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Vážení sportovní přátelé, 

určitě by si každý přál, aby ten jeho život byl jako z oscarového filmu, prostě
skvělý příběh s tím nejlepším koncem. Ale to se podaří jen málokomu. I proto 
jsem se už dávno naučil hledat kolem sebe spíše optimismus než smutek,  
i když dobře vím, že se to vždycky nedaří. A když vám pak na rameno sáhne 
studená ruka životních trablů, ještě více si uvědomíte – jakou cenu má i to 
nejmenší lidské přátelství.

Byl to dobrý rok. Naše společnost byla organizátorem řady významných 
akcí, při kterých udělala radost mnoha obyčejným lidem a také pomoh-
la tisícovkám nemocných, především dětem. Jsme rádi, že k tomu máme 
možnosti a sílu.

Jsme hrdí na to, že jsme 
my – spolumajitelé, za-
městnanci i sportovci TK 
PLUS šířili prostřednictvím 
tenisového, basketbalové-
ho i volejbalového klubu 
dobré jméno Prostějova, 
Olomouckého kraje i celé 
České republiky.

Co mi nejvíc ulpělo v myš-
lenkách na končící rok? 
Především stovky sportov-
ně nadaných dětí v mno-
ha našich týmech – jejich 
výkony, radosti, úspěchy! 
Ale také skvělý atletický 
mítink Zlatá tretra, vynikají-
cí tenisový turnaj UniCredit 
Czech Open, už podeváté 
se u nás konalo juniorské 
mistrovství světa družstev, basketbalisté skončili v Mattoni NBL na výborném 
stříbrné stupni. TK AGROFERT po pěti letech opět v prostějovských klubo-
vých barvách vyhrál tenisovou extraligu, Berdych, Šafářová či bikrosařka 
Horáková patří k nejlepším na světě. Tomáš spolu Radkem Štěpánkem, mohl 
bych v určité nadsázce říct – v prostějovském tenisovém drezu –  porazili  
v nabité SAZKA Aréně Švýcarsko i s vynikající světovou jedničkou Rogerem 
Federerem.

Teď mi dovolte malé odbočení – v prosinci skončily oslavy sta let založení 
Národního domu. Ta secesní nádhera znamenala a znamená pro celou 
naši rodinu opravdu hodně a mám nádherný pocit, že jsme jako firma 
i já osobně mohli být součástí tohoto dějinného připomenutí. Poděkování 
zaslouží všichni, kteří se o oslavy stých narozenin zasloužili.

Jsem šťastný, že je kolem nás stále více prestižních českých firem, že 
se z obchodních vztahů zrodila upřímná kamarádství, mnohé společnosti 
podporují projekty TK PLUS už více než deset let. 

Snad se nebudou zlobit, že je nebudu jmenovat. Ale určitě si budu všechny 
vaše tváře připomínat v čase Vánočním i Novoročním a budu snít v těchto 
svátečních dnech o tom, že s námi vydržíte co nejdéle.

Díky všem, co jste nám pomáhali a pomáháte. Máme hodně plánů a budu 
šťastný, když se na jejich naplnění budete podílet. Ano, je to tak – přátelé  
si vždycky cestu najdou.

Krásné Vánoce, hodně zdraví a štěstí. 

A na některém ze sportovních zápolení, sportovištích či na baru našeho 
domečku nebo ve V.I.P. prostorech v roce 2008 nashledanou...

                                                                                         Dr. Miroslav Černošek,
                                                                                                                         jednatel TK PLUS
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Andrej

O Andreji Babišovi se píše skoro pořád a zdálo by se, 

že patří k nejznámějším u nás. On ale rozhodně netou-

ží po slávě, zájmu médií a věhlasu, který se ve vteřině 

může postavit proti vám. Stojí za společností AGROFERT 

Holding, která je počtem firem a velikostí tržeb jednou 

z největších českých privátních firem. „Hlásíme se k tomu, 

že jsme vše vybudovali na základě know how českých 

a slovenských manažerů a s podporou bank,“ říká Ing. 

Andrej Babiš. Kdo o něm říká, že je skromný, má pravdu.

I tenisovou radost 
prožívám potichu

Babiš
Ing. Andrej Babiš (1954), 
Slovák s českým občanstvím 
vystudoval Vysokou školu 
ekonomickou v Bratislavě, 
ukončil ji v roce 1978. Poté 
začal pracovat ve společ-
nosti Chemapol Bratislava, 
ze které se později stala 
společnost Petrimex. V této 
společnosti byl až do roku 
1995. V letech 1985 – 1991 
působil v Maroku jako de-
legát společnosti Petrimex. 
V roce 1993 stál u založení 
společnosti Agrofert, která 
vznikla z důvodu rozdělení 
Československa, podniká 
v chemii, zemědělství 
a potravinářství. Působí 
především v Evropě, ale 
zastoupení má na celém 
světě. Počtem firem 
a velikostí tržeb je Agrofert 
Holding největší ryze česká 
privátní firma. „Hlásíme se 
k tomu, že jsme vše vybu-
dovali na základě know 
how českých a slovenských 
manažerů a s podporou 
bank,“ říká Ing. Andrej Babiš. 
Skupina zvýšila v loňském 
roce čistý konsolidovaný zisk 
na 3,8 miliardy korun. O rok 
dříve vydělala 3,63 miliardy 
Kč. Konsolidované tržby 
Agrofertu činily loni 
72 miliard korun.
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Pamatujete si na chvíli, kdy za vámi do 
kanceláří vaší firmy na Václavském 
náměstí přišel Miroslav Černošek? 

„Určitě, to víte, že si na to vzpomínám. Měli jsme 
tam pronajaté čtyři místnosti, v jedné jsem měl 
kancelářský stůl, postel, sedací soupravu, vedle 
sprchu, ano, tam jsme začínali, tam jsem i byd-
lel.“

Podíleli jste se tehdy na premiérovém 
ročníku NOKIA Cupu, startovala na něm 
i třináctiletá Martina Hingisová, pro ni to 
byl jeden z prvních startů na turnaji žen  
a většina tenisových expertů v ní viděla 
budoucí světovou jedničku. Byl to v té 
době váš první tenisový sponzoring? 

„V České republice určitě, ale k tenisu mám 
opravdu dlouhodobý vztah. Moje maminka mě 
nechala zapsat do tenisové školy, chodil jsem  
v Bratislavě na kurty Slovanu, to byl v té době 
největší a nejznámější klub na Slovensku. Tam 
jsem také začal sbírat míčky, dostával jsem teh-
dy pětikorunu za hodinu, to byl pro nás kluky vel-
ký kšeft. Na Slovanu se konal i velký turnaj, hráli 
tam mj. Rod Laver, John Newcombe, Ilie Nasta-
se, ještě to mám někde doma vystřižené, pama-
tuji si, jak jsem sháněl jejich podpisy. Chodil jsem 
tehdy hrávat také s Oliverem Karlíkem, navíc  
s námi hrával i jeho bratr, oni pak pokračovali, 
ale já už tam tolik nechodil. Oliver pak byl dru-
hým dorostencem na celostátním žebříčku za  
Šmídem, byl mistrem Slovenska, hrával Galeák.“

A tím pro vás tenis skončil?

„To v žádném případě, ještě jsem si s kamarády 
občas zahrál a pak jsem se skoro zákonitě stal 
– možná trochu nenormálním – tenisovým rodi-
čem, který si chvíli myslí, že jeho dítě bude patřit 
mezi nejlepší. Dcera Adriana začala hrát tenis, 
a když jsem pak od roku 1985 pracoval šest let  
v Maroku, stala se i trojnásobnou mistryní Maro-
ka v kategoriích do dvanácti let. Hrávali jsme ve 
vojenském klubu OM v Rabatu, v něm byl čle-
nem i bývalý vynikající hráč Karim Alami. Dce-
ra občas hrávala i s bratrem současného ma-
rockého krále, to byl tehdy syn krále Hasana II.  
Pamatuji si, že ho nikdy moc nešetřila, dcera  
v té době hrávala docela dobře a jednou 
dokonce přijelo z královského paláce auto  
s bodygardy a přivezlo jí dárek od prince – psa. 
Jmenoval se Zulu, měl královský veterinářský 
certifikát a v něm bylo napsáno, že majitel psa
je SAR Moulay Rachid a kolem plno razítek krá-
lovského veterináře. Ten papír jsem měl občas 
u sebe, a když jsem měl problémy s policajty či 
celníky, tak vždycky zaručeně zabíral. Vy znáte 
syna krále? říkali a všechno bylo vyřízené... Toho 
psa jsme měli patnáct let a skonal před pár 
lety.“

A váš tenis?

„Nechodil jsem na oběd a o polední přestávce 
jsme pravidelně hrávali. Nahazoval jsem dceři  

a musím přiznat, že jsem v duchu věřil, že se to 
naučí. V Maroku patřila ve svých kategoriích 
mezi nejlepší. Ale že bych byl nějaký zarputilý ro-
dič, to zase ne. Pamatuji si, jak se jednou na Slo-
vanu na čtyřce mlátili rodiče při čtyřhře svých 
dětí, tak takhle složité to se mnou nikdy nebylo 
Ale věřte, moc dlouho mi trvalo, než jsem po-
chopil, jak to v tenise funguje. Uvědomil jsem si, 
že o tenisových kariérách rozhoduje mnohem 
víc věcí a mnohé z nich ani nemůžete ovlivnit. 
Že je to o dětské psychice a genetice a co je 
nejdůležitější – především musí chtít dítě samo  
a ne jen jeho rodiče. Pro ně je to jen zbožné 
přání. A když jsem se vrátil z Maroka, přemýšlel  
jsem - jak dál s tenisem mé dcery. Ale už to také 
bylo o něčem jiném - nové společenské pod-

mínky, zdálo se mi, že dcera už nemá tenis na 
prvním místě, ale přesto – když jsme jeli na dovo-
lenou, hledal jsem trenéra a byl mi doporučen 
Igor Moška.“

Tím začalo i vaše další působení v teni-
se?

„Igor tehdy pracoval v Omnii, hrával ve Slávii STU 
Bratislava, měli v kanceláři štos nezaplacených 
faktur za vodu. Víte, jak ten klub vznikl? Někdo 
přijel a vysypal na louku několik aut asfaltu, 
ten se rozhrnul, vyrovnal se a nalajnovaly se 
tam kurty. Pak jsem jim sehnal nějakou reklamu  
a následně zajistil podporu v miliónových  
částkách.“

Jste majitelem Slávie STU Bratislava?

„Ne, to ne. Jsem jeho předsedou, dnes už spí-
še asi čestným předsedou, klub má jméno 
naší firmy, zažil jsem v něm hodně zajímavého 
a samozřejmě jsme tam společně udělali i hod-
ně práce. Pamatuji si, jak za námi přišli rodiče 
Daniely Hantuchové a prosili nás, abychom jí 
vzali z Matadoru k nám. Bylo jí tehdy osm... Zažil 
jsem tam Čatára, ten byl ve své době světovou 
juniorskou dvojkou, Rios byl tehdy první. Líbilo se 
mi, jak to Igor Moška dělá, jak se snaží, aby klub 
rostl a měl stále větší prestiž, jak se Hantuchová 
pod vedením trenéra Bulka zlepšuje, hráli za nás 
Krošlák, Habšudová, ale viděl jsem také – jak se 
někteří tenisté měnili, když to někam dotáhli... 
Když se ale dnes podívám zpátky, tak se tam 
opravdu hodně udělalo, měli jsme nespočet 
brigádnických hodin, bylo to tehdy tak nějak 
samozřejmé, prostě to za nás nikdo neudělal. 
Vysázeli jsme tam spolu snad všechny borovice  
a túje, postavili jsme bazén, tribunu... Igor Moš-
ka je určitě jeden z mých nejlepších kamarádů  
a myslím si, že i díky jemu se slovenský tenis do-
stal tam, kde v současné době je. Před dvěma 
lety bylo Slovensko ve finále Davisova poháru 
a prohrálo těsně s Chorvatskem, před pěti lety 
vyhrálo Fed Cup. Hantuchová je v desítce, Hr-
batý byl těsně za ní. Ale je to všechno o lidech. 
Jako to Moška vybudoval na Slovensku, tak  
to udělal Černošek v Prostějově.“

Chci, aby kluby prosperovaly a dávaly možnost k do-
konalému tenisovému vyžití.

Není v České republice 

firma jako AGROFERT  

Holding, která by stála  

za více než třemi stovkami 

tenisových titulů v mládež-

nických kategoriích  

a v soutěžích dospělých 

nebo ocenění v anketě 

Zlatý kanár.
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Vaše firma AGROFERT je stále oficiál-
ním partnerem Slovenského tenisového  
svazu?

„Snažil jsem se od začátku pomáhat Slávii STU 
Bratislava a pak to šlo dál –  ke Slovenskému 
tenisovému svazu. Mám rád tenis, zažil jsem  
s ním hodně pěkných chvil a tak mi to připadalo 
docela přirozené. Jako firma jsme se rozrůstali
a sponzorovali i více klubů. Vedle bratislavské-
ho to byl především Prostějov, ale také Precolor 
v Přerově, sponzorujeme I. ČLTK Praha, dávali 
jsme také finanční prostředky i do klubu v Mari-
ánských Lázních. Tenis je z hlediska sponzoringu 
pro nás nejméně náročný, sám osobně jsem 
se nikdy nechtěl přes sport nějak realizovat či 
zviditelňovat. Například, koupili jsme Duslo Šala, 
byl u toho také fotbalový mančaft, pro někoho 
by to byl určitě dobrý potenciál ke zviditelnění, 
dokonce tam snad prý byl nějaký dobrý hráč, 
kterého pak koupila pražská Sparta nebo ně-
jaký jiný významný klub, ale mě to prostě nic 
neříká. Někdo se prostě přes toto realizuje, 
chodí na zápasy, všichni to o něm vědí, dává to  
i ve známost, ale já takový nejsem. Když se daří  
tenisovým klubům, kterým pomáháme, tak  
z toho mám samozřejmě radost, ale není to pod-
stata – proč to děláme. Chci, aby kluby prospe-
rovaly a dávaly možnost k dokonalému teniso-
vému vyžití. Ty úspěchy jsou vždycky navíc.“

Na prvním turnaji NOKIA Cup jste hrál  
i turnaj osobností, Mirek Černošek o vás 
říká, že jste dobrý deblový parťák, dva-
krát jste spolu dokonce porazili pár prof. 
Klaus – Velek. Ale také přidává, že jste na 
dvorci neobyčejně houževnatý a nerad 
prohráváte.

„To je pravda, opravdu nerad prohrávám, ale 
na druhé straně to zase nijak neprožívám. I teni-
sovou radost prožívám potichu. Víte, nejsem typ 
na nějaké velké centrální dvorce a reflektory,
spíš mi vyhovují dvorce někde v ústraní, navíc 
jsem měl celé léto problémy s tenisovým lok-
tem, ten mě moc trápil. Pavel Kolář mi hodně  
pomohl.“

Když se hraje fedcupový zápas či by se 
hrál duel DC Česko – Slovensko, komu 
fandíte?

„Mám dvě české a dvě slovenské děti, české  
i slovenské občanství. Narodil jsem se na Sloven-
sku a žiji v Čechách. Víte, tohle je taková zvláštní, 

trochu schizofrenní situace, ale v takových zá-
pasech se řídíte i podle toho, kdo hraje. K mno-
hým hráčům a hráčkám mám větší a upřímnější 
vztah a podle toho vypadá i má náklonnost. Ale 
na druhé straně – já zase nejsem takovým fan-
dou, abych to nějak intenzivně prožíval. Když se 
hraje pěkný tenis, tak mi to dělá radost, ale že 
bych se nějak trápil, tak to určitě ne a vždycky 
můžu říct, že naši vždy vyhrají.“

A co velké světové tur-
naje? Na které zápasy 
se nedá zapomenout 
nebo na které rád 
vzpomínáte?

„Viděl jsem US Open, 
Roland Garros, byl jsem 
dvakrát ve Wimbledonu, 
podruhé mě na finále
mužů pozvala jedna vý-
znamná světová banka. 
Určitě to bylo vždycky 
velice zajímavé, ale těž-
ko bych nyní jmenoval 
nějaké velké zápasy či 
tenisty, které jsem viděl. 
Když přijíždíte na turnaj  
v závěru, tak stejně vždyc-
ky vidíte ty nejlepší, kteří 
se dostanou do semifinále či finále. Turnaj v Pa-
říži mi ale byl vždycky bližší už tím, že mluvím do-
cela dobře francouzsky a to pak všechno i lépe 
prožíváte. Nebyl jsem v Austrálii, i když všichni 
říkají, že grandslamový turnaj v Melbourne patří 
k nejkrásnějším. Ale opravdu, mám málo času. 
Třeba jsme dlouhá léta sponzorovali český olym-
pijský tým a ani jednou jsem nebyl na olympiá-
dě. Už už jsem se připravoval loni na cestu do 
Turína, ale nakonec jsem dal přednost lyžování 
s rodinou.“

Kolik času máte na své sportování?

„Málo a chtěl bych ho mít víc. Ale snažím se 
doma pravidelně cvičit. Třikrát týdně s trenérem 
a během víkendu sám. Dá se říct, že mám silnou 
vůli.“

Vaše firma AGROFERT prostřednictvím TK
PLUS spolupracovala s Janem Železným, 
Černošek vám nabídl filozofii – česká
cesta atletiky, česká cesta chemie. Želez-
ný byl také ambasadorem mítinku Zlatá 
tretra, kterému vaše firma pomohla vrá-
tit bývalou slávu a byla také titulárním 
partnerem mítinku. Jaká byla spolupráce  
s Janem Železným? V roce 2001 jste řekl: 
„Podporujeme jej, protože si myslím, že 
je to jeden z nejlepších atletů na světě, 
a také proto, že naše firma s ním má 
společné vlastnosti.“

„Jaké společné vlastnosti to byly? Cílevědomost, 
důslednost, vytrvalost, ale hlavně to, že se ne-

vzdáváme. Honza Železný se také nikdy nevzdá-
val, i když měl třeba velké zdravotní problémy  
a nedařilo se mu. Vždycky se dokázal zvednout. 
Já jsem třeba také udělal ve své ekonomické 
kariéře hodně profesních chyb a dělám je asi 
dál, ale když máme nějaký cíl, tak se i přes ty 
chyby k němu snažíme dostat a udělat pro 
jeho dosažení maximum. Honza Železný měl 
také před sebou cíl a skoro pokaždé k němu  

Cílevědomost, důslednost, vytrvalost, ale hlavně to, že 
se nevzdáváme. To jsou naše vlastnosti.

TOP 15 firem podle tržeb  
za rok 2006
1. ŠKODA AUTO a.s. 

2. ČEZ, a. s. 

3. UNIPETROL, a.s. 

4. RWE Transgas, a.s. 

5. FOXCONN CZ s.r.o. 

6. AGROFERT HOLDING, a.s. 

7. Telefónica O2 Czech 

Republic, a.s. 

8. MORAVIA STEEL, a.s.

9. SIEMENS Group ČR 

10. Toyota Peugeot Citroën 

Automobile Czech, s.r.o. 

(Podle Sdružení CZECH TOP 

100)
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došel. Ta cesta byla většinou hodně složitá a on  
nacházel řešení. Stejné je to i s naší firmou. 
Snažili a snažíme se to dělat stejně.“

Máte v sobě sílu – přiznat chyby a poučit 
se z nich? 

„Učím se z nich každý den a nezáleží na tom, 
kolik je vám let. Pořád můžete získávat nové  
zkušenosti.“

Přiznávají se chyby – s přibývajícím  
věkem – hůř?

„Ne, to určitě ne. Umím to přiznat veřejně, ne-
dělá mi to žádné problémy. Nejhorším mým roz-
hodnutím bylo první kolo privatizace Unipetrolu 
a tím, že jsem ho tehdy nekoupil, jsem se připra-
vil asi o šedesát miliard. Tak to dnes odhaduji. 
Hodně špatných rozhodnutí bylo i kolem maso-
kombinátů a drůbežáren, ano, k mnohým neú-
spěchům se veřejně hlásím. Víte, všude kolem 
říkám – jsem normální člověk, nemám MBA, ani 

nějaké velké vzdělání či speciální kurzy, nepou-
žívám počítač, ale na druhé straně si myslím, že 
jsem relativně urputný, mám asi i nadstandard-
ně dobrou paměť a neumím si moc užívat živo-
ta. A taky jsem na sebe náročný. Ale rád bych 
řekl, že se mi v poslední době daří jezdit na 
dovolenou, řídím se podle toho, jak má mladší 
dcera prázdniny. V anglické škole mají volna 
docela dost a snažím se s rodinou být co nejví-
ce. Mají volno v říjnu, v únoru, v březnu dokonce 
čtrnáct dní a někdy se až před kolegy stydím, že 
jsem tak dlouho na dovolené, ale zase i v době  
dovolené často pracuji.“

Jaký je podle vás rozdíl mezi úspěchem 
ve sportu a v byznysu?

„Je to skoro stejné, k oběma musíte jít po stej-
ných cestách a s nezbytně nutnými vlastnostmi. 
Víte, on se význam úspěchu často přeceňuje, je 
to všechno relativní a stále méně lidí si uvědo-
muje – co všechno je za tím, jak moc se musí-
te pro úspěch obětovat. A úspěch v byznysu? 
Řekl bych, že jsme jako firma svým způsobem 

zvláštní, máme dnes skoro dvě stě firem 
a málokdo v Čechách má takovou historii jako 
my. Nevznikli jsme z kuponové privatizace, ani  
z nějaké velké privatizační rány, nebyly jsme  
ani Procházkovy děti – jak říkám firmám, které
vznikly kolem IPB a na základě nejrůznějších 
kamarádských vztahů. Začínali jsme čtyři, měli 
jsme sto tisíc na účtu, ve čtyřech místnostech 
na Václaváku a někam jsme to dotáhli. Ano, 
úspěch je relativní a jen málokdo si dovede 
představit ty každodenní starosti a zodpo-
vědnost k okolí – k systému, kolegům, zaměst-
nancům. Ta odpovědnost je opravdu velká. 
A jestli jsme měli štěstí? Možná ano, ale určitě 
jsme byli ve správném okamžiku na správném 
místě a udělali jsme intuitivně i hodně dobrých 
rozhodnutí. Ale kdybych mohl něco vrátit, tak 
to byly ty chvíle kolem Unipetrolu. Bylo kolem 
toho také hodně nepříjemností, štvalo mě to 
i kvůli premiéru Zemanovi a ministru Grégro-
vi, kteří nás podporovali, ale už je to pryč. Ale  

Chemopetrol v roce 2002 byl v ohromné ztrá-
tě a dnes dělá pět miliard cash flow. Kdo však
mohl vědět, že ropa bude skoro za sto dola-
rů? Kdyby to všichni věděli, tak jsme národem  
miliardářů.“

Vraťme se o mnoho let zpátky. Čím 
vás tehdy v kanceláři na Václavském  
náměstí Miroslav Černošek přesvědčil?

„Má charisma a brzy jsem poznal, že je dobrým 
manažerem. Nechci se vracet do minulých let, 
co kdo dělal a kde byl, kdo co podepsal a po-
depsat neměl, ale věřím na tzv. lopatkovou te-
orii. Co to je? Vychází z genetiky a je o tom, že 
když si tříleté dítě hraje na písku a tou lopatičkou 
diriguje děti kolem sebe, tak ten leader diriguje 
ty, kteří budou v životě vhodní jako realizátoři ne 
leadři. A věřte, je jedno – jaký je režim! Ti, kteří  
v životě mají energii a chtějí něco dosáhnout, 
tak to dělají v jakékoliv době, prostě se vždyc-
ky prosadí. A Miroslav Černošek? Ten je pod-
le mého názoru nejschopnějším sportovním  
manažerem v Čechách.“

„Kdy jsem se prvně potkal  

s Andrejem Babišem? Vidím 

to jako dnes. Byl jsem jako 

tehdejší zakladatel společ-

nosti TENISKomerc Prostějov 

pozván na oslavy 100 let čes-

kého tenisu v pražském hotelu 

Ambasador a tehdy jsem 

přešel na druhou stranu Vác-

lavského náměstí a šel za ním 

do kanceláře. Malovalo se 

tam tehdy, pana Babiš mi řekl, 

že kromě litvínovského hokeje 

peníze do sportu nedávají 

a že se mi za týden ozve. 

Dodržel slovo, ostatně jako 

pak za těch skoro patnáct let 

vždycky, a naše spolupráce 

začala. Dostali jsme tehdy 

od firmy Petrimex prvních půl

miliónu na NOKIA Cup, na 

kterém premiérově starto-

vala Martina Hingisová. Pak 

začala naše společná cesta, 

na které jsem se snažil panu 

Babišovi pomáhat poznávat 

některé významné osobnosti 

ve světě byznysu  

a politiky, on mně na druhé 

straně stále výrazněji pomá-

hal v oblasti financí. Jeho

firemní impérium strmě rostlo,

bylo stále úspěšnější  

a v současné době patří mezi 

nejvýznamnější firmy u nás.

Jako kamarád je mimořádně 

korektní a slušný, je ale hodně 

náročný a vyžaduje za finan-

ce, které vám svěří a podpoří 

tak vaše projekty stoprocentní 

výsledky a očekává, že bude-

te stále stát na jeho straně.  

Je náročný k sobě a k okolí.  

V tomhle je spravedlivý.

Musím říct, že Andrej mě 

celou kariéru vždy držel, když 

mohl, tak mi pomohl. Vážím si 

našeho vztahu, považuji ho za 

jednoho z nejpracovitějších 

a nejschopnějších lidí, které 

jsem potkal.“

< Miroslav Černošek >

Málokdo v Čechách má takovou historii jako my.
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Jak říkal Tomáš Berdych, musí se jít krok za krokem, nic 
neuspěchat.

„Teď jste tenisovými 

hvězdičkami a děláte 

první krůčky ve svých 

kariérách. A když  

budete pilně trénovat, 

třeba se z vás jednou 

tenisové hvězdy  

opravdu stanou. Pak 

ale nikdy nezapomeňte, 

kdo stál za vaší cestou 

nahoru. Bez pomocí 

rodičů, dobrého klubu, 

obětavých trenérů byste 

se nahoru nikdy  

nedostali.“

< Ivo Kaderka >

V prostorách Národního tenisového centra 
Morava se konal v první polovině prosince už 
pošesté Večer mistrů a medailistů. „Chtěl bych 
poděkovat všem, kteří byli úspěšní nejen na 
českých šampionátech, ale i na mezinárodních 
turnajích či mistrovstvích a rád bych vyslovil přá-
ní, že prostějovský a český tenis budou i nadále 
táhnout za jeden provaz a Prostějov zůstane stá-
le velkou mekkou českého tenisu,“ říkal na úvod 
šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek. TK 
AGROFERT Prostějov vyhrál letos po pěti letech 
nejvyšší soutěž smíšených družstev - extraligu, 
tým staršího žactva získal titul na týmovém 
šampionátu, družstva mladších žáků a dorostu 
skončila na stříbrném stupínku. Prostějovské na-
děje uspěly i na mistrovstvích Evropy. 

Osmnáctiletý Michal Konečný se stal vítězem 
dvouhry a společně s Romanem Jebavým vy-
bojovali i bronz ve čtyřhře. Jiří Veselý a Robert 
Rumler byli členy týmu, který získal na mistrov-
ství světa družstev do 14 let stříbrné medaile, 
Rumler navíc na nedávném celosvětovém 
Masters Nike Junior Tour postoupil do finále.
Petra Kvitová se razantně probijí k první stovce 
žebříčku WTA, Martina Kubičíková byla stříbrná 
na ME ve čtyřhře do 16 let, jedenáctiletá San-
dra Hönigová je v evropském žebříčku do 14 
let druhá ve svém ročníku a Antonín Doseděl 
skončil ve veteránské kategorii nad 70 let šestý 
na světě! Ti také v závěru slavnostního večera 
získali nejvyšší – super ocenění.

Dekorování nejlepších mělo velice příjemnou 
atmosféru, kterou navíc doprovázely známé 
hity z muzikálu Pomáda. Mladší žáci převzali 

trofeje z rukou starosty Prostějova Jana Tesaře 
a Jiřího Nováka, dorostence ocenili personální 
šéf a PR ředitel společnosti SYNER Ing. Michal 
Kulhánek a Lucie Šafářová. Co ona vzkázala 
prostějovským nadějím? „Musíte pilně trénovat, 
čeká vás opravdu hodně práce. A čím budete 
postupovat výš, tím je vše složitější. A vydrží jen 
ti nejodolnější a nejpracovitější.“ Mistrům ČR, 
týmu starších žáků přišli poblahopřát hejtman 
Olomouckého kraje Ivan Kosatík a Miroslav Čer-
nošek. A jaký byl největší letošní tenisový zážitek 
Olomouckého hejtmana? „Rozhodně to byly 
tři daviscupové dny v SAZKA Aréně. Dva hráči  
z prostějovského klubu, navíc na kapitánské židli 
seděl Jarda Navrátil a vyhráli jsme nad týmem, 
který měl ve svém středu světovou jedničku! 
Byl jsem hrdý na to, že to jsou kluci od nás a že 
dokázali tak skvělé věci.“ K mistrovskému titulu 
přišli starším žákům TK AGROFERT poblahopřát 
Ivo Kaderka a Tomáš Berdych, vítěznému týmu 
extraligy ceny pak gratulovali hejtman Kosatík 
a Miroslav Černošek. Poté předal šéf českého 
tenisu Ivo Kaderka nejvyšší tenisové vyzname-
nání Medaili Karla Koželuha u příležitosti život-
ního jubilea Jaroslavu Navrátilovi. Super oce-
nění pro ty, kteří svými individuálními úspěchy 
proslavili český tenis, převzali Jiří Veselý, Michal 
Konečný, Robert Rumler, Petra Kvitová, Mar-
tina Kubičíková, Sandra Hönigová a Antonín  
Doseděl z rukou Ivo Kaderky a jednatele  
TK PLUS Petra Chytila. 

S čím pravidelně přijíždí na prostějovské Setká-
ní mistrů a medailistů šéf českého tenisu Ivo 
Kaderka? „Je to pro mě srdeční záležitost, pro-
tože samozřejmě jezdíte vždycky raději k přá-
telům a kamarádům. Ale co je důležité – tohle 
je nejlepší a dokonale profesionálně vedený 
tenisový klub a s tím všechno, co k tenisu pat-
ří. Stále více platí věta – rozhodují jen výsledky  
a všechno ostatní jsou jen plané řeči. Je to o tom, 
jaké projektu vytvoříte renomé a jak okolí pak 
vnímá to, co jste udělali a jak vše berou za své. 
A ať se to někomu líbí nebo ne, Mirek Černošek 
je v tomhle nejlepší. Vytvořil profesionální klub  
a k němu následně komerční podmínky, aby 
vše mohlo dokonale fungovat. Nic mu nespadlo 
z nebe a takovéto slavnosti jsou nejen krátkým 
připomenutím klubové úspěšnosti, ale i obrov-
ským motivem pro všechny, kteří chtějí navázat 
na ty nejlepší.“

Co říkáte prostějovské klubové filozofii – kaž-
doročně na konci roku oceňovat ty nejlepší. 
„Představte si, že jste starší žák a cenu vám pře-
dává hráč, který porazil Federera, Nadala, je ze 
stejného klubu a který byl před deseti lety stejný 
starší žák jako jste nyní vy. To je přece pro ta-
lentované tenisty obrovský motiv, mohou si sáh-
nout na světovou hvězdu, potřást si s ní rukou 
a věřit, že jednou půjdou po stejné cestě jako 
Berdych.“

Akce na konci prostějovského tenisového roku 
se tradičně zúčastňuje Petra Píchalová-Langro-
vá: „Pro mladé tenisty je to obrovské povzbuzení, 
mohou být ve společnosti nejlepších českých te-
nistů, ti jim pak předávají ceny, to je podle mého 

názoru ta nejlepší motivace. Vím, že v I. ČLTK Pra-
ha nebo TK NERIDÉ pořádají přátelská setkání 
na konci roku, v Prostějově to už má dlouholetou 
tradici a pravidelně jsou oceňováni ti nejlepší. 
Obzvláště pro mladší nebo starší žactvo to musí 
být něco nového, nevidí Nováka, Berdycha či 
Lucku Šafářovou jen při tréninku, ale i při téhle 
slavnostní příležitosti. A co je nejdůležitější, upev-
ňuje to klubismus a myslím si, že jsme jedním  
z mála klubů u nás, kde je rekreační tenis pev-
nou součásti klubu. A bylo dobře, že byl oceněn 
i Tonda Doseděl, který je ve své kategorii šestý 
na světě. Pamatuji, sbírala jsem mu ještě na sta-
rých kurtech, Tonda tam hrál ligu, byl to velký 
bouřlivák a když jednou hodil raketou, tak mi 
rozbil hlavu. Ale to už  je zapomenuté...“ 

„Vážení tenisoví přátelé, tenisové 
hvězdičky a hvězdy,“ tak oslovil mo-
derátor večera Tomáš Rak slavnost-
ně naladěnou společnost v prosto-
rách Národního tenisového centra 
Morava. Ano, byly vedle sebe prostě-
jovské tenisové naděje s těmi, kteří už 
rázně vkročili do světových žebříčků. 
„Pevně věřím, že za deset let někteří  
z těch mladých budou předávat 
ceny těm, kteří přijdou po nich,“ říkal 
po skončení upřímné tenisové slav-
nosti šéf českého tenisu Ivo Kaderka. 
„Podmínky na to mají.“



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

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

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

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

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

Kvalita prověřená časem

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, 

739 70 Třinec, tel.: +420-558-531 111, fax: +420-558-331 831, www.trz.cz

MORAVIA STEEL a.s., Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, 739 70 Třinec, 

tel.: +420-558-537 301, +420-558-535 865, fax: +420-558-324 355, 

www.moravia-steel.cz
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Řekli na Setkání mistrů 
a medailistů
Jan Hájek: Vnímám přátelskou, tak trochu před-
vánoční atmosféru. Večer mistrů je akcí, která 
k tenisu v Prostějově patří, je to součást života 
klubu.

Lucie Šafářová: Hezké setkání. Zejména pro 
mladé je odměnou za celoroční práci, za 
tréninkovou námahu. Je to vždy hezký večer 
střetnutí generací.

Antonín Doseděl: Nádhera. Je to úplně něco 
jiného než bývalo za mého mládí, kdy se úspěš-
ní odměňovali po referátech na členských 
schůzích. Takovéto speciální vyhodnocení 
dodá všem chuť do další tenisové práce, bylo 
to velkolepé. Zda závidím? Ne. Jen si uvědo-
muji, že kdybych měl v mládí takové podmín-
ky jako mají dnešní tenisté, chytil bych šanci 
za pačesy a určitě bych to dotáhl mnohem, 
mnohem dál. 

Jedenáctiletý Dominik Kellovský: Na vyhod-
nocení jsem poprvé, docela se mi líbilo. Chci 
být příští rok první v republice a dostat superce-
nu. Kdo se mi líbí? Z Čechů je to Tom Berdych, 
fandím mu i proto, že je z našeho klubu. Nej-
víc se mi ale zamlouvá Federer, protože hraje 
bekhend jako já.

Josef Kubičík, otec úspěšné dorostenky 
Martiny: Večer byl velmi důstojným zakonče-
ním sezóny. Setkali se tu všichni hráči, mladí se 
tu potkali se svými vzory. Moc mě potěšilo, když 
Martiny získala na MEJ v Moskvě stříbrnou me-
daili. Jinak to byla sezóny podle očekávání. Jak 
říkal Tomáš Berdych, musí se jít krok za krokem, 
nic neuspěchat.

Dominika Pavlásková, která přišla spolu s rodi-
či zatleskat bratru Adamovi: Tenis hraji rok, když 
má čas, tak si se mnou Adam zahraje. Moc se 
mi to tady líbí. Na podium bych ale nešla, moc 
se stydím.

Robert Rumler: Jsem tu potřetí a vždy se na 
tento společenský večer těším, tentokrát to byl 
největší zážitek, je to pro nás mladé velký svá-
tek. V roce 2007 mě potěšila stříbrná medaile 
na MEJ staršího žactva ve čtyřhře, ale za svůj 
největší úspěch považuji finále na světové NJT. 
Čeká mě těžký rok, jdu do dorostu. Rád bych 
ale skončil na žebříčku do třicítky. 

Ivo Šilhánek, trenér: Osobně považuji ten-
to večer za velkou událost, je to i pro trenéry 
ocenění celoroční práce. Pokud ti dělají svoji 
práci dobře, jsou i dobré výsledky. Večer mis-
trů je jedinečnou příležitostí k setkání mladých 
se svými idoly. 

Jak vzpomíná na Setkání 
mistrů Tomáš Berdych?
„Já mám na tuhle akci fantastické vzpo-
mínky, jezdíval jsem na Setkání mistrů jako 
žáček, přijeli sem všichni, co hrávali za Pro-
stějov družstva, měli jsme před tím nějaké 
tréninky a večer byla vždycky tahle sláva. 
Pamatuji si to, pokaždé jsem na ten ve-
čer moc těšil, pro nás žáčky to byl velký 
svátek.“

Co to pro vás tehdy znamenalo? „Jako kluk 
jsem nezažil Kanára, pak jsem ho poprvé 
dostal jako Talent roku, to mi bylo čtrnáct. 
Dá se říct, že jsem to brával jako nějaký 
předstupeň ankety Zlatý kanár. Hlavně 
to byla velká sranda, navíc na tuhle akci 
vždycky chodil Jirka Novák a další výborní 
tenisté, prostě zážitek.“

Nyní k tobě vzhlížejí malí kluci a vidí v tobě 
vzor? „Já to tak neberu, myslím si, že jsem 
mladej na to, abych byl pro někoho vzorem. 
Připadá mi normální, že teď předávám oce-
nění. Ale že bych se jako vžíval do jiné role, 
tak určitě ne.“

Přesto jsi z pódia mladým talentům při-
pomněl, že by měli být pracovití, poctivě 
trénovat a využívat podmínek, které v Pro-
stějově mají. Ty jsi patřil mezi ty pracovitěj-
ší? „To bych neřekl, spíše jsem se snažil plnit 
úkoly, které mi trenéři dali. Vždycky jsem po-
třeboval někoho, kdo by mi ukazoval cestu 
a říkal – takhle to bude pro tebe nejlepší. 
A že bych byl nějaký moc samostatný, že 
bych si přidával na tréninku? Tak to ne. 
Vždycky jsem věřil těm, kteří mě trénovali.“

Takže je to i trochu o štěstí – mít kolem sebe 
ve správný okamžik zkušené trenéry a pak 
i manažery. „Určitě. Začalo to už tím, že jsem 
začal trénovat s panem Vaškem ve Valaš-
ském Meziříčí, ten mi dal výborné základy, 
pak to byl Dan Trčka, Ivan Dušek a nyní 
Jarda Navrátil. Stále jsem měl kolem sebe 
lidi, na které jsem se mohl spolehnout a kte-
rým jsem důvěřoval. A to je pro tenisovou 
kariéru to nejdůležitější a přál bych to všem, 
kteří chtějí v tenise něco dosáhnout. Bez 
dobrých a zkušených lidí to nejde.“
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ORIENTAČNÍ

Blíží se svátek 
orientačního běhu

běh

Vynikající šesté místo ve sprintu na MS v Kyjevě vybojoval Tomáš Dlabaja (uprostřed). Radost z úspěchu měli také předseda Českého svazu orientačního běhu  
Radan Kamenický (vlevo) a náměstek olomouckého hejtmana Pavel Sekanina. 
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Olomoucký kraj se stane v polovině července příštího roku centrem světo-

vého orientačního běhu, v našem regionu se bude konat 25. Mistrovství 

světa. Po sedmnácti letech se tento prestižní šampionát koná v České re-

publice, na Moravě bude mít premiéru, v proběhu MS 2008 bude v hotelu 

Tennis Club zasedat kongres Mezinárodní federace orientačního běhu – IOF. 

Hlavních soutěží se zúčastní reprezentace té-
měř z padesáti zemí celého světa, na dopro-
vodných soutěžích se očekává kolem 5000 ak-
tivních příznivců tohoto sportu z České republiky 
i ze zahraničí. Centrem všeho dění bude město 
Olomouc, o přípravu se stará organizační výbor 
pod vedením náměstka hejtmana Olomouc-
kého kraje Ing. Pavla Sekaniny. 

Delegace organizačního výboru se v závěru 
letošního srpna zúčastnila mistrovství světa na 
Ukrajině, v průběhu pobytu jednala s předsta-
viteli Mezinárodní federace orientačního běhu, 
informovala je o stavu příprav. „Uskutečnila se 
také prospěšná jednání s organizátory světové-
ho šampionátu, všechny poznatky se budeme 

snažit zapracovat i do příprav našeho mistrov-
ství,“ řekl mj. náměstek hejtmana Olomoucké-
ho kraje Ing. Pavel Sekanina. I on využil mož-
nosti, zaběhl si vložený závod a vyzkoušel si své 
znalosti mapy a orientace v terénu. „Přiznám 
se, nebylo to nic jednoduchého, do cíle jsem 
ale doběhl...“ hodnotil trochou nadsázky svou 
běžeckou aktivitu na Ukrajině. Součástí závě-
rečného ceremoniálu bylo i předání vlajky Me-
zinárodní federace IOF do rukou představitelů 
budoucího pořadatele, tedy ČR reprezento-
vané Českým svazem orientačního běhu, Olo-
mouckým krajem. „Mistrovství světa v orientač-
ním běhu bude jedním z největších sportovních 
podniků, které se v našem regionu kdy konaly. 
Poznal jsem, že ve světě je o toto sportovní od-
větví velký zájem a pevně věřím, že šampionát 
přitáhne na Olomoucko nejen příznivce tohoto 
sportu, ale i turisty,“ říká náměstek hejtmana. Za 
finančním zajištěním velké sportovní akce stojí
TK PLUS. 

Jaký je stav příprav? „Jsou v polovině a mu-
sím říct, že díky vstřícnosti Olomouckého kraje, 
města Olomouce a Prostějova a především 
díky výborné práci Svazu orientačního běhu 
jde vše podle plánu a můžeme se soustředit 
kromě základních aspektů pořádání MS také 
na detaily, které by měly přispět k zatraktivnění 
celého mistrovství pro diváky a partnery. Proto 
chystáme přenos sprintu z balónu nad centrem 
Olomouce, virtuální pohled závodníka na trať  
v rámci midlu a pro štafety se pokoušíme zajis-
tit systém TRACK-TRACK, který by měl monitoro-
vat závodníky na trati a přenášet jejich pohyb 
na velkoplošnou obrazovku v prostorách cíle,“ 

uvedl marketingový manažer mistrovství světa 
Tomáš Rak. 

A pro ty, kteří už plánují návštěvu našeho šam-
pionátu – nabízíme termíny. Šampionát zahájí 
závod ve sprintu, uskuteční se v neděli 13. 7.,  
a to nejprve dopoledne kvalifikací v Prostějově
a odpoledne finálovým závodem v Olomouci,
kde se před jeho startem na Horním náměstí 
uskuteční i zahajovací ceremoniál. V následu-
jícím týdnu pak proběhnou závody na krátké 
trati 17. 7. s centrem ve Ždárském potoce u Rý-
mařova, opět kvalifikace i finále v jednom dni.
Šampionát na klasické trati – 15. 7. kvalifikace 
v Dalově poblíž Šternberka, závod 19. 7. Skří-
pov nedaleko Konice, štafety – 20. 7. opět ve  

Skřípově. Souběžně s mistrovstvím světa v tomto 
sportu se tradičně koná i MS v disciplíně uzpů-
sobené pro vozíčkáře (tzv. Trail), které se ode-
hraje ve dnech 14. 7. golfové hřiště Véska a 16. 7.  
v Čechách pod Kosířem. Závody pro veřejnost 
odehrají od 14. do 19. července v lokalitách 
Čechy pod Kosířem, Dalov, Bělkovice-Lašťany, 
Stará Ves u Rýmařova, Olešnice u Bouzova  
a Skřípov.

Jako připomenutí blížícího se svátku se v Prostě-
jově na začátku prosince konal Den orientač-
ního běhu, zájem byl o Mikulášský orientál, vše 
vyvrcholilo slavnostním vyhlášením nejlepších 
orientačních sportovců ČR za rok 2007. 

„Mistrovství světa v orientačním běhu bude jedním 
z největších sportovních podniků, které se v našem 
regionu kdy konaly.“
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JAN
TESAŘ

Co pro vás znamená Prostějov?
„Město, kde jsem se narodil a kde taky určitě 
– ne, nechci už dál v té větě pokračovat, ale 
nikde jinde jsem nežil, nechci a žít nebudu. Proč 
se mi v Prostějově líbí? Nemá v sobě hektickou 
atmosféru velkých měst, je tu klid a pohoda. Kdo 
touží přece jen po větším shonu, možná i kariéře, 
tak to do Olomouce není daleko. Prostějov má 
nádherné okolí, všude kolem rovina, krásně se 
tu jezdí na kole a kdo by toužil po kopcích, tak 
to na Drahanskou vrchovinu není daleko. Po-
hodu nabízí i lesopark kolem Hloučely. A musím 
samozřejmě připomenout, že v posledních le-
tech je Prostějov stále více městem sportu. Je tu 
opravdu velká nabídka – tenis, basketbal, v po-
slední době volejbalová extraliga žen. Přiznám 
se, nejsem nijak velkým sportovním fanouškem, 
spíše se snažím sport aktivně provozovat, ale  
nabídka je v Prostějově opravdu velká.“

Jací lidé tady žijí?
„Jsou to typičtí Hanáci, spíše konzervativní,  

musím to říct – někdy i tro-
chu závistiví, neustále srov-
návají, kdo se má líp. Ale je 
to taky dané dobou, více se 
o těchhle problémech píše, 
mnohé věci se zveličují. Jako 
starosta si samozřejmě přeji, 
aby se všichni měli co nej-
lépe, ale jedna věc je přání  
a to druhé je vlastní píle. Bez 
ní se nic nepodaří.“

Starostou města jste od 
roku 1998 a máte ho do 
roku 2010 na starost.
„Napřed bych chtěl říct, že se 
opravdu stále cítím tak trochu 
zvláštně – dříve jsem o nějaké 
takové funkci ani nesnil, pro-
stě jsme žili v jiných podmín-
kách a takové sny se prostě 

snít nedaly. Pak jsem se stal starostou a změnil 
se mi život. Chtěl bych, aby se tu lidem žilo co 
nejlépe a snažím se pro to dělat maximum. Už 
je mi přes šedesát a s určitou nadsázkou mohu 
říct, že snad znám skoro každého Prostějováka... 
Ano, hodně věcí se změnilo, dříve jsem jakoby 
– byl žitej, ano, je tam trpný rod. Někdy si však 
taky říkám, že jsem se třeba mohl dát jiným 
směrem, možná v něčem podnikat, alespoň si 
to vyzkoušet, možná jsem se mohl více zasadit 
o privatizaci podniku Agrostroj, kde jsem hod-
ně přes dvacet let pracoval. Dnes je to už pryč, 
v areálu Agrostroje je dvaašedesát firem, ale
zase si vnitřně přiznávám, že nejsem podnikatel-
ský typ... Práce starosty mě samozřejmě baví, ale 
není to také nic jednoduchého, jak by si někdo 
řekl, že si jen jdu sednout na radnici. Je to o ne-
stálém dohadování, kompromisech, mnohdy se 
některé věci nepodaří jen proto, že se nejsme 
schopni v rámci politického spektra dohodnout. 
Dát se na tuhle cestu však bylo mé svobodné 
rozhodnutí, nikdo mě k tomu nenutil. Nemám 
moc rád věty, že tyhle funkce jsou jakousi obětí, 
věcí veřejné služby, někdo říká, že je to poslá-
ní. Já to tak neberu a znovu opakuji – mě sta-
rostování prostě baví. Je to možná pro někoho  
trochu nepochopitelné, ale je to prostě tak!“

Dobré výsledky radnice jsou určitě  
i o kvalitním týmu, který máte za sebou.
„Už jsem řekl, jakákoliv spolupráce je do jisté 
míry vždycky otázkou nejrůznějších kompromisů 
a jsem vnitřně přesvědčený, že se nám podaři-
lo natolik se sehrát, že jsme schopni udělat pro 
naše město to nejlepší. I když došlo za tu dobu  
k odměně jednoho či dvou členů vedení rad-
nice, jsme už ve třetím funkčním období a to 
je jasný důkaz, že nám to spolu klape. Určitě 
si navzájem neděláme problémy, to složitější si 
napřed vyříkáme mezi čtyřma očima. Klasický 
příklad z poslední doby – otázka rozpočtu, kaž-
dý vidíme priority někde jinde, ale prostě se mu-
síme dohodnout tak, aby bylo jediným vítězem 
– město Prostějov.“

Haná
krásné místo k životu

Rada města Prostějova 

pro volební období 

2006 - 2010 

Starosta Ing. Jan Tesař, 

místostarostové:  

Ing. Pavel Drmola,  

Mgr. Alois Mačák,  

Miroslav Pišťák,  

Mgr. Vlastimil Uchytil, 

radní: Ing. Jaroslav  

Faltýnek, MUDr. Pavel 

Holík, Mgr. Michal Müller,  

Ing. Zdeněk Peichl,  

Mgr. Jiří Pospíšil,  

Mgr. RNDr. Alena  

Rašková.

Ing. Jan Tesař je prostějovským starostou už deset let. Velký patriot Hané, který má 

radost z toho, že se mu s kolegy na radnici podařilo udělat hodně dobrých věcí, 

aby se lidem v Prostějově dobře žilo. „Každý vidíme priority někde jinde, ale pros-

tě se musíme dohodnout tak, aby jediným vítězem bylo – město Prostějov,“ říká.
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JAN

Ing. Jan Tesař se narodil v říjnu roku 1946 v Prostějově. Po ukončení základní školy nebyl z politic-
kých důvodů přijat na střední školu, začal se učit soustružníkem v Agrostroji Prostějov. Střední prů-
myslovou školu strojnickou začal studovat až v roce 1964 a po maturitě nastoupil na Strojní fakultu 
VUT v Brně. Po závěrečných státních zkouškách nastoupil do Agrostroje Prostějov do obchodního 
oddělení. V komunálních volbách v roce 1994 byl zvolen do zastupitelstva a městské rady. Od 
roku 1998 zastává funkci starosty města Prostějova. Od roku 2004 je členem Rady Olomouckého 
kraje. Manželka Alice je zubní lékařkou. Mají spolu dva dospělé syny Jana a Jaroslava.
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Starosta Jan Tesař s místostarostou Miroslavem 
Pišťákem a radním Jaroslavem Faltýnkem

Asi vám nepřipadne zvláštní otázka, zda 
s některým z místostarostů máte přece 
bližší vztah, více si rozumíte.
„Hodně záleží – jak dlouho s kým spolupracu-
jete a odkud ten který místostarosta vyšel. Ale 
přece jen, i když máme na některé věci rozdílné 
názory a pocházíme i z rozdílných stran, přece 
jen mám hodně blízko k místostarostovi Miro-
slavu Pišťákovi. Je to velice zkušený politik, zná 
dokonale Prostějov, vnímá jeho potřeby. V na-
šich debatách každý musí trochu ustoupit, ale 
dá se říct, že jsme se vždycky domluvili a věřím, 
že domluvíme. Ale tím bych nechtěl v žádném 
případě říct, že si snad s těmi ostatními rozumím 
méně, prostě jsme parta, která musí táhnout za 
jeden provaz. Navíc je politika v menších měs-
tech mnohem adresnější, pravidelněji skládáte 
účty, stále potkáváte lidi, kteří samozřejmě chtě-
jí, aby se jim v Prostějově žilo co nejlépe. A dá 
se symbolicky říct – problémy leží před vámi na 
ulici. Někdo má rozbitý chodník, jinému jezdí ko-
lem baráku náklaďák, někdo silnici potřebuje  
a jinému zase vadí. Ano, určitě se může i vrchol-
nému politikovi stát, že ho na ulici někdo zastaví 
a bude chtít, aby mu pomohl něco vyřešit nebo 
si bude na něco stěžovat, ale je to přece jen 
méně pravděpodobné. Tady se prostě skoro 
všichni známe...“

Jak se vám změnil život poté, co jste byl 
zvolen starostou?
„Vkročíte do veřejného života, už prostě nemů-
žete jít anonymně městem a tvářit se, že k němu 
nepatříte. Ze dne na den se vám změní svět, už 
nejste sám se svými problémy, ale starosti všech 
kolem jsou vašimi starostmi a vy musíte dělat 
všechno pro to, aby se našla cesta k jejich ře-
šení. Mnohé věci se vám změní a třeba si na-
mlouváte, že to není pravda, nemáte šanci se 
tomu bránit.“

Zbývá vám čas na sport?
„Když jste vlastně pořád „v práci“, přestáváte mít 
čas na sebe. Anebo ho hůř hledáte. To je zá-
konité. Někdy chodím plavat, kdysi dávno jsem 
plaval závodně. S manželkou jsme si před časem 
pořídili horská kola, rádi také chodíme na pěší 

tury. V zimě si vždycky uděláme alespoň týden 
čas na lyže. Nejezdíme moc do zahraničí, tady 
v Česku je stále ještě tolik míst, které neznáme. 
K nejoblíbenějším patří Prostějovsko, Drahanská 
vrchovina, Kosíř a také Hostýnské vrchy.“ 

Jak ovlivnila marketingová agentura TK 
PLUS život Prostějova? 
„Nikdy tady tak silná agentura nebyla, navíc  
s tak velkým vlivem. Všichni dnes dobře vědí, že 
její význam už dávno překročil hranice města, 
regionu a patří mezi nejprestižnější marketingo-
vé firmy v České republice. A přiznám se, nikdy
jsem si nepředstavoval, že by v našem městě 
mohla taková agentura vyrůst. Nevnímám ji 
však jen jako firmu TK PLUS, ale všechno, co je
kolem ní – nádherný tenisový areál s dokonalým 
zázemím, který zásluhou juniorského mistrovství 
světa družstev znají nejen v Evropě. Pamatuji 
si, když jsem dříve chodil hrávat tenis na staré 
kurty a dívával se na paní Toulovou, Šáška či 
Tondu Doseděla, tak mě nikdy nenapadlo, že 
nedaleko vznikne tak nádherný areál. Pak TK 
PLUS přivedlo vedle vynikajících tenisových akcí 
a třeba aktivit kolem JÁGR Teamu také vynika-

jící basketbal, v poslední době i extraligový vo-
lejbal a dnes je jasné, že Prostějov je zásluhou 
TK PLUS opravdu městem sportu. TK PLUS udě-
lalo pro město a pro jeho občany strašně moc. 
Prostějov se hodně zviditelnil, roste jeho prestiž, 
občané jsou na výsledky sportovních týmů hrdí. 
Čím hrajete vyšší soutěž, tím se o městě a regio-
nu více ví, týmy mají více fanoušků a berou je za 
své, ztotožňují se s nimi.“

Díky TK PLUS se v Prostějově objevilo i hod-
ně nových obchodních partnerů, zajíma-
vé osobnosti, mnohé aktivity této agen-
tury patří mezi největší sportovní akce  
v České republice.
„Rád bych však připomenul i charitativní pro-
jekty, za kterými agentura TK PLUS stojí a které 
vycházejí z filozofie TK PLUS – „Pomáhejme, když
můžeme.“ Ty se předtím u nás nekonaly. Na ak-
cích JÁGR Teamu je předávání charitativních 
šeků samozřejmostí, basketbalisté stříleli koše  
a podle jejich počtu věnovali peníze na charitu, 
akce Sportovní hvězdy dětem byla největší cha-
ritativní akcí v České republice, za kterou stála 
marketingová agentura tohoto typu. Basket-
balisté navštívili děti v prostějovské nemocnici, 
předali jim dárky a máme radost z toho, že se  
z těchto aktivit stala krásná samozřejmost. Ne-
dají se vyjmenovat všechny akce, stejně jako 
osobnosti, které na ně přijíždějí, ale přece jen 
bych jednu rád připomenul – už zmiňované 
mistrovství světa juniorů se v Prostějově. Letos 
se konalo už podeváté, opět k nám na Hanou 
přijel šéf ITF Francesco Ricci Bitti, slavnostního 
zahájení se zúčastnili premiér Mirek Topolánek  
a další hosté, ale co je důležité, světová federa-
ce rozhodla, že se mistrovství bude u nás konat 
až do roku 2010! To je přece ze strany ITF projev 
absolutní důvěry a pro nás jednoznačné potvr-
zení, že to TK PLUS dělá dobře a že jsme nejen 
dobrými pořadateli, ale i dokonalými hostiteli.“

Vám, jako radnici určitě musí dělat dob-
ře, že se mladí na akcích TK PLUS mohou 
ztotožňovat i s novými sportovními vzory.
„I tohle patří do filozofie prostějovské radnice,
která se snaží vytvářet pro sportování na Hané 

ty nejlepší podmínky. Určitě není třeba připomí-
nat význam sportu jako prevence při výchově 
mládeže a bránit ji tak před nejrůznějšími rizi-
kovými faktory, které jí okolí nabízí. Investovat 
do sportovní výchovy je určitě perspektivnější, 
než např. následně pomáhat ze složitých dro-
gových závislostí. Když třeba vezmu basketbal, 
tak ten přinesl celému regionu nejen vynikající 
sport, ale mladým také nabídl novou šanci. Těší 
nás, že se zmnohonásobil zájem o tento sport, 
náborové akce BK Prostějov jsou velice úspěš-
né, děti se snaží napodobit vzory, které mají 
příležitost vidět v překrásně zrenovované hale 
Sportcentrum – DDM. Líbí se nám také aktivity 
kolem nově vytvořeného Fan klubu, který bude 
s managementem BK Prostějov připravovat 
zajímavé akce pro příznivce prostějovského 
basketbalu. A stejně úspěšnou cestou jde volej-
balový VK Prostějov. A když už jsem připomenul 
halu Sportcentrum, máme radost, jak tento pro-
stějovský sportovní stánek – nejen z peněz měs-
ta, ale i dalších příspěvků – zkrásněl. I to považu-
jeme za velmi důležité, aby Prostějováci chodili 
do zařízení, kde se jim bude líbit. V této hale se 

„Tohle město má před sebou ještě hodně krásných 
a především prospěšných projektů a rád bych je se 
svými kolegy na radnici naplňoval.“

„Určitě je krásné, když 
starostou je člověk, se 
kterým máte mnohale-
té kamarádské vztahy. 
Můj vztah k Honzovi je 
umocněn ještě tím, že 
jsem mnoho let velice 
osobně kamarádil s jeho 
bratrem, který je  
doktorem přírodních 
věd a ve své době, když 
jsem pracoval na  
generálním ředitelství 
OP Prostějov, byl 
vedoucím oddělení. 
Navíc byl jedním  
z mála lidí, na které jsem 
se mohl stoprocentně 
spolehnout. Honza má 
sílu a charakter rodiny 
Tesařových, která  
vždycky byla velice 
korektní, pracovitá,  
poctivá. Myslím si, že 
složení radnice  
a zastupitelstva je čím 
dál vyváženější, už to 
není jen spojenectví  
učitelů a lékařů, jak 
tomu bylo krátce po  
revoluci. I když si  
samozřejmě těch profesí 
velice vážím. V současné 
době je tam sousta lidí, 
kteří už stáli na vlastních 
nohou, mají názor na 
věc, něčeho v životě  
dosáhli a jsem rád, že 
mají snahu Prostějov 
táhnout výš.“

< Miroslav Černošek >
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ale nehraje jen špičkový basketbal a volejbal, 
ale využívají ji i občané města, kteří pravidelně 
startují v rekreačních soutěžích. TK PLUS už delší 
dobu spolupracuje i s prostějovskými základními 
školami a považujeme za velmi prospěšné, že se 
snaží vytvářet podmínky pro sportovní růst právě 
dětem z našeho regionu.“

Připomenu vám, co jste řekl před čtyřmi 
roky. „Máme k akcím TK PLUS důvěru. Pro-
to také s TK PLUS velice úzce spolupracu-
jeme a máme s touto agenturou - dá se 
říct – exkluzivní smlouvu, na základě které 
nám TK PLUS pomáhá v některých marke-
tingových aktivitách našeho města. Na 
akce TK PLUS přijíždějí známé osobnosti, 
vše má navíc vynikající sportovní úroveň, 
velký zájem je i mezi mládeží. Nechci se 
opakovat, nechci opět zdůrazňovat pro-

spěšný vliv sportu na mladou generaci, 
jen připomenu – když je sport, není hos-
poda, nejsou drogy, ubývá problémové 
mládeže. Na druhé straně však nemá 
význam zastírat, že ne všichni zastupitelé 
u nás tohle spojení přijímají či podporují, 
ale jsem přesvědčen, že v rámci města 
se nabízí tolik argumentů, které hovoří 
pro tuto spolupráci. A je úplně jedno, zda 
je to soukromá či státní firma, která za tě-
mito prospěšnými aktivitami stojí. Rozho-
dující je, kdo to umí a kdo ne. Chceme, 
aby se sportu dařilo.“
„Na těchto větách nechci nic měnit, i když 
opravdu nejsme třeba někdy v otázce podpory 
TK PLUS na radnici jednotní, výsledky jsou jedno-
značné.“

V jednom z rozhovorů jste také prohlásil, 
že město začalo spolupracovat s TK PLUS  
i proto, že dobře vědělo, kteří lidé za tou-
to agenturou stojí.
„Mirek Černošek je manželčin spolužák  
a s bratrem spolupracoval dlouhá léta v OP. Je 
to člověk, kterému věřím a mohu mu říct prak-
ticky všechno, přijít za ním s jakýmkoliv problé-
mem. Všechno je o lidských vztazích a myslím si, 
že i proto nefunguje v Prostějově fotbal.“

V Prostějově má fotbal velkou tradici, 
jeho počátky spadají konce roku 1898, 
učitel tělocviku Jan Svozil napsal nejen 
několik tělovýchovných pojednání, ale 
hlavně přišel mezi žáky s prvními pravidly 
kopané. Ve státní lize v sezoně 1935-1936 
skončil SK Prostějov na třetím místě za AC 
Spartou a SK Slavií. Totéž opakoval hned 
v další sezoně, to se mistrem stala Slavia. 
Tohle je však dávná historie, ta současná 
moc optimistická není. V rozhovoru pro 
Prostějovský večerník jste řekl – nemít 
dospělý fotbal ve městě je ostuda, ale 
těch, kteří tento sport dotáhli až do této 
situace!“
„Postoj vedení města k fotbalu vychází z jednání, 
která proběhla v loňském roce ohledně odku-
pu licencí družstev a jednotlivých hráčů a také 
následných jednání o tom, zda budeme či ne-
budeme dál kopanou v Prostějově podporovat. 
Od začátku jsme přistoupili k poskytnutí 4,5 milio-

nu korun na nákup licencí a dalšího 1,5 milionu 
korun na běžný provoz 1. SK Prostějov. Myslím si, 
že jsme tím jasně dokázali že nám na kopané 
ve městě záleží. A co dál? Společně se zástupci  
1. SK jsme se dohodli, že dále budeme už pod-
porovat pouze mládežnické celky. A vedením 
fotbalového klubu s tím souhlasilo! A kde osob-
ně vidím největší problém prostějovského fotba-
lu? Je to v získávání sponzorů z podnikatelské 
sféry. Není totiž dost dobře možné, aby jediným 
či rozhodujícím sponzorem fotbalového oddílu 
bylo město. Určitě souhlasím, že by se v Prostějo-
vě fotbal na nějaké alespoň krajské úrovní hrát 
měl, ale to je opravdu úkol pro ty, kteří prostějov-
ský fotbal dostali do současné situace.“

Hovoří se také o tom, že se město chystá 
vybudovat fotbalový areál Za Olomouc-
kou ulicí. 

„Ano, v plánu města je vybudování fotbalového 
areálu, kde by působily mládežnické celky. A to 
na sídlišti Edvarda Beneše. Na projektu budeme 
spolupracovat i s vedením Okresního fotbalové-
ho svazu v Prostějově.“

Od roku 1994 jste byl členem Rady města 
Prostějova, od roku 1998 starostou. Udělal 
byste něco jinak či se jinak rozhodl?
„Možná bych chtěl mít v některých rozhodo-
váních kolem sebe někdy jiné lidi, ale to ani 
není problém na úrovni města jako spíše otáz-
ka jednotlivých politických stran. Všechno je  
o kompromisech, ale někteří lidé jsou v podsta-
tě nepoužitelní, jiní jsou zase – barikádní typy, 
vylezou na ně, ale když je potřeba něco posta-
vit nebo zorganizovat, nejsou k ničemu. Ale kdy-
bych měl skončit – a já bych nechtěl, protože se 
dá pro město udělat ještě hodně prospěšného 
– pak je třeba přiznat, že se nám podařilo hod-
ně dobrých věcí. Za těch devět let jsme se na 
radnici nikdy „nesekali“, vždycky jsme se snažili 
dohodnout a nedopisovali si přes média. Kdy-
bych měl zobecnit, mnohé se postavilo, určitě je 
úspěchem vytvoření průmyslové zóny či nejnižší 
nezaměstnanost na Moravě pod 4 %. Město 
zkrásnělo, má svou důstojnost a co je důležité 
– nemáme dluhy.“

Dá se říct, že jste jako radnice zatím udě-
lali maximum pro to, aby se v Prostějově 
dobře žilo?
„Neřekl bych maximum, určitě jsme některé věci 
mohli udělat lépe. Vždycky tomu tak je.“

Jaké plány si před 
sebe dáváte?
„Samozřejmě, že 
přemýšlím za rok 
2010, kdy nám skončí 
mandát. Určitě bych 
nechtěl skončit jako 
důchodce, který jen 
bude chodit hrát te-
nis či jezdit na kole 
krásnou Hanou. To-
hle město má před 
sebou ještě hodně 
velkých a především 
prospěšných projek-
tů a rád bych je se 
svými kolegy na rad-
nici naplňoval.“

„Každá politika, pokud má být úspěšná, musí mít  
v sobě i pokoru. Mnohdy je třeba vysvětlovat, hledat 
kompromisy. Bez pokory se neobejdete.“
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Před sto lety vystoupil 
1. prosince 1907 ženský 
pěvecký sbor Vlastimila 
a mužský soubor Orlice, 
ochotnické sdružení Tyl, 
část Spolku divadel-
ních ochotníků sehrála 
komedii K životu právě 
od Jaroslava Vrchlic-
kého. O sto let později 
opět místní pěvecké 
sbory Vlastimila a Orlice, 
Divadlo Hanácké obce, 
Moje divadlo či Decho-
vý orchestr ZUŠ Prostějov. 
Pro pěvecké sbory to byl 
symbolický návrat po 
sto letech.

Důstojné oslavy století 
Galakoncertem první dámy české opery Evy Urbanové s Moravskou filharmonií Olomouc ří-
zenou dirigentem Františkem Drsem vyvrcholily na začátku prosince roční oslavy 100. výroční 
otevření Národního domu v Prostějově, na počest nádherného stánku secese architekta Jana 
Kotěry uspořádalo Městské divadlo v Prostějově  ve spolupráci s městem Prostějov, Olomouc-
kým krajem, společnostmi TK PLUS a OP Profashion tři desítky kulturních akcí. Vše začalo loni 
v prosinci společným koncertem Lucie Bílé a světoznámého chlapeckého pěveckého sboru 
Boni Pueri, velký zájem byl o koncerty Karla Gotta, Hradišťanu Jiřího Pavlici, své nadšené divá-
ky si našly pořady komornějšího rázu – vystoupení swingujících sester Havelkových pozvalo  
v nově rekonstruované secesní restauraci do zlaté swingující meziválečné éry, nabito bylo na 
vystoupení Divadla Járy Cimrmana. V divadelním sále Národního domu vystoupila s  Morav-
skou filharmonií Olomouc také houslista Pavel Šporcl. A bylo moc dobře, že se při oslavách
stoletého výročí Kotěrova stánku představily také místní soubory a spolky. V průběhu výroční-
ho roku se ve foyer divadla uskutečnilo šest výstav. Poslední z nich nazvaná Stý rok fotografic-
ky dokumentuje právě akce uspořádané v rámci celoročních oslav Národního domu.
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„Narodil jsem se v Prostějově a celý můj život je spojen s tímto nádherným 

městem. A neobyčejně intenzivně vnímám vše, co je s ním spojené. Více 

než třicet let jsem bydlel sto metrů od Národního domu na Vápenici, ta uli-

ce se dříve jmenovala Stalinova a Třída pionýrů. Táta s mámou byli z rodiny, 

která vlastnila hotel U tří králů a v rodině si každý uvědomoval – co Národní 

dům pro město ve všech dobách znamenal. Chodili jsme do něj skoro kaž-

dou neděli na oběd a nedá se zapomenout –  jak tam tatínek pravidelně 

vracel nečisté vinné sklenice, podle načichlé zátky i víno. Národní dům byl 

pro mě ve spojení s divadlem nejnoblesnější budovou v Prostějově a když 

přišla chvíle, kdy se symbolicky odstartovaly oslavy sto let jeho založení, měl 

jsem silný osobní pocit, že u toho prostě musím já osobně a naše společ-

nost TK PLUS být,“ říká Miroslav Černošek, když přijde řeč na Národní dům. 

„Jedním z našich záměrů je představit jedineč-
né architektonické dílo Jana Kotěry jako celek. 
Zatímco velké koncerty se uskuteční v divadel-
ním sále, další pořady přilákají návštěvníky do 
ostatních reprezentativních prostor,“ uvedl šéf 
TK PLUS Miroslav Černošek na tiskové konferen-
ci před rokem a to se také pořadatelům poda-
řilo. Akce k oslavě století Národního domu se 
konaly prakticky ve všech prostorách secesní 
stavby.

Je však také třeba připomenout zájem prostě-
jovské radnice o Národní dům. „Za posledních 
deset let investovalo město do oprav Národní-
ho domu osmdesát milionů korun,“ konstatoval 
místostarosta Miroslav Pišťák. „Národní dům 
je chlouba našeho města,“ dodává starosta 
Ing. Jan Tesař.

V rámci oslav byl také představen dokument 
z dílny prostějovského studia Video Theo, scé-
náristy a režiséra Theodora Mojžíše s názvem 
Stoletý Národní dům, který zachycuje stoletou 
historii stavby i průběh oprav. Dokument vol-
ně navazuje na Mojžíšův snímek O architektu 
Janu Kotěrovi, který už vysílala Česká televize. 
Velice inspirativním počinem bylo vytvoření 
souboru třinácti plakátů a třinácti pozvánek pro 
akce k oslavám 100. výročí otevření Národního 
domu akademickým malířem Boris Jirků. V ate-
liéru předního českého grafika, kreslíře, malíře 
a sochaře tak vznikla ojedinělá kolekce. Prvním 
v řadě byl v únoru  plakát na besedu se svě-
tově uznávaným českým spisovatelem Arnoš-
tem Lustigem, cyklus uzavírá plakát, pozvánka 
a program na koncert Evy Urbanové. Boris Jirků 
je také autorem loga oslav 100. výročí Národní-
ho domu, odznaku či sady pamětních listů. 

Den před vystoupením Evy Urbanové se usku-
tečnil Galakoncert pro Národní dům, jehož 
součástí byl i křest reprezentativní publikace 
Národní dům v Prostějově 1907 – 2007. Výprav-
ná, čtyřsetstránková publikace, na níž tým de-
seti autorů pracoval řadu měsíců, je zatím po-
sledním (pátým) dílem v exkluzivní ediční řadě 
o městě Prostějově. V programu vystoupili mj. 
4tet Jiřího Korna, mezzosopranistka Andrea Ka-
livodová s harfenistkou Kateřinou Englichovou, 

Arnošt Goldflam, Miloslav Maršálek, Ladislav 
Županič, pozvání přijali i zástupci místní kultury 
z regionu – kapela Létající rabín, folklorní 
soubor Mánes, Muzička ZUŠ v Prostějově, Ta-
neční škola Hubený, Divadlo Hanácké obce 
či studentské Divadlo Point vedené Alešem 
Procházkou.

Které akce Dr. Černoška nejvíce oslovily? „Když 
budu trochu osobní, tak to byl určitě koncert 
Karla Gotta, díky Petru Salavovi jsem se s ním blíž 
seznámil, ale uchvátilo mě – jak ředitelka diva-
dla Alena Spurná, tak i její zástupkyně Eva Zele-
ná tyto oslavy velice promyšleně uchopily... Ano, 
oslavy 100 let založení divadla se skládaly nejen 
z vyloženě velkých akcí – ať už to byl zmiňované 
koncerty Karla Gotta, Lucie Bílé či Evy Urbanové, 
ale příležitost dostali i umělci z našeho regionu, 
těch, kteří v našem městě žijí a starají se pravi-
delně a nepřetržitě o kulturní život v Prostějově. 
Určitě bylo dobře, že i tito umělci a soubory se 
dostali do centra dění a mohli ukázat co dove-
dou. Ne, nebylo to jen o hvězdách z Prahy či 
z Metropolitní opery v New Yorku, ale bylo to 
i o umělcích, kteří žijí kolem nás. Dramaturgie 
oslav byla opravdu promyšlená a důstojně při-
pomenula 100. výroční založení nádherného 
stánku secese,“ dodává představitel TK PLUS.

V kavárně Národního 
domu byla týden na 
konci listopadu příležitostní 
přepážka České pošty, kde 
měli filatelisté možnost zís-
kat otisk speciálního razítka 
ke 100 letům 
dokončení secesní 
stavby. Dále zde byly 
k dostání poštovní známky 
s přítiskem, na němž je 
vyobrazeno logo 100 let 
Národního domu. Město 
Prostějov nechalo zhotovit 
pro tuto akci celkem 900 ks 
známek, každá v nomi-
nální hodnotě 7,50 Kč. Za 
dalších sto let budou mít 
fantastickou cenu, pokud 
se ještě budou posílat 
dopisy...
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ZLATÝ 

KANÁR2007

TK AGROFERT Prostějov byl letos zcela jasně nejúspěšnějším klubem v anke-

tě Zlatý kanár a potvrdil to, co bylo pravidlem i v celé patnáctileté historii 

ankety. Jak dopadla klubová statistika Zlatého kanára 2007? TK AGROFERT 

Prostějov pět trofejí, TK NERIDÉ tři trofeje, po jedné pak získaly I. ČLTK Pra-

ha, Sparta Praha, CT Brno. Ve statistice není započítána trofej pro Nejlepší 

tým, rozhodující duel proti Švýcarsku odehráli tenisté TK AGROFERT Prostějov,  

v týmu měl během sezóny dvojnásobné zastoupení TK NERIDÉ, I. ČLTK Praha. 

TK AGROFERT 
pět trofejí
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Tomáš Berdych (TK AGROFERT Prostějov) už potřetí přebíral nej-
prestižnější trofej Zlatý kanár, celkově získal deset individuálních 
trofejí. V roce 1999 a 2001 titul Talent roku, v roce 2003 a 2004 trofej 
Postup na žebříčku ATP a od roku 2005 do anketě kraluje – vedle 
hlavní trofeje získává samozřejmě i ocenění pro nejlepšího české-
ho hráče. V sezónách 2003 a 2006-2007 byl také jako daviscupový 
reprezentant členem Týmu roku. Lucie Šafářová letos získala trofej 
za Postup na žebříčku WTA, v roce 2001 se stala Talentem roku, v té 
sezoně byla také členkou týmu mistryň světa do 16 let, který vyhrály 
kategorii Tým roku. O rok později titul Talent roku obhajuje. Na ka-
náří pódium se vrací v roce 2005 pro titul Postup na žebříčku WTA  
a stejnou trofej si odnesla i letos. Také Petra Kvitová obhájila trofej 
Talent roku, pro kterou si poprvé letos šel na kanáří pódium Jiří 
Veselý. 

Co znamená pro klub úspěch v anketě Zlatý kanár? „Přede-
vším je to jasné potvrzení, že jsou v klubu vynikající podmínky, vý-
borní trenéři a že nad tím vším je velice schopný management. 
Samozřejmě, všechno je o penězích, ale ještě žádné peníze na 
světě nikoho do světové desítky nedostaly. Majitelé klubu pro-
stě v Prostějově dokázali vytvořit dokonalou atmosféru, pra-
cují Národní tenisové centrum, středisko vrcholového tenisu  
i tréninkové středisko mládeže,“ říká kouč Tomáše Berdycha Jaro-
slav Navrátil, který v Přerově přebíral jako nehrající daviscupový 
kapitán i cenu pro Tým roku. „Co je pro rozvoj talentů nejdůležitěj-
ší? Aby měli nejtalentovanější výborné tréninkové podmínky, doko-
nalý sparing. Ve všech kategoriích – do dvanácti, čtrnácti, do osm-
nácti let máme v Prostějově hráče a hráčky, kteří trénují nahoru  
i dolů. Když si třeba vezmu kariéru Tomáše Berdych a když mu bylo 
patnáct, tak měl v Prostějově na sparing Nováka, Štěpánka a Ta-
baru. V Prostějově je dnes opravdu úplně všechno, není u nás lepší 
areál, děti mají v klubu k dispozici rehabilitaci, vše je na jednom 
místě a co je důležité – v klubu je tolik potřebná vítězná atmosféra. 
Děti tu mohou potkat své vzory, vidí je při tréninku, potkávají je na 
chodbě, prostě si na ně – symbolicky mohou sáhnout a to je hroz-
ně důležité.“

Když se podíváme do historie, tak z třiceti titulů Talent roku jich 
jedenadvacet bylo z Prostějova! „Tohle prostě není náhoda, to 
jen potvrzuje, že se to dělá v Prostějově nejlíp u nás. Ale určitě je 
zajímavá statistika týmových mládežnických soutěží. Loni získal TK 
AGROFERT všechny tři tituly, letos má zlato a dvě stříbra, ale i tak  
je to vynikající,“ dodává Jaroslav Navrátil.
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HISTORIE
KANÁRA

Karel Nováček, první Zlatý kanár, 1993

Jiří Novák, John McEnroe, Ivo Kaderka a Ivan Langer, 1999

Anketa Zlatý kanár 
Patnáctileté kralování 

Patnáctileté kralování v anketě Zlatý kanár 
začalo v Prostějově! Prostory secesního Ná-
rodního domu byly první prosincový víkend 
1993 svědkem premiérového předávání 
prestižních trofejí časopisu TENIS, vyhlašova-
la se anketa Zlatý kanár. Jako první přebíral 
hlavní trofej Prostějovák Karel Nováček, nej-
lepší hráčkou byla Helena Suková a hráčem 
Petr Korda. O Nováčkově vítězství tehdy 
rozhodl součet všech hlasů z anketních líst-
ků, pomohly mu hlasy, které mu vynesly pr-
venství v kategorii Playboy českého tenisu.  
V premiérovém ročníku získal svou první trofej 
Talent roku i Jiří Novák. Rok předtím se začalo  
diskutovat o anketě, kterou český tenis po-

třeboval. Byl u toho bývalý předseda Rady 
ČTS Ladislav Langr, majitelé časopisu TENIS 
a pracovník ČTS Josef Šlajs. Ti se pak spoji-
li s nadšenými prostějovskými pořadateli 
- především s Dr. Miroslavem Černoškem  
a společně vše dotáhli do konce. „Udělali 
jsme dobře, že jsme do této akce vstoupili. 
Anketa má velkou budoucnost,“ říkal ve tři-
adevadesátém Miroslav Černošek, tehdy 
manažer TenisKomerc Prostějov. Ladislav 
Langr narychlo kontaktoval poděbradského 
studenta UMPRUM Davida Exnera a ten do 
měsíce vyrobil půldruhého tuctu hliněných 
– vypalovaných a glazovaných – trofejí. 
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Jaký byl první ročník, který se konal v Prostějo-
vě? „První můžete být jen jednou a jsem šťast-
ný, že jsem to právě já. Anketa Zlatý kanár je 
výborný nápad a že se navíc první tituly udě-
lovaly v roce oslav sta let českého tenisu, o to 
má pro mě tahle trofej větší význam,“ prohlásil 
po slavnostním ceremoniálu v prostějovském 
divadle první laureát ankety Zlatý kanár 
93‘ Karel NOVÁČEK. To se ještě sčítaly hlasy  
v různých kategoriích a podle nich byl určen 
i držitel nejprestižnější trofeje. Nejlepší českou 
hráčkou se stala Helena Suková, nejlepším 
českým hráčem Petr Korda. Bylo sympatické, 
že při slavnostním vyhlášení vítězové mysleli 
spíše na úspěchy týmové, než na ty své. „Byl 
jsem vyhlášen nejlepším českým tenistou, 
mám z toho samozřejmě velkou radost, i když 
musím  říct, že jsem s touhle sezónou nebyl 
ani trochu spokojen. Myslel jsem si, že se nám 
podaří postoupit dále v Davisově poháru,“ ří-
kal na pódiu Petr Korda. O Davisově poháru 
hovořil z jeviště i Karel Nováček. Nejlepšími 
postupy na světových žebříčcích se v sezóně 
1993 mohli pochlubit přerovský Ctislav Dose-
děl a Radka Bobková z pražského Olympu, 
titul Miss českého tenisu získala Kateřina Krou-
pová (TK Přerov ESTA) a playboyem se stal 
Karel Nováček. Titul Talent roku získali přerov-
ská Eva Martincová a prostějovský Jiří Novák. 
A co říkal Novák před patnácti lety? „Zatím 
si pořádně neuvědomuji, co se mi podařilo,  
v každém případě jsem rád, že jsem vyhrál 
a že bych jednou chtěl získat hlavní cenu, to 
snad ani nemusím říkat, ne?“ 

Premiérový Zlatý kanár se vydařil, Ing. Milan 
Matzenauer, představitel firmy Prodos Prostě-
jov, která byla v té době jedním z hlavních 
sponzorů domácího klubu, byl samozřejmě 
spokojený. „Důležitější je, aby byli spokojeni 
naši sponzoři, kteří s námi spolupracují na vy-
budování prestižního klubu. Dávají do celého 
našeho záměru nemalé prostředky.“ Pavel 
Korda, jeden z tehdejších ředitelů Českého 
tenisového svazu, tvrdil v Prostějově v roce 
1993. „Tak trochu těm mladším závidím. Každá 
anketa dává sportu něco zvláštního. A proto-
že se nedají výkony přesně změřit, o to více 
musí všechny laureáty hřát ocenění, kterého 
se jim dostalo od expertů, trenérů, novinářů 
i tenisových osobností.“ A jak byli spokojeni 
prostějovští pořadatelé? „Tohle byl začátek, 
příště budeme chytřejší,“ říkal dr.Černošek  
a dodal, že tato akce přesně zapadá do klu-
bové filozofie „Upřímně se přiznám, že před 
několika sezónami bychom si na takovéhle 
sousto netroufli, dnes ale vidím, že se bez
těchto akcí prostě neobejdeme. Pokud chce-
me hrát roli špičkového klubu v naší republi-
ce, pak to ani jinak nejde.“ Tolik připomenutí 
premiérového ročníku.

Sedm let byl pořadatelem vyhlášení anke-
ty Zlatý kanár prostějovský klub, ten nastavil 
organizační laťku opravdu hodně vysoko.  
V dalších letech byli nejlepší čeští tenisté  
a tenistky oceněni v Přerově. Tam se také 
konal i patnáctý, jubilejní ročník ankety. A To-
máš Berdych pokračuje v kralování, po šesti 
trofejích Jiřího Nováka, si šel pro třetího Zlaté-
ho kanára. 

Vítězové ankety 
ZLATÝ KANÁR 
1993 – 2007 
Zlatý kanár 1993: 
Karel NOVÁČEK (TK Prostějov)

Nejlepší český hráč: Petr Korda (SK Slavia Pra-
ha), Nejlepší česká hráčka: Helena Suková, 
Postup na žebříčku ATP: Ctislav Doseděl (TK 
Přerov ESTA), Postup na žebříčku WTA: Rad-
ka Bobková (PSK Olymp Praha), Talent roku 
– chlapci: Jiří Novák (TK Prostějov), Talent 
roku – dívky: Eva Martincová (TK Přerov ESTA), 
Miss českého tenisu: Kateřina Kroupová (TK 
Přerov ESTA), Playboy českého tenisu: Karel 
Nováček (TK Prostějov).

Zlatý kanár 1994: 
JANA NOVOTNÁ (TK Prostějov)

Nejlepší český hráč: Karel Nováček (TK Pros-
tějov), Nejlepší česká hráčka: Jana Novotná 
(TK Prostějov), Postup na žebříčku ATP: Ctislav 
Doseděl (TK Přerov ESTA), Postup na žebříč-
ku WTA: Petra Langrová (TK Prostějov), Talent 
roku – chlapci: Michal Tabara (TK Prostějov, 
Talent roku – dívky: Jitka Schönfeldová (SK 
Slavia Praha), Miss českého tenisu: Sandra 
Kleinová (LTC Česká pojišťovna), Playboy 
českého tenisu: Martin Damn (I. ČLTK Praha).

Zlatý kanár 1995: 
JANA NOVOTNÁ (TK Prostějov)

Nejlepší český hráč: Bohdan Ulihrach (PSK 
Olymp Praha), Nejlepší česká hráčka: Jana 
Novotná (TK Prostějov), Postup na žebříčku 
ATP: Bohdan Ulihrach (PSK Olymp Praha), 
Postup na žebříčku WTA: Sandra Kleinová 
(LTC Česká pojišťovna), Talent roku – chlap-
ci: Michal Tabara (TK Prostějov), Talent roku 
– dívky: Jana Mačurová (Sokol Nučice), 
Miss českého tenisu: Ludmila Richterová  
(I. ČLTK Praha), Playboy českého tenisu: Karel  
Nováček (TK Prostějov).

Zlatý kanár 1996: 
JANA NOVOTNÁ (TK Prostějov)

Nejlepší česká hráč: Petr Korda (bez klubové 
příslušnosti), Nejlepší česká hráčka: Jana No-
votná (TK Prostějov), Postup na žebříčku ATP: 
Jiří Novák (TK Prostějov), Postup na žebříčku 
WTA: Petra Langrová (TK Prostějov), Talent 
roku – chlapci: Michal Tabara (TK Prostějov), 
Talent roku – dívky: Denisa Chládková (I. ČLTK 
Praha),  Miss českého tenisu: Sandra Kleino-
vá (I. ČLTK Praha), Playboy českého tenisu: 
Martin Damm (I. ČLTK Praha).

Zlatý kanár 1997: 
PETR KORDA (TK Slavia Pilsner Urquell)

Nejlepší český hráč: Petr Korda (TK Slavia Pils-
ner Urquell), Nejlepší česká hráčka: Jana No-
votná (TK Prostějov), Postup na žebříčku ATP: 
Petr Korda  (TK Slavia Pilsner Urquell), Postup 
na žebříčku WTA: Sandra Kleinová (I. ČLTK 
Praha), Talent roku – chlapci: Robin Vik (TK 
SEZOOZ Prostějov), Talent roku – dívky: Dani-
ela Bedáňová (TK SEZOOZ Prostějov), Trenér 
roku: Jaroslav Navrátil (TK SEZOOZ Prostějov), 
Nejlepší tenista na vozíčku: Miroslav Brychta 
(TC Brno).

KANÁRA Andrej Babiš s Mahulenou Bočanovou v roce 
1998 zve na jeviště Jaroslava Levinského pro titul 

Talent roku

TK AGROFERT Zlatý kanár 2001

„Jsme rádi, že jsme se 

spojili s nejsilnějším českým 

tenisovým klubem, který 

jasně dominuje  nejen na 

domácí scéně, ale má  

i vynikající výsledky  

v zahraničí. A samozřejmě 

mě potěšilo, že většina 

trofejí skončila v rukou  

prostějovských tenistů,“ 

říkal šéf firmy AGROFERT

Holding, a.s. Andrej Babiš 

v roce 1998 při vyhlašování 

ankety Zlatý kanár.
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Zlatý kanár 1998: 
JANA NOVOTNÁ (TK SEZOOZ Prostějov)

Nejlepší český hráč: Petr Korda (TK SEZO-
OZ Prostějov), Nejlepší česká hráčka: Jana  
Novotná (TK SEZOOZ Prostějov), Postup na 
žebříčku ATP: Tomáš Zíb (PSK Olymp Pra-
ha), Postup na žebříčku WTA: Květoslava 
Hrdličková (TK NERIDÉ), Talent roku – chlap-
ci: Jaroslav Levinský (TK SEZOOZ Prostějov),  
Talent roku – dívky: Daniel Bedáňová (TK SE-
ZOOZ Prostějov), Nejlepší tenista na vozíčku:  
Miroslav Brychta (TC Brno).

Zlatý kanár 1999: 
JIŘÍ NOVÁK (TK AGROFERT Prostějov) 

Nejlepší český hráč: Jiří Novák (TK AGROFERT 
Prostějov), Nejlepší česká hráčka: Květoslava 
Hrdličková (TK NERIDÉ), Postup na žebříčku 
ATP: Petr Kralert (Sparta Praha), Postup na 
žebříčku WTA: Denisa Chládková (PSK Olymp 
Praha), Talent roku – chlapci: Tomáš Berdych 
(TK AGROFERT Prostějov), Talent roku – dívky: 
Petra Cetkovská (TK AGROFERT Prostějov), 
Nejlepší tenista na vozíčku: Miroslav Brychta 
(TC Brno)

Zlatý kanár 2000: 
JIŘÍ NOVÁK (TK AGROFERT Prostějov) 

Nejlepší český hráč: Jiří Novák (TK AGROFERT 
Prostějov), Nejlepší česká hráčka: Daniela  
Bedáňová (TK AGROFERT Prostějov), Postup 
na žebříčku ATP: Jiří Vaněk (Sparta Praha),  
Postup na žebříčku WTA: Daniela Bedá-
ňová (TK AGROFERT Prostějov), Talent roku 
– chlapci: Ivo Minář (I. ČLTK Praha), Talent 
roku – dívky: Barbora Strýcová (TK Slavia 
Pilsner Urquell), Tým roku - mistryně světa do 
16 let –  Petra Cetkovská (TK AGROFERT Pros-
tějov), Ema Janásková (TK Přerov ESTA), Eva  
Birnerová (TK Slavia PU Plzeň), nehrající kapi-
tán David Kotyza, Nejlepší tenista na vozíčku: 
Miroslav Brychta (TC Brno).

Zlatý kanár 2001: 
JIŘÍ NOVÁK (TK AGROFERT Prostějov)

Nejlepší český hráč: Jiří Novák (TK AGROFERT 
Prostějov), Nejlepší česká hráčka: Daniela 
Bedáňová (TK AGROFERT Prostějov), Postup 
na žebříčku ATP: Jan Vacek (I. ČLTK Praha), 
Postup na žebříčku WTA: Daniela Bedáňová 
(TK AGROFERT Prostějov), Talent roku – chlap-
ci: Tomáš Berdych (TK AGROFERT Prostějov), 
Talent roku – dívky: Lucie Šafářová (TK AG-
ROFERT Prostějov), Deblista roku: David Rikl 
(TK AGROFERT Prostějov), Deblistka roku:  
Květoslava Hrdličková (TK Neridé), Debl 
roku: Jiří Novák – David Rikl (TK AGRO-
FERT Prostějov), Tým roku –  mistryně svě-
ta do 16 let – Barbora Strýcová (TK Slavia  
Pilsner Urquell), Petra Cetkovská, Lucie  
Šafářová (obě TK AGROFERT Prostějov), ka-
pitán D. Kotyza, Nejlepší tenista na vozíčku: 
Miroslav Brychta (TC Brno).

Zlatý kanár 2002: 
JIŘÍ NOVÁK (TK AGROFERT Prostějov)

Nejlepší česká hráč: Jiří Novák (TK AGROFERT 
Prostějov), Nejlepší česká hráčka: Daniela 
Bedáňová (TK AGROFERT Prostějov), Postup 
na žebříčku ATP: Radek Štěpánek (TK AG-
ROFERT Prostějov), Postup na žebříčku WTA:  
Libuše Průšová (TK Slavia Pilsner Urquell),  
Talent roku – chlapci: Dušan Lojda (TK  
AGROFERT Prostějov), Talent roku – dív-
ky: Lucie Šafářová (TK AGROFERT Prostě-
jov), Deblista roku: Radek Štěpánek (TK 
AGROFERT Prostějov), Deblistka roku: Bar-
bora Strýcová (TK Slavia Pilsner Urquell), 
Debl roku: Jiří Novák – Radek Štěpánek (TK 
AGROFERT Prostějov), Tým roku: Tým ČR  
v Davisově poháru – J. Novák (TK AGRO-
FERT Prostějov), B. Ulihrach (TK Sparta Praha),  
J. Vacek (I. ČLTK), D. Rikl (TK AGROFERT  
Prostějov), nehrající kapitán J. Kukal, Nej-
lepší tenista na vozíčku: Miroslav Brychta  
(TC Brno).

Zlatý kanár 2003: 
JIŘÍ NOVÁK (TK Česká sportovní)  

Nejlepší český hráč: Jiří Novák (TK Česká 
sportovní), Nejlepší česká hráčka: Denisa  
Chládková (I. ČLTK Praha), Postup na žebříč-
ku ATP: Tomáš Berdych (TK Česká sportovní),  
Postup na žebříčku WTA: Klára Koukalová (TK 
Česká sportovní), Talent roku - chlapci: Michal 
Konečný (TK AGROFERT Prostějov), Talent 
roku - dívky: Nicole Vaidišová (TK Sparta Pra-
ha), Deblista roku: David Rikl (TK AGROFERT 
Prostějov), Deblistka roku: Renata Voráčová 
(TK AGROFERT Prostějov), Debl roku: Martin 
Damm (I. ČLTK Praha) – Cyril Suk (TK Česká 
sportovní), Tým roku: Tým ČR v Davisově po-
háru – J. Novák, R. Štěpánek, M. Damm, C. 
Suk, B. Ulihrach, T. Berdych, nehrající kapitáni 
Robert Krechler a Cyril Suk. Nejlepší tenisté 
na vozíčku: Miroslav Brychta, Michal Stefanu, 
Dalibor Potůček, trenér Jakub Vurm.

Zlatý kanár 2004: 
JIŘÍ NOVÁK (TK AGROFERT Prostějov)

Nejlepší český hráč: Jiří Novák (TK AGROFERT 
Prostějov), Nejlepší česká hráčka: Nicole  
Vaidišová (TK Sparta Praha), Postup na  
žebříčku ATP: Tomáš Berdych (TK Česká 
sportovní), Postup na žebříčku WTA: Nicole  
Vaidišová (TK Sparta Praha), Talent  roku 
– chlapci: Dušan Lojda (TK AGROFERT Pro-
stějov), Talent roku - dívky Nicole Vaidišová 
(TK Sparta Praha), Deblista roku: David Rikl  

Hana Mandlíková, Miroslav Černošek a Jana Novotná, Zlatý kanár v prostějovském divadle, 1995

Martin Dejdar a Talent roku 1993 Jiří Novák
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(TK AGROFERT Prostějov), Deblistka roku: Libu-
še Průšová (TK DEZA Valašské Meziříčí), Deb-
lový pár roku: Martin Damm (I. ČLTK Praha) 
– Cyril Suk (TK Česká sportovní), Tým roku: 
Tým juniorů ČR do 16 let – D. Lojda, M. Navrá-
til (oba TK AGROFERT Prostějov), F. Zeman (I. 
ČLTK Praha), kapitán D. Kunst, Nejlepší tenista 
na vozíčku: Miroslav Brychta (Centrum tenisu 
na vozíku, Brno).

Zlatý kanár 2005: 
TOMÁŠ BERDYCH (TK Česká sportovní)

Nejlepší český hráč: Tomáš Berdych (TK Čes-
ká sportovní), Nejlepší česká hráčka: Nicole  
Vaidišová (TK Sparta Praha), Postup na žeb-
říčku ATP: Robin Vik (TK Slavia Pilsner Urquell), 
Postup na žebříčku WTA: Lucie Šafářová (TK 
AGROFERT Prostějov), Talent roku – chlapci: 
Radim Urbánek (TK AGROFERT Prostějov),  
Talent roku – dívky: Kateřina Vaňková (TK 
Sparta Praha), Deblista roku: Leoš Friedl 
(Spartak Jihlava), Deblistka roku: Květosla-
va Peschkeová (TK NERIDÉ), Deblový pár 
roku: František Čermák (I. ČLTK Praha) – Leoš  
Friedl (Spartak Jihlava), Tým roku: Družstvo 
juniorů ČR do 16 let: M. Konečný (TK AGRO-
FERT Prostějov), R. Jebavý (ČLTK Bižuterie  
Jablonec), J. Košler (I. ČLTK Praha), kapitán:  
M. Vojáček, Nejlepší tenista na vozíčku: Tým  
ČR (M. Brychta, M. Stefanu, M. Kubát).

Zlatý kanár 2006: 
TOMÁŠ BERDYCH (TK Česká sportovní)

Nejlepší český hráč: Tomáš Berdych (TK Čes-
ká sportovní), Nejlepší česká hráčka: Nicole 
Vaidišová (TK Sparta Praha), Postup na žeb-
říčku ATP: Jan Hájek (TK Česká sportovní), Po-
stup na žebříčku WTA: Nicole Vaidišová (TK 
Sparta Praha), Talent roku – chlapci: Adam 
Pavlásek (TK AGROFERT Prostějov), Talent 
roku – dívky: Petra Kvitová (TK AGROFERT Pro-
stějov), Deblista roku: Martin Damm (I. ČLTK 
Praha), Deblistka roku: Květoslava Peschke-
ová (TK NERIDÉ), Deblový pár roku: Lukáš 
Dlouhý – Pavel Vízner (TK NERIDÉ), Tým roku: 
DC tým ČR V Davisově poháru – T. Berdych 
(TK Česká sportovní), J. Novák (TK AGROFERT 
Prostějov), M. Damm, J. Hernych  (oba I. ČLTK 
Praha), kapitán: J. Navrátil, Nejlepší tenista 
na vozíčku: Miroslav Brychta (CT Brno)

Zlatý kanár 2007: 
TOMÁŠ BERDYCH (TK AGROFERT Prostějov)

Nejlepší český hráč: Tomáš Berdych (TK AG-
ROFERT Prostějov), Nejlepší česká hráčka: 
Nicole Vaidišová (TK Sparta Praha), Postup 
na žebříčku ATP: Ivo Minář (I. ČLTK Praha), 
Postup na žebříčku WTA: Lucie Šafářová (TK 
AGROFERT Prostějov), Talent roku – chlapci: 
Jiří Veselý (TK AGROFERT Prostějov), Talent 
roku – dívky: Petra Kvitová (TK AGROFERT Pro-
stějov), Deblista roku: Pavel Vízner (TK NERI-
DÉ), Deblistka roku: Květoslava Peschkeová 
(TK NERIDÉ), Deblový pár roku: Lukáš Dlouhý 
– Pavel Vízner (TK NERIDÉ), Tým roku: DC tým 
ČR V Davisově poháru – v prvním zápase  
s USA jsme hráli v sestavě T. Berdych (TK AG-
ROFERT Prostějov), I. Minář (I. ČLTK Praha),  
L. Dlouhý, P. Vízner (oba TK NERIDÉ), proti Švý-
carsku pak v sestavě T. Berdych, R. Štěpánek 
(TK AGROFERT Prostějov), M. Damm (I. ČLTK 
Praha), Dlouhý, v obou zápasech byl nehrají-
cím kapitánem Jaroslav Navrátil, Nejlepší te-
nista na vozíčku: Miroslav Brychta (CT Brno).

Kanáří hlasy 
v prostějovském drezu:
Karel Nováček (1993): Z trofeje mám radost. 
Určitě je její zisk povzbuzením do další sezó-
ny. I po létech mé jméno nezapadne – jsem 
prvním vítězem ankety, která, věřím, bude mít 
dlouhé trvání.

Jana Novotná (1995): Jsem šťastná, že jsem 
Zlatého kanára obhájila. Kus trofeje patří mojí 
trenérce Haně Mandlíkové. 

Jiří Novák (1996): Zisk trofeje za postup na 
žebříčku je pro mě výzvou. Ale výsledky  
anket nepřeceňuji. 

Robin Vik (1997): Zisk trofeje je pro mě ve-
likým oceněním. Být v tak silné konkurenci 
vrstevníků talentem roku je zavazující. Udě-
lám vše pro to, aby tento „kanár“ nebyl mým  
posledním. 

Lucie Šafářová (2001): Jsem překvapená. 
Že někdy vyhraji titul Talent roku, to mě ne-
napadlo – uvěřila jsem, až když jsem dostala 
pozvání na slavnostní večer. Ano, ráda bych 
v budoucnu získala i Zlatého kanára, ale  
k němu je dlouhá cesta. Předně musím být 
zdravá.

Radek Štěpánek (2002): Je to odměna za 
celoroční dřinu. Hezký večer. Budu se snažit 
abych nezískal „jen“ trofej za postup na žeb-
říčku. Chci být nejlepší. 

Michal Konečný (2003): Rád bych poděkoval 
všem, kteří mi pomáhali, rodičům, trenérům  
a budu se snažit jim to někdy vrátit, i když 
mám zatím ocenění jen jako Talent roku. 

Jiří Novák (2004): Vyhrát anketu pošesté za 
sebou považuji za obrovský úspěch. Dokázal 
jsem obhájit svoji pozici, je opravdu pevná.

Tomáš Berdych (2005): Zisk Zlatého kanára 
je pro mě překvapením. Napadlo mě až 
po vítězství v Paříži, že by se se mnou mohlo  
počítat... 

Jaroslav Navrátil (2005): Každý titul v této an-
ketě je velmi cenný a dobře vím, že tenisté 
její výsledky bedlivě sledují. Moc neuznávám 
hlasy, které tvrdí, že jim na těchto trofejích 
ani moc nezáleží. Znovu říkám – všichni by 
si rádi pro jakéhokoliv kanára na pódium šli. 
Pro Tomáše je to určitě velké povzbuzení do 
dalšího tréninku. A z hlediska Prostějova je to 
opět potvrzení, že v klubu máme vynikající 
podmínky pro přípravu.

Pavel Kožuch, Petra Cetkovská, Lucie Šafářová a David Kotyza, 2001

V patnáctileté historii Zlaté-

ho kanára byl jen jednou 

držitelem hlavní trofeje 

někdo jiný, než hráč  

z našeho klubu. V roce 

1997 se stal držitelem  

nejprestižnější ceny Petr 

Korda (TK Slavia Pilsner 

Urquell), ale ve chvíli, kdy 

přebíral trofej už byl stejně 

členem TK Prostějov.

„Anketa je kusem historie 

českého tenisu, je zmapo-

váním toho, co se mu  

v jednotlivých podařilo  

a kdo patřil k nejlepším.  

Je to dokonalý pohled do  

tenisového zrcadla,  

slavnostní večer je  

vyvrcholením sezóny,  

svátkem, na který se  

vždycky moc těším.“

< Ivo Kaderka >

Tipující v anketě Zlatý 

kanár rozhodli na patnáct 

let o 141 vítězích v jednotli-

vých kategoriích. Členové 

prostějovského klubu jich 

získali 66, v období  

2003-2006 pak dalších 

jedenáct trofejí v dresu  

TK Česká sportovní. Více 

než polovinu kanářích  

ocenění převzali hráči 

našeho klubu!
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Potřetí 
 ve Vendryni

Areál Vitality Slezsko
přivítal 
nejen tenisovou špičku

„Jsme velkými patrioty třineckého regionu a našich železáren, na které jsme 

náležitě hrdi. Proto si cením toho, že se nám podařilo ve spolupráci s TK PLUS 

přivítat mnoho sportovních celebrit. Prestižní pro nás byla návštěva „WERKU“ 

špičkovými tenisty, nebo Jaromírem Jágrem. Třinecká mládež si zaslouží setká-

vání se sportovními superstar, a já jsem rád, že můžeme byt u toho,“ říká 

Ján Moder, první místopředseda dozorčí rady Třinecké železárny a. s.
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Ve sportovním areálu Vitality Slezsko ve Ven-
dryni se konala na začátku prosince zajíma-
vá exhibice, představily se na ní nejen teniso-
vé hvězdy a opět za vším stála marketingová 
agentura TK PLUS. „Už třetím rokem v rámci 
naší smlouvy s Třineckými železárnami připra-
vujeme akci ve Vendryni, tato firma má vztah
k tenisu a naše sportovně-charitativní akce 
byla věnována především dětem v tomto re-
gionu,“ říká jednatel TK PLUS Petr Chytil. Kdo 
se jí letos zúčastnil? Do nádherného areálu 
přijeli – trojnásobný olympijský vítěz, ikona 
světové atletiky, oštěpař Jan Železný, olym-
pijský vítěz v akrobatickém lyžování Aleš Va-
lenta, který jako první člověk na světě skočil 
trojité salto s pěti vruty a samozřejmě vynika-
jící tenisté Tomáš Berdych, Jiří Novák, nehra-
jící kapitán českého daviscupového týmu  
Jaroslav Navrátil a Lucie Šafářová. 

Čím to začalo? Předseda dozorčí rady Tři-
neckých železáren Tomáš Chrenek si s Lucií 
Šafářovou zahráli proti Tomáši Berdychovi  
a Anouchce Žambochové, nadějné starší 
žákyni klubu Vitality Slezsko. Hrálo se na dva 
vítězné tie-breaky, každý pár nakonec vyhrál 
jeden... Exhibice pokračovala předáním pa-
desátitisícových šeků Rehabilitačnímu staci-
onáři Třinec, Nemocnici Podlesí, Nemocnici 
Třinec a TK Vitality Slezsko.

Pak si to v tenisovém deblu rozdaly dvojice 
Jiří Novák-Jan Železný a Jaroslav Navrátil-Aleš 
Valenta. Dopadlo to stejně... K vidění byly ne-
jen dokonalé tenisové kousky v podání Jiřího 
Nováka a Jaroslava Navrátila, ale i nadšené 
pokusy olympijských šampiónů Železného  
a Valenty. Bývalý vynikající oštěpař bere tyto 
akce skoro jako povinnost těch, kteří mají 
aktivní kariéru již za sebou. „Nezdá se mi, že 
by byl v posledních letech sport na předním 

místě v zájmu dětí a mladých lidí. O to víc se 
musíme snažit je na hřiště přitáhnout,“ říká 
Jan Železný. „Jsem tady už potřetí a pokaždé 
měla tato akce velice upřímnou a přátelskou 
atmosféru.“ Dodejme, že nádherná hala ve 
Vendryni byla otevřena před dvěma roky,  
i tehdy tu byli Berdych, Novák a Železný, 
agentura TK PLUS připravila akci Sportovní 
hvězdy dětem, loni musel Berdych na posled-
ní chvíli odletět v roli náhradníka na Turnaj 
mistrů do Šanghaje a akce EXHIBICE HVĚZD 
–  aneb různým míčem přes síť se zúčastnit 
nemohl. „Blíží se konec roku, už jsem v plném 
tréninku a tak každou takovouhle akci beru 
jako příjemné odreagování. A když to udělá 
radost dětem a třeba se některým z nich te-
nis tak zalíbí, že se mu začnou věnovat, tak 
naše akce splnila svůj účel. A navíc je dobře, 
že je to vše spojené s předáním charitativních 
šeků, které určitě pomohou potřebným,“ říkal 
v průběhu příjemného dopoledne Tomáš 
Berdych. Závěr exhibice už tradičně patřil 
autogramiádě a byli také oceněny nejlepší 
mladí sportovci regionu. Přidejme ještě, že 
účastníci exhibičního sportovního dopoled-
ne se jako nedávno Jaromír Jágr převlékli 
do pracovního a v doprovodu inženýrů se 
vydali na prohlídku hutního provozu v Třinec-
kých ocelárnách. Třetí společná akce opět 
skončila ke spokojenosti obou stran, vše měli 
opět na starosti první místopředseda do-
zorčí rady Třinecké železárny, a. s. Ing. Ján  
Moder a jeho spolupracovníci.

„Třinecké železárny, a. s., a Moravia Steel 
patří k našim nejvýznamnějším partnerům,  
s vedením těchto firem máme nadstandard-
ní a dnes už přátelské vztahy,“ říká Petr Chytil, 
jednatel TK PLUS. „I proto jsme rádi, že pokra-
čujeme v tradicí přátelských setkání.“

Co nabízí Sportovní 
centrum ve Vendryni?
* pevná tenisová hala se 

čtyřmi kurty s australským 

povrchem REBOUND ACE,

* čtyři antukové kurty, dva 

venkovní betonové kurty 

REBOUND ACE,

* dětská tenisová škola, 

profesionální nahrávací 

stroj Point Weiss, 

* relaxační zařízení 

– sauna, fitcentrum (stroje

značky KETTLER)      

* bowling, restaurace, sa-

lónky, zahradní restaurace,

* nahrávací zeď, vyplétání 

tenisových raket, tenisový 

obchod, dětské hřiště,

a samozřejmě příležitost 

zapojit se do závodního 

tenisu - TK VITALITY Slezsko.       
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Spolupráce s fakultou 
TK PLUS dlouhodobě spolupracuje s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc, oba part-
neři jsou podepsáni pod prestižními projekty, semináře o sportovním marketingu mají už svou tradici. 
Na olomoucké fakultě navíc působí osobnosti, které mají dlouhodobý vztah ke sportům, za kterými 
stojí TK PLUS. Prof. PhDr. František Vaverka, CSc., Dr. RNDr. Jiří Zháněl a mnozí další přinášejí do tenisové-
ho tréninku – prostřednictvím vědeckého testování – nové prospěšné pohledy. A tak bylo docela záko-
nité, že se v polovině listopadu uskutečnilo na fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 
zajímavé dopoledne – ve kterém hráli hlavní roli děkan fakulty tělesné kultury Dušan Tomajko, studen-
ti, hráči BK Prostějov, trenér Miroslav Marko, duší celého projektu byl generální manažer Tomáš Rak. 
Kdo byl na zajímavém dopoledni zvláštním V.I.P. hostem? Sedmiletý stepní orel Andy, maskot týmu! 

BK
Prostějovský  Orel  má jméno Andy

 PROSTĚJOV
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Maskot prostějovských 

basketbalistů stepní orel 

Andy má sedm a půl 

roku, patří tedy už mezi 

dospělé, ale má toho 

před sebou ještě hodně 

– orli se dožívají až osm-

desáti let! Trvalý pobyt 

má v Zoologické zahradě 

na Svatém Kopečku 

u Olomouce, ale podle 

sokolníka Milana Hulíka 

se bude pravidelně 

zúčastňovat promoakcí 

BK Prostějov, navíc hráči 

se rozhodli, že budou 

dravce, kterého nosí ve 

svém znaku, podporovat. 

„Orel je dravý, dominantní 

a umí si pohlídat svoje 

výsostné teritorium,“ říká 

sokolník Hulík. „Přesně 

jako basketbaloví Orli. 

Chceme být týmem, který 

je na palubovce agresiv-

ní, sebevědomý 

a z domácí palubovky 

udělá nedobytnou tvrz,“ 

< Tomáš Rak >
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„S Univerzitou Palackého jsme coby basket-
balový oddíl i marketinková agentura TK PLUS 
velmi úzce spjati. Spolupracujeme už poměrně 
dlouho na bázi vědeckých programů i formou 
různých studijních záležitostí. I tato tisková konfe-
rence je součástí výuky předmětu PR a komuni-
kace s veřejností studentů Fakulty tělesné kultury 
UP v Olomouci,“ konstatoval Tomáš Rak.  

Co říkal této zajímavé akci děkan FTK UP doc. 
PhDr. Dušan Tomajko, CSc.? „Naše spolupráce  
s prostějovským basketbalem a tedy se společ-
ností TK PLUS je na vysoce profesionální úrovni. 
Myslím, že je prospěšná oběma stranám, z na-
šeho hlediska slouží za vzor špičkové vedení  
a chod klubu. Několik lidí z TK PLUS a také z BK 
Prostějov se podílí na výuce našich studentů  
a my si této pomoci hodně ceníme. oplátkou 
můžeme dát kvalitní vzdělání některým mladým 
basketbalistům Prostějova, jež tady studují,“ kon-
statoval děkan Dušan Tomajko, který je také 
členem výkonného výboru České basketbalo-
vé federace. Právě ta letos přišla s novým pro-
jektem v rámci nejvyšší basketbalové soutěže 
Mattoni NBL pod názvem Basketbal do regionů.  

V podstatě jde o to, že prvních šest celků loňské-
ho ročníku soutěže absolvuje během letošní se-
zony jedno domácí utkání základní části mimo 
svou vlastní halu v některém okolním městě  
z důvodu propagace basketbalu v dané ob-
lasti. Prostějovští Orli sehrají zápas 17. kola proti 
Ústí nad Labem ke konci prosince ve sportovní 
hale SK UP Olomouc. ČEZ Basketbal Nymburk 
už odehrál zápas v Mladé Boleslavi. „Olomouc 
nebyla vybrána náhodně. Vedení prostějov-
ského klubu chce tímto způsobem poděkovat 
vedení Olomouckého kraje za podporu klubu,  
v metropoli Hané navíc sídlí Univerzita Palac-
kého, se kterou Orli úzce spolupracují,“ zní  
z  prostějovského basketbalového klubu. A doc. 
Dušan Tomajko? „Jsem rád, že alespoň tímto 
způsobem se do Olomouce symbolicky vrací 
nejvyšší soutěž, která se zde v minulosti tradičně 
hrála.“

A jak vypadalo zajímavé dopoledne na olo-
moucké fakultě tělesné kultury? V rámci výuky 
studenti rekreologie upořádali a vedli tiskovou 
konferenci, na níž klub představil své nové pro-
jekty a naznačil své ambice v dalším pokračo-
vání ligy. Ze studentů se stali tlumočníci a spíkři 
tiskové konference. „Je to možnost srovnat teorii 
s praxí. V našich předmětech vyučujeme také 
mediální prezentaci. Studenti si mohli vyzkoušet, 
jak se taková konference vlastně pořádá,“ řekl 
děkan fakulty tělesné kultury Dušan Tomajko. 
Studenti tak měli možnost poznat – jak funguje 
špičkový sportovní klub. „Na chodu každé tako-
vé organizace se podílejí vyznaným způsobem 
kluboví manažeři. Hlavní slovo mají majitelé. Po-
chopit zákonitosti dnešního sportovního byznysu 
je pro naše studenty důležité. I z nich jednou bu-
dou manažeři,“ dodal děkan Tomajko.

Už dnes je jasné, že BK Prostějov je v naší Mat-
toni NBL na špici v organizování promoakcí, byli 
jsme to, kdo přišel jako první přesně před rokem 
s myšlenkou – hrát basketbal pro ty, kteří to nej-
více potřebují. Jednoduchá matematika pak 
určila, jak vysoké šeky s charitativní pomocí do-
stala potřebné zdravotnická a sociální zařízení. 
„Je to jen přirozené pokračování nastoupené fi-
lozofie agentury TK PLUS, která se charitě věnuje
pravidelně už dlouho,“ říká Tomáš Rak. „Letošní 
program jsme vytvářeli na základě loňského 
modelu. Snažili jsme se zachovat většinu stávají-
cích akcí, což znamená předávání vysvědčení 
žákům vybraných základních škol, hodiny ang-
ličtiny Rashaana Amese na jedné střední škole 
či podíl na prosincovém projektu Pomáhejme, 
když můžeme, jehož výnos věnujeme občanské-
mu sdružení Lipka a speciální škole Jistota. No-
vinkou bude například pracovní směna hráčů 
ve firmě Gala vyrábějící sportovní míče, kterou
absolvují společně s volejbalistkami VK Prostě-
jov,“ dodal generální manažer Prostějovských 
Orlů.

A jak dlouhé trvání bude mít partnerství bas-
ketbalových Orlů s tím živým orlem Andym? 
„Smlouvu jsme zatím uzavřeli na rok bez opce. 
Uvidíme, jak se bude Andy chovat a jaké nám 
přinese štěstí,“ smál se Tomáš Rak. „Pokud pro-
káže své kvality, nebudeme se bránit jednání  
o prodloužení...“ 
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Olomoucký kraj

Krajský úřad
Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

www.kr-olomoucky.cz

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

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

Více než očekáváte!

1 2
3 4

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

3. Javoříčské jeskyně • 4. Hrad Bouzov

inzerat_olk_card  23.5.2006 11:06  Stránka 1



34

Vynikající  vstup 
do sezony

VK PROSTĚJOV
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Patří VK Prostějov mezi největší favority volejbalové 
extraligy? „Samozřejmě, že nám to nyní všichni pod-
souvají, začali jsme soutěž výborně, ale dobře vím, 
jak jsou tyhle prognózy nebezpečné. Některé týmy 
se sehrávají, v mnohých jsou mladé hráčky a jejich 
výkon půjde určitě nahoru a stejně se o konečném 
umístění rozhoduje až v play-off. A do něj je ještě 
daleko,“ říká sportovní ředitel VK Prostějov Ing. Peter 
Goga. Vedení klubu, především předseda Správní 
rady Mgr. Petr Chytil před sezonou neustále připo-
mínal, že VK Prostějov jde do nejvyšší soutěže bez 
nějakých velkých ambicí, s pokorou, razantní ná-
stup však jasně vypovídá o síle prostějovských vo-
lejbalistek. Zatím nemají v extralize, ani v Českém 
poháru problémy...

Pro mnohé příznivce volejbalu je přesvědčivý ná-
stup Prostějova v naší nejvyšší soutěži určitě překva-
pením. Co však hráčkám nabídl nově vzniklý tým 
VK Prostějov? „Vedle dobrých podmínek, opravdu 
skvělé prostředí a dokonalé klubové zázemí. Máme 
vynikající halu se vším, co špičkový klub ke své čin-
nosti potřebuje. Prostorné šatny, kvalitní lékařské 
zabezpečení, máme šanci v této oblasti spolu-
pracovat se špičkovými odborníky,“ říká Ing. Peter 
Goga. „V Prostějově je také skvělý hotel s výbornými 
službami, hráčky se v něm setkávají i dalšími vynikají-
cími sportovci, basketbalisty, tenisty, na akce TK PLUS 

přijíždějí nejrůznější osobnosti a navíc – v Prostějově 
je díky agentuře, která za klubem VK stojí, opravdu 
vítězná atmosféra. Je třeba také přiznat, že je tu 
náročné konkurenční prostředí, ale pokud chcete 
něčeho dosáhnout, tak to ani jinak nejde.“

Kde vidí příčiny výborného vstupu do sezony hlavní 
trenérka Táňa Krempaská? „Všech jedenáct děv-
čat pracuje maximálně a pokud k tomu přistoupí 
na sto procent, dokáží produkovat opravdu velmi 
dobrou hru. Navíc jsme partou jak v tréninku, tak  
i v zápasech, což je určitě taktéž podstatná skuteč-
nost. Kolektivní výkon je totiž základem. Co se týká 
herních činností, tak až na některé útočné kombina-
ce se nám vcelku vede. Pořád je však co zlepšovat, 
navíc je teprve začátek sezony a nás čeká ještě 
hodně práce.“

A co Táňa Krempaská říká hlasům, že je VK Pros-
tějov hlavním favoritem na titul? „To je ještě hodně 
předčasné. Takovým spekulacím bych se chtěla vy-
hnout, protože jednak mohou být ošidné a hlavně, 
v této fázi sezony je těžké mluvit o tom, jak kdo na 
tom bude v play-off. Teprve tam se o všem rozhod-
ne. Soupeřky se na nás také určitě mnohem lépe 
připraví. Už nebudeme takovou neznámou.“

Kde vidí výkonnostní horizont sportovní ředitel Ing. 
Goga? „Můj osobní cíl je dostat tento tým do finále,
když ale budeme třetí nebo čtvrtí, tak nemůžeme 
říct, že budeme nespokojeni. Stát se může cokoliv... 
Na začátku sezony jsem ale řekl, že pokud se ne-
dostaneme do finále, budu to považovat za osobní
prohru. Za tou větou si stojím.“

Co klub ještě potřebuje, aby extraligový úspěch 
byl přece jen jistější? „V první řadě je to sehranost 
a nerad bych se dočkal toho, že by se po první pro-
hře, dělaly nějaké korektury. Táňa Krempaská a já 
jsme sestavili tento tým, věříme mu a jsem vnitřně 
přesvědčený, že bude úspěšný. Že je tak vnitřně 

psychicky odolný, že ho ani případné klopýtnutí  
nemůže srazit do kolen.“

Uvědomuje si Peter Goga, že se dostal do prostředí, 
které je velice náročné, žádá si úspěch, napros-
tá většina projektů patří zcela jasně mezi nejlepší  
v České republice? „Samozřejmě, že to vnímám  
a je to dobře, když se pohybujete v managementu, 
který touží po úspěchu. Po sezoně budeme účtovat 
a věřím, že budeme spokojeni.“ 

Určitě velkým překvapením byl i zájem prostějovské 
veřejnosti o novou soutěž. „Hodně nám záleželo na 
tom, aby sportovní fanoušci náš tým přijali za svůj, 
aby v co největším počtu povzbuzovali naše volej-
balistky,“ konstatovala před sezonou manažerka 
VK Prostějov Monika Medková. Jak to nakonec do-
padlo? Brzy po zahájení extraligy vznikl Fan club, 
který povzbuzuje naše volejbalistky nejen v hale 
Sportcentra, ale jezdí s nimi i na palubovku soupe-
řek. Co tomu říká sportovní ředitel Ing. Peter Goga? 
„Volejbalový fanklub při ženské volejbalové extrali-
ze? Pokud vím, tak ho nemá zatím nikdo organizo-
vaný jako my, ale když jsem hrával v Opavě, tak tam 
byli fanoušci podobně aktivní, jako u nás v Prostějo-
vě. Bylo tam tehdy hodně mančaftů, které hrávaly 
v nižších soutěžích a právě z nich vycházeli tenkrát 
ti nejvěrnější volejbaloví příznivci. A prostějovský Fan 
klub? Na to, že jsme extraligovými nováčky, je míra 

pomoci našich příznivců až neuvěřitelná. Je obdivu-
hodné, jak rychle se tihle mladí lidé dali dohromady 
a jak skvěle umí fandit. V současném ženském vo-
lejbalu ČR jde o naprosto unikátní jev a my si této 
podpory strašně moc vážíme,“ říkal s nadšením Ing. 
Goga. Úzké jádro Fan klubu vychází z členské zá-
kladny Sportovního klubu K2, jehož předsedou Jan 
Zatloukal, on také šéfuje partu volejbalových nad-
šenců. Je třeba přidat, že Sportovní klub K2 je velice 
aktivním organizátorem volejbalových turnajů. 

Velice příjemnou atmosféru mělo setkání fanouš-
ků s hráčkami, které se uskutečnilo večer po tele-
vizním utkání se Slavií Praha v baru Eagle vedle 
haly Sportcentra DDM. „Původně jsem řekl čtyřem 
starším hráčkám, aby na tohle setkání přišly, ale 
nakonec se tam objevilo všech jedenáct hráček,“ 
říkal Ing. Goga. Po úvodním seznamování se de-
bata postupně rozproudila a probíralo se kde co. 
Hlavně však dění ve volejbalovém klubu a přímo 
v družstvu, pocity hráček z dosavadního působení 
na Hané a některé společné plány do budoucna. 
„Dokonce se podařilo předběžně dohodnout přá-
telský zápas mezi VK Prostějov a výběrem Fan klubu. 
Většina jeho členů totiž současně patří do řad Spor-
tovního klubu K2 a volejbal aktivně provozuje, takže 
by mohlo jít o zajímavou konfrontaci. K utkání ale 
samozřejmě dojde až po skončení sezony, termín  
a podmínky včas domluvíme,“ konstatoval předse-
da Fanklubu Jan Zatloukal. Na přání jeho „svěřen-
ců“ zavítá velice vstřícná kapitánka VK Solange So-
aresová na jeden z pátečních večerních tréninků 
SK K2, aby volejbalovým nadšencům – amatérům 
odborně poradila. A co říká fanouškům? „Příjemně 
nás překvapila podpora, jaké se nám od diváků 
dostalo. Je tady skvělé jádro fanoušků, které nás 
povzbuzuje po celý zápas a proto bych chtěla pří-
znivcům poděkovat. Snad nám jejich přízeň vydrží,“ 
uvedla Solange Paola Soaresová.

Všech jedenáct děvčat pracuje maximálně a pokud 
k tomu přistoupí na sto procent, dokáží produkovat 
opravdu velmi dobrou hru.
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Co tenisovým nadějím seriál Nike Junior Tour 
nabízí? „V těchto věkových kategoriích není ve 
světě moc turnajů, kde se můžete měřit s celosvě-
tovou konkurencí. Na Masters NJT se vždycky sje-
la vynikající konkurence, setkají se s vynikajícími 
hráči současnosti, v doprovodných programech 
se mladí potkají i s velkými tenisovými legenda-
mi. V minulých ročnících to byli mj. Moya, Costa, 
Ferrero, Courier či B. J. Kingová. Letos v Turíně se  
v exhibici představil Tomáš Berdych s Argentin-
cem Juan Martinem del Potrem,“ přidává Balaš. 

V Turíně měl TK AGROFERT Prostějov dvojná-
sobné zastoupení - Sonju Liasovskou v kategorii 
do 12 let a Roberta Rumlera mezi staršími žáky. 
Vedle nich ještě startovali Marek Routa (I. ČLTK)  
a Veronika Závodská (TK NERIDÉ), první svou ka-
tegorii vyhrál, Závodská skončila ve čtvrtfinále.
Dvanáctiletá Sonja Liasovská v cestě do semifi-
nále ztratila čtyři gemy, je vnímavá, na dvanáct 
let až moc cílevědomá, tenisu dává přednost 
před kolektivními sporty, protože se – „nerada  
s někým dělí o úspěch.“ Od prvního zápasu za-
ujala manažery firmy Nike. Semifinálový zápas
s Belgičankou De Sutterovou měla vyhrát, ale 
porazila ji turnajová atmosféra. „Byl to nejsložitější 
zápas, který jsem zatím hrála. Byla jsem hodně 
nervózní. Příště to ale bude lepší, vím, jaké chy-
by jsem udělala,“ říkala Liasovská po nejdra-
matičtějším zápase celého Masters. „Sonja na 
své poměry předvedla v Turíně vynikající výkony  
a jen smůlou se neprobojovala do finále, zápas
s Belgičankou De Sutterovou měla výborně roze-
hraný, ve třetím setu nevyužila nahraný míč na 
3:0,“ hodnotil její výkon Balaš. 

Šéf Nike pro střední, východní Evropu a Afriku Phi-
lippe Weiss si v kategorii do 14 let představoval 
finále Boluda – Fernades, kterého Nike pozvalo
z Brazílie. „Považují ho za TOP hráče této věkové 
kategorie a třebaže má smlouvy s jinými firma-
mi, Nike se nevzdává,“ říkal Balaš. „Je škoda, že  
Robert Rumler proti němu nastoupí už ve čtvrtfi-
nále a je na něm, jak se tím vypořádá.“ Robert 
ten zápas zvládl a prohrál až ve finále s Boludou.
„Boluda patří mezi preferované hráče firmy Nike 
i španělského svazu a třebaže je nyní výkonnostně 
o parník před ostatními, nedosahuje kvalit, které 
měl ve své době Rafael Nadal,“ myslí si Balaš. „Za 
dvě, tři sezóny s ním budu hrát vyrovnané zápasy, 
věřím si, musím se zlepšit,“ optimisticky dodával 
po zápase Rumler. V Turíně se TK AGROFERT  

zlata přece jen dočkal, ve slovenské reprezenta-
ci startovala hráčka našeho klubu Vivien Juhás-
zová, ta jasně dominovala kategorii do 14 let. 
Mezi děvčaty do 12 let potvrdila své kvality další 
Slovenka Petra Uberalová, která letos v týmových 
soutěžích také startovala v našem drezu. 

Na začátku seriálu Nike Junior Tour byl Chris Ver-
meerren, tehdy evropský tenisový manažer Nike. 
Právě on tento seriál založil. „Nabídneme bu-
doucím profesionálům pohled do světa velkého 
tenisu. Chceme pořádat soutěž, ve které by se 
utkával celý svět,“ říkal před deseti lety. Verme-
erren navíc stál u začátku spolupráce firmy Nike
s prostějovským klubem, která letos vstoupila do 
jedenácté sezóny. „Ta myšlenka byla na tu dobu 
opravdu průkopnická, Chris vybudoval systém, 
dokonalé kontakty ve světě a na tom se stavělo  
a staví,“ dodává Balaš. Na začátku spoluprá-
ce byl i Zdeněk Duplák, jednatel společnosti  
M Sport Service a člen představenstva Česká 
sportovní, a. s. „Dnes evropská centrála Nike  
dobře ví, že před více než deseti lety udělala 
dobře, když se spojila s prostějovským klubem. 
V průběhu desetiletí jsme patřili na světových 
Masters pravidelně k nejlepším a letos v Turíně 
jsme předvedli nejlepší výsledek desetiletí. Úspěš-
ná spolupráce s firmou Nike rozhodně zvětšuje
prestiž našeho klubu, navíc se ukazuje, že jsme 
vždycky schopni přivést na celosvětové finále
výbornou reprezentaci, stejně jako už deset let 
pořádáme český seriál Nike Junior Tour,“ říkal 
Zdeněk Duplák v Turíně, kde se navíc zúčast-
nil jednání s představiteli firmy NIKE. „Seriál má 
už svou tradici a v mnoha zemích se základní 
kola hrají jako národní šampionáty. Masters Nike  
Junior Tour není zajímavý jen pro hráče, ale i pro 
manažery a třebaže většina mladých nadějí je 
už pod smlouvou s některou z firem, manažeři stá-
le hledají, nabízejí, zjišťují, zda by třeba některá  
z nadějí nemohla přejít pod jinou značku. Jedno 
je jisté, každý, kdo na tomto seriálu uspěl, se do-
stal k zajímavým smlouvám, k novým příležitostem 
a výzvám.“

„Česká republika byla u všech ročníků Masters 
Nike Junior Tour a s prostějovským klubem máme 
velice dobrou spolupráci, s jejími manažery 
se pravidelně setkáváme. A stalo se už tradicí, 
že česká reprezentace patří k nejlepším,“ říkal  
v Turíně na závěrečném večeru šéf Nike pro 
střední, východní Evropu a Afriku Philippe Weiss. 

V TURÍNĚ
Jedenáctý ročník Masters Nike Junior Tour se konal v  Turíně, podesáté na něm byla 

česká reprezentace, pokaždé byl šéfem české reprezentace Jaroslav Balaš a to se 

ještě žádnému kouči na tomto prestižním seriálu nepodařilo! Které ročníky ho za-

tím nejvíce oslovily? „Samozřejmě ty, na kterých se dařilo našim mladým tenistům –  

Berdych, Šafářová, Cetkovská, Urbánek získali na tomto seriálu své první úspěchy 

a dali o sobě vědět. V Barceloně jsme měli dvě zastoupení ve finále, Cetkovská vy-

hrála, Šafářová byla ve finále, Urbánek získal titul v Sun City a v Antibes. Velkou oz-

dobou byl vždycky Rafael Nadal, který vyhrál Masters celkem třikrát, ale od začátku 

z něj vždycky vyzařovala obrovská bojovnost, chtěl uspět a co je důležité – lidé 

kolem něj dobře věděli, o jak velký talent pečují. Je zcela zákonité, že je Nadal nyní 

vlajkovou lodí firmy Nike a pro všechny, kteří hrají tento seriál, velkým vzorem.“



V roce 1948 se František Šášek probojoval do 
finále župní juniorky, to dal prvně o sobě vědět 
a o dva roky později odešel do ATK Praha. Byl 
dokonce v širším daviscupovém výběru, ve 
dvouhře se však neprosadil, úspěchů dosáhl 
především ve čtyřhře s ing. Stojanem.

Jak na Františka Šáška vzpomíná Jiří Zeman, 
který v pětapadesátém vyhrál Pardubickou 
juniorku?  „Kdy jsem poznal Frantu Šáška? Když 
jsem v Prostějově začal sbírat, už hrál za tým do-
spělých. Pak odešel na vojnu do ATK, tam byl 
s Jirkou Lendlem, Brabencem a Stojanem, s nimi 
tam byl ještě Honza Svoboda. Ten pak vydal 
s Lendlem do Ostravy a Franta se po dvou 
letech vrátil do Prostějova. Během působení 
v Praze vytvořil Franta výbornou deblovou 
dvojici se Stojanem a vyhráli hodně turnajů,“ 
říká Jirka Zeman. „Když jsme postoupili do prv-
ní ligy, patřil Franta k největším oporám. Ale 
pak se v blízkém Přerově začal tvořit silný klub 
a Franta tam na nějaký čas odešel. Byl tam 
nejen jako hráč, ale i jako trenér a pak i jako
správce kurtů. Ten byl tak obětavý, že by dvor-
cích snad i spal...“

V květnu 1957 měla v Prostějově premiéru první 
liga, na dvorcích Slovanu se hrálo otvírací kolo 
přeboru ČR družstev za účasti nejlepších týmů. 
Na Hanou přijel Spartak Praha Motorlet, Dyna-
mo Praha, Tatran Ostrava, v roli hostitelů byl 

domácí Slovan. Los určil Prostějovu jako 
prvního soupeře Spartak Praha Motorlet 
s Javorským, Krajčíkem, Bendou, Širokým, 
Pužejovou a Gazdíkovou. Jaká byla první 
ligová sestava Prostějova? Šášek, Škrach, 
Zeman, Horník, Toulová a Šmardová. Pražá-
ci byli tehdy velkými favority a také po záslu-
ze přesvědčivě vyhráli 11:0. Ve druhém kole 
nastoupil Slovan Prostějov proti Dynamu Pra-
ha, domácí prohráli 3:8. Pro Slávku Toulovou, 
v té době jednu z nejlepších hráček Moravy, 
to bylo velké zklamání. Nikdy neopomněla při-
pomenout, že Prostějov ve své ligové premiéře 
nastupoval v jedné z nejhorších sestav, která 
byla tehdy k dispozici. Největší oporou však byl 
podle ní vždycky Šášek. „Týmovou jedničkou byl 
Franta Šášek, kamarád, charakterní člověk, vy-
nikající hráč, neobyčejně pilný v tréninku, s ing. 
Stojanem byli několikrát mistry republiky, později 
velice kvalitní trenér. Byla to ale jiná doba... Jen 
v Praze byla přece jen větší šance se prosadit 
a škoda, že se to Frantovi nepodařilo. Tehdy pro-
stě nešlo – hrát jen tenis a nestarat se o zaměst-
nání,“ vzpomínala Slávka Toulová na Františka 
Šáška. „Už kvůli jeho povaze jsme mu to všichni 
přáli. Franta Šášek byl pro nás vždycky velkým 
vzorem, byl hrozně kamarádský,“ říkala o svém 
parťákovi v týmu Slávka Toulová.

V roce 1960 hrálo první družstvo Prostějova 

František
Šášek

Každému chtěl pomáhat 
„Na Frantu Šáška mám velice osobní vzpomínky. Když 

jsem v devíti přišel do tenisového klubu, který tehdy 

šéfoval přítel mého táty Lojza Flašar, byl 

František Šášek prvním hráčem Prostějova. Hrál v týmu 

společně s Frantou Mašláněm, Tondou Dosedělem, 

Jirkou Zemanem a byl to neuvěřitelný bojovník, který 

měl ke klubu obrovský vztah. Prožil jsem s ním jako sběrač 

a jako jeho velký příznivec několik krásných let, na jeho te-

nis byla opravdu radost se dívat,“ vzpomíná na Františka 

Šáška Miroslav Černošek. „Ve své době jsem byl jako žák kraj-

ským přeborníkem a to i proto, že mě Franta Šášek usilovně 

učil forhend. Měl neskutečnou trpělivost, byl to úžasně pocti-

vý chlap, který byl velice hodný a každému chtěl pomáhat.“ 

Forhend to byl také nejlepší úder Franty Šáška, bekhend a servis 

ho mnohdy trápil. „Říkali jsme mu také – lopaťák, forhendem 

každého udolal,“ vzpomíná na něj Jirka Zeman.
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František Šášek 

a trénování? „Franta 

měl na tuhle činnost až 

neskutečnou trpělivost, 

donekonečna vysvět-

loval údery, předváděl, 

opravoval chyby. Takoví 

trenéři tehdy nebyli 

a většina těch dneš-

ních tu jeho trpělivost 

nemá. Dnešní doba je 

až moc hektická a to se 

samozřejmě přenáší do 

sportu a tedy i do tenisu. 

Netrpěliví jsou nejen 

mladí hráči, ale také 

jejich rodiče,“ vzpomíná 

Jiří Zeman.



Šášek

Byl to neuvěřitelný bojovník, který měl ke klubu obrovský vztah.
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II. ligu, skupinu B a tým byl jen krůček od mož-
nosti hrát kvalifikační duel o postup do první ligy,
nakonec se do kvalifikace dostal TJ Gottwaldov.
Za všechno mohla nešťastná prohra Prostějov-
ských v Bratislavě 5:6, i když je potřeba přiznat, 
že Hanáci dvakrát s Gottwaldovem prohráli.  
V prvním týmu nastupovali Šášek, Antonín  
a Miloš Dosedělové, Zeman, Zoubek, Toulová, 
Šmardová a Musilová, vedoucím byl tehdy 
Alois Flašar. V celkovém hodnocení sezóny 
podle dosažených vítězství v soutěži byl nej-
lepší Antonín Doseděl před Slávkou Toulovou 
a Františkem Šáškem. Kvalifikaci o postup do 
1. ligy hrál Prostějov celkem sedmkrát! „Bylo to 
pořád nahoru – dolů, naším největším problé-
mem bylo, že jsme nikdy nebyli schopni dát 
dohromady tu nejlepší sestavu. Vojna, studia  
a zaměstnání, to byly nejčastější důvody proč 
jsme nehráli v lize důstojnější roli,“ vzpomínala 
Slávka Toulová. Šášek a Toulová se v sezóně 
1960 krajskými stali přeborníky ve dvouhře,  
Toulová pak vyhrála čtyřhru s Kopečkovou  

a spolu s Šáškem získala titul ve smíšené čtyřhře. 
V šedesátém roce se také konala velice zají-
mavá exhibice, na kterou do Prostějova přijeli 
Zábrodský, Parma a Štrobl, nastoupili proti nim 
Šášek a Antonín Doseděl. 

V žákovském přeboru jednoty se poprvé v se-
zóně 1962 objevuje jméno Miroslava Černoš-
ka, který vyhrál i okresní přebor žáků, ve finále
porazil Ivana Jonáše ve třech setech. Oba pak 
vyhráli na přeboru Jihomoravského kraje v Brně 
čtyřhru a Černošek se navíc probojoval do se-
mifinále dvouhry. Šášek se dostal mezi posled-
ní čtyři mezi dospělými, stejně jako ve smíšené 
čtyřhře s Toulovou.

„Když mi bylo patnáct, odešel Franta Šášek 
odešel do Přerova, dostal tam velice dob-
rou nabídku. Poté co se vrátil, tak jsem s ním 
zažil moc pěkné období. Hrál jsem za béčko  
a Franta nám dělal nějaký čas vedoucího 
týmu,“ přidává Černošek. V roce 1975 se Fran-
tišek Šášek vrací do Prostějova a je především 
úspěšným trenérem. S Antonínem Dosedělem 
se nejvíce zasloužili o to, že tenisový život chytl  
v Prostějově ten správný rytmus. 

František Šášek a trénování? „Franta měl na tu-
hle činnost až neskutečnou trpělivost, doneko-
nečna vysvětloval údery, předváděl, opravoval 
chyby. Takoví trenéři tehdy nebyli a většina těch 
dnešních tu jeho trpělivost nemá. Dnešní doba 
je až moc hektická a to se samozřejmě přenáší 
do sportu a tedy i do tenisu. Netrpěliví jsou nejen 
mladí hráči, ale také jejich rodiče,“ vzpomíná 
Jiří Zeman. „Nesmí se také zapomínat, že Fran-
ta Šášek hrával výborně hokej, těsně po válce  
v obraně Láďou Toulou, manželem Slávky, za 

Prostějov ligu. Je pravda, že na hokejového 
obránce neměl pořádnou figuru, ale on to
všechno svou houževnatostí dohnal.“

Oddíl tenisu TJ Železárny Prostějov byl po do-
rosteneckém přeboru ČR v roce 1974 pověřen  
i v sezóně 1976 uspořádáním juniorského pře-
boru ČR. Nejvíce se na Hané dařilo Tomáši Šmí-
dovi, který vyhrál nejen dvouhru, ale s Průchou 
získal titul i ve čtyřhře. Mimořádného úspěchu 
dosáhl také syn Františka Šáška Tomáš, který 
se probojoval do semifinále dvouhry. V prvním
kole mladý Šášek porazil Ivana Lendla... Tenisté 
Prostějova byli také poprvé zařazeni do vrcholo-
vých a tréninkových středisek mládeže. V Přero-
vě byli ve vrcholovém středisku Roman Horník,  
v TSM Leona Lysá, Karel Nováček, nově pak 
navíc Hana Fryčová a Petr Mariňák. V prostě-
jovském klubu se začíná stále více diskutovat  
o možnosti zřídit středisko. „I když územně pa-
tříme do Jihomoravského kraje a v Brně jsou  
obě střediska zřízena, Přerov je pro nás daleko 
výhodnější a přijatelnější,“  konstatoval na konci 

šestasedmdesátého roku předseda Alois Flašar. 
A šance zřídit středisko v Prostějově? „Je otázkou, 
zda je otevření tréninkového střediska mládeže 
v našem klubu reálné. Jihomoravský tenisový 
svaz o našem zájmu ví, ale zatím nejsme schop-
ni splnit nezbytné podmínky. Je to však úkol do 
příštích dvou let. To znamená zajistit možnost 
celoroční přípravy, dostatek hodin v hale, posílit 
trenérské zajištění - mít profesionálního trenéra 
a další kvalitní trenéry na úvazek. Zájem a chuť 
máme. Určitě bychom na trenérském postu vyu-
žili zkušeností Františka Šáška.“ V roce 1982 pak 
vzniká v úzké návaznosti na TSM Gottwaldov 
v Prostějově tréninkové středisko mládeže, do 
kterého je zařazeno pět nadějí a vedoucím 
trenérem se stal kdo jiný než – František Šášek. 
„Nebylo to tehdy jednoduché, v blízkém Přero-
vě se hrál vynikající tenis a Spartak Přerovské 
strojírny patřil k nejlepším klubům té doby,“ říká 
Miroslav Černošek. „Chtělo to opravdu hodně 
diplomacie, aby se podařilo v Prostějově otevřít 
tréninkové středisko.“

Ve třiaosmdesátém na konci roku pak František 
Šášek s trenérskou činností skončil. „V historii 
prostějovského klubu patřil nejen k vynikajícím 
hráčům, ale i k nejobětavějším trenérům a funk-
cionářům. Byl rodilým Prostějovákem, vyrostl 
doslova na dvorcích, začal jako sběrač a stal 
se pak jedním z nejlepších hráčů prostějovské 
tenisové historie. Dobrý člověk, který patřil v te-
nisové partě vždy k nejoblíbenějším,“ říká o něm 
Miroslav Černošek. 

Brzy to bude deset let, co velká prostějovská te-
nisová legenda František Šášek ve věku nedoži-
tých sedmdesáti let 10. června 1998 zemřel. 
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„Týmovou jedničkou byl Franta Šášek, kamarád, 
charakterní člověk, vynikající hráč, neobyčejně 
pilný v tréninku, s ing. Stojanem byli několikrát 
mistry republiky, později velice kvalitní trenér,“ 
říkala o svém parťákovi v týmu Slávka Toulová.

Ostrava 1957. Deblové dvojice Stojan, Schőnborn 
- Mašláň, Šášek



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

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

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

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

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

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

radnice orloj prostějovské radnice

prostějovské náměstí v roce 1914

schodiště radnice obřadní síň

Národní dům
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člen

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

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

elektrárenských bloků do více než 20 zemí celého světa

Modřanská potrubní, a.s.

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

Albánie: Fieri, Alžírsko: 
Skikda, Argentina: Lujan 

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

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

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

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

Vřesová, Čína: Jiangsu Ťjaňvan, Shen Tou, Egypt: Ayoun 
Moussa, Talkha, Finsko: Hanasaari, Chorvatsko: Plomin, 
Indie: Ennore, Irán: Iranshar, Mashad, Itálie: Acerra, 
Kuba: Felton, Neuevitas, O’Bourke, Regia, Lotyšsko: Riga, 
Maďarsko: Dunamenti, Kolonfeld, Malajsie: Manjung, 
Polsko: Adamow, Halenba, Jaworzno, Komin, Plock, 
Skavina, Turow, Rakousko: Linz Voest Alpine, Rumunsko: 
Bucuresti South, Bucuresti West, Govora, Tulcea, Rovinari, 
Slovensko: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, 
Vojany, Srbsko: Drmno, Kolubara, Obrenovac, Španělsko: 
Cerceda, Turecko: Afsin Elbistan, Soma, Ukrajina: Rovno, 
Uzbekistán: Nišan
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WWW.UNICREDITBANK.CZ  l  800 144 441

SILNÁ BANKA 
PRO SILNÉ OSOBNOSTI
 

Dnem 5. listopadu 2007 vstoupila na český trh  
UniCredit Bank Czech Republic, a.s., která 
vznikla spojením Živnostenské banky a HVB Bank. 
Jsme silná evropská banka, člen mezinárodní finanční 
skupiny UniCredit Group, s dominantním postavením 
ve střední a východní Evropě. Ve 23 zemích máme 
9 000 poboček, v nichž poskytu jeme nadstandardní 
služby celkem 40 milionům klientů. Budeme rádi, 
pokud mezi našimi spokojenými klienty budete i Vy.

Vítejte v UniCredit Bank!
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NA TURNAJ MISTRŮ SE TOMÁŠ BER-
DYCH nakonec nedostal, přitom ho po tur-
naji v Basileji na konci října dělilo od postupu 
jen sedm bodů! Po basilejském čtvrtfinále měl
osmou příčku žebříčku Champions Race, kte-
rá jako poslední zaručovala letenku do Číny, 
opravdu blízko. Kde ztratil definitivně šanci?
Na pařížském Masters ve třetím kole nestačil 
na Španěla Davida Ferrera. O Berdychově ne-
účasti na Turnaji mistrů se určitě rozhodovalo 
už na jarních turnajích v Americe, nedařilo se 
mu v Indian Wells a v Miami. „Něco špatného 

jsem tam snědl a na mém výkonu se to projevilo. 
Škoda, při losu, který jsem měl, se daly dokázat 
větší věci.“ Bude si Berdych letošní sezonu pa-
matovat i podle toho, že nepostoupil na Turnaj 
mistrů? „Asi bych to rozdělil na dobré a špatné 
vzpomínky. Mezi ty první patří vítězství v Halle, 
Wimbledon, k tomu určitě Davis Cup. Ale na ne-
povedenou americkou šňůru nemůžu zapome-
nout.“ Ale už v Monte Carlu postoupil Tomáš do 
semifinále, dál ho nepustil Nadal. „Přestože po-
slední sezona dopadla podle postavení v žeb-
říčku stejně jako předchozí, hodnotím ji výš,“ říká 
Berdych. A jak vidí své šance v sezoně 2008? 
Může vyhrát i grandslamový turnaj? „Tenis je 
teď už tak strašně vyrovnaný, že z prvních deseti 
patnácti hráčů na to má každý. Pochopitelně je 
to ztížené Nadalem na Roland Garros a Federe-
rem kdekoli jinde. Stát se to ovšem může.“

CENA MĚSTA PROSTĚJOVA Jiřímu Novákovi. 
V prvním říjnovém týdnu si přišlo na prostějov-
skou radnici osm osobností, aby z rukou starosty 
Jana Tesaře převzali Cenu města Prostějova  
a k ní skleněný krystal z dílny Jana Jankůje. 
Mezi oceněnými byl i bývalý pátý hráč světa 
Jiří Novák, který se letos při UniCredit Czech 
Open rozloučil s aktivní kariérou. Kdo byl vedle 
něj ještě oceněn? Architekt Blahoslav Adamík, 
vystavovatel a publikátor Josef Dolívka, přísluš-
ník armády Ondrej Páleník, ochránce přírody  
Karel Pokorský, in memoriam kytarista, peda-
gog a skladatel Miroslav Kolba a v zastoupení 
publikátorka Ludmila Grůzová a legionář druhé 
světové války Stanislav Liška. „Tito lidé jsou vý-
značným způsobem svázáni s děním v regionu 
a vtiskli Prostějovu svoji pečeť. Zasloužili se o to, 
aby město bylo krásnější nebo šířili jeho slávu na 
poli sportovním a v zahraničí,“ řekl Tesař. Návrhy 
osobností na ocenění mohli předkládat městští 
zastupitelé, komise, ale i spolky, sdružení a oby-
vatelé Prostějova. Celkově bylo letos předlože-
no dvacet návrhů. Nominacemi se zabývala 
pracovní skupina a radní. Ceny města uděloval 
Prostějov poprvé loni.

ŠTĚPÁNEK V DAVISOVĚ POHÁRU i příští 
rok – určitě potěšující výsledek jednání maji-
tele a. s. Česká sportovní Miroslava Černoška  
s manažerem české dvojky. Kdo si myslel, že 
jednání se Štěpánkem o dalším pokračování  
v daviscupovém týmu budou složitá, byl 
zklamán. „Jednání bylo jednoduché. Radek 
byl vždy týmovým hráčem,“ pochvaloval si  
Černošek. „Tím nejvýznamnějším argumentem 
pro jeho setrvání bylo vítězství nad Švýcary.“ Ště-
pánkovo rozhodnutí přivítal i nehrající kapitán 

Berdych
ŠtěpánekNovákAmesŽelezný



45

Jaroslav Navrátil. „Pro mě je nejdůležitější mít 
Berdycha a Štěpánka. Bez nich nemůžeme hrát 
v první divizi. Máme slušný los, ale Belgii nesmí-
me podcenit.“

RAHSAAN EDWARD AMES, třicetiletý ro-
zehrávač Prostějovských Orlů se stal SPORTOV-
CEM OLOMOUCKÉHO KRAJE za měsíc říjen!  
O tom všem rozhodli hlasující na internetovém 
portále idnes.cz! Ames si odnesl z hlasování 
134 hlasů. Druhé místo patří hokejistovi Milanu  
Ministrovi se 71 hlasy a třetí se umístila volej-
balistka VK Prostějov, Brazilka se slovenským 
pasem Solange Soaresová, smečařka lídra 
nejvyšší soutěže, která si připsala na své konto 
37 hlasů. Opravdu vynikající anketní úspěch  
představitelů našich týmových sportů. 

MISTR ESTONSKA ROCK TARTU byl nad 
síly BK Prostějov, zázrak se doma nekonal. Prv-
ní vrchol letošní basketbalové sezony – start  
v evropském poháru FIBA Cup Prostějovským 
Orlům nevyšel. V předkole v prvním zápase na 
palubovce mistra Estonska Rock Tartu prohráli  
o hrozivých pětadvacet bodů a třebaže jsme 
se v odvetě snažili, Estonci si zkušeným výko-
nem postup uhájili. „O soupeři máme celkem 
dostatek informací. Hraje klasický basketbal, 
který je blízký všem pobaltským státům. Silový, 
atletický. Bude to těžký soupeř,“ tvrdil trenér 
Miroslav Marko před zápasem v Estonsku. Pro-
stějovský soupeř se měl opírat především o vý-
kony pivota Briana Cuswortha, který měří 213 
centimetrů. Kouč Orlů předpokládal, že tohoto 
hráče budou střídavě střežit Bojič a Tomaszek. 
„Mají k tomu odpovídající předpoklady. Oče-
kávám, že pod košem to bude těžký boj,“ po-
znamenal Marko. Co nakonec rozhodlo o naší 
vysoké porážce v Estonsku? Úvodní čtyři minuty 
druhé desetiminutovky jsme prohráli 0:14 a prv-
ní dvě minuty druhého poločasu 0:10! „Soupeř 
nás přetlačil, byl zkrátka silnější. Takové typy 
hráčů nemáme,“ přiznal trenér Miroslav Marko 
po zápase, kterého navíc zklamal vysoký počet 
ztracených míčů.

Po porážce 69:94 v Estonsku podlehl BK Pros-
tějov Tartu Rocku také v domácí odvetě 72:76. 
„Narazili jsme na silného soupeře. Přesto mě 
hrozně mrzí, že jsme alespoň v domácím pro-
středí našeho soupeře neporazili. Bylo to v na-
šich silách. V rozhodujících okamžicích jsme ale 
zklamali ve střelbě,“ litoval prostějovský trenér 
Miroslav Marko. V Mattoni NBL měli Prostějov-
ští Orli po vyřazení z evropského poháru vítěz-
né skore 12:1. „Dosáhnout na stanovené cíle  
nebude snadné, česká liga se rok od roku ne-
ustále zkvalitňuje a v předkole FIBA Cupu nás 
čeká nebezpečný soupeř z Estonska. Přesto zů-
stávají naše cíle jasné: zopakovat finále Mattoni
NBL a postoupit do základní skupiny evropského 
poháru,“ říkal Marko před pohárovým duelem. 
Na basketbalovou Evropu se můžeme těšit zase 
až příští rok...

STARŠÍ MINIŽÁCI VYHRÁLI basketbalový 
turnaj O pohár 17. listopadu v Brně! Koho měl 
náš tým pod vedením trenérů Emila Remence 
a Petra Riedla za soupeře? BŠM Brno, TJ Šum-
perk a Jiskru Kyjov. V prvním zápase hráli naši 
hráči proti pořadateli z BŠM Brno. Díky dobré 
obraně jsme tohoto soupeře přehráli o dvacet 

bodů, druhý zápas byl úplně jasný, vedli jsme 
zcela přesvědčivě a tak si mohla zahrát celá 
lavička. V posledním zápase nastoupili hráči 
Prostějova proti neporaženému Kyjovu. Zpočát-
ku se více dařilo soupeři, pak naši hráči zpřesni-
li obranu a výsledkem bylo vedení v poločase  
o deset bodů. O tento náskok po poločase 
přišli a tak se vše rozhodovalo v koncovce. Vy-
hráli jsme o bod! Co rozhodlo? Podle trenérů 
Remence a Riedla především větší vůle po ví-
tězství! Pochvalu zaslouží celý tým, z jednotlivců 
musíme vyzvednout především Daniela Žemlič-
ku, který byl vyhlášen nejlepším hráčem turna-
je. Na tomto úspěchu se podíleli hráči Ondřej 
Lízner, Kryštof Halmo, Dominik Vychodil, David 
Božek, Martin Deutsch, Daniel Žemlička, Viktor 
Kunčík, Patrik Soldán, Stanislav Kořínek, Petr  
Novotný, Michael Formánek, Alexandr Vyrou-
bal a Jakub Grulich. Turnaje se zúčastnilo mno-
ho rodičů, kteří vytvořili skvělou kulisu a určitě to 
byla pro děti velká podpora. Výsledky: BK Pro-
stějov – BŠM Brno 50:30, – TJ Šumperk  68:18, –  
Jiskra Kyjov  38:37. Celkové pořadí: 1. BK Prostě-
jov, 2. Jiskra Kyjov, 3. BŠM Brno, 4. TJ Šumperk. 

OŠTĚPAŘ JAN ŽELEZNÝ, trojnásobný olym-
pijský vítěz, mistr světa a světový rekordman 
navštívil v první polovině prosince žáky spor-
tovních tříd prostějovské základní školy na 
Sídlišti Svobody, která nese jeho jméno. Kdy 
se tak stalo? Když před rokem slavila agentu-
ra TK PLUS patnáct let svého vzniku, požádali 
představitelé školy slavného oštěpaře, zda by 
škola nemohla nést jeho jméno. „Moc často se 
nestává, že se zrovna oštěpař stane patronem 
nějaké školy. O to víc mě těší, že se děti o at-
letiku zajímají, přestože by je mohl více táhnout 
například hokej nebo fotbal. V atletice bojuje 
člověk sám za sebe, neúspěch nese každý sám 
stejně jako úspěch a o to je to někdy náročné,“ 
řekl Železný, kterému se žáci pochlubili se svými 
sportovními výsledky a probrali taktiku, jak si je 
udržet nebo i zlepšit. Jan Železný, který je pat-
ronem prostějovské školy, přijel na návštěvu ze 
své vlastní iniciativy. Chtěl vědět, jak se dětem 
daří a jaké mají sportovní úspěchy. Jan Železný 
v minulých letech úzce spolupracoval s TK PLUS 
při propagaci mítinku Zlatá tretra.
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co připravujeme?

ZREKONSTRUOVANÁ HALA za Kosteleckou 

ulicí už bude brzy sloužit především mladým, od 

poloviny ledna by měla být v provozu. „Chce-

me mladé basketbalisty, volejbalisty a tenisty 

soustředit do jednoho prostoru, kde budou mít 

možnost nejen trénovat, ale budou mít dostatek 

příležitosti k regeneraci. K dispozici tu mladým 

talentům bude také lékař,“ říká jednatel TK PLUS 

Petr Chytil. Tělocvična, která nutně potřebovala 

rekonstrukci, je nově majetkem TK PLUS. 

V PRVNÍ POLOVINĚ ÚNORA SE naše týmy 

představí ve Fed a Davis Cupu, za organizací 

a marketingovými právy stojí Česká sportov-

ní, a.s., na těchto významných akcích také 

spolupracuje agentura TK PLUS. Týmy by měly 

nastoupit v nejsilnějším složení, Dr. Černošek se 

dohodl s manažerem Radka Štěpánka, Nico-

le Vaidišová by se po jedné pauze, zaviněné 

mononukleózou, měla vrátit do fedcupového 

týmu. „Mohu oznámit, že jsme se dohodli i s Ni-

cole Vaidišovou, bude reprezentovat celý rok 

včetně olympijských her. Jednání s mezinárodní 

agenturou, která ji zastupuje, byla složitější, ale  

i tým Fed Cupu bude hrát v nejsilnějším složení,“ 

prohlásil Mirek Černošek k výsledkům jednání. 

Na olympijských hrách by rád startoval i Radek 

Štěpánek. 

Kde se budou hrát týmové zápasy? Fed Cup 

v Brně, Davis Cup v Ostravě. Ostrava dostala 

přednost před Prahou. „Belgie určitě není tak 

atraktivní jako Švýcarsko s Federerem,“ říká 

Vladimír Šafařík, ředitel marketinkové agentury 

Česká sportovní. „Navíc Ostrava je vyzkoušená, 

spolupracujeme s ní dlouhodobě a při utkání  

s USA tam byla také výborná atmosféra.“ A da-

viscupový návrat do SAZKA Arény? „Kdyby se 

nám podařilo postoupit do dalších bojů, určitě 

přijde na řadu,“ dívá se budoucna Černošek.

Do areálu Brněnských veletrhů se vrátí týmový 
tenis po čtyřech letech, v únoru 2004 se tu hrálo 
daviscupový duel ČR - Španělsko. Po premiéře 
v Thajsku se tehdy Berdych poprvé představil 
v DC v domácím prostředí, po zranění Nováka 
pak třetí den prohrál s Feliciano Lopezem. Fed 
Cup se hrál v Brně naposledy téměř před deseti 
lety. V dubnu 1998 Česká republika v sestavě 
Jana Novotná, Adriana Gerši prohrála v hale 
Rondo se Švýcarskem 1:4.

Oba současné týmy se střetly ve Světové skupi-
ně II letos v dubnu v Bratislavě, kde český tým 
vyhrál zdánlivě hladce 5:0. „Ovšem toto utkání 
nebylo tak jednoznačné, jak napovídá výsle-
dek. Brněnská odveta bude určitě vyrovnaná. 
Také proto, že je Daniela Hantuchová nyní ve 
výtečné formě,“ konstatovala na tiskové kon-
ferenci Lucie Šafářová, která poprvé ve Fed 
Cupu nastoupí v rodném Brně. „Bude to pro 
mě něco úplně jiného. Atmosféra na Sloven-
sku byla neuvěřitelná, diváci fandili domácímu 
týmu, hala byla vyprodaná. Doufám, že bude-
me mít podobnou diváckou kulisu v Brně a opět 
vyhrajeme.“

OLOMOUCKÝ KRAJ PODRUHÉ UDĚLÍ 
CENY v oblasti kultury za rok 2007, návrhy mo-
hou být zasílány do 11. ledna hodnotící komisí, 
kterou jmenovala krajská rada. Za organizací 
opět stojí TK PLUS. Jaké ceny se budou 5. břez-
na 2008 slavnostně udělovat? Cena za celo-
životní přínos v oblasti kultury (Dvorana slávy), 
Výjimečný počin roku v oblasti profesionálního 
umění – v kategoriích: hudba, výtvarné umění, 
divadlo, film, rozhlas a televize, literatura, Výji-
mečný počin v oblasti neprofesionální umělec-
ké činnosti, Výjimečný počin v oblasti ochrany 
a popularizace kulturních hodnot a dále bude 
předána cena Osobnost roku v oblasti kultury. 
Všechny osobnosti či kulturní počiny musí mít 
vazbu na Olomoucký kraj. „Cílem naší ankety 

Mládí v nové hale
Posedmé Nejlepší sportovec kraje
Podruhé ocenění v oblasti kultury
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je zejména popularizace zájmu o kulturu, chce-
me vyzdvihnout mimořádné počiny v oblastech 
profesionální i amatérské umělecké činnosti, 
stejně jako celoživotní zásluhy významných 
osobností. Jsem rád, že kandidáty na Ceny Olo-
mouckého kraje v oblasti kultury mohli navrho-
vat nejen nejrůznější profesní organizace, ale 
i občané našeho regionu. Právě veřejnost vní-
má kulturu a její tradice jako nezbytnou součást 
každodenního života,“ prohlásil loni hejtman 
Olomouckého kraje Dr. Ivan Kosatík. „Anketu 
připravujeme s marketingovou agenturou TK 
PLUS, máme společnou filozofii, chceme právě
těmito akcemi zviditelňovat náš úspěšný a pra-
covitý kraj. Navíc jsme přesvědčeni, že stojíme 
u základů prospěšné tradice.“ Připomeňme, 
že loni získal Cenu za celoživotní přínos a do 
Dvorany slávy vstoupil zpěvák Pavel Novák, 
který loni oslavil pětačtyřicet let koncertování  
a Cena pro osobnost roku v oblasti kultury  
získal světoznámý fotograf Jindřich Štreit.

SEDMÝ ROČNÍK ANKETY SPORTOVEC 
OLOMOUCKÉHO KRAJE má opět své fa-
vority, loni ho ovládli tenisté, hlavní cenu ob-
hájil Tomáš Berdych (TK AGROFERT Prostějov)  
a určitě i letos se na anketní lístcích objeví spor-
tovci a týmy, za kterými stojí TK PLUS. Tato agen-
tura je od začátku marketingovým partnerem 
této prospěšné akce.

V jakých kategoriích se budou sčítat hlasy? 
Nejlepší senior, Nejlepší seniorské družstvo, Nej-
lepší junior, Nejlepší juniorské družstvo, Nejlepší 
trenér, Nejlepší handicapovaný sportovec.  
U tradičně bude udělována Čestná cena, loni 
ji získal sportovní střelec Otokar Hořínek, Cenu 
Olomouckého kraje loni převzal olympijský ví-
těz z Barcelony 1992, desetibojař Robert Změ-
lík. Opět se budou předávat charitativní šeky.

Zdůrazněme, že Olomoucký kraj byl jedním  
z prvních, který začal oceňovat nejlepší spor-
tovce. „Rád bych poděkoval autorům myšlen-
ky, kteří jako první v České republice poněkud 
předběhli dobu a ukázali cestu, po níž se poz-
ději začaly ubírat i ostatní kraje. Jsou to lidé  
z vedení společnosti TK PLUS, je to hejtman Olo-
mouckého kraje Dr. Ivan Kosatík a další z vede-
ní kraje, které všechny spojuje vztah ke sportu,“ 
řekl mj. loni náměstek hejtmana Olomouc-
kého kraje Pavel Sekanina. Ceny za kulturu  
i pro nejlepší sportovce kraje budou předány  
v Olomouci. 

POKRAČUJÍ TÝMOVÉ SOUTĚŽE, začínají 
halové tenisové šampionáty, rozjíždí se seriál 
turnajů ATP a WTA. Prostějovští Orli a extraligo-
vé volejbalistky VK Prostějov patří ve svých sou-
těžích k nejlepším, oba týmy bojují o nejlepší 
výchozí pozici pro rozhodující play-off. Tomáš 
Berdych s Lucií Šafářovou budou startovat na 
prestižním Hopman Cupu v Perthu, všichni nej-
lepší se pak potkají na prvním grandslamovém 
turnaji sezony Australian Open. Halové mistrov-
ství ČR starších žáků se bude konat v polovině 
února v Prostějově.

Mládí v nové hale
Podruhé ocenění v oblasti kultury

DAVIS CUP 2007, ČR vs. ŠVÝCRSKO
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