnosti nenasazovat podle žebříčku ITF,
ale podle výsledků na předcházejících
dvou australských turnajích. A tak rozhodl,

že deblovými jedničkami budou Cetkovská
se Strýcovou. „Měl jsem obavy, co nasazení
s děvčaty udělá. Jim to kupodivu prospělo
a naopak – soupeřky z nich měly respekt.
Určitě bylo znát, že holky chtějí napravit
neúspěch ze singlů.“ Obě juniorky se pak
shodly, že hodně důležité bylo vítězství nad
slovensko-americkým párem Kachlíková-Harkleroadová, které se kvůli špatnému
počasí hrálo v hale. „Každé vítězství bylo
důležité, ale semifinále proti Slovence Dlhopolcové a Lucemburčance Shaulové se
hrálo za neskutečného vedra a bylo to jen

Co bylo v daviscupovém zápase se Švédskem v únoru 2001 důležité pro český tenis?
Právě v Helsinborgu se Jan Kukal a Jiří Novák domluvili na spolupráci a Novák se 21. října
2002 dostal na páté místo ATP!
„Už tehdy jsem věřil, že jednou vyroste ve vynikajícího hráče. Proč jsem byl o tom
přesvědčený? Vyrůstal v dobré rodině, náročný otec ho vždycky důsledně vedl ke sportu, měl všechny předpoklady být vynikajícím tenistou. A chtěl bych ještě přidat – Jirka byl
vždycky a je slušný, držel a drží slovo. To u mnohých současných sportovních hvězd postrádám. Jako Prostějovák jsem velice vnímal, jak obrovský vztah si vybudoval k našemu
klubu. Od začátku ho měli všichni rádi a radovali se z jeho úspěchů.“
Miroslav Černošek | o přestupu Jiřího Nováka do Prostějova, 1992
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o tom, kdo tyhle strašné podmínky vydrží.
Měly jsme toho plné zuby. Vyhrály jsme
a byly jsme ve finále!“ vzpomínala po návratu z Melbourne Petra Cetkovská. Ve finále
přehrály naše juniorky ruský pár Bastriková-Kuzněcovová, ve třetím setu už vedly 5:2,
nakonec vyhrály rozhodující sadu 6:4.

Nejlepší Češi na žebříčku ATP

set, hrál se tie-break a v něm vedla 4:2. „Ve
třetím setu jsem si držela servis a věřila, že
udělám brejk,“ říkala Bedáňová po zápase,
který zakončila dvěma esy! Dál už Bedáňovou nepustila Serena Williamsová, ale svým
vystoupením na Australian Open rázně
vkročila do velkého tenisu. Pro připomenutí
– český tenis měl v Melbourne naposledy
zastoupení v osmifinále v roce 1995 díky
Janě Novotné... Prostějovské hodně mrzelo, že Jiřího Nováka nepustila na Australian
Open chřipka.

4. Kodeš 1973
1. Lendl 1983 – 1988
8. Nováček 1991
2. Korda 1998
5. Novák 2002
8. Štěpánek 2006
5. Berdych 2013

Také Daniela Bedáňová ukázala na prvním grandslamovém turnaji sezóny svou
sílu, postoupila do osmifinále a vítězství
nad devátou nasazenou Dementěvovou
mělo velký ohlas. Přitom v prvním kole byla

V Davisově poháru nám v sezóně 2001
nebyl los nakloněn, v první polovině února
jsme jeli do švédského Helsinborgu a na
taraflexu prohrál český tým 2:3. Co říkal
před zápasem nehrající kapitán Jan Kukal?
„Jak se hraje proti Švédsku? Špatně, mají
podobný týmový duch jako my. Dovedou
se až zázračně semknout a jsou to neuvěřitelní bojovníci. Když navíc hrají doma, vše
se násobí.“ O švédské týmové síle už dávno
předtím hovořil Stefan Edberg, který nadšeně dával své síly ve prospěch daviscupového týmu. „Pokaždé mě to pohltí. Ten zvláštní duch spojenectví v týmu se prostě nedá
popsat. Třebaže na všech turnajích všichni
dobře vědí, že jsem Švéd, při Davisově poháru bojuji za svou zemi nejpřesvědčivěji.“

„Pátý na světě? Zatím mi to všechno připadá jako sen. Nikdy jsem tomu nevěřil, že bych
se mohl dostat tak vysoko, ale práce s panem Kukalem přinesla výsledky. Tvrdší trénink,
do mnohých věcí jsem šel mnohem důrazněji. Radil jsem se před tím se ženou a oba
jsme věděli, že to je poslední možnost, ještě to zkusit. Podařilo se, byl jsem strašně rád
a měl jsem z toho fantastický vnitřní pocit. Vždycky mě těšilo, že se radují lidé kolem, to
bylo pro mě to pravé tenisové štěstí.“
Jiří Novák | říjen 2002

Daniela jen dva míče od vyřazení, s domácí Stewartovou byl stav 4:5 ve třetím setu
a 15:30 při podání soupeřky! Přesto Bedáňová potvrdila s Australankou, které
otevřela do hlavní soutěže volná karta, roli
favoritky. I ve druhém kole měla Bedáňová
vyhrát, Španělka Medinanová-Garriguesová jí sice před dvěma roky na ME v Klosters
na antuce porazila, ale v roce 2001 byly jejich síly jinak rozloženy. Jelena Dementěvová se dostala do finále olympiády v Sydney,
semifinále US Open a Masters. To vše hrálo
do karet Rusce a podle toho také vypadal
začátek zápasu. Pak se Bedáňová zvedla
a v okamžiku, kdy se zápas lámal, ukázala svou psychickou převahu. Ruska měla
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Jirku Nováka nezastihl tento duel v nejlepší kondici, navíc měl zraněný prst. Naopak
Bohdan Ulihrach sehrál v Davisově poháru
své životní zápasy. V prvním duelu přehrál
Johanssona a po prohraném deblu vyrovnal s Normanem na 2:2. Pátý hráč světa
neměl s Ulihrachem šanci – uhrál jen pět
gemů! V rozhodujícím duelu byla na Novákovi znát nejen dlouhá herní přestávka,
ale i únava ze třech daviscupových duelů.
O všem rozhodl první set, Johansson ho
rozhodl jasně v tie-breaku. „Cítil jsem se už
dost unavený, ale i tak jsem byl odhodlaný
na kurtu umřít. Jenže to nešlo. Snad kdybych získal první set, setřásl bych nervozitu.
Bohužel to, co předváděli rozhodčí, byla ka-

tastrofa, to nejhorší, co jsem v Davis Cupu
zažil. Ani v Uzbekistánu to nebylo horší,“
postěžoval si Novák po zápase. Švédský
kapitán Calle Hageskog po zápase řekl, že
jsme předvedli lepší tenis, oni však podle
něj byli v rozhodujících okamžicích lepším
týmem. Potřetí v posledních čtyřech letech
musel tedy bojovat český tenis o záchranu
ve Světové skupině, ale stále jsme byli poslední zemí, která od roku 1981 z této elitní
společnosti nikdy nesestoupila.
Prostějovští fanoušci i v Helsinborgu dokázali, že patří k nejlepším, co zažili a zažívají
tenisové arény. „Dokázali překřičet i domácí diváky a zesilovali pekelný žár na kurtu,“
napsal o nich švédský deník Aftonbladet.
„Bohdan Ulihrach nastupuje do ztemnělé
arény za zvuků Vltavy ze Smetanovy Mé
vlasti a v záři reflektorů se nesměle uklání.
Hlasitě ho vítá, v čele s bubeníkem, tucet
českých fanoušků v národních barvách,“
napsal ze Švédska zpravodaj online-magazínu iDNES. A co říkal prostějovským nadšencům Jan Kukal? „Kdybych měl připomenout absolutoria zápasu se Švédskem,
tak to byl výkon Ulihracha s Normanem,
takový by snad mohl v současné době
předvést jen Agassi. Druhým vrcholem
v Helsinborgu byl výkon prostějovských tenisových fanoušků. Před zápasem se drželi
za srdce a kolem ramen a spolu s místní
sólistkou nádherně zazpívali českou hymnu. Tím to začalo. Mrazilo mě po celém těle
a byl to nezapomenutelný zážitek. Moc jim za
to děkuji. A pak vydrželi doslova hrát s našimi až do konce. Byly to maratóny, ale oni
naše hráče ani na chvíli neopustili. Kdyby
měli čeští tenisté srdce jako tihle prostějovští fandové, tak máme snad čtyři hráče
v první dvacítce, protože tenis hrát umíme,“
konstatoval český nehrající kapitán.

kvalitní základy, ale musí udělat rozhodující krok do špičky. Zdá se mi, že poslední
dva roky trochu přešlapuje na místě, jako-

by hrál stále to samé, chybí mu důraznější
tenisové zbraně. Především první podání
a pak musí rozhodně zlepšit i druhý servis.
Co mu však nejvíce chybí – je tvrdé zakončení, tento instinkt by měl do své hry

„Musím přiznat, že mi atmosféra juniorských turnajů bude přece jen trochu chybět. Měl
jsem tam i víc známých a je také velký rozdíl, když jste někde první či druhý nasazený,
nebo jste na turnaji, kde vás skoro nikdo nezná. Každého juniorského vítězství si moc
vážím, za každým bylo hodně dřiny, i když se někdy zdálo, že jsem třeba vyhrával lehce.
Nevyměnil bych ta vítězství za nic, je v nich schováno moc zkušeností a určitě mi jednou
pomohou. Věřím tomu a bylo by to spravedlivé.“
Michal Tabara | 1997

Právě v Helsinborgu se při Davisově poháru Jan Kukal a Jiří Novák domluvili na spolupráci. „Škoda, že jsme nezačali už v listopadu. Jirka má dokonale postavené údery,
prostějovská tenisová škola mu dala velice

dostat. Zabíjet míče forhendem, častěji si
ho oběhnout, hrát tvrději i z bekhendu. To
se musí speciálně trénovat,“ říkal o začátcích Kukal. Novák hrál desátou sezonu,
a když začal s Kukalem spolupracovat,
byl na 68. místě ATP. „Přišel za mnou po
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nevydřeném zápase Davisova poháru ve
Švédsku, zda bychom to spolu nezkusili.
Vypadl tehdy z první padesátky a chtěl se
vrátit nahoru. Na prvních trénincích jsem
viděl, jak rychle se učí, jakou má vnitřní sílu
a bylo mi jasné, že to je jeden z nejtalentovanějších hráčů na světě. Poznal jsem, že
má strop mnohem výš, než si on sám myslel – jakoby nechtěl nikdy hledět tak vysoko
a připadalo mu to prostě nemožné, že by
měl jít až do úplné světové špičky,“ říkal
Jan Kukal. „Neuvědomoval si své možnosti. Jeho hra byla v té době založena na
jistotě od základní čáry, strašně se u toho
svého tenisu nadřel, neměl konečné údery. Nesouviselo to jen s jeho technikou, ale
i s jeho povahou. Je mírný, přemýšlivý, patří k nejinteligentnějším hráčům na okruhu,
kterému však chyběl tolik důležitý – zabi-

jácký instinkt. Jirku ale není snadné ovlivnit.
Je vzorným otcem rodiny, má dokonalé
vnitřní sebeovládání, nemá rád konflikty
a to všechno by mohlo znamenat – že by
se snad nikdy neměl ve špičkovém tenisu
prosadit. Má však jednu vrozenou vlastnost
a tou je – jeho tvrdohlavost. Ta byla i jeho
záchranou, protože jinak by se v kolotoči
egoistického a sobeckého tenisu ztratil.
Někam ho tlačit, to nejde, nebo je to hodně složité. Jirku musíte prostě přesvědčit.“
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Jak se to Kukalovi podařilo? „Měl jsem podporu v jeho rodině. Nesmí se zapomínat, že
velkou zásluhu na Jirkově vzestupu měla
jeho manželka Katka. Ta ho přesvědčovala,
aby to ještě zkusil. A jestli si někdo myslel,
že po deseti sezonách osvítil hráče Duch
svatý, tak to tedy ne. Muselo se toho hodně udělat a hodně vymyslet. Jirka se za tu
dobu strašně nadřel. Ale víte, jak to je. Jirka je rodinným typem a záleží na tom, jak
on sám bude chtít, co bude ochoten ještě
obětovat. Stres hráčů první desítky je strašný a jen málokdo ho vydrží. To nejsou žádné fráze, to je hrozná pravda.“
V druhém říjnovém týdnu 2002 vkročil Jiří
Novák poprvé do světové desítky, byl devátý. Předtím postoupil do finále dvouhry ve
Vídni a se Štěpánkem hrál i finále čtyřhry.
O týden později šokoval Madrid. Po vynikajícím výkonu postoupil opět až do finále,
zranění mu však nedovolilo nastoupit proti
Agassimu. I přesto postoupil na 5. místo
obou žebříčků – na Champions Race i na
Entry System pro nasazování na turnaje!
Jak vypadal žebříček ATP k 21. říjnu 2002?
1. Lleyton Hewitt 4240, 2. Andre Agassi
3370, 3. Marat Safin 2620, 4. Juan Ferrero
2525, 5. Jiří Novák 2355, 6. Tim Henman
2335, 7. Sebastien Grosjean 2240, 8. Roger Federer 2235, 9. Tommy Haas 2170,
10. Carlos Moya 2110. Jiří Novák se tak zařadil mezi největší postavy české tenisové
historie. „Pátý na světě? Zatím mi to všechno připadá jako sen,“ řekl tehdy. „Nikdy
jsem tomu nevěřil, že bych se mohl dostat
tak vysoko, ale práce s panem Kukalem přinesla výsledky. Tvrdší trénink, do mnohých
věcí jsem šel mnohem důrazněji. Radil
jsem se před tím se ženou a oba jsme věděli, že to je poslední možnost, ještě to zkusit.
Podařilo se mi to, byl jsem strašně rád a měl
jsem z toho fantastický vnitřní pocit. Vždycky mě těšilo, že se lidé kolem radují. To bylo
pro mě to pravé tenisové štěstí.“
Bylo to přesně deset let poté, co Jiří
Novák přestoupil do Prostějova. Jak na
to vzpomínal Miroslav Černošek? „Bylo to
v roce 1992, kdy jsem při antukovém turnaji
v Prostějově řešil přestup Jirky Nováka do
Prostějova. Sázel jsem na prostějovské „kořeny“ jeho táty, serióznost nabídky a předpokládané chyby Prahy a Přerova, které
ani nenapadlo, že by jim tehdy druholigový Prostějov nějak mohl konkurovat. A tak
jsem po tehdejším starém prostějovském
areálu chodil se dvěma Jirky Nováky, tátou a synem, aby pak s nimi – tehdy ještě

přerovský šéftrenér Jarda Navrátil – chodil
po lesoparku Hloučela. Určitě měli o Jirku
zájem na Štvanici i v Přerově, ale na podzim
byl v Prostějově!
Už tehdy jsem věřil, že jednou vyroste ve
vynikajícího hráče. Proč jsem byl o tom
přesvědčený? Vyrůstal v dobré rodině, náročný otec ho vždycky důsledně vedl ke
sportu, měl všechny předpoklady být vynikajícím tenistou. A chtěl bych ještě přidat –
Jirka byl vždycky a je slušný, držel a drží slovo. To u mnohých současných sportovních
hvězd postrádám. Jako Prostějovák jsem
velice vnímal, jak obrovský vztah si vybudoval k našemu klubu. Od začátku ho měli
všichni rádi a radovali se z jeho úspěchů,“
říkal Černošek.
Daniela Bedáňová se stala Nováčkem roku
WTA. Dvanáctého března 2001, tři dny po
svých osmnáctých narozeninách převzala
v Indian Wellsu prestižní cenu WTA. V roce
2000 sehrála Bedáňová deset turnajů,
vyhrála premiérový titul v Bratislavě a startovala na OH. Na žebříčku WTA postoupila
z 298. místa na 54. příčku. Jak dopadly další kategorie? Nejlepší hráčkou roku se stala
Američanka Venus Williamsová, se sestrou
Serenou byly vyhlášeny párem roku. Ruska
Dementěvová získala cenu za Největší zlepšení a Návrat roku patřil Chorvatce Majoliové.
Sezóna 2001 byla pro Michala Tabaru
(1979) nejlepší v jeho kariéře. Michal byl od
začátku velkým tenisovým talentem, v pěti
začal hrát v Napajedlích, trénoval s tátou,
ve dvanácti přešel do Prostějova. „Tehdy přišli za tátou pan Černošek s panem
Machovským a domluvili se,“ vzpomínal
Michal na začátky v Prostějově. „Zpočátku
se mi moc stýskalo, ale zvykl jsem si. Neměl
jsem jinou možnost. Buď jsem chtěl v tenise něco dokázat, nebo jsem mohl jít zpátky
domů.“ V červenci třiadevadesátého byl
Tabara ve finále ME do 14 let v Janově
a spolu s Krejčím z I. ČLTK získává titul
ve čtyřhře. Patřil spíše k menším tenistům
a jeho výška pak byla v příštích sezónách
předmětem mnoha diskusí. „Na Michalovi
bylo od začátku vidět, že se chce prosadit, snažil se a zákonitě se pak vypracoval
v jednoho z nejlepších juniorů na světě,“
říkal Miroslav Černošek. Ve čtyřiadevadesátém získal v anketě Zlatý kanár poprvé titul
Talent roku a na kanáří pódium si pak šel
pro tuto trofej ještě dvakrát – za výsledky
v sezónách 1995 a 1996! „V příštím roce
bych rád zaútočil na pozici světové jednič-

ky mezi osmnáctiletými,“ prohlásil patnáctiletý Michal, když držel v ruce poprvé trofej
Talent roku. V pětadevadesátém byl Michal
ve čtvrtfinále juniorky na Roland Garros
a v semifinále debla spolu s Kratochvílem.
„Původně jsem se přijel do Paříže podívat,
jak vypadá grandslamový turnaj. Nic velkého jsem neočekával, protože jsem ještě
nic takového nehrál. Byla to moje grandslamová premiéra,“ říkal Michal v Paříži. Byl
členem vítězného týmu Galeova poháru
1995. V sezóně 1996 byl Tabara stále naší
juniorskou jedničkou a definitivně vstoupil
do turnajů dospělých. Za body na Českomoravském satelitu a dvou challengerech
mu počítač v roce 1995 ukázal 676. příčku.
Na Škoda Open 1996 dostal volnou kartu
a byl ve čtvrtfinále! Prohrál až s Bohdanem
Ulihrachem. V Galeově poháru 96 jsme
byli ve finále, Tabara s Vaňkem nestačili
jen na Francii, oba se však probojovali do
semifinále grandslamové juniorky v Paříži.
Ve čtvrtfinále Tabara poráží s přehledem
o více než rok staršího Němce Haase.
Šance na české finále na pařížské juniorce se nenaplnila, Vaněk podlehl Švédovi
Rehnquistovi a Tabara prohrál se Španělem Martinem. „Bylo to předčasné finále,“
říkal o Michalově zápase sportovní ředitel
ČTS František Zlesák. Na ME 1996 jednotlivců do 18 let v Klosters prohrává Tabara
až ve finále s Grosjeanem, s Radkem Štěpánkem získávají titul ve čtyřhře. Je u nás
prvním juniorem před Kralertem a Vaňkem, na žebříčku ITF mu patří šesté místo,
ve svém ročníku je nejlepší na světě. Na
juniorku US Open 1996 už Michal nejel,
dostal volnou kartu na turnaji CENTROTEX
Challenger v Prostějově, kde porazil v prvním kole maďarskou jedničku Noszála, ve
druhém Francouze Solvese a ve čtvrtinále
Jirku Nováka! „Skok mezi chlapy jsem letos
v plánu neměl. Ale když mi svaz nabídl startovat na třech turnajích – v Praze na Czech
Open a na challengerech v Prostějově
a Plzni, bral jsem to jako velkou šanci.“ Na
konci roku 1996 byl Tabara třetím juniorem
světa za Němcem Elsnerem a Francouzem
De Pasquallem. Do roku 1997 vstupovalo
duo Tabara – Navrátil s cílem zaútočit na
200. místo ATP. V sezóně 1997 vítězí Michal Tabara na Pardubické juniorce, ve finále poráží Robina Vika a se synem svého
trenéra Navrátila ještě získali titul ve čtyřhře.
Sedmadevadesátý byl posledním rokem,
kdy mohl hrát juniorské soutěže, už ho
čekaly jen turnaje dospělých. „Musím přiznat, že mi atmosféra juniorských turnajů
bude přece jen trochu chybět. Měl jsem
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tam i víc známých a je také velký rozdíl,
když jste někde první či druhý nasazený,
nebo jste na turnaji, kde vás skoro nikdo
nezná. Každého juniorského vítězství si
moc vážím, za každým bylo hodně dřiny,
i když se někdy zdálo, že jsem třeba vyhrával lehce. Nevyměnil bych ta vítězství za nic,
je v nich schováno moc zkušeností a určitě
mi jednou pomohou. Věřím tomu a bylo by
to spravedlivé.“ Kdyby Michal Tabara na
ME 1996 v Klosters porazil ve finále Francouze Grosjeana, asi by byl vyhlášen juniorským mistrem světa. Ten titul mu však unikl.
V osmadevadesátém mu počítač ukázal
211. místo, o rok později 123. příčku ATP
a v roce 2000 poprvé skončil ve stovce –
na 96. místě.
Do sezóny 2001 vstoupil Michal Tabara
výborně, v prvním lednovém týdnu vyhrál

dvouhru na turnaji v indickém Chennai (400
tis. USD). V prvním kole porazil Gonzalese,
ve druhém Kempese, ve čtvrtfinále Piolina,
v semifinále mu za stavu 4:0 v prvním setu
vzdal Pless a konečně ve finále přehrál Stoljarova. Co bylo nejdůležitější? Tabara vyhrál
turnaj v Chennai naprosto přesvědčivě.
„Řekl bych spíše, že se mi ten turnaj povedl.
Přišlo to najednou, ale věřil jsem si. Věděl
jsem, že mám natrénováno a hlavně – uměl
jsem to prodat na kurtě. Když si věříte, pak
to na dvorci prostě jinak vypadá. Zdá se,
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že to jde jednoduše, ale vaše hra musí mít
nějaký základ, vycházet z kvalitního tréninku,“ říkal Tabara. „Jsme rádi, že se potvrdily
naše předpoklady a Michal udělal dobrý
krok mezi nejlepší. Teď bude především
záležet na něm, aby výborný nástup do
sezóny potvrzoval i v dalších měsících,“
dodával šéf prostějovského tenisu Černošek. Právě v roce 2001 dosáhl Michal Tabara nejlepšího umístění na žebříčku ATP
v kariéře, 23. července byl na 47. místě.
Český tenis si nezapsal do svých statistik v roce 2001 týmového extraligového
šampiona, rozhodlo o tom zasedání představitelů extraligových klubů. Proč se tak
stalo? Barážový daviscupový los rozhodl,
že jsme v domácím prostředí měli nastoupit
21. září proti Rumunsku a tak dostal přednost zápas o záchranu v Davisově poháru.
Navíc jsme před tímto duelem byli jedinou
zemí, která nesestoupila z prestižní Světové
skupiny a na extraligu už jaksi nezbyl čas...
Rozhodnutí Asociace extraligových tenisových klubů domácí tenisovou veřejnost
rozdělilo a většina si myslela, že se hrát
mělo. I v oslabených sestavách, ale přece!
Navíc se veledůležitý záchranářský duel
v Davisově poháru týkal jen týmů Prostějova a Sparty. „Celá Asociace udělala chybu,
neuvědomili jsme si rizikovost konání extraligové soutěže vzhledem k daviscupovému
losu a zbytečně jsme se dostali do této
patové situace. Navíc jsme měli původní
termín v červnu a ten jsme změnili. Je to
chyba nás funkcionářů a hlavně mě,“ říkal
Miroslav Černošek, prezident Asociace
extraligových tenisových klubů. „Vnímám,
že pro širokou tenisovou veřejnost bude
velice složité přijmout toto rozhodnutí, ale
v tomto případě je reprezentace České
republiky opravdu důležitější.“ Přístup obhájce extraligového titulu pražské Sparty
a Prostějova jasně dokazoval, jaké byly
v těchto klubech priority – snažili se vytvořit
svým hráčům nejlepší podmínky k přípravě
na rozhodující zápas daviscupové sezóny,
který dostal zákonitě přednost před domácí soutěží. Extraliga se měla hrát na antuce
jen týden před daviscupovou baráží proti
Rumunsku a o záchranu v Davisově poháru se bojovalo v hale na rychlém povrchu.
Důvody Sparty a Prostějova byly pochopitelné, těch ostatních už méně...

TŘETÍ ČTVRTLETÍ
Prostějované jsou spokojeni se svým městem
Kompletní sada medailí z Evropy
Tomáš Berdych pátý na světě
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PROSTĚJOVSKÉ DIVADLO MÁ OD
ZAČÁTKU SRPNA novou ředitelku, stala se jí Jana Maršálková, která působila
řadu let jako zástupkyně ředitele Reálného
gymnázia a základní školy města Prostějova. Jak přijala výsledky konkurzu? „Mám
z toho radost, ale současně i smíšené pocity, protože končím ve škole, kde jsem
působila řadu let a kde to mám moc ráda.
Smíšené pocity mám ale vždy, když končí
školní rok, a musím říct, že převládá radost
a na novou práci se moc těším.“ Jaké má
nová ředitelka zkušenosti s divadlem? „Od
střední školy jsem se věnovala recitaci a během studií na střední a vysoké škole jsem
působila v amatérském Divadle na dlani,
s nímž jsme získali i tituly laureáta Wolkrova
Prostějova a se kterým jsme strávila spoustu krásných let. Také jsem spolupracovala
s Hanáckým divadlem, kde jsem hrála
v několika inscenacích. Troufám si říct, že
znám zákulisí divadla dobře. V roce 1994
jsem nastoupila na Reálné gymnázium
a základní školu města Prostějova, kde
jsem začala pořádat adventní koncerty, stejně jako přehlídku prostějovských
základních škol Májová kytička. Jako učitelka jsem vedla recitační kroužky a dodnes
působím v porotách recitačních soutěží.
Divadlo je mi blízké i v soukromém životě,
mým celoživotním partnerem je Miloslav
Maršálek, který působí v HaDivadle. Divadlo je mým zájmem a koníčkem.“
S jakou koncepcí šla Jana Maršálková do
výběrového řízení? „Zdůrazňovala jsem,
že divadlo je stabilní, funkční a plní svoji
roli dobře. Funguje jako stagiona, což mu
zaručuje žánrovou pestrost. Prostějov není
svou velikostí připraven na to, aby měl profesionální soubor. Nechci dělat v divadle
změny jen proto, abych je dělala. Budu s radostí a respektem navazovat na to, co se za
posledních dvacet let v divadle podařilo.
Chci udržet minimálně takovou úroveň, kterou divadlo nyní má, i když je laťka nastavená hodně vysoko.“
PROSTĚJOVSKÝ KOUČ MIROSLAV
ČADA vedl slovenskou reprezentaci na
Světové letní univerziádě v ruské Kazani.
V Tatarstánu jeho svěřenky mezi šestnácti
zúčastněnými družstvy nakonec obsadily
devátou příčku. V základní skupině C Slovenky narazily na výhradně asijské soupeře, když nejprve podlehly jasně KLDR 0:3,
poté získaly cenný skalp Číny 3:1 a v přímé

bitvě o postup do čtvrtfinále těsně prohrály
s Tchajwanem 2:3. Následně pak Čadův
tým vítězně zvládl všechny tři zápasy ve
skupině o 9. – 16. místo, navíc bez ztráty
jediného setu: USA 3:0, Hongkong 3:0 a
Česko 3:0. „Konečné deváté místo určitě
není špatné, ale měli jsme na víc. Mrzí hlavně ztracené klíčové utkání s Tchajwanem,
přes který jsme mohli a měli přejít mezi nejlepší osmičku. Bohužel, zrovna v tom střetnutí jsme podali nejslabší výkon, jinak mančaft zvládl všechny ostatní zápasy kvalitně.
Na umístění někde mezi pátým a osmým
místem náš tým rozhodně měl. Naproti
tomu elitní čtyřka byla o úroveň výš,“ hodnotil Čada start slovenské reprezentace na
Světové letní univerziádě.
84% PROSTĚJOVANŮ JE SPOKOJENO
SE SVÝM MĚSTEM, je jich víc než při stejném průzkumu v roce 2011. Jsou spokojeni s prací městské policie, s komunálními
službami, fungováním městského úřadu,
vadí jim sociální nevyrovnanost, nezaměstnanost, mnohdy se necítí ve svém městě
bezpečně. Celý výzkum, zpracování dat
a vyhodnocení realizovali studenti ze Střed-

ní odborné školy podnikání a obchodu.
„S výsledky průzkumu můžeme být opravdu spokojeni, přestože jsme v něm zaregistrovali i některé negativní postoje našich
občanů. Podle mého názoru má průzkum
hodně vypovídající hodnotu, vždyť se ho
zúčastnilo přes osm set lidí,“ podotkl primátor města Miroslav Pišťák. Z průzkumu také
vyplynula nespokojenost s nevyrovnaností
poskytovaných sociálních dávek, které jsou
vydávány romským spoluobčanům oproti
těm, jež pobírají rodiny většinové společnosti... „Bohužel, je to fakt. Občané, kteří
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poctivě pracují, nemají zdaleka takové platy, jako jsou peníze, které Romové pobírají
na sociálních dávkách. Souhlasím s tím, že
toto určitě všichni cítíme jako obrovskou
nespravedlnost. Bohužel, ani s tímto problémem na radnici nic neuděláme, sociální
dávky jsou určeny zákonem...,“ konstatovala náměstkyně primátora statutárního
města Prostějova Alena Rašková. Když se
studenti během průzkumu ptali Prostějovanů, které životní hodnoty jsou jim nejvzácnější, lidé v drtivé většině odpovídali, že je
to možnost zaměstnání a mezilidské vztahy.
Navíc nezaměstnanost je nejmenší v kraji.
„Nezaměstnanost v regionu dosahuje 7,4
%, takže Prostějovsko je tak na tom nejlépe
v celém kraji,“ informovala Olga Pacáková z
olomoucké pobočky Úřadu práce.
S ČÍM VSTUPOVALI FOTBALISTÉ 1. SK
PROSTĚJOV do nové sezóny Moravskoslezské fotbalové ligy? Loni skončili třetí,
letos se Prostějovští se chtějí držet mezi
prvními pěti týmy. „Náš loňský cíl byl umístit
se do třetího místa a stabilizovat celý klub,
což se nám podařilo. Nebýt malého výpadku, způsobeného zraněním pěti hráčů,
mohli jsme skončit ještě lépe. Přesto jsme
se sezónou spokojeni,“ zhodnotil předse-

da klubu Petr Langr uplynulou sezonu a
okomentoval i výhledy na tu nadcházející:
„Výsledkově se nám vydařila i příprava.
Jsme na tom vcelku dobře i ekonomicky.
Partneři nám přislíbili své příspěvky, a pokud dostojí slovu, měli bychom fungovat
velmi dobře. Cíle na letošní rok si zatím
žádné nedáváme, protože nevíme, jak soutěž odstartuje. Vyměnily se tam nejsilnější
celky. Přišly Opava a Holice, každopádně
chceme hrát nahoře, alespoň do pátého
místa. V žádném případě však nechce|62|

me postoupit, protože druhá liga není pro
nás atraktivní a ekonomicky je navíc velmi
náročná,“ přidával šéf prostějovského fotbalu Petr Langr.
Kromě mužského fotbalu je prioritou pro
1. SK také mládež. „U dorostu máme všechny kádry stabilizované už po ročnících,
takže by tam neměl být žádný problém.
Obdobná situace je i u patnáctek, čtrnáctek
a třináctek. Nově nám naskakuje do nejvyšší
soutěže dvanáctka, kterou povede jako šéftrenér mladších žáků pan Musil, který bude
zároveň trénovat dvanáctky i třináctky,“ řekl
Langr a jedním dechem dodal: „Myslím si,
že v každém ročníku máme minimálně dva
až tři hráče, kteří jednou naskočí do A-mužstva. Momentálně jsme pustili několik hráčů do okolních klubů. Posílili jsme Určice,
Kralice, Klenovice a Čechovice. Pár kluků
šlo i do Smržic, takže předpokládáme, že
se pozdvihne fotbal v celém okrese.“ Z podpory týmu nižších soutěží má radost i trenér
Jura: „Konečně jsme začali plnit základní
cíl našeho klubu, podpořit fotbal v okrese.
S radosti můžeme říct, že do Určic, které
jsou nově v divizi, můžeme posílat prostějovské hráče. Našich šest fotbalistů bude
působit v Kralicích, tak aby se pohybovaly
na špici krajského přeboru. Pomáháme
i Klenovicím a Čechovicím, aby se popraly
o postup do krajského přeboru.“
PŘÍPADNÝ ÚSPĚCH V DRUHÉM KOLE
POHÁRU ČESKÉ POŠTY, v zápase 1. SK
Prostějov – FC FASTAV Zlín otevíral domácím šanci hrát s pražskou Spartou. „Prvotním cílem je pro nás pohárový zápas se
Zlínem, kdyby se nám podařilo postoupit,
a uděláme pro to vše, tak by do Prostějova
přijela Sparta Praha,“ konstatoval předseda klubu 1. SK Prostějov Petr Langr. „Pohár by byl pro nás odměnou. Už jsme se
byli na Zlín podívat. Kdyby přijela Sparta,
byl by to svátek pro celý region,“ doplnil
generální manažer a trenér A týmu František Jura. Utkání skončilo nakonec 2:2 (1:1)
a velký prostějovský sen se rozplynul v penaltovém rozstřelu, ten Hanáci naprosto nezvládli. Nejprve se prosadil zlínský Kubica.
Naopak Zelenka trefil břevno a Zatloukal
tyč. Aleš Krč pak nastřelil pouze brankáře. Zlínští Malý a Bartolomeu mířili přesně
a vybojovali pro svůj tým utkání se Spartou.
„Remízu jsme si zasloužili. Zlín nás v určitých částech zápasu mnohdy přehrával,
ale hráli jsme na doraz. Bohužel, nepovedly se nám penalty. Celkově jsem na kluky
opravdu pyšný a všem musím poděkovat,

odehráli jsme skvělý zápas,“ chválil své
svěřence František Jura a neopomněl ani
diváky, kterých přišlo téměř tisíc. „Jsem rád
a moc bych chtěl všem poděkovat. Fandili nám a doufám, že se jim náš výkon líbil
a snad přijdou znovu.“ Brankář Tomáš
Bureš našel v pohárovém duelu i pozitiva.
„Hlavně pro mladé kluky, byl zápas s druholigovým Zlínem skvělou zkouškou. Ti, co
chtějí hrát výše než v MSFL, alespoň viděli,
kde musí přidat,“ uzavřel Tomáš Bureš.
DĚRKAS OVLÁDL VÍTKOVICE. Zdeněk
Děrkas vyhrál dvouhru na áčkovém turnaji, který v polovině července připravil
TK KENTAUR NOVA Vítkovice. V prvním
kole měl volno, ve druhém porazil Pavla
Malého (TJ Chlumec n. Cidlinou) 6:2, 6:2,
ve třetím kole mu vzdal Sokratis Kalagasidis
(VSK VŠB-TU Ostrava), ve čtvrtfinále přehrál
klubového kolegu Daniela Orlitu 1:6, 6:4,
6:1. V semifinále vyřadil Zdeněk Děrkas
Marka Řeháčka (TK SC Ostrava) 6:2, 6:4
a ve finále přesvědčivě Dominika Sochůrka
(I. ČLTK Praha) 6:2, 6:1.
KOMPLETNÍ SADA MEDAILÍ Z EVROPY.
Na mistrovství Evropy jednotlivců do
14 let v Plzni, které se konalo v druhé
polovině července, reprezentovaly z klubu
TK AGROFERT Českou republiku Monika
Kilnarová a Magdaléna Pantůčková. Obě
přivezly medaile, Kilnarová se probojovala do semifinále dvouhry a získala bronz,
byla ve finále čtyřhry a vybojovala stříbrnou
medalii. Pantůčková vyhrála spolu s Markétou Vondroušovou (I. ČLTK Praha) čtyřhru,
získala zlato, prostějovský klub si tak z Plzně odvezl kompletní sadu medailí. Jak se
dařilo jednotlivým hráčkám? Monika Kilnarová měla v prvním kole volno, ve druhém
vyřadila De Jongovou z Nizozemska 6:4,
6:0, ve třetím Krolitzkou z Izraele 6:2, 7:5,
ve čtvrtém Gunaovou z Rumunska 6:1, 6:3.
Čtvrtfinálovou soupeřku Capogrossovou
z Itálie přehrála 6:4, 4:6, 6:2 a v semifinále
podlehla Markétě Vondroušové 3:6, 2:6. Ve
čtyřhře měly tyto hráčky ve druhém kole
za soupeřky moldavský pár Medvedcevová, Zaicencová a vyhrály 6:1, 6:1, ve třetím
porazily Polky Hertelovou a Kulikovovou
6:2, 6:0, ve čtvrtfinále Švýcarky Albouovou
a Weltiovou 6:2, 6:2, v semifinále Rusky
Levašovou a Nikolaeovou 6:3, 6:3. Finále
bylo české, Pantůčková s Vondroušovou
získaly zlato za výhru nad párem Kilnarová,
Kaňková 6:2, 6:2.
Jak postupovaly do finále Monika Kilnarová
a Lucie Kaňková? Ve druhém kole vyřadily

Němky Rettichovou a Rosnowskou 7:6, 6:4,
ve třetím tureckou dvojici Ogzetová, Olcayová 6:3, 6:1, ve čtvrtfinále Bulharky Gribovou
a Shytkouskaovou 6:3, 7:5. O postup do
finále musely Kilnarová s Kaňkovou hodně bojovat, francouzský pár Romainová,
Wargnierová porazily až v supertiebreaku
0:6, 6:3, 10:8.
BARBORA KREJČÍKOVÁ V KLOSTERS
DVAKRÁT ZLATÁ. Na mistrovství Evropy jednotlivců do 18 let ve švýcarském
Klosters měl TK AGROFERT trojnásobné

zastoupení a Barbora Krejčíková byla hlavní hvězdou, vyhrála dvouhru a spolu se
Sparťankou Kateřinou Siniakovou i čtyřhru!
Gabriela Pantůčková a Eva Rutarová se
dostaly do čtvrtfinále čtyřhry. Ve dvouhře
v prvním kole porazila Rutarová Lotyšku
Strikeovou 6:3, 5:7, 6:2, ve druhém pak
prohrála se Švýcarkou Benčičovou 3:6,
3:6. Krejčíková přehrála Ukrajinku Strakovou 6:4, 6:2 a Gaberiela Pantůčková vyřadila Slovenku Jablonovskou 6:1, 6:4. Ve
třetím kole porazila Krejčíková Nizozemku
Tielovou 6:0, 6:3 a Pantůčková vyhrála nad
Maďarkou Szlavikovicsovou 7:6(2), 6:2.
Ve čtvrtém kole skončila Pantůčková na
raketě Belgičanky Mertensové 7:5, 3:6, 4:6
a čtvrtá nasazená Krejčíková hladce přešla
přes Chorvatku Fettovou 6:4, 6:2. Ve čtvrtfinále porazila Krejčíková 6:1, 6:2 Švýcarku
Ninu Stadlerovou, v semifinále nasazenou
jedničku a největší favoritku šampionátu
Belindu Benčičovou 6:1, 7:6(4). Ve finále
to už měla Barbora Krejčíková snazší, sedmou nasazenou Švýcarku Karin Kennelovou přehrála 6:2, 6:4.
Ve čtyřhře šel pár Krejčíková, Siniaková
s přehledem za titulem mistryň Evropy,
vítězky Roland Garros a Wimbledonu
neměly v Klosters konkurenci. V prvním
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kole porazil pár Gabriela Pantůčková, Eva
Rutarová dvojici z Lotyšska Gulbeová,
Strikeová 6:1, 6:4, ve druhém kole Krejčíková se Siniakovou přehrály Slovenky
Jablonovskou a Šrámkovou 6:1, 6:2 a Pantůčková s Rutarovou k překvapení všech vyřadily druhé nasazené domácí Benčičovou
a Kennelovou 6:2, 7:5. Třetí kolo a postup
obou našich párů, Krejčíková se Siniakovou porazily Nizozemky Tielovou a Van der
Zwaanoovu 6:1, 6:4, Pantůčková s Rutarovou Litevky Cepelyteovou a Mikulskyteovou

6:3, 6:1. Ve čtvrtfinále cesta druhého českého páru skončila, v supertiebreaku prohrál
se švédskou dvojicí Awadová, Petersonová
7:5, 3:6, 4:10. Krejčíková se Siniakovou postoupily dál přes Španělky Fuentes Perezovou a Sorribes Tormovou jasně 6:0, 6:0.
V semifinále pak přehrály Chorvatky Fettovou a Konjuhovou 7:6(4), 6:4 a titul mistryň
Evropy jim zajistilo vítězství nad Rumunkami Ducuovou a Roscaovou 6:4, 6:1.
DOMINIK KELLOVSKÝ NEJLEPŠÍ VE
VÉSCE. Na turnaji světového okruhu ITF do
18 let, kategorie 5, Česká spořitelna BMW
Open 2013 ve Vésce získal sedmý nasazený Dominik Kellovský double, byl nejlepší
ve dvouhře i čtyřhře. David Poljak pak byl
ve finále dvouhry, které mělo prostějovské
obsazení. Tereza Kolářová (1998!) vyhrála spolu s Miriam Kolodziejovou (I. ČLTK
Praha) čtyřhru. Jak postupovali prostějovští chlapci do finále? První kolo: Kellovský
– Voglgruber (Rak.) 6:3, 6:3, Poljak – Gueven (Rak.) 6:4, 6:1, druhé kolo: Kellovský –
Klein (SVK) 6:3, 6:2, Poljak – Bucur (Rum.)
1:6, 6:4, 6:3, čtvrtfinále: Kellovský – Hájek
6:4, 6:2, Poljak – Ricci 7:5, 6:3, semifinále:
Kellovský – Kopřiva 6:2, 6:3, Poljak – Braun
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(Něm.) 6:3, 6:4, finále: Kellovský – Poljak
6:4, 6:0.
Ve čtyřhře Kellovský s Poljakem porazili
v prvním kole Rusy Gilmutdinova a Kiuamova 6:1, 6:2, ve čtvrtfinále Slováky Behuna
a Habrmana 4:6, 6:2, 10:6, v semifinále
Kopřivu a Motla 6:4, 6:1 a ve finále chorvatsko-polský pár Mitak, Terczynski 6:7(6),
6:2, 14:12. A cesta Terezy Kolářové s Miriam Koloidziejovou za titulem ve čtyřhře?
Ve čtvrtfinále vyřadily slovensko-ruský pár
Fajnorová, Šipakinová 6:4, 6:1, v semifinále
přešly přes Rusky Kalimullinaovou a Novoselovou a ve finále vyhrály nad Slovenkou
Dolákovou a Polkou Staniszovou 6:4, 6:3.
JIŘÍ VESELÝ VYHRÁL SVIJANY OPEN
A POSTOUPIL NA 81. MÍSTO ATP. Jiří
Veselý vyhrál v letošní sezóně již třetí turnaj,
po triumfech v Ostravě na Prosperitě Open
a v tureckém Mesinu zvítězil dvacetiletý tenista TK AGROFERT i na turnaji v Liberci.
Ve finále Svijany Open porazil nasazenou
jedničku z Argentiny Federika Delbonise
6:7(2), 7:6(7), 6:4. ATP Challenger měl dotaci 30 tisíc euro a hospitality, za vítězství
ve dvouhře si Veselý 80 bodů do žebříčku
ATP a postoupil v té době na své životní
maximum – 81. místo! V prvním kole porazil
Kunčíka 6:1, 6:0, ve druhém klubového kolegu Adama Pavláska 6:4, 6:2, ve čtvrtfinále
Itala Fabbiana 6:3, 7:6(3), v semifinále jasně
Španěla Ribu 6:4, 6:1 a ve finále po velkém
boji Argentince Delboise. „Byla to obrovská
bitva, hrál velice dobře a agresivním pojetím
hry mě hodně tlačil. Celkově to bylo moc
vyrovnané,“ řekl Veselý po proměněném
prvním mečbolu, který Delbonis, 63. hráč
světa a nedávný přemožitel dlouholeté
světové jedničky Švýcara Rogera Federera
v semifinále v Hamburku, zahrál do autu.
„Je to úžasné vyhrát před domácími fanoušky. Výhra nad hráčem světové šedesátky je
obrovská zkušenost a motivace, abych byl
brzy co nejvýše.“ Veselý letos hrál už své
páté challengerové finále. Finálovou bilanci po libereckém podniku zlepšil na skóre
3:2. Prohrál na letošních challengerech
v Prostějově na UniCredit Czech Open se
Štěpánkem a německém Braunschweigu
s Florianem Mayerem.
VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ SE
HRÁLO PROSTĚJOVSKÉ FINÁLE. Na
mistrovství ČR jednotlivců v kategorii staršího žactva se dařilo prostějovskému mládí. Dívky hrály ve Frýdlantu nad Ostravicí,
Magdaléna Pantůčková vyhrála dvouhru,
ve finále byla také naše Anna Kynčlová

(2000), navíc Magdaléna společně s Martinou Kudelovou ze Zlína získala i titul ve
čtyřhře. Tereza Najmanová a Anna Sisková
(obě 2001) se probojovaly do finále čtyřhry. Chlapci hráli v Jablonci nad Nisou,
Evžen Holiš (2000) byl ve finále dvouhry a
Jan Lenoch byl spolu s Markem Dubským
(TK NERIDÉ) ve finále čtyřhry.
DANIEL ORLITA VYHRÁL TURNAJ
V RAKOUSKU. Daniel Orlita vyhrál zcela
přesvědčivě turnaj Tennis Europe do
16 let v rakouském Kremsu, jen v prvním
kole ztratil set se Slovincem Lahem 6:2, 3:6,
6:3. Ve druhém přehrál domácího Klammera 6:1, 6:3, ve třetím kole také domácího
Langa 6:3, 6:2 a pak už se Orlitovi postavili
mladí Švýcaři. Ve čtvrtfinále Laeuchli 6:4,
7:5, v semifinále Staal, 6:3, 7:6(4) a ve finále
Daniel Orlita jasně přehrál domácího Kaelina 6:0, 6:1.
KREJČÍKOVÁ BODOVALA V BAD SALGAU. Na turnaji žen ITF s dotací 25 tisíc
dolarů v německém Bad Salgau se Barbora Krejčíková (1995) probojovala z kvalifikace do čtvrtfinále dvouhry a společně
s Kateřinou Siniakovou byly ve finále čtyřhry. V prvním kole kvalifikace porazila Polku Sobaszkiewiczovou 6:1, 6:2, ve druhém
kvalifikačním kole Slovenku Morgošovou
6:1, 6:0. V prvním kole hlavní soutěže přehrála Francouzku Sibilleovou 6:3, 6:2, ve
druhém Makedonku Koviničovou 7:6(3),
6:3 a ve čtvrtfinále nestačila na úspěšnou
Maďatku Janiovou a prohrála s ní 7:6(3),
1:6, 3:6. Ve čtyřhře spolu s Siniakovou
vyřadily francouzský pár Rawalisonová,
Thorpeová 7:6, 1:6 10:8, ve čtvrtfinále
australsko-japonskou dvojici Baiová, Tanakaová 6:4, 6:4, v semifinále Němky
Barroisovou a Schaederovou 6:3, 7:5, ve finále pak nestačily na Rumunky Andreiovou
a Bogdanovou, o všem rozhodl až supertiebreak 7:6(5), 4:6, 8:10.
NA PARDUBICKÉ JUNIORCE BYLA GABRIElA PANTŮČKOVÁ ZLATÁ. 86. ročník
Pardubické juniorky přinesl ve dvouhře
velký úspěch mladým tenistům TK AGROFERT. Mezi dívkami potvrdila post nasazené jedničky Gabriela Pantůčková, která si
ve finále poradila s Dominikou Paterovou
naprosto hladce 6:2, 6:0. „Pro mě je to
ohromný úspěch, také poslední juniorský
turnaj, i proto jsem tady moc chtěla vyhrát.
Pořád je to turnaj s obrovským renomé a
tradicí. Moc si titulu z Pardubické juniorky
vážím,“ radovala se po vítězství prostějovská tenistka, která nejtěžší bitvu v turna-

ji podstoupila v semifinále proti Miriam
Kolodziejové. „Finále bylo lehčí,“ přidávala
Pantůčková. V Pardubicích se rozloučila s dorosteneckou kariérou. „Čekají mě
už jen ženské turnaje. Vím, začátek bude
těžký, ale už jsem jich pár hrála, tak to snad
půjde...“
Do juniorského finále se probojovali pátý
nasazený David Poljak a čtvrtý Jakub Filipský. Ostravský rodák Poljak, hájící naše barvy, doplatil v obou setech na proměňování
gamebolů. „Měl jsem vícekrát příležitost
ukončit hru, ale ani za stavu 40:0 při vlastním servisu se mi to nepodařilo dotáhnout
do vítězného konce. To bylo rozhodující.
Pokud bych tyhle míčky proměnil, mohlo
být utkání vyrovnanější. V důležitých chvílích jsem dělal zbytečně moc chyb,“ uvedl
poražený Poljak, který neuspěl ani o den
dříve ve finále čtyřhry. „Finále mi úplně
nevyšlo a mohl jsem zahrát lépe, ale i tak
jsem s výsledkem spokojen,“ dodal Poljak.
David Poljak porazil ve čtvrtfinále svého
klubového rivala Dominika Kellovského a v
semifinále Vondráška (I. ČLTK). Třetí hrací
den Pardubické juniorky začal překvapením, když se s turnajem rozloučil loňský semifinalista a letošní nejvýše nasazený Pavel

Štaubert z TK Sparta Praha. Na centrálním
dvorci ho pokořil náš Dominik Kellovský.
Kellovský odvracel stav 2:5 v prvním setu,
vyhrál tie-break a druhý set už proběhl
v režii prostějovského hráče. Finále Pardubické juniorky: Filipský (TK Sparta Praha)
– Poljak (TK AGROFERT Prostějov) 6:3,
6:1, Pantůčková (TK ARGOFERT Prostějov) 6:2, 6:0, Dušek (TK Oáza), Gengel (TK
Neridé) – Poljak, Kellovský (oba TK AGROFERT Prostějov) 6:1, 2:6, 1:0(7), Kolářová
(TK AGROFERT Prostějov), Kolodziejová (I.
ČLTK) – Holanová (TK Sparta), Kulhánková
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(TC Brno) 6:4, 6:2.
TOMÁŠ BERDYCH PÁTÝ NA SVĚTĚ! Tenista našeho klubu udělal další historický krok
na žebříčku ATP, k 19. srpnu mu poprvé
patřilo 5. místo. Berdych se na páté místo
posunul díky účasti v semifinále na Masters
v Cincinnati, kde ho vyřadil až pozdější vítěz
Rafael Nadal. Někdejší dlouholetý lídr žebříčku Federer na španělském rivalovi ztroskotal ještě o kolo dřív a předstihl ho i šestý
Argentinec Juan Martín del Potro. „Čekal
jsem na to dlouho a konečně se mi to povedlo. Mám opravdu velkou radost, protože
jsem o postup usiloval asi dva roky. Splnil
jsem si další cíl a dodalo mi to síly k dalšímu
posunu,“ říkal Berdych pro web ATP. Kam
až to může dotáhnout? „Teď to bude mít
hrozně těžké. Jsou před ním čtyři nejlepší,
navíc mu dýchá na záda Del Potro. Myslím
si, že v současnosti dosáhl maxima. Určitě
se chce dívat nahoru, ale musí sledovat i ty,
kteří by ho rádi vystřídali. Kdyby to udržel a
ještě třeba o stupínek postoupil, bylo by to
fantastické,“ říká jeho dlouholetý kouč Jaroslav Navrátil. Roger Federer, který neobhájil
na turnaji v Cincinnati titul, klesl na sedmou
příčku, což bylo jeho nejhorší umístění od
října roku 2002. Na páté příčce ATP byli

před Tomášem Berdychem Jan Kodeš
v roce 1973 a Jiří Novák v sezóně 2002.
Žebříček ATP k 19. 8. 2013: 1. Djokovič
10 980, 2. Nadal 8 860, 3. A. Murray 8 700,
4. Ferrer 7 210, 5. Berdych 5 135, 6. Del Potro 4 740, 7. Federer 4 695, 8.Tsonga 3 470,
9. Gasquet 2 625, 10.Wawrinka 2 610.
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DANIEL ORLITA NEUDĚLAL POSLEDNÍ
KROK. Na turnaji Tennis Europe do 16 let,
kategorie 1, Jugend Cupu v německém Renningenu se Daniel Orlita probojoval do finále dvouhry. Jak se mu v Renningenu dařilo? V prvním kole porazil Němce Trauta 6:2,
6:3, ve druhém jeho krajana Blattnera 6:4,
6:4, ve třetím kole mu byl opět soupeřem
domácí hráč Mayer a vyřadil ho 6:3, 6:4. Ve
čtvrtfinále porazil Řeka Antonopoulose 6:4,
6:4, v semifinále Rumuna Vantu 6:3, 6:4 a
až ve finále nestačil na Řeka Tsitsipase a
prohrál 3:6, 3:6.
NEMOCNICE PROSTĚJOV JE ČTVRTÁ
NEJLEPŠÍ V REPUBLICE. V rámci průzkumu bylo během letošního roku osloveno více než 40 tisíc pacientů, kteří odpovídali na otázky týkající se kvality péče i
chování zaměstnanců, a to například zda
se jim představila ošetřující sestra či lékař,
zda jim byl dobře vysvětlen zdravotní stav
a kroky, které zdravotníci plánují provést.
V celorepublikovém hodnocení se umístila výborně všechna zdravotnická zařízení
skupiny AGEL, která dosáhla v hodnocení
vždy alespoň 80 procentní pacientské spokojenosti. „Umístit se ze 160 hodnocených
nemocnic v České republice na 4. místě – a
zejména pak v hodnocení spokojenosti pacientů – vnímáme samozřejmě jako velmi
příjemný a krásný výsledek. Jsme rádi, že
naši pacienti hodnotí takto příznivě naši
práci a s ohledem na umístění prostějovské
nemocnice v doprovodné kategorii „usměvavá nemocnice“ – tentokrát dokonce na
třetím místě – se zdá, že i celková atmosféra
v nemocnici je vnímána a hodnocena velmi
dobře. Snažíme se již několik let zdůrazňovat význam kulturní a vlídné komunikace
a obecně humánní rozměr poskytování
zdravotní péče. Výsledek celostátní ankety
nasvědčuje, že tyto hodnoty naši pacienti
vnímají. Děkuji svým kolegům v nemocnici a děkuji také našim pacientům za takto
vlídné hodnocení, které zároveň přijímáme
s velkou pokorou. Každý den léčíme stovky
pacientů a v každém jednom případě chceme nadále usilovat o spokojenost každého
z nich,“ zhodnotil ředitel Nemocnice Prostějov, Ing. Tomáš Uvízl výsledek celostátní
ankety.
PETRA KVITOVÁ SKONČILA VE FINÁLE v
New Havenu (tvrdý povrch, dotace 690 tisíc
dolarů), titul neobhájila, ve finále prohrála s Rumunkou Simonou Halepovou 2:6,
2:6. Ta získala už čtvrtou trofej za poslední tři měsíce. Rumunka v červnu vyhrála v

Norimberku a Hertogenboschi, v červenci
triumfovala v Budapešti. V žebříčku se posunula na 19. místo a poprvé pronikla do
dvacítky. Kvitová po zápase děkovala fedcupovému kapitánovi Petru Pálovi, který ji
na turnaji doprovázel. „Byl to dobrý turnaj,
chtěla bych poděkovat Petrovi, organizátorům i fanouškům,“ uvedla Petra po zápase.
A proč nebyl v Americe David Kotyza? 25.
srpna se jeho partnerce narodil syn Vincent
a tak tedy – velká gratulace! Jak postupovala Petra turnajem? V prvním kole porazila
Němku Beckovou 4:6, 6:3, 6:3, ve druhém
Američanku Riskeovou 7:6(5), 4:6, 6:3, ve
čtvrtfinále Rusku Pavlušenkovou 2:6, 6:2,
7:5, v semifinále přehrála jasně Kláru Zakopalovou 6:0, 6:1. Neobhájení titulu stálo
Petru jedno místo na žebříčku WTA, klesla
na 10. příčku.
120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ. Od listopadu letošního roku si bude Muzeum Prostějovska připomínat několik výročí, která
rozhodla o jeho rozvoji. V listopadu 1893
založila muzeum Průmyslová jednota, v
květnu 1894 bylo otevřeno pro veřejnost
v místnostech prostějovského zámku, v září
1905 se po přestěhování zpřístupnily jeho
sbírky v upravené budově staré radnice, jejíž prostory se od října 1908 rozšířily přístavbou druhého patra. Kdo stál za založením
muzea? Průmyslová jednota vznikla v Prostějově 29. června 1883 s cílem povznést
stav řemeslnický a živnostenský. První prostějovskou, více hospodářskou než muzejní
výstavu, uspořádala právě Průmyslová jednota ve dnech 5. července až 1. září 1885.
Kromě výrobků místních živnostníků se
na ní návštěvníci mohli obdivovat několika
stům předmětů zapůjčených z Moravského průmyslového zemského muzea v Brně.
Právě tato první výstava byla hlavním a rozhodujícím podnětem k založení místního
průmyslového muzea, které schválila Průmyslová jednota 28. března 1886. V dubnu 1886 se spolek přestěhoval do zadních
místností dvorního traktu ve Waitově domě
na dnešním Žižkově náměstí č. 13 neboli
do Besedy. Právě tam bylo 4. září 1887 otevřeno muzeum pro veřejnost. V roce 1895
vznikl v rámci Průmyslové jednoty nový
– muzejní odbor. Dne 19. listopadu 1893
schválila Průmyslová jednota rozšíření své
činnosti a založení národopisného, archeologického a průmyslového muzea pro
město a okolí. Spolek začal užívat názvu
Muzejní a průmyslová jednota. Pro potřeby
muzea získala čtyři velké místnosti v prostě-

jovském zámku, který tehdy vlastnil Úvěrní
spolek záložna a zastavárna. Poprvé bylo
muzeum v zámku zpřístupněno veřejnosti
27. května 1894.
KRISTÝNA ADAMČÍKOVÁ, KADETKA VK
AGEL reprezentovala Českou republiku
na mezinárodním beachvolejbalovém turnaji mládeže v Nizozemsku, na CEV Youth
Cupu, který společně s Kateřinou Valkovou
vyhrály! V dané věkové kategorii do 16 let
šlo o Kontinentální pohár a víceméně úvodní kolo kvalifikace na Olympijské hry mládeže 2014. V Haagu měla naše děvčata
za soupeřky tři dvojice, všechny porazila a
tím pádem úspěšně prošla celým kláním.
Adamčíková s Valkovou nejprve zdolaly
anglické duo Evansová, Szyszková suverénně 21:10, 21:9, poté úspěšně svedly

vyrovnanou bitvu s domácími Holanďankami Stubbeovou a Woutersovou 21:10,
23:25, 15:9 a nakonec přejely slovenský
pár Chrenková, Slezáková 21:9, 21:14. Z
úst trenéra národního výběru ČR Ondřeje
Vlčka následně bylo slyšet slova chvály a
poděkování za výbornou reprezentaci.
MEDAILOVÁ ŽEŇ PARAŠUTISTŮ NA
MISTROVSTVÍ EVROPY. Členové ASO
Dukla Prostějov patří stále do nejužší světové elity. Potvrdili to na 7. mistrovství Evropy
v klasických disciplínách, kde tradičně reprezentovali Českou republiku a vybojovali
pro ni sbírku osmi medailí! V ruských Čeboksarech nejvíce zazářil Libor Jiroušek
vítězstvím v individuální akrobacii mužů. Ze
stejné disciplíny bral bronz Jiří Gečnuk, dvě
stříbra získal mužský tým Dukly v přesnosti
přistání a v celkovém pořadí družstev. Čini|67|

li se také junioři Bonifác Hájek a Miloslav
Kříž, když prvně jmenovaný skončil třetí
v akrobacii, druhý jmenovaný obsadil stejnou příčku v přesnosti a oba se podělili
o bronzový stupínek v kombinaci. „Konečná sbírka osmi medailí, včetně jednoho titulu, je opravdu vynikající a svědčí o tom,
že český parašutismus stále patří do absolutní mezinárodní špičky,“ radoval se po návratu z východu domů reprezentační trenér
Ivan Hovorka.
BARBORA KREJČÍKOVÁ (1995) VYHRÁLA Canadian Open Junior Championships,
turnaj ITF18, kategorie 1 v Repentigny,
ve finále dvouhry porazila první nasazenou Kateřinu Siniakovou (1996) 6:2 0:6 6:3
a stala se vítězkou posledního turnaje před
juniorským US Open. Krejčíková v Kanadě
navíc získala double, vyhrála čtyřhru spolu se svou tradiční deblovou partnerkou
Siniakovou. V prvním kole měla druhá nasazená Krejčíková volno, ve druhém kole
vyřadila Kanaďanku Liangovou 6:7(4), 6:1,
6:4, ve třetím Lotyšku Ostapenkovou 2:6,

6:0, 6:2, ve čtvrtfinále Slovenku Schmiedlovou 6:1, 6:4 a v semifinále Giangrecovou-Campizovou (PAR) 2:6, 6:3, 6:2.
Ve čtyřhře vyřadily ve druhém kole
Krejčíková se Siniakovou pár Hoová-Valdesová (USA) 6:0, 6:2, ve čtvrtfinále dvojici
Akkermanová (Kan.), Giangrecová-Campizová (PAR) 6:2 6:2, v semifinále pár
Ducuová (Rum.), Ostapenková (LAT) 6:2,
6:1 a ve finále přehrály dvojici Boulterová (GBR), Stojanovičová (Srb.) 6:2, 6:1.
Ve čtyřhře dominoval český pár naprosto
přesvědčivě, neprohrál ani set a určitě se
|68|

zařadil mezi velké favoritky juniorského
US Open.        
BARBORA ŠTEFKOVÁ (1995) VYHRÁLA DESÍTKU ve švýcarském Carlsanu,
mezinárodní turnaj žen dotovaný deseti tisíci dolary, když ve finále porazila Švýcarku Grimmovou 6:3, 6:1. Pro Barboru je byl
první titul na okruhu Womens ITF, navíc
spolu se Švýcarkou Sarou Ottomanovou se
probojovaly do finále čtyřhry. V prvním kole
dvouhry porazila Barbora třetí nasazenou
Rakušanku Königovou 6:3, 7:5, ve druhém
Švýcarku Stadlerovou 7:5, 6:3, ve čtvrtfinále její krajanku Teichmannovou 6:4, 6:1,
v semifinále po velkém boji Němku Mordergerovou 1:6, 7:6(9), 7:6(8) a ve finále
přehrála Švýcarku Grimmovou 6:3 6:1. Se
Švýcarkou Sarou Ottomanovou vyřadily
v prvním kole domácí pár Korllikerová,
Volejniceková 6:3, 6:2, ve čtvrtfinále další
Švýcarky Arnoldiovou a Bandecchiovou
6:0, 6:1, v semifinále švýcarsko-rakouskou
dvojici Hauslerová, Schiechtlová 6:1, 6:1.
Ve finále rozhodl až supertiebreak, Štefková se svou švýcarskou partnerkou prohrály
s domácí dvojicí Grimmová, Teichmannová
4:6, 6:4, 4:10.
DVĚ PROSTĚJOVSKÁ SEMIFINÁLE
NA OKRUHU ITF. Adam Pavlásek ve
švýcarském Lausanne a Michal Konečný
v chorvatském Osijeku se probojovali ve
dvouhře do semifinále, na obou turnajích
se hrálo o dotaci deset tisíc dolarů. Adam
Pavlásek jako čtvrtý nasazený porazil
v prvním kole Španěla Sanchise 6:3, 6:3,
ve druhém Itala Licciardiho 6:2, 6:3, ve čtvrtfinále přehrál Isarowa z Thajska 6:3, 6:0
a v semifinále podlehl druhému nasazenému Alberto Brizzimu z Itálie 3:6, 4:6. Michal Konečný byl v chorvatském Osijeku
druhým nasazeným, v prvním kole vyřadia
domácího Mandiče 6:2, 6:2, ve druhém
jeho krajana Sabanova 6:2, 7:6(2), ve čtvrfinále Balasze z Maďarska 6:1, 4:6, 7:5
a v semifinále nestačil na třetího nasazeného, Chorvata Nikolu Mektiče 6:4, 2:6, 5:7.          
VŠECH PĚT AGELEK POSTOUPILO
ze základních skupin do osmifinále na
mistrovství Evropy 2013 v Německu a Švýcarsku. Velký úspěch to byl hlavně pro trojici Pavla Vincourová, Andrea Kossányiová
a Julie Jášová, neboť Češky musely projít z nejnabitější skupiny a díky výborným
výkonům se jim to nakonec povedlo. Zásluhou fantasticky vybojovaných pětisetových vítězství nad silnými celky Polska
a Bulharska svěřenky trenéra Itála Carla

Parisiho proklouzly do předkola play off,
v němž narazily na Francii. Posun mezi elitní
osmičku byl naprosto reálný, ale české ženy
nakonec s Francií neuspěly. Za Nizozemsko vyběhla na kurt blokařka Quinta Steenbergenová a v dresu Běloruska smečařka
Tatsiana Markevičová. Holanďanky se střetly s Chorvatskem a Bělorusky s Tureckem,
ani jeden tým do dalších bojů nepostoupil.
Ano, do čtvrtfinále evropského šampionátu
se nakonec žádná z Agelek nepodívala.
PETRA KVITOVÁ PO VÍCE NEŽ DVOU
LETECH zmizela z Top 10. Když na
US Open vypadla ve 3. kole a neobhájila
tak loňské osmifinále, klesla na 11. místo
WTA. V New Yorku ve třetím zápase vystavila stop nemocné Kvitové domácí Riskeová
(81.). Petru dva dny trápila horečka, pátek
před zápasem proležela v posteli, přesto
ani na vteřinu nepomyslela na to, že by
k zápasu třetího kola US Open nenastoupila. „Chtěla jsem to vybojovat, pořád
jsem věřila, že to dokážu,“ řekla. Jak se
dařilo Petře na letošních Grand Slamech?
Na Australian Open prohrála ve 2. kole
s Britkou Robsonovou (tehdy 53. ve WTA),
na Roland Garros nestačila ve třetím kole
na Američanku Hamptonovou (54. WTA).
Ve Wimbledonu prohrála ve čtvrtfinále
s Belgičankou Flipkensovou.
TOUR DE ZDRAVÍ PŘIJELO DO PROSTĚJOVA, zdravotnický kamión se zastavil před prostějovskou radnicí s heslem
– Mrkneme se tomu na zoubek. „Hromadné školní povinné preventivní prohlídky už
jsou minulostí. Nedá se říct, že by je u svých
dětí rodiče opomíjeli, nicméně často si ani
neuvědomují jejich důležitost,“ říkala Miriam
Madrová z agentury, která mediálně Tour
de zdraví zajišťovala. „Zastávka v Prostějově nám byla výslovně doporučena s tím, že
jde o živé město, kde je o podobné akce zájem a v tomto směru pracují dobře i média.
Zároveň ne všude jsou vhodné podmínky
a prostory pro tuto příležitost, v Prostějově
jsou naopak ideální,“ s uspokojením komentovala prostějovskou etapu Madrová.
Podle ředitelky prostějovské pobočky ČČK
Lenky Černoškové je dětem nenásilnou
formou představována nezbytná zubní prevence. Dospělí mají při této příležitosti zároveň možnost podstoupit základní zdravotní
vyšetření ve formě měření tlaku a možnosti
poradit se s odborníky. „Za přispění studentů školy TRIVIS zde prezentujeme zásady
první pomoci, transport raněných, základní
ošetření a podobně. Prodejem drobných

předmětů a výrobků také získáváme prostředky na podporu projektu domácí péče
pro seniory,“ uvedla Lenka Černošková.
BARBORA KREJČÍKOVÁ S KATEŘINOU
SINIAKOVOU VYHRÁLY US OPEN, ovládly čtyřhru na juniorském Grand Slamu. Ve
finále porazily švýcarsko-španělskou dvojici
Benčičová, Sorribesová 6:3, 6:4 a uspěly
na třetím Grand Slamu v řadě. Byly spolu ve
finále Australian Open, vyhrály Paříž, Wimbledon a nenašly přemožitelky ani v New
Yorku. S juniorskou kategorií se Barbora
Krejčíková rozloučila opravdu dokonale.
„Do New Yorku jsme přijely pro grandslamový hattrick a jsme nadšené, že se nám
to podařilo,“ radovala se z úspěchu Krejčíková. Přitom stačilo málo a úspěšná dvojice
do soutěže vůbec nenastoupila. Po úspěchu na turnaji ITF v kanadském Repentigny
měly problémy s přesunem do New Yorku
a málem se nestihly zapsat do turnaje.

„Na akreditaci jsme jely rovnou z letiště,
všechno jsme nakonec zvládly.“ Jak spolu vycházejí? Díky čtyřhře se skamarádily
a to jim při zápasech pomáhá. „Nejsme
rivalky. Každá jsme sice jiná, přesto si
hodně rozumíme. Protiklady se doplňují,“
dodala Barbora Krejčíková. Jak šly obě za
titulem v New Yorku? V prvním kole porazily brazilsko-australskou dvojici Alvesová-Tomičová 6:2, 6:2, ve druhém Samirovou
(Egypt), Wallaceovou (VB) 6:2, 7:5, ve čtvrtfinále ukrajinsko-bulharský pár Kalininaová,
Symanovičová 6:1, 6:3, v semifinále Mertensovou (Bel.), Soyluovou (Tur.) 7:5, 6:4.
Gratulujeme k vynikajícímu výkonu ve čtyř|69|

hře a pevně věříme, že se Barbora bude
stejně úspěšně prosazovat i ve dvouhře.
DIANA ŠUMOVÁ VYHRÁLA V BERLÍNĚ
mezinárodní turnaj žen, který byl dotovaný
částkou 15 tisíc dolarů. Ve finále porazila
Belgičanku Bonaventureovou (1994, WTA
379.) 6:3, 7:5. Diana získala 20 bodů do
žebříčku WTA, k titulu došla jako nenasazená hráčka, je to pro ní první vítězství na
okruhu ITF. V prvním kole porazila třetí
nasazenou Mexičanku Hermosovou 6:3,
2:0, skreč, ve druhém Němku Larsenovou
6:3, 7:6(5), ve čtvrtfinále Španělku Bol-

sovou-Zadoinovou 6:3, 6:0, v semifinále
Maďarku Lukacsovou 6:0, 7:5. Ve čtyřhře
spolu s Pernillou Mendesovou postoupily
do semifinále, ve kterém nestačily na krajanky Kunčíkovou a Stuchlou 2:6, 6:3, 9:11.
HANÁCI BYLI ÚSPĚŠNÍ V PITÍ PÁLENKY, krojovaní účastníci prostějovských
Hanáckých vytvořili rekord v pití Prostějovské Režné. Skleničkou bylinného likéru,
patřícího mezi speciality kraje, si postupně
přiťuklo celkem 237 Hanáků v lidových krojích. Některé nedočkavce museli komisaři
Agentury Dobrý den z pokusu o rekord
vyloučit, nevydrželi a destilátu se napili dříve, než byl odstartován oficiální přípitek.
„Akce se konala ke 495. výročí založení Palírny U Zeleného stromu,“ konstatoval mluvčí společnosti Granette&Starorežná Distilleries Petr Maxa, nejstarší palírny fungující
bez přerušení na evropském kontinentu.
JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH OSOBNOSTÍ
prostějovského volejbalu Ing. Stanislav
Goldemund odešel v pátek 13. září ve
věku nedožitých 78 let. U příležitosti utkání Champions League mezi VK Prostějov
a RC Cannes v listopadu 2010 obdržel
z rukou předsedy Českého volejbalového
svazu Zdeňka Haníka nejvyšší vyznamená|70|

ní Olomouckého krajského volejbalového
svazu. Právě hvězdou RC Cannes dlouhá
léta byla a vlastně stále je Goldemundova
dcera Leona. Svou lásku k volejbalu Staniaslav přenesl na obě své dcery Leonu
i Kateřinu. Ta byla oporou družstva národní ligy žen TJ OP Prostějov, Leona jednou
z nejvýznamnějších národních reprezentantek a členkou Síně slávy Českého volejbalového svazu.
LUCIE ŠAFÁŘOVÁ VYHRÁLA TURNAJ
V QUÉBECU, po pěti letech se radovala
z pátého titulu ve dvouhře na okruhu WTA,
ve finále porazila Marinu Erakovicovou
z Nového Zélandu 6:4, 6:3. Turnaj měl dotaci 235 tisíc USD, za vítězství přibylo Šafářové 280 bodů do žebříčku WTA. Šestadvacetiletá Šafářová čekala na titul ve dvouhře
od roku 2008, kdy vyhrála ve Forest Hills.
Předtím zvítězila v Estorilu a Forest Hills
v roce 2005 a Gold Coast ovládla o rok
později. Výhrou v Québecu si vylepšila finálovou bilanci na 5:7. Šafářová hrála v Québecu finále i v roce 2009, ale tehdy v něm
proti Maďarce Melindě Czinkové neuspěla.
Letos ale prošla turnajem jistě, set ztratila pouze v semifinále v utkání s domácí
Eugenií Bouchardovou. Lucie postupně vyřadila Gruzínku Annu Tatišviliovou 6:3 a 6:2,
Chorvatku Mirjanu Lučičovou-Baroniovou
7:6 (4), 7:6(10), Američanku Lauren Davisovou 6:2, 6:4 a v semifinále domácí Eugenii
Bouchardovou 3:6, 6:3, 6:2. Právě předposlední utkání bylo pro Šafářovou na celém
turnaji nejtěžší. „Snažila jsem se hrát hodně
agresivně a to se vyplatilo. Věděla jsem,
že tady bude mít Eugenie velkou podporu
domácích fanoušků a pokud jsem chtěla
vyhrát, musela jsem podat opravdu dobrý
výkon. To se mi podařilo a formu jsem si
pak přenesla i do finále,“ těšilo Šafářovou.
ANNA KYNČLOVÁ (2000) KRALOVALA VE STROMOVCE na Eurovia Sparta
Cupu, vyhrála turnaj Tennis Europe do
14 let Eurovia Sparta Cup 2013 a spravila
si tak náladu z prohraného finále čtyřhry,
kde po boku Sáry Vančurové podlehly 8:10
v královském tie-breaku sparťanské dvojici
Kaňková-Marková. Jak postupovala hráčka
TK AGROFERT za titulem na turnaji Tennis
Europe? V prvním kole měla volno, ve druhém porazila krajanku Zikmundovou 6:0,
6:0, ve třetím kole Nizozemku Nieuwboerovou 6:0, 7:5. Od čtvrtfinále jí stály v cestě už
jen Češky – Bužková 6:3, 6:1, v semifinále
Vančurová 2:6, 6:2, 6:4 a konečně ve finále
přehrála Kaňkovou 7:6(2), 7:5.

ZLATÁ TRETRA SE STALA V UPLYNULÉ
SEZÓNĚ NEJKVALITNĚJŠÍM MÍTINKEM seriálu IAAF World Challenge podle
bodového hodnocení informačního serveru
All-Athletics.com. Podle kvality výkonů
a účasti dostal 52. ročník ostravského mítinku celkem 90.241 bodů. V celkovém pořadí
všech závodů obsadila Zlatá tretra třináctou
pozici a předstihla dva mítinky Diamantové
ligy v Oslu (89.889) a New Yorku (89.078).
Absolutní jedničkou byl mítink Diamantové ligy v Eugene (95.034). Prestižní seriál
IAAF má v současnosti čtrnáct dílů a IAAF
World Challenge patnáct. Na letošní Zlaté
tretře startovalo jedenáct pozdějších mistrů
světa z Moskvy a ve čtyřech ostravských
disciplínách se představili všichni medailisté ze šampionátu v Rusku (tyč mužů, kladivo, disk a běh na 10.000 metrů žen). Příští
ročník Zlaté tretry organizátoři připravují na
úterý 17. června 2014.
OLYMPIJSKÝ OHEŇ PRO ZOH V SOČI
byl zapálen 29. září ve starověké Olympii.
Štafeta s pochodní urazí 65 tisíc kilometrů
a bude nejdelší v historii zimních olympijských her. Soči bude XXII. zimní hry hostit
od 7. do 23. února příštího roku a společnost Česká sportovní je jedním z nejdůležitějších článků českého olympijského
zákulisí, je významným partnerem ČOV.
Pochodeň převzal jako první osmnáctiletý řecký sjezdař Joannis Antoniu, členů
štafety bude celkem 14 tisíc. Jako první
z Rusů byl vybrán slavný hokejista Alexandr Ovečkin z Washingtonu Capitals, který
si do Řecka odskočil ze závěrečné přípravy
před startem NHL. Pochodeň navštíví 2900
měst, procestuje devět ruských časových
pásem a všech 83 tamních regionů. „Tohle je začátek výpravné cesty olympijské
pochodně. Cesty, která změní Rusko navždy,“ řekl předseda organizačního výboru
olympiády Dmitrij Černyšenko. Do pořadatelské země oheň dorazil 6. října speciálním letadlem do Moskvy a následně putuje 123 dní po zemi, po železnici, ve vodě,
na saních tažených sobem, po horách, ve
vzduchu, v letadle a ve vesmíru. Tam ji v listopadu vezme posádka lodi Sojuz TMA-11.
Kosmonauti Sergej Rjazanskij a Oleg Kotov
s ní mají podniknout i výstup do volného
kosmického prostoru. Dlouhá pouť skončí
po čtyřech měsících 7. února 2014 v den zahájení her na Olympijském stadionu v Soči.
V řecké Olympii na slavnostním zapálení
ohně byl i nový šéf MOV Thomas Bach, pro
něhož to byla první služební cesta. „Jsem si
jistý, že Soči uspořádá vynikající hry,“ pro-

hlásil Bach. Organizátoři mají k dispozici na
30.000 dobrovolníků jen pro potřeby štafety
s olympijskou pochodní.
DO PRVNÍCH TŘÍD V PROSTĚJOVĚ
nastoupilo 516 prvňáčků, budou se učit
v osmi základních školách.
Děti přišla přivítat i náměstkyně primátora
Ivana Hemerková, která přišla za prvňáky
do Základní školy E. Valenty. „V letošním
roce otevíráme v Prostějově devatenáct
prvních tříd a jednu speciální na Základní a
mateřské škole v Kollárově ulici,“ upřesnila
náměstkyně primátora Ivana Hemerková.

PETRA KVITOVÁ VYHRÁLA TURNAJ
V TOKIU, získala letos druhý titul na okruhu
WTA, celkově jedenáctý v kariéře. V cestě
za triumfem na Toray Pan Pacific Open
v Tokiu (2. 369. 000 USD) Petra Kvitová
nejprve vyřadila nejlepší světovou juniorku
Švýcarku Benčičovou 7:5, 6:4, pak talentovanou Američanku Keysovou 6:2, 6:2, ve
čtvrtfinále přehrála bývalou grandslamovou
šampionku Kuzněcovovou z Ruska 6:4,
6:1 a v semifinále starší z amerických sester Venus Williamsovovou 3:6, 6:3, 7:6(2).
Ve finále dvou levorukých hráček porazila
Němku Angelique Kerberovou 6:2, 0:6, 6:3.
Finálový duel začala Kvitová výborně, hrála
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útočně, rychle vedla 3:1. V pátém gemu odvrátila dva brejkboly, od základní čáry tlačila
německou tenistku a po půlhodině mohla
zatnout pěst ve vítězné gesto, když získala
první set 6:2. Ve druhém setu nezískala ani
gem, odešla z kurtu, zklidnila se a hned ve
druhém gemu vzala soupeřce podání. Brzy
vedla 4:0, za stavu 5:2 při podání Kerberové
nevyužila dva mečboly, vzápětí při vlastním
servisu soupeřce dvojchybou darovala brejkbol na 4:5. Ale Němka ho nevyužila a Petra proměnila čtvrtý mečbol. Ve svém čtvrtém letošním finále na okruhu WTA zvedla
podruhé nad hlavu vítěznou trofej. „Tento
titul pro mě hodně znamená, potvrzuje, že
jdeme po správné cestě. Mám před sebou
ještě pár turnajů, chci si je užít a zahrát si
Turnaj mistryň. Teď jsem získala pár bodů,
tak doufám, že to vyjde,“ řekla Kvitová při
vyhlášení v Tokiu. A jak vypadá statistika
turnajových titulů Petry Kvitové? 2009:
Hobart, 2011: Brisbane, Paříž-Bercy, Madrid, Wimbledon, Linz, Turnaj mistryň, 2012:
Montreal, New Haven, 2013: Dubaj, Tokio.
TOMÁŠ BERDYCH VE FINÁLE V BANGKOGU, ani ve třetím letošním finále však
neuspěl. Na Thailand Open (567. 530 USD)
prohrál jako nasazená jednička v posled-

ním zápase s Kanaďanem Milosem Raonicem 6:7(4), 3:6 a dál je v sezoně jako
jediný z elitní desítky světového žebříčku
bez turnajového titulu. Jaká byla Berdychova finálová bilance? Před Bangkokem
prohrál Berdych v Marseille s Jo-Wilfriedem
Tsongou a v Dubaji se Novakem Djokovičem. Naposledy se radoval z titulu loni
v říjnu ve Stockholmu. V semifinále v Bangkoku Berdych porazil po výborném výkonu Francouze Gillese Simona. S ním se
utkal už poosmé a měl s ním nepříznivou
bilanci 2:5. Na turnaji ho naposledy porazil
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před pěti lety, pak ještě v Davis Cupu o rok
později. Pak však přišla série tří proher
a nyní důležité vítězství v Thajsku. Ve finále
s tvrdě servírujícím Raonicem, který dal 18
es, si Berdych vypracoval jediný brejkbol
a zároveň setbol za stavu 6:5 v první sadě.
Kanaďan ho odvrátil vítězným forhendem
a ve zkrácené hře Berdych o úvodní set
přišel. Druhou sadu rozhodl hned druhý
game, kdy Tomáš ztratil podání. „Hrál mimořádně dobře. Opravdu výborně servíroval
a nedal mi moc šancí. Celý zápas byl vlastně o dvou výměnách. Milos je zvládl lépe
a zaslouženě vyhrál,“ konstatoval Berdych
po finále. Raonic měl úspěšné především
první podání, po něm vyhrál 95 procent
míčů. Jak postupoval Tomáš do finále?
V prvním kole měl volno, ve druhém porazil
Španěla Bautistu 6:3, 6:3, ve čtvrtfinále Lu
z Thajska 7:6(7), 6:4, v semifinále Francouze Simona 6:7(5), 6:2, 7:5 a ve finále prohrál
s Kanaďanem Raoničem 6:7(4), 3:6.
BERDYCH SE VRÁTIL NA PÁTÉ MÍSTO,
KVITOVÁ NA SEDMÉ. Tomášovi pomohlo finále v Bangkoku, přeskočil opět švýcarskou legendu Rogera Federera. Petra
Kvitová se díky titulu v Tokiu posunula z 11.
příčky zpátky na sedmou. Oba zároveň udělali další krok k účasti na Turnaji mistrů či
Turnaje mistryň. Kvitová se vrátila do Top
10 po třech týdnech, postupová sedmá
příčka jí nadále patřila i pro účast na Turnaji mistryň. Jaké bylo pořadí v první desítce WTA k 30. září? 1. S. Williamsová
(USA) 12.260 b., 2. Azarenková (Běl.) 9480,
3. Šarapovová (Rus.) 7641, 4. A. Radwaňská (Pol.) 5995, 5. Li Na (Čína) 5565,
6. Erraniová (It.) 4300, 7. Kvitová (ČR) 3945,
8. Wozniacká (Dán.) 3735, 9. Kerberová
(Něm.) 3645, 10. Bartoliová (Fr.) 3622.
Další pořadí českých hráček: 32. Zakopalová 1590, 34. Šafářová 1530, 70. Plíšková
Karolina 925, 109. Zahlavová-Strýcová 619,
128. Cetkovská 484, 132. Hradecká 469,
141. Hlaváčková 446, 145. Birnerová 437,
154. Plíšková Kristýna 403. Žebříček ATP:
1. Djokovič (Srb.) 11.120 b., 2. Nadal (Šp.)
10.860, 3. Murray (Brit.) 7075, 4. Ferrer
(Šp.) 6710, 5. Berdych (ČR) 4520, 6. Federer (Švýc.) 4515, 7. Del Potro (Arg.) 4425,
8. Tsonga (Fr.) 3325, 9. Wawrinka (Švýc.)
3150, 10. Gasquet (Fr.) 3005. Další pořadí českých hráčů: 43. Štěpánek 980, 46.
Rosol 951, 86. Veselý 619, 101. Hájek 545,
176. Mertl 298, 208. Hernych 230, 223. Pospíšil 217, 297. Jebavý 146, 320. Konečný
134, 346. Lojda 118, 413. Pavlásek 91.

JAROSLAV POSPÍŠIL VYHRÁL CHALLENGER s dotací 64 tisíc eur v rumunském Sibiu a připsal si do žebříčku ATP
90 bodů. Je to pro něj třetí challengerový
titul v kariéře, ve finále porazil Itala Marca
Cecchinata (ITA) 4:6, 6:4, 6:1. Během turnaje ztratil Pospíšil jediný set, a to až ve
finále. Druhý nasazený Jan Hájek prohrál
ve druhém kole Giannessim, kterého hned
o kolo později Pospíšil vyřadil. V prvním
kole porazil Pospíšil Itala Marcona 6:3, 6:2,
ve druhém Nizozemce Schoorela 7:6(3),
6:2, ve čtvrtfinále Itala Giannessiho 6:1, 6:4,
o postup do finále přehrál Rumuna Ungura
6:1, 6:3. Pospíšil začal finále lépe, avšak od
stavu 4:2 ztratil čtyři hry v řadě a tím i celý
set. Dlouho to však českého tenistu mrzet
nemuselo, v následující sadě znovu dvakrát
sebral Cecchinatovi podání a poslal zápas
do rozhodujícího setu. Ital využil jen čtyři ze
svých sedmnácti brejkbolů, ve třetím setu
uhrál jediný game a Pospíšilovi podlehl 6:4,
4:6,1:6.
ANNA KYNČLOVÁ (2000) VÍTĚZKOU
V UMAGU, vyhrála mezinárodní turnaj Istraturist Open čtrnáctiletých TE 3. Čtvrtá
nasazená Češka ve finále porazila domácí
Petru Pupicovou 6:2 6:4. První dvě kola prošla Anna bez ztráty gemu, vyřadila domácí
hráčky Buzijaovou a Gvozdenovcičovou, ve
třetím kole přehrála jejich krajanku Kiličovou, ve čtvrtfinále Slovinku Novakovou 6:2,
6:3, v semifinále hrála opět proti domácí
hráčce Karanušičové a vyhrála po boji 5:7,
7:5, 7:6(3).
VELI LOSINJ PATŘIL TEREZE KOLÁŘOVÉ, v chorvatském rezortu Veli Losinj
vyhrála Turnaj ITF do 18 let a získala 40
bodů do světového žebříčku juniorek do
18 let. V prvním kole přehrála třetí nasazená Slovinku Marcovou 6:4, 6:4, ve druhém
vyřadila Kolářová Maďarku Meszarosovou
6:0, 6:3, ve čtvrtfinále porazila domácí Jandričovou 6:3, 6:0. V semifinále poprvé ztratila set, přesto se Slovenkou Nikolou Dolákovou vyhrála druhý a třetí set naprosto jasně
– 5:7, 6:4, 6:1. Ve finále pak Tereza porazila
krajanku Karolínu Novotnou 6:2, 6:3.
PAVLÁSEK V SEMIFINÁLE, KONEČNÝ
VE FINÁLE. Na turnaji kategorie Furures
v turecké Antalyi s dotací 10 tisíc USD
se Adam Pavlásek probojoval do semifinále, druhý nasazený Michal Konečný skončil
o stupeň výš, ve finále dvouhry prohrál s třetím nasazeným, třiadvacetiletým Takanyim
Garangangou ze Zimbabwe 4:6, 2:6. V prvním kole porazil Pavlásek Američana Do-

naldsona 4:6, 6:4, 6:2 a Konečný Iliescua
z Turecka 6:3, 6:1, ve druhém Pavlásek
přehrál Francouze Tchoutakiana 6:4, 6:1,
Konečný vyhrál nad Italem Gaiem 6:1,
7:6(6). Ve čtvrtfinále pavlásek vyřadil Nizozemce Niestena 6:4, 6:3 a Konečnému
Ital Fortuna za stavu 6:0, 3:0, zápas vzdal.
V semifinále pak došlo k duelu Konečný
– Pavlásek, Konečný vyhrál ve třech setech 2:6, 6:4, 6:4 a pak ve finále nestačil na
Garangangu ze Zimbabwe.
PO JEDEN ÁCTI LETECH opustil trenér
Miroslav Čada reprezentaci Slovenek.
Po neúspěšné kvalifikaci na ME mu nebyla
prodloužena smlouva a tak se bude věnovat jen mistrovskému VK AGEL Prostějov.
PETRA KVITOVÁ SKONČILA V PEKINGU
V SEMIFINÁLE, ve kterém nestačila na
Srbku Jelenou Jankovičovou, podlehla jí
7:6(7), 1:6, 1:6. „Jelena hrála dobře, nedala
mi nic zadarmo. Už jsem začala cítit únavu, po tolika zápasech se tomu ani nelze
divit. Tolik utkání za sebou a ještě k tomu
vyhraných jsem neměla dlouho,“ říkala Petra Kvitová. „Na konci turnaje v Pekingu už
bylo vidět, že mi docházejí síly, ale na kurtu
jsem se cítila lépe, byla jsem i docela včas
u úderů a pak můžu hrát to, co mám,“

dodala. První kolo měla Petra volno, ve
druhém porazila Američanku Lepchenkovou 2:6, 6:2, 6:0, v osmifinále Italku Erraniovou 6:4, 6:7(3), 6:3, ve čtvrtfinále Číňanku
Li Na 4:6, 6:2, 6:4 a v semifinále nestačila
na Srbku Janklovičovou. Titulem v Tokiu
a postupem do semifinále v Pekingu se
Kvitová výrazně přiblížila k účasti na Turnaji
mistryň v Istanbulu. V žebříčku sezony se
posunula na šesté místo. „Důležité je, že se
snad kvalifikuji, to byl můj cíl do konce sezony. Ale nechtěla bych tím skončit a spoko|73|

jit se s tím, že jsem se na Masters dostala.
Je to nejlepších osm hráček sezóny, každý
zápas bude boj a já se na to těším,“ řekla
Kvitová. Únava zapříčinila, že Petra musela
změnit další program a odhlásila se z turnaje v Linzi. „V Číně jsem si zranila záda a po
mnoha zápasech v řadě se potřebuji uzdravit a odpočinout si.“ Co však bylo důležité?
Titul v Tokiu a postup mezi čtyři nejlepší
v Pekingu otevřel Petře Kvitové dveře k Masters v Istanbulu.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ OSTRAVA CUP
2013 byl jednou z posledních úspěšných
příprav VK AGEL na sezónu a jednoznačně
patřil prostějovským volejbalistkám. Vyhrály
všechny čtyři zápasy shodným poměrem
3:0 a dle papírových předpokladů neměly
větší potíže s celkovým prvenstvím. Pořádající TJ Ostrava zákonitě nezapomněl na
hráčky VK AGEL i při udělování individuálních ocenění. Nejlepší blokařkou turnaje
byla vyhlášena Sara Hutinskiová a nejlepším liberem severomoravského klání se
stala Julie Jášová. V konečném pořadí obsadily další medailové posty za Hanačkami
druhý TJ Sokol Frýdek Místek a třetí PVK
Přerov, čtvrtý skončil domácí výběr TJ Ostrava a pátá příčka zbyla na tým z Pezinoku.
BOLEST ZAD NEDOVOLILA TOMÁŠI BERDYCHOVI pokračovat v Pekingu
v semifinálové duelu proti Rafaelu Nadalovi,
za stavu 2:4 v prvním setu Berdych vzdal
a Španěl se po více než dvou letech vrátil
na post světové jedničky. V Pekingu na China Open (2 315 tisíc USD) si Nadal první
místo v žebříčku ATP zajistil postupem již
do třináctého letošního finále, do kterého
se dostal přes Tomáše Berdycha, ten Španělovi vzdal kvůli potížím se zády. „Nikdy
předtím jsem nic takového neměl, je to pro
mě nové. Po jednom z míčů jsem cítil, že
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něco je špatně. Cítil jsem jen bolest,“ přiblížil své pocity Berdych. V prvním kole porazil
Španěla Andujara 6:4, 6:1, ve druhém kole
mu vzdal Rus Davyděnko, ve čtvrtfinále se
Berdychovi postavil Američan Ister. Jeden
z nejlépe podávajících hráčů na okruhu
ATP však neměl šanci, Berdych vyhrál 7:5,
6:2, pětkrát vzal Američanovi servis. Přes
porážku v semifinále si Berdych pojistil pozici pátého hráče světového žebříčku ATP.
NEJLEPŠÍ JUNIOŘI EVROPY se představili na Tennis Europe Junior Masters 2013
v italském Reggio Calabria, v každé věkové kategorii se zúčastnilo osm nejlepších.
TK AGROFERT tam měl zastoupení mezi
nejlepšími mladými Evropany do 16 let,
Daniel Orlita se navíc probojoval až do finále! V prvním kole vyřadil Němce Henninga 6:4, 7:5, ve čtvrtfinále Srba Miličeviče
a ve finále prohrál s Maďarem Mate Valkuszem 2:6, 1:6.
PROSTĚJOV STÁRNE, na 100 dětí připadá 131 seniorů! Vyplynulo to z komunitního
plánování a ze studií, které se na radnici
provádějí od roku 2008. Město úzce spolupracuje se Střediskem sociálních služeb
v Jeseníku. „Je hotova sociálně demografická analýza města Prostějova, která potvrdila, že klesá počet obyvatel, k 1. lednu tohoto roku to bylo pouze 44.184 osob, roste
nám průměrný věk občanů, na 100 dětí již
dnes připadá 131 seniorů. Husákovy ročníky už, bohužel, odrodily, z čehož vyplývá,
že teď budou potřeba zejména domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců,
asistenční služby, budou se zvyšovat nároky na důchody i lékařské služby. Na to vše
se budeme muset připravit. To nejsou zrovna optimistické závěry,“ konstatovala náměstkyně primátora Alena Rašková. Největší hrozbou pro město Prostějov je skutečně
další očekávaný přírůstek seniorů. „Pomalu
nám začínají do důchodu dospívat silné
poválečné ročníky. Je znát evidentní zájem
o menší a snadno dostupné byty. V současné době máme v domech s pečovatelskou
službou umístěno 338 obyvatel a na stole
252 žádostí,“ dodala Rašková. Prostějov
nepodceňuje ani nárůst osob ohrožených
sociálním vyloučením.
BARBORA KREJČÍKOVÁ (1995) VYHRÁLA v Chorvatsku turnaj ITF, získala v Solinu
svůj druhý titul mezi ženami. Na podniku
s dotací 10 tisíc dolarů na antuce v chorvatském Solinu potvrdila pozici nasazené
jedničky, když ve finále porazila 6:2, 6:2 krajanku Terezu Malíkovou. Na stejném turnaji

se Gabriela Pantůčková (1995) probojovala
do semifinále dvouhry a spolu s Domikou
Paterovou se dostaly do finále čtyřhry,
v kterém podlehly dvojici Herdzelasová
(BaH), Kolelesová (SVK) 6:7(4), 3:6. Jak
obě tenistky postupovaly ve dvouhře?
V prvním kole Krejčíková porazila Srbku
Radosavljevičovou 7:6(2), 6:2 a Pantůčková přehrála třetí nasazenou Slovenku
Juhaszovou 6:3, 6:2. V dalším kole Krejčíková vyřadila Chorvatku Basicovou 6:0, 6:2
a Pantůčková Němku Vorihovou 6:2, 6:3.
Ve čtvrtfinále pokračovaly obě naše mladé
tenistky v dobrých výkonech, Krejčíkové
nestačila Jokicová (BaH) 6:0, 6:2 a Pantůčkové Chorvatka Fettová 3:6, 6:7(2), 7:6(1).
Gabriela v rozhodujícím tiebreaku vyhrála
naprosto jasně. Do semifinále proti Krejčíkové pak už nenastoupila.
SMETANOVY SADY BYLY SLAVNOSTNĚ
OTEVŘENY veřejností, stalo se to symbolicky v první polovině října. Za účasti
náměstků primátora města, ředitele zhotovitelské firmy Strabag Ladislava Jančíka
a sponzorů se ve středu 9. října „otevřela“
veřejnosti brána do Smetanových sadů.
„Je hotová stavební část parku, kde jsou
dokončeny inženýrské sítě, závlaha, osvětlení, jsou zpevněné plochy a byla zrealizována částečná výsadba stromů a keřů. Zbývá dosadit zbytek zeleně a přibude plot,“
konstatoval náměstek primátora Zdeněk
Fišer, který se spolu s prvním náměstkem
Jiřím Pospíšilem a náměstkyněmi Ivanou
Hemerkovou a Alenou Raškovou slavnostního přestřižení pásky zúčastnil. Kvůli vegetačním podmínkám, tedy aby se stromy ujaly, se bude dosazovat do konce listopadu
ještě 120 listnatých stromů a 25 jehličnanů.
„Hodně jsme diskutovali o druzích stromů
nejen stran alergenů, na něž bylo poukazováno. Nakonec došlo k zamítnutí prvotního návrhu vysadit lípy i proto, že v době
květu a medování by nebylo možné si pod
ně sednout kvůli velkému množství pylu. Po
dlouhých diskusích jsme se rozhodli pro 34
javorů,“ dodala náměstkyně Ivana Hemerková. Smetanovy sady budou složit odpočinku a relaxaci.
ADAM PAVLÁSEK NENAŠEL SOUPEŘE
na turnaji kategorie Futures v Antalyi, vyhrál
turnaj s dotací 10 tisíc dolarů, na cestě za
titulem neztratil ani set. V prvním kole pátý
nasazený Pavlásek vyřadil Ukrajince Alekseenka 7:5, 7:6(0), ve druhém přehrál Jevsejeva z Kazachstánu 6:2, 6:4, ve čtvrtfinále
jeho krajana Popka 6:1, 6:1, v semifinále

porazil Inda Gunneswarana 6:1, 6:4.
Ve finále nastoupil Pavlásek proti sedmému
nasazenému Niestenovi z Nizozemska a vyhrál 6:1, 6:4.
PROPAGACI MĚSTA PROSTĚJOV SVĚŘILI RADNÍ TK PLUS, která porazila konkurenty ve druhém vypsaném tendru. Marketingová agentura získala zakázku ve výši
čtrnácti milionů korun. „Výběrová hodnotící
komise, složená ze sedmi členů, jednomyslně doporučila jako vítěze TK PLUS,“ potvrdil primátor Prostějova Miroslav Pišťák
a dodal, že komisi tvořili zastupitelé napříč
politickým spektrem a pracovníci radnice.
Kromě prostějovského primátora v ní zasedal jeho náměstek Jiří Pospíšil (ODS),
zastupitelé Jaroslav Čížek (KSČM) a Václav
Kolář (TOP 09). Dalšími členy byli zaměstnanci magistrátu, konkrétně právnička Květa Olašáková, tajemník Lubomír Baláš a vedoucí oddělení veřejných zakázek Roman
Sedláček. Rozhodující nebyla jen cena, ale
také rozsah nabízených služeb. „Nešlo jen
o cenu, ale i o to, co zájemci z hlediska marketingu nabídli,“ uvedl Miroslav Pišťák a dodal, že důležitý
byl i počet akcí
s mezinárodním
významem, na
kterých bude
mít město reklamu. „Ohledně
rozsahu
marketingové
propagace pak
půjde
především o rozsah
a umístění plošné reklamy, poté
o rozsah a četnost prezentace
města v tištěných materiálech a časový rozsah a četnost
prezentace v mediích,“ sdělil prostějovský
primátor. Radní se už dříve shodli na tom,
že marketing a propagace města jsou
nutné. „Chceme, aby jméno města bylo vidět v rámci regionu, Moravy i celé České
republiky. Pak by mělo být vidět i při mezinárodních akcích, protože Prostějov chceme propagovat i za hranicemi republiky,“
nechal se slyšet náměstek primátora Jiří
Pospíšil. TK PLUS se bude o zviditelnění
města starat další čtyři roky. „S jejich službami jsme vždy byli a jsme spokojeni,“ dodal primátor. Tendr začíná běžet od ledna
příštího roku.
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Co připravujeme?
Finále Davis Cupu
Aplaus
Champions League
Večer mistrů
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Extraliga

JSME OPĚT VE FINÁLE DAVISOVA
POHÁRU! Na začátku února jsme vyhráli v Ženevě se Švýcarskem 3:2, v dubnu
v Astaně s Kazachstánem 3:1 a v semifinále v pražské O2 Aréně jsme porazili Argentinu 3:2. Český tým čeká od 15. až 17.
listopadu finále v Srbsku, marketingová
společnost Česká sportovní, která zápasy
reprezentace zajišťuje, se na něj připravovala už týdny před semifinálovým duelem.
„Přáli jsme si Kanadu, ale reálně jsem viděl
ve finále Srbsko s Djokovičem. Budeme
hrát venku a to chce vždy pečlivou přípravu.
Není to nic jednoduchého, ale jsme rádi, že
v poslední době máme celkem pravidelně
takové starosti. Je to další obrovský úspěch
českého tenisu a jsem nesmírně rád, že
můžu být u toho,“ pronesl bezprostředně
po postupu šéf České sportovní Miroslav
Černošek, který se přiznal, že ještě před
srbským postupem už objednal pro své obchodní partnery i fanoušky letecký speciál
a hotel v Bělehradu.... „Jsme profesionálové. A musíme být o krok dopředu,“ pousmál
se Černošek, byť sportovně si všichni přáli
Kanadu. „To je pravda. Na druhou stranu,
ekonomicky je jasně výhodnější Srbsko,
to je zřejmé. Věřím, že kluci se tam o tu mísu
porvou,“ dodal spokojený majitel společnosti Česká sportovní Miroslav Černošek.
Náš tým se se Srby střetne potřetí za čtyři
roky. V roce 2010 jsme prohráli v Bělehradě
2:3, i když jsme po čtyřhře vedli 2:1, loni ve
čtvrtfinále jsme v O2 Aréně vyhráli 4:1. Srbové se radovali jen tehdy, když nastoupil
Novak Djokovič, bez něj neměli v Praze pražádnou naději. Letos se ve finále první hráč
světa určitě představí, velkou srbskou slávu
si nemůže nechat ujít, kapitán Jaroslav Navrátil přesto věří, že v Bělehradě by mohla
cesta k zisku druhé Salátové mísy v řadě
vést osvědčenou českou cestou – přes
dvojku soupeře a výhru ve čtyřhře.

konci října ve dvou hodinách sehraje celou
Shakespearovu tvorbu v představení nazvaném Souborné dílo Wiliama Shakespeara
ve 120 minutách. Část výtěžku z Aplausu
připadne stejně jako v minulých letech
studentskému Divadlu Point při Gymnáziu
Jiřího Wolkera. Nabitý program letošní divadelní přehlídky Aplaus 2013 zahájila inscenace Testosteron prostějovského Divadla
Point. Představení ověnčené řadou cen
z festivalů vzbudí všude, kam s ním Point
zavítá, mimořádnou diváckou pozornost
a nejinak tomu bylo i tentokrát.

ŠESTÝ ROČNÍK DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY
APLAUS opět nabídl vynikající představení, ve kterých se představily velké herecké
osobnosti – Juraj Kukura, Veronika Žilková,
Jan Vondráček, Miroslav Táborský, Ivana
Hloužková a další. Pořadateli Aplausu 2013
jsou marketinková společnost TK PLUS
a Městské divadlo v Prostějově. Organizátoři tentokrát sáhli do repertoáru Činoherního klubu Praha, který představil inscenaci Kukura, brněnského divadla Husa na
provázku, který přijel s Tichým Tarzanem,
a pražského Divadla v Dlouhé, které na

v základní skupině vyrovnané souboje se
Schwerinem, uvidíme. A tajným snem je
hlavně doma zaskočit i jednoho ze dvou
favoritů,“ říká šéf prostějovského volejbalu
Petr Chytil. „Vnitřně jsem přesvědčený, že
máme letos lepší tým než v loňské sezóně.“
VK AGEL Prostějov vstoupil také do domácí nejvyšší soutěže UNIQA extraligy a bude
obhajovat i vítězství v Českém poháru.

VK AGEL PROSTĚJOV BUDE UŽ POŠESTÉ startovat v nejprestižnější týmové
soutěži Champions League. Jaký je jízdní
řád prostějovského AGELU? Začíná 23.
října v Istanbulu na palubovce velkého favorita klubu Eczacibasi, 30. října budou prostějovské volejbalistky hostit RC Cannes a
27. listopadu SC Schwerin. Hned v dalším
týdnu se utká VK AGEL ve Schwerinu,
11. prosince poletí do Cannes a 17. prosince uzavře svůj start ve skupině D doma
s týmem Eczacibasi Istanbul. „Přípravné
turnaje ukázaly, že by bylo reálné svést

VEČER MISTRŮ SE BUDE LETOS KONAT UŽ PODVANÁCTÉ, bude co slavit,
na pódiu se bude lesknout pětinásobné
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Prostějovská cesta extraligou
1993 – postup do první ligy
1994 – postup do extraligy
1995 – TK AGROFERT Prostějov
1996 – TK AGROFERT Prostějov vítězí na dvorci, na základě rozhodnutí VV
ČTS byla utkání Hingisové kontumována, v doplňkovém finále vyhrál TK Přerov
ESTA
1997 – TK SEZOOZ Prostějov
1998 – TK SEZOOZ Prostějov
1999 – TK AGROFERT Prostějov
2000 – TK Sparta Praha.
2001 – extraliga se nehrála, ČR hrála barážový duel v Davisově poháru
2002 – TK AGROFERT Prostějov
2003 – TK Česká sportovní
2004 – TK Česká sportovní
2005 – TK NERIDÉ
2006 – TK NERIDÉ
2007 – TK AGROFERT Prostějov
2008 – TK AGROFERT Prostějov
2009 – extraliga se nehrála, ČR postoupila do finále DC
2010 – TK AGROFERT Prostějov
2011 – TK AGROFERT Prostějov
2012 – TK AGROFERT Prostějov
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mládežnické týmové zlato! Loni navíc byly
hned vedle pódia vystaveny nejslavnější
trofeje – Davisův pohár a Fed Cup, určitě
to byla motivace do dalšího tréninku. „Kluci
a holky, ahoj, dnešní večer je o vás“ zdraví už
pravidelně Miroslav Černošek především ty,
kterým je slavnostní večer určen. Poděkuje
tradičně rodičům, bez jejichž obětavosti by
se žádný talent nemohl rozvíjet, stejně jako
vstřícným obchodním partnerům.
EXTRALIGOVÝ TITUL MŮŽE KORUNOVAT ZLATOU SÉRII v týmových soutěžích,
TK AGROFERT letos vybojoval v týmových
sout
ěžích všech pět mistrovských
titulů, od minitenisu až k titulu mistrů ČR
v dorostu. Ve hře je ještě poslední mistrovský týmový titul – extraligový! „Od roku
2007 kralujeme české extralize a uděláme všechno pro to, abychom získali i titul
nejlepšího českého týmu dospělých,“ říká
ředitelka tenisových projektů TK PLUS
Petra Černošková. Česká Tenisová extraliga 2013 byla rozlosována v druhé polovině května v Praze na Štvanici a uskuteční
v termínu 13. – 19. prosince. Herní systém
zůstává stejný jako v loňském roce, tedy
dvě semifinálové skupiny, které se budou
hrát v Milovicích a Liberci. Z těchto skupin
postupuje vítěz do dvou finálových skupin
– v Přerově a Prostějově. Jaké je složení
semifinálových skupin? Milovice: LASVIT,
TK NERIDÉ a TK Spartak Jihlava, vítěz
postupuje do finálové skupiny v Přerově.
Liberec: LTK Liberec, LTC Pardubice, TFC
PURUM Mariánské Lázně, vítěz postupuje do skupiny Prostějov. A složení finálových skupin? Přerov: TK Precheza Přerov,
I. ČLTK Praha, vítěz skupiny Milovice. Prostějov: TK AGROFERT Prostějov, TK Sparta
Praha, vítěz skupiny Liberec. Finále se pak
hraje 19. 12. v Prostějově.
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Kvalita prověřená časem
Quality Through The Ages
Ko n t i s l i t K y :: b lo K y :: b r a m y :: s o c h o ry :: Ko l e j n i c e :: d r o b n é Ko l e j i vo
:: ú h e l n í K y r ov n o r a m e n n é :: K r U h ovÁ , Č t v e r covÁ a Š e s t i h r a n n Á o c e l
:: t yČ e ta Ž e n é a lo U Pa n é :: Plo c h Á a Š i r o K Á o c e l :: vÁ lcova n ý d r Át
:: b e to n Á ř s K Á o c e l :: o c e lov é b e z e Š v é t r U b K y
c a s t b lo o m s a n d b i l l e t s :: b lo o m s :: s l a b s :: b i l l e t s :: r a i l s
:: r a i lWay acc e ss o r i e s :: e Q Ua l a n G l e s :: r o U n d, s Q Ua r e , a n d h e X aG o n a l s t e e l
:: d r aW n a n d Pe e l e d ba r s :: s e a m l e ss s t e e l t U b e s :: W i r e r o d s
:: Fl at ba r s a n d U n i v e r sa l Pl at e s :: r e i n F o r c i n G ba r s
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