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Na konci listopadu jsme 

ocenili nejúspěšnější  

tenisty našeho klubu,  

poprvé v historii jsme  

poblahopřáli  

minitenistům, kteří získali 

titul mistra ČR.  

Těší nás, že všichni  

členové mistrovského 

týmu jsou z Prostějova. 

O týden později  

nastoupil český tým  

k finále Davisova poháru  

a znovu byli všichni  

z našeho klubu.

Věřte, máme z toho  

upřímnou radost.

Přejeme vám i nám,  

abychom se takhle  

mohli těšit i v roce 

2010
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Hledání cest – to je největší dobrodružství. Tuhle větu mám 

v záhlaví svého novoročního přání, tradiční peefku už ně-

kolik let doprovází kouzelná litografie mého kamaráda  

Tomáše Bíma. Na ní odkudsi někam letí vzducholoď, urči-

tě to není Graf Zeppelin, která před osmdesáti lety oble-

těla svět, trvalo jí to jen jednadvacet dní a zastavit se na 

Hané by určitě čas neměla… Neletěla ani nad Moskvou, 

což se prý Stalinovi nelíbilo, ale proletěla nad Golden Gate 

v San Franciscu a kdo tenhle most někdy viděl, tak to tehdy  

musela být paráda náramná. Proč se vzducholoď také 

jmenovala Graf? Ne, s příští slavnou Steffi to nemělo nic 

společného, právě tohle jméno dal své dceři slavný  

konstruktér hrabě Ferdinand von Zeppelin.

I letošní rok se proti minulým hnal odněkud někam, mnohdy 

až splašeně, cesty se hledaly až moc chaoticky… Některá 

zvláštní rozhodnutí nesla sebou nervozitu, mnozí se stáhli  

do ulit a po dalším hledání jiných cest – ani netoužili.

Každý náš den je plný rozhodnutí. Byla správná? Nemě-

la být přece jen jinačí? Jdu, jdeme, jdou ti kolem nás po 

té nejsprávnější cestě? Chtějí vůbec zažívat ta nádherná  

dobrodružství a hledat cesty mnohdy nepoznané? 

Naše firma se le-

tos na nové cesty 

vydala, přišli jsme 

s novými projekty, 

přinesly především 

do regionu určitě 

hodně sportovní 

i kulturní rados-

ti, pokračujeme  

v charitativních 

akcích, staly se pro 

nás věcí samozřej-

mou. Rád bych 

připomenul ne-

dávnou divadelní 

přehlídku Aplaus, 

nabídla herecké 

koncerty z Čech, Moravy i Slovenska. A čeho si stále více 

vážím? Že kolem sebe máme vstřícné obchodní partnery, 

kteří nám jsou věrni i ve složitých časech.

Věřte, hledání cest patří k největším dobrodružstvím, kte-

ré nám život může nabídnout. Na jejich konci mohou být  

rozesmáté tváře i slzy radosti, co je však důležité, musíme 

se na ně vydávat, nesmíme zlenivět a hlavně – stále je  

musíme hledat. Konečně, i chvilkové bloudění může být 

přece krásné, ne? Jen však musíme vědět, jak z toho  

bludiště ven…

Přeji vám všem, abyste kráčeli v příštím čase jen po správ-

ných cestách…

Miroslav Černošek,
jednatel TK PLUS

P.S.

Graf Zeppelin za deset let absolvovala 590 letů, nalétala 

milion sedm set tisíc kilometrů, přepravila 34 tisíc odvážlivců 

a s nimi i skoro osmdesát tun pošty. Věřte, chtěl bych, aby  

i mé peefky s ní obletěly svět. To se mi však splnit nemůže,  

v březnu 1940 Němci vzducholoď-rekordmanku na příkaz 

ministra vzdušných sil Hermanna Göringa rozebrali do  

šrotu.

JAN ŽELEZNÝ
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1979 Poprvé v atletických statistikách, 44, 44 m

1983 Mistrovství Evropy juniorů, Schwechat, 6. místo

1985 Mistrovství Evropy juniorů, Gottbus, 4. místo

1986 Mistrovství Evropy, Stuttgart, kvalifikace  

1987 Mistrovství světa, Řím, 3. místo

1987  Mistrovství ČSSR, Nitra, světový rekord 87,66 m 

1988 Olympijské hry, Soul, 2. místo

1990 Mistrovství Evropy, Split, kvalifikace

1990  Mítink Zlaté ligy, Oslo, světový rekord 89,66 m 

1991 Mistrovství světa, Tokio, kvalifikace

1992 Mítink Zlaté ligy, Oslo, světový rekord 94,74 m 

1992 Olympijské hry, Barcelona, 1. místo

1993 Mistrovství světa, Stuttgart, 1. místo

1993  Pietersburg, světový rekord 95,54 m 

1993  Sheffield, světový rekord 95,66 m 

1994 Mistrovství Evropy, Helsinky, 3. místo

1995 Mistrovství světa, Göteborg, 1. místo

1996 Olympijské hry, Atlanta, 1. místo

1996  Mítink EAA, Jena, světový rekord 98,48 m 

1997 Mistrovství světa, Atény, 9. místo

1999 Mistrovství světa, Sevilla, 3. místo

2000 Olympijské hry, Sydney, 1. místo

2001 Hry dobré vůle, Brisbane, 1. místo

2001 Mistrovství světa, Edmonton, 1. místo

2002 Mistrovství Evropy, Mnichov, 12. místo

2003 Mistrovství světa, Paříž, 4. místo

2004 Olympijské hry, Atény, 9. místo

2006 Mistrovství Evropy, Göteborg, 3. místo
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Jan

Jan Železný, Emil Zátopek a Věra Čáslavská jsou zcela jasně nejlepšími 
olympioniky naší sportovní historie.

Lásku k atletice zdědil po rodičích, maminka Jana a otec Jaroslav  
se věnovali závodně hodu oštěpem, za nejkrásnější okamžik svého  
života považuje Jan Železný narození svých dětí, nejsmutněji mu bylo 
na olympiádě v Athénách v roce 2004. 

Vyučil se automechanikem a nesahá s nářadím ani na vlastní auto, 
zkoušel postavit sportovní areál u Mladé Boleslavi a dobře ví, že by  
se do podobných projektů už nikdy nepustil. Manažeři amerického 
baseballového klubu Atlanta Braves si mysleli, že by mohl být ideálním 
nadhazovačem, on tomu od začátku ale moc nevěřil. 

Je trojnásobným olympijským vítězem a stříbrným medailistou ze Sou-
lu, trojnásobným mistrem světa, pětkrát překonal světový rekord, ten  
poslední platí už třináct roků.

V roce 2000 byl vyhlášen nejlepším atletem světa, atletické Evropě  
kraloval v letech 1996 a 2000. Čtyřikrát byl českým sportovcem roku, 
sedmkrát českým atletem roku, působí jako trenér v Dukle Praha,  
v září 1992 se stal Čestným občanem města Mladá Boleslav.

V Atlantě byl v roce 1996 zvolen do komise sportovců MOV a v prosinci 
1999 přijat za člena MOV. V Sydney 2000 mu byl mandát prodloužen. 
Po tříleté přestávce se vrátil do MOV. Sami olympionici ho v Aténách 
v roce 2004 zvolili na osmileté období do komise sportovců.

Je vášnivým rybářem, umí dokonale slavit a neschovává cigaretu. 
Skromný, rovný, pro mnohé až nepříjemně spravedlivý. Nikdy nechtěl 
být ozdobou V.I.P. akcí a do jeho soukromí se skoro nedá nahlédnout.

Ano, je to tak, Jan Železný patří zcela jasně mezi nejlepší olympioniky 
naší sportovní historie. 

Oštěpařský kluk
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Jaké jste měl dětství?

„Úžasné. Měl jsem rád sport odmala, táta  
i máma házeli oštěpem, trávil jsem dětství na  
stadiónu, ale hrál jsem házenou, fotbal, hokej, 
prostě jsem pořád dělal nějaký sport. Starší 
brácha Petr taky házel oštěpem, byl i v repre-
zentaci. Pak skákal do výšky, zranil si rameno, 
už moc házet nemohl, ale určitě mohl být kva-
litním desetibojařem. Měl jsem obrovskou výho-
du, že jsem dělal skoro všechny sporty, naučil 
jsem se jejich základy, všestrannost je hodně 
důležitá. Vždycky jsem byl proti předčasné spe-
cializaci, děti by měly poznat všechno a to se 
mi díky mým rodičům podařilo. Samozřejmě, 
jsou specifické sporty – jako třeba hokej nebo 
gymnastika, které chtějí dřívější specializaci, ale 
znovu opakuji, kdo chce být úspěšný, měl by mít  
i dobré pohybové základy a ty můžete získat jen 
tehdy, že poznáte víc sportů. Když pak něčeho 
velkého dosáhnete, tak určitě máte taky nějaký 
talent, já ho asi taky měl, ale pro mě bylo důleži-
té, že mě táta do ničeho nehnal, nezačínal jsem 
hned házet oštěpem, ale třeba koulí, kladivem, 
kritikovým míčkem, prostě šlo to postupně a rodi-
če měli se mnou opravdu velkou trpělivost.“

Svůj první velký závod jste absolvoval 
v sedmnácti letech, na mistrovství Evro-
py juniorů 1983 v rakouském Schwechatu 
jste obsadil šesté místo. 

„Já to tehdy bral jako úspěch, házeli tam kluci 
o dva roky starší, zkušenější, měli něco za se-
bou, já byl na první velké akci. Horší to bylo za 
dva roky, to jsem na mistrovství jel jako favorit  
a skončil jsem čtvrtý. Když se ale na tu dobu dí-
vám dnešníma očima, tak jsem se oštěpu oprav-
du začal pořádně věnovat až na vojně v Bánské 
Bystrici. Tam jsem s trenérem Halvou trénoval po-
prvé dvoufázově a vše nasvědčovalo, že bych 
se jednou mohl výrazněji prosadit. Ale víte, jak 
to je, když je člověk mladý, tak k mnoha věcem 
přistupuje přece jen lehkomyslně, ale v každém 
případě jsem na vojnu přišel už jako hotový oště-
pař. Ani jsem nemusel měnit techniku, spíše jsem 
ji zlepšoval i tím, že jsem trénoval dvoufázově. 
Nedá se ani hovořit o nějaké přehnané vojen-
ské disciplíně, co mi však hodně pomohlo – byla 
určitá systematičnost a pravidelnost.“

Kouřit jste na vojně nepřestal?

„To ne, kouřil jsem od sedmnácti, možná trochu 
dřív, ale nebylo to zase nic pravidelného.“

A pivo?

„S tím jsem taky nepřestal.“

Dá se tedy říct, že s příchodem na vojnu 
začala vaše výkonnost výrazně stoupat  
a v dresu Dukly Bánská Bystrica jste proni-
kl mezi světovou špičku?

„To určitě, ale na druhé straně – já do Bystrice 
za žádnou cenu nechtěl, přál jsem si jít trénovat 
do Rudé hvězdy, chtěl jsem prostě zůstat v Pra-
ze. Tehdy však byla taková dohoda, že všichni 
dobří oštěpaři byli vždycky odveleni do Bánské 
Bystrice a tak mi nic jiného nezbývalo. Diskaři  
a vrhači chodili na Duklu a já musel do Bystrice. 
Na začátku byly se mnou komplikace, nelíbilo 

se mi tam, nechtěl jsem trénovat, prostě tvrdá 
palice, ale pak se to srovnalo. Byla tam výborná 
oštěpařská parta, Halva dobrý trenér, všechno 
najednou do sebe zapadlo, ano, dá se to tak 
říct, v Bánské Bystrici jsem rozjel kariéru vrchol-
ného oštěpaře. A taky musím přidat, že jsem  
se tam v roce 1987 oženil.“

Oštěp se díky vám stal u nás hodně  
populární.

„Sport je v té které zemi populární podle toho, 
jaké má výsledky. Vezměte si nyní příklad Martiny 
Sáblíkové. Kdo si u nás před několika lety vzpo-
mněl na rychlobruslení? A dnes? Ve dvaadva-
ceti je nejúspěšnější českou rychlobruslařkou 
historie, mistryní světa i Evropy, vítězkou Světové-
ho poháru, držitelkou několika světových junior-
ských a seniorských rekordů. Martina Sáblíková 
dovedla české rychlobruslení k jasně nejlepším 
výsledkům v jeho více než stoleté historii. Kdo by 
před lety přemýšlel, že by se u nás měla stavět 
velká rychlobruslařská hala? Vše nasvědčuje 
tomu, že bude hodně úspěšná i na olympijských 
hrách a když se k ní přidají ostatní, tak se může 
z rychlobruslení stát populární disciplina. 

Berete úspěchy Barbory Špotákové jako 
pokračování vaší oštěpařské cesty?

„První byla zcela jasně Dana Zátopková, vyhrá-
la olympiádu a pak byla přestávka, i když i v ní 
byli docela dobří oštěpaři, nejlepší byl Zdeněk 
Adamec, ale ten byl nejlepší šestý na mistrov-
ství světa. Pak přišly mé medaile, nyní kraluje 
Bára, ale zároveň tady máme opravdu hodně 
perspektivní oštěpaře – třeba devatenáctiletý 
Kuba Vadlejch, ten má ve své kategorii nejlepší 
výkon na světě, Petr Frydrych v jednadvaceti je 
taky nejlepší na světě, na Evropě do 22 let byl 
stříbrný, letos se také probojoval do finále mis-
trovství světa v Berlíně, kde skončil desátý. Oba 
to mohou dotáhnout hodně daleko a třeba po-
mohou k tomu, aby se oštěp stal naší tradiční 
disciplínou. Oštěp má své velké zázemí ve skan-
dinávských státech, ale také třeba v Německu. 
Neřekl bych tedy, že jsme zemí s velkou oštěpař-
skou tradicí, zatím je to o třech jménech, ale  
třeba to jednou bude jinak.“ 

V Barceloně jste na olympiádě všechno 
rozhodl prvním hodem. Jaké je kouzlo 
prvních pokusů?

„Když se povede první hod, to je něco fantas-
tického a soupeře to srazí na kolena. Když už 
jsem byl dobrý a hodil jsem hodně daleko, tak 
si všichni uvědomili, že tu formu prostě mám, 
že v tom závodě moc šancí nemají a nejsou 
schopni mě přehodit. Druhý věc je ošidnost 
prvního pokusu v kvalifikaci, když se nepodaří, 
tak zbývají už jen dva. Tak že se to nedá házet 
úplně naplno, na to se však moc myslet nedá.  
I na olympiádě v Sydney jsem všechny zlikvido-
val prvním pokusem, hodil jsem 89 metrů, Ste-
ve Backley 88 metrů, pak tam byl ještě Sergej  
Makarov a soupeři, kteří měli v tom roce hozeno 
mnohem dál a byli velkými favority, to doslova 
zabalili. Když jdete k prvnímu pokusu a zjistíte, že 
na bronz musíte hodit 88 metrů, tak je to hrůza 
a sakra daleko.“
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Ale taky musíme připomenout, že na 
olympiádě v Soulu v roce 1988 jste byl 
velkým favoritem, v kvalifikaci jste překo-
nal olympijský rekord (85.90 m), ale v po-
sledním pokusu vás přehodil Fin Korjus  
a byl jste nakonec jen – stříbrný. Jaký je 
to pocit – posledním hodem přijít o zlatou 
medaili?

„Byla to pro mě první olympiáda, šestnáct  
centimetrů mi vzalo zlatou medaili, tenkrát se 
navíc nelosovalo, že nejlepší házejí jako posled-
ní, ale Korjus měl prostě poslední pokus v sou-
těži. Co tehdy rozhodlo? Korjus už byl strašně  
šťastný, že má bronzovou medaili, s ní před  
závodem vůbec nepočítal a byl neuvěřitelně 
spokojený. Splnil si životní sen – získat na olym-
piádě medaili a v té ohromné euforii mě prostě 
přehodil. Ale on je to fajn chlap, dělá trenéra, 
má nějakou funkci na ministerstvu nebo na  
vládě, prostě – nějak jsem to tenkrát rozchodil. 

Ten první okamžik je ale strašný, mrzelo mě,  
že nemám zlato, ano, byl jsem jasně nejlepší 
v kvalifikaci a pak přijde jeden hod. Ale bylo  
mi tehdy dvaadvacet, říkal jsem si, ještě máš  
nějaké ty olympiády před sebou, vyjde to  
příště.“

Jak vás poznamenala zranění?

„První sehrálo velkou roli v mém životě, bylo  
v letech 1989, 1990. Pořád mě bolela záda,  

nikdo mi neuměl říct z čeho, chodil jsem na 
nejrůznější rentgeny a stejně se nic nenašlo. Až 
pak jsem šel na cétéčko a tam zjistili, že jsem 
měl dva prasklé obratle, nevědělo se odkdy 
a přitom jsem s tímhle zraněním pořád tréno-
val. Tehdy jsem prvně poznal, jak to ve sportu 
chodí. Když jste nahoře, tak vás všichni plácají 
po zádech a když přijde krize a vy nevíte, zda 
ještě budete moci v kariéře pokračovat, jste 
na hodně věcí úplně sám. Jel jsem tehdy za  
nějakým profesorem do Brna, ten se podíval 
na rentgenové snímky, ale hned jsem poznal,  
že ho vůbec nezajímám. Zeptal se mě, kolik  
mi je roků a hned říkal – hele, dej si klidně rok 
pauzu a pak to zase zkus. A když to nepůjde, 
tak se na to vykašli, protože to nemá cenu. Ale  
v každém případě tě budeme sledovat, fotit  
to, protože takovou zlomeninu jsem ještě  
neviděl. Halva si myslel, že to jen hraju, že se nechci  
vrátit do Bystrice, bylo to hodně složité.  

Tehdy jsem prvně poznal lidské charakte-
ry… Pak jsem začal s Pavlem Kolářem, s dok-
torkou Švecovou a ti mi dali vizi, že když 
budu na sobě pracovat, že se můžu dát  
dohromady. Od té doby se mi to v hlavě všech-
no přehodilo a začal jsem oštěpu dávat úplně 
všechno.“

Dá se říct, že vás první zranění hodně  
vystrašilo?

„Poprvé jsem přemýšlel o tom, co budu dělat, 

Hod oštěpem je nejstarší vrhačskou disciplínou, od 
roku 708 př. n. l . byla součástí starověkého olym-
pijského pětiboje na starodobých olympijských 
hrách. Do OH 1908 v Londýně se hody sčítaly. Od 
roku 1927 se začalo házet současnou technikou, 
přišli s ní Finové Järvinen a Pentillä. Ženský oštěp 
je kratší a lehčí než mužský typ (muži 800 g, 260 
cm; ženy 600 g, 220 cm). Před úpravou těžiště oště-
pu drželi světový rekord Němci Uwe Hohn (104, 80, 
1984) a Petra Felkeová (80, 1988). A právě přeho-
zení fotbalového hřiště Uwe Hohnem vedlo IAAF  
v dubnu 1986 k rozhodnutí posunout těžiště o 3 cm 
dopředu, čímž došlo ke zkrácení vzdálenosti hodů. 
U ženského oštěpu bylo o posunutí těžiště rozhod-
nuto v roce 1999.

Oštěp mi dal v životě daleko víc, než jsem očekával.
Jan Železný
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když skončím s atletikou a ty složité chvíle mi  
ukázaly správnou cestu, daly mi pořádnou mo-
tivaci, nechtěl jsem za žádnou cenu skončit. 
Nedá se říct, že by mi do té doby šlo všechno 
jednoduše, zadarmo, to ne, ale poprvé se vše 
zarazilo a měl jsem nad sebou varovný prst,  
který mě donutil, abych se prostě změnil.“

Olympijské hry 2004 Athény, deváté  
místo, výkon jen 80, 59 m.

„Věděl jsem, že to bude má poslední olympiá-
da a já tehdy udělal opravdu školáckou chybu.  
I když jsem měl ohromné zkušenosti, přece jsem 
ji udělal. Trénoval jsem na kladenském Sletiš-
ti, vypadalo to dobře, vždycky jsem v té době 
dělal test deset dní před velkou soutěží. Prostě 

jsem si šel zaházet a když jsem hodil daleko, 
tak jsem věděl, že to za těch deset dní půjde 
ještě nahoru. Měl jsem to vyzkoušené a vždycky 
to dokonale fungovalo. Deset dní před olympi-
ádou v Athénách jsem házel na Kladně, létalo  
mi to hodně daleko, kolem 86 metrů. Já ale teh-
dy chtěl hodit devadesát, pořád jsem to zkoušel, 
naházel jsem ohromné množství hodů a druhý 
den jsem se probudil se zánětem achilovky. Jel 
jsem do Athén se zanícenou achilovkou a věděl 
jsem, že je konec. Dobrý výsledek na své posled-
ní olympiádě jsem si zlikvidoval sám. Tehdy 86 
metrů stačilo na zlato a kdybych nebyl takový 
nedočkavý blb, mohl jsem v Athénách vyhrát. 
Na medaili jsem v té době stoprocentně měl, 
neříkám, že bych vyhrál, ale znovu opakuji, na 
bedně bych byl.“

A které dny byly pro vás nejkrásnější  
a nejsmutnější?

„Nejkrásnější? Když se mi narodily děti. Zato 
nejhorší pocit jsem měl na olympiádě v Athé-
nách. Nikdy jindy jsem nebrečel, ale tam jo. 
Šel jsem ze stadionu a bylo mi jasné – žádnou 
další olympijskou šanci už nedostanu. Věděl 
jsem, že jsem házel po zánětu achilovky, přesto  
jsem tam strašně moc chtěl vyhrát. Aténskou  
porážku jsem snášel hodně  těžce.“

Kdy jste se poprvé viděl s Mirkem  
Černoškem?

„Bylo to v roce 2000 v hotelu Sen kousek za  
Prahou, byl tam u toho docent Kolář a tam  
začala naše spolupráce. Co bylo ale od začát-
ku jasné, měl jsem z našeho setkání a něj dobrý 
pocit a to je pro mě hodně důležité. Připadal 
mi takový seriózní, možná trochu nepřístupný, 
ale hned jsem věděl, že mu mohu věřit. Dám na 
první dojem a snad jsem se ještě v tomhle ne-
zklamal. Máme k sobě blízko a vždycky jsem měl 
velkou radost, když se mi něco podařilo a on 
byl u toho. V posledních letech jsem zase blízko 
něj a těší mě, že v tom co dělá, je nejlepší u nás.  
Říkám, dám na první dojem a v něm jsem  
se taky nezklamal.“

V době olympiády v Athénách vám už 
bylo osmatřicet, nepřemýšlel jste o tom, 
že se budete muset živit nějak jinak? 

„Na to jsem myslel průběžně, samozřejmě ne 
ve dvaadvaceti, ale když přišly zdravotní pro-
blémy, tak jsem si říkal – už je to tady, už se to 
blíží. Vyléčíte se a ten problém se zažene, 
znovu pokračujete, ale je jasné, že jednou při-
jde definitivně. A navíc vám to hodně lidí říká, 
novináři vám to připomínají, někteří se těší, až 
už vás začnou porážet mladí kluci, ne, není to 
nic příjemného. Víte, co jsem všem kolem říkal? 
Skončím, až budu chtít, až poznám, že přišla má 
chvíle. A taky jsem nebral takové ty řeči, že bych 
měl skončit na vrcholu, to jsou prostě kecy lidí, 
kteří se většinou nedovedou vžít do vaší situa-
ce, nevědí, co jste sportu obětoval a jak vám 
bude chybět. Žádný člověk nikdy neskončí na 
vrcholu – a může dělat jakoukoliv práci. Možná, 
že se to podaří nějakým významným lidem, ale 
myslím si, že člověk by měl skončit ve chvíli, kdy 
mu to, co dělá, už moc neříká. Mně oštěp pořád 
bavil, vnitřně jsem cítil, že mám ještě na výkony, 
které mohou obstát v konkurenci velkých závo-
dů a hlavně jsem do každého mítinku šel s tím, 
že ho vyhraji.“

V Atlantě v roce 1996 jste byl zvolen do 
komise sportovců MOV a v prosinci 1999 
spolu s dalšími devíti aktivními sportovci 

„Jan Železný je pro mě spojením toho nejlepšího, 
co jsem ve sportu a dá se říct i v životě poznal.  
Začal jsem s ním spolupracovat před olympiá-
dou v Sydney, před tím jsme si v hotelu Sen řekli – 
jak to společně uděláme a pak to tak také bylo. 
Má v sobě zvláštní charisma, obdivoval jsem, jak  
se uměl dokonale soustředit na nejdůležitější  
okamžiky své kariéry. Honza je prostě skvělý člověk, 
kamarád, sportovec.“

Miroslav Černošek

„Jaké společné 
vlastnosti jsme měli? 
Cílevědomost, dů-
slednost, vytrvalost, 
ale hlavně to, že se 
nevzdáváme. Honza 
Železný se také nikdy 
nevzdával, i když měl 
třeba velké zdravotní 
problémy a nedaři-
lo se mu. Vždycky se 
dokázal zvednout. 
Já jsem třeba také 
udělal ve své ekono-
mické kariéře hod-
ně profesních chyb  
a dělám je asi dál, 
ale když máme něja-
ký cíl, tak se i přes ty 
chyby k němu snaží-
me dostat a udělat 
pro jeho dosažení 
maximum. Honza Že-
lezný měl také před 
sebou cíl a skoro po-
každé k němu došel. 
Ta cesta byla většinou 
hodně složitá, ale on 
nacházel řešení. Stej-
né je to i s naší firmou. 
Snažili a snažíme se 
to dělat stejně.“

Šéf firmy AGROFERT 
Holding Andrej Babiš 
o spolupráci s Janem 
Železným, 2008
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přijat za člena MOV. V Sydney 2000 vám 
byl mandát prodloužen, ale v prosinci 
2001 jste rezignoval s tím, že chcete po-
kračovat v závodní kariéře. Po tříleté pře-
stávce jste se vrátil a sami olympionici 
vás v Aténách v roce 2004 zvolili na osmi-
leté období do komise sportovců. Dostal 
jste 1411 hlasů, což byl mezi 29 kandidáty 
druhý nejvyšší počet. Víc jich dostal jen 
namibijský sprinter Frankie Fredericks. 
Navíc jste v komisi MOV Sport pro všech-
ny. Z tohoto vyplývá i skutečnost, že jste 
současně členem ČOV a jeho výkonného 
výboru.

„Taková jsou pravidla MOV, mám pravomoci na 
úrovni předsedy ČOV. A k té volbě do komise 
sportovců. Když rozhodují sami sportovci, tak je 
to spravedlivé, ale na druhé straně hodně záleží 
na tom, jak jsou na olympiádě jednotlivé země 
zastoupeny, kolik tam vyšlou sportovců. Těch 
výsledků jsem si hodně vážil, posiluje to určitě 
prestiž a stejné to bylo u Frankie Frederickse, 
Namibie také neměla na olympiádě velkou  
výpravu.“

Co tehdy napsala média? „Jan Železný 
je opět členem Mezinárodního olympij-
ského výboru. Stal se jím na základě roz-
hodnutí sportovců, olympioniků celého 
světa, kteří mu svým hlasováním vyslo-
vili důvěru. Hlasy dostal bez toho, že by  
organizoval nákladnou volební kampaň, 
vylepoval bilbordy, uplácel závislé sdě-
lovací prostředky, objížděl olympijskou  
vesnici a vnucoval se voličům. Je osob-
ností, má důvěru.“

„Už jsem říkal, právě téhle volby jsem si moc  
vážil.“

Jak s odstupem času vzpomínáte na  
kandidaturu na šéfa ČOV?

„Byla to pro mě obrovská zkušenost. Poznal jsem 
lidi kolem sebe, jací byli a na co si mnozí hrá-
li. Udělal jsem hodně chyb. V mnohých lidech 
jsem se hodně zklamal, ale nikdy jsem si nemys-
lel, že by udělali tolik pro to, abych neuspěl. Ale 
na druhé straně jsem byl docela rád, že to tak 
dopadlo. Víte, beru věci opravdu zodpovědně 
a abych se donekonečna trápil, že to není pod-
le mého, ne, už je to za mnou… Jsem ale rád, 
že jsem to zkusil. Nepovedlo se to, ale takový je 
život. Já to tak beru, ale věřte, je důležité zažít  
i situace, kdy se vám nedaří a prohrajete. Důle-
žité je, že poznáte hodně lidi, víte, komu můžete 
věřit, kdo je upřímný a řekne – já tě volit nebudu, 
protože k tomu mám takový důvod. Jsem rád, 
když se mluví na rovinu. To je něco jiného, než  
co se děje v zákulisí, kdy vám někdo něco na-
slibuje a pak je všechno jinak. Ta neúspěšná  
volba mě ovlivnila v pozitivním i negativním 
smyslu, ale já jsem právě tohle potřeboval. Byl 
jsem někdy hodně důvěřivý a když se na to  
dívám zpětně, jsem rád, že jsem to udělal.“ 

Jaká je práce v komisích MOV?

„Rozhodně přináší hodně zajímavých zku-
šeností, je to pohled z druhé strany, jak to 
všechno funguje. Když děláte jen sport a jste  

zahleděný do sebe, tak najednou poznáte, že 
 je to o něčem jiném… Mám to do roku 2012, teh-
dy mi skončí můj mandát, do téhle komise se bu-
dou volit zase noví sportovci a budou jim dávat 
znovu hlas aktivní účastníci olympiády. Přiznám 
se, rád bych v nějaké komisi MOV pracoval  
i po roce 2012, když to ale nepůjde, tak se taky 
svět nezboří. Nikdy jsem obrovskou prestiž téhle  
funkce nijak neprožíval, ale dovedu si představit 
lidi, jak by se u nás v tomhle postu prodávali, jak 
by se naparovali. Mezinárodní olympijský výbor 
má 123 řádných členů a rozhoduje o nejdůleži-
tějších událostech olympismu, včetně pořada-
telství olympijských her a být v téhle galaspoleč-
nosti je určitě hodně příjemné a taky vážené. 
Jen si vezměte, tyhle lidi rozhodují o miliardách 
dolarů, které se točí kolem pořadatelských měst 
nebo jen kolem kandidátských zemí. Navíc 
olympijské kruhy to je jedna z nejprestižnějších 
obchodních známek na světě.“  

Říká se o vás, že jste přesvědčeným od-
půrcem legalizace dopinku a strážce 
myšlenky fair-play, která by měla pře-
vyšovat komerční stránku olympijské-
ho podniku. Že patříte mezi ty – hodně  
spravedlivé…

„To musí hodnotit jiní, ale řekněte mi – co je spra-
vedlivé? Já si někdy myslím, že spravedlivý snad 
není nikdo. Snad ten nahoře. Ale co je lidstvo 
lidstvem, tak se hledají všelijaké cestičky, jak 
věci obejít. Každý si říká, že ta jeho spravedlnost 
je ta nejspravedlivější, nejsprávnější a nejlepší. 
Jen si vezměte názory na věci kolem nás. Co 
jedni považují za ideální, druzí házejí doslova  
do pekel.“

Jak dnes vzpomínáte na poslední 
den vaší kariéry, na závody v Mladé  
Boleslavi?

„Byl to den jako každý jiný. Den před posledním 
závodem jsem si v Mladé Boleslavi u mámy pro-
hlížel články a akreditační karty, které dlouhá 
léta schraňovala. Koukal jsem na akreditaci  
z roku 1987, kde jsem vypadal jako malej kluk  
a napadlo mě: Hele, ty už jsi vážně starej. Vzpo-
mínal jsem, jak jsem každý den od mámy chodil 
na tréninky a najednou na mě padla nostalgie. 
Říkal jsem si, udělám to stejně jako před třiceti 
lety. Druhý den jsem si dal u mámy oběd, vzal 
bágl a šel na stadion házet. Jenže tentokráte 
to bylo naposledy. Chtěl jsem hodit daleko a to 
se mi podařilo, výkon za 82 metrů byl na závěr 
sezony opravdu dobrý. Lidi přišli, mělo to příjem-
nou atmosféru. V ten den to proběhlo docela 
dobře, ale když jsem se druhý den ráno vzbudil, 
tak přišla taková ta nostalgie, která přijít musela, 
ale já si bláhově myslel, že tomu tak nebude. 
Ale to ještě pořád nic nebylo, to horší přijde až 
pak a zažívají to stoprocentně všichni sportovci, 
kteří ukončí kariéru. Prostě – deprese, se kterou 
všichni, co něco v životě dokázali, bojují. Jeden 
den jste nahoře, svět vám ležel u nohou a na-
jednou nic. Ptáte se sám sebe – co budu dělat? 
Kam půjdu? Dříve byl ten život přesně nalajno-
vaný, věděl jste, kam musíte a kam byste měl jít 
a nyní máte před sebou – prázdno. Navíc dob-
ře víte, že už nikdy v životě nebudete tak dobrý, 
nebudete dosahovat – i třeba v jiné činnosti –  
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takových výsledků. To jsou prostě ohromné pro-
blémy. Hodně sportovců tuhle situaci nezvládne, 
mohou přijít drogy, mnohdy alkohol, někdy až 
sebevraždy a přitom to byly velké a silné osob-
nosti. Věřte, není to o penězích, těch můžete mít 
moc, ale je to o pocitu, že jste někdy byli slavní  
a úspěšní. A víte co najednou jste? Ani to nebu-
du říkat nahlas…“

Na vás to také dolehlo?

„Samozřejmě, to zažije každý a kdo říká že ne, 
lže! Prožíval jsem a to a nemohu říct, že jsem se 
toho úplně zbavil. Žádný to nechce říkat nahlas, 
snaží se to držet v sobě. Hlavně ti, kteří závodí 
v individuálních sportech.“

Pro vás bylo ale hodně důležité, že jste 
měl před sebou i práci v komisích MOV, 
mockrát jste prohlásil, že chcete praco-
vat jako trenér.

„Právě práce kolem olympismu mi nedovolí  
zapomenout na velký sport, i když dělám i v ko-
misi Sport pro všechny. Trenéřina mě zajímala, 
vnitřně jsem se na ni připravoval, jen jsem nevě-
děl, kdy to začne. Navíc jsem opravdu dlouho 
spolupracoval s Mirkem Černoškem a přes jeho 
aktivity a velké zkušenosti jsem se dostal z zají-
mavým projektům. Ano, cítil jsem, že mám per-
spektivu, že mohu na něčem stavět, ale konec 
kariéry opravdu sebou přináší hodně složité sta-
vy. Víte, všichni víme, že to přijde, jinačí konec 
to ani mít nemůže, ale když opravdu zavřete 
dveře a sbalíte si naposledy věci a víte, že už 
žádný další velký závod nebude, tak je to prostě 
průser.“

Neměly tyhle stavy vliv i na to, že skončilo 
vaše manželství?

„Ne, to rozhodně ne, my jsme se rozvedli dřív, 
než jsem skončil s oštěpem. To s tím nemělo vů-
bec nic společného. Rozvádějí se mistři světa, 
stejně jako lidé, které nikdo nezná, důležité však 
je – jak se ti lidi rozcházejí. V druhém vztahu se 
nám narodila dcera Anička, z prvního manžel-
ství mám Honzu a Katarinu a říkám všude kolem 
– jediné co po nás na tomhle světě zůstane,  
jsou děti. Řešit si své krize na úkor dětí, to je ten 
největší nesmysl. Katka prostě přijede za Aničkou 
jako za ségrou, všichni máme opravdu i nadále 
pěkný vztah a to bylo pro mě hodně důležité. 
Myslím si, že jsme to se svou ženou zvládli dobře, 
rozešli jsme se v klidu, dohodou. Víte, když jste 
mediálně známý, tak je jen krůček k nějakým 
skandálům, bulváru, ale to opravdu nebyl náš 
případ.“

Už je to hodně dávno, pokoušel jste se 
postavit  sportovní areál v Mladé Bole-
slavi. Nepodařilo se to a pak jste o této 
vaší aktivitě prohlásil – „Když už člověk 
dostane přes hubu, nejlepší je to hned na 
začátku – aby pak mohl začít znovu. Baťa 
zbankrotoval třikrát a kde je dneska? Tím 
však neříkám, že já budu Baťa.“ Jak se 
na tuhle vaši snahu díváte s odstupem 
času?

„Já to zase bral jako velkou životní zkušenost. 
Když se vám něco nepodaří a vy si z toho pak 

odnesete něco pozitivního do dalšího života, 
tak je to vždycky dobré. Ano spadnout na hubu, 
ale umět vstát a třeba být připravený, že zase 
mohu spadnout. O čem je život? O tom, že se 
musíte stále o něco pokoušet, vyhrávat i pro-
hrávat, ale mít snahu pořád jít dopředu. Neú-
spěch vás ale nesmí zabít… Musíte si v něm najít 
to pozitivní, nesmí vás to zlikvidovat. Nesmí vám  
to špatné rozhodnutí změnit život v peklo. Když 
se podíváte do bibliografie velkých lidí, tak  
jejich začátky byly většinou o klopýtání, skoro 
nikdo z nich nezačal hned vítězit.“

Jak jste v životě snášel porážky? 

„Nikdy jsem nechtěl prohrát, šel jsem na plac 
s tím, že vyhraji. I proto jsem skončil. Bylo mi čty-
řicet a věděl jsem, že mohu někdy vyhrát, ale 
ne, že budu vyhrávat. Ale když někdo hodil dál 
než já, tak jsem to respektoval, soupeř byl pros-
tě lepší, ale přiznám se, kousal jsem to vždycky 
těžce… Sport je však spravedlivý, nikdo nemá 
dopředu nic jistého a jen opravdu málo lidí se 
může dostat až na vrchol. Ale zákonitě z toho 
vrcholu spadne, prostě musí spadnout, protože 
přijdou další.“

Stále však držíte světový rekord, od roku 
1996 vás nikdo nepřehodil. Pro oštěpař-
ský svět jste stále symbolem dokonalosti,  
určitě si pamatuje datum 25. května 1996 
a německé město Jena, kde jste hodil  
98, 48 m.

„Je to příjemné, když k tomu přidáte, že jsem 
třikrát vyhrál olympiádu a jednou jsem byl  
o kousek druhý, tak je to určitě dobré, ale už 
je to prostě pryč. Nebojím se říct a jsem o tom 
přesvědčený, že jsem byl ve své době nejlepším 
oštěpařem na světě, podle nějakých tabulek, 
které propočítávají všechny ty medaile a rekor-
dy, snad i nejlepší sportovec, ale kdoví, jak by  
se mi dařilo, kdybych házel v jiné době, před 
třiceti, čtyřiceti lety. Ano, Holm hodil přes sto  
metrů, pak se změnily pravidla a někdo spočí-
tal, že bych s tím dřívějším oštěpem měl hodit za  
110 metrů. Každý z těch oštěpařů byl něčím  
výjimečný a kdyby se všichni ve stejnou dobu  
postavili vedle sebe, kdo ví, jak by to vypadalo.  
Stejné je se všemi sporty. Jen si vezměte tenisty. 
S čím dříve hráli? Kolik trénovali? Jaké byly po-
vrchy? Třeba by Laver v dnešní době byl abso-
lutní hvězdou. Říkám, mám světový rekord, je to  
příjemné a určitě příjemnější – než o něj přijít.“

Kdy ho někdo překoná?

„Někomu se to podaří.“

A proč už třináct let ještě nikdo tak daleko 
nehodil?

„Asi jsem do toho svého výkonu přinesl něco 
mimořádného, skloubil jsem dohromady talent  
a taky hodně práce. Nechci se nějak vychlou-
bat, ale myslím si, že jsem trénoval poctivě, 
že jsem hlavně po složitém zranění poznal,  
že všechno je o práci a o ničem jiném. A doká-
zal jsem dokonale využít chvil, kdy jsem byl na 
vrcholu. Když jsem cítil, že mám formu, tak jsem 
se vždycky chtěl přiblížit ke světovému rekordu. 
Jen vítězství mě neuspokojovalo, chtěl jsem  

Sportovní ocenění:
Nejlepší atlet Evropy, 
1996, 2000
Nejlepší atlet světa, 
2000
Sportovec roku ČR 
1993, 1995, 2000, 2001
Nejlepší atlet ČR 1993, 
1995, 1996, 2000, 2001

Světové rekordy 
Jana Železného
87,66 Nitra, 1987 
89,66 Oslo, 1990
97,74 Oslo, neuzna-
ný, 1992  
95,54 P ietersburg, 
JAR, 1993 
95,66 Sheffield, 1993
98,48 Jena, 1996 
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hodit co nejdál. Jen si vezměte některé dnešní 
závodníky. Hodí 90 metrů a už jim to stačí, ale do 
těch 98 metrů je ještě strašně daleko. Když tam 
ale někdo práskne pětadevadesát, tak si řekne, 
už je to blízko, už se o to musím pokusit. Hodit jen 
devadesát je z pohledu dalších motivů hrozně 
málo. Určitě jsem nebyl nejlepším oštěpařským 
somatotypem na světě, který se kdy narodil, 
ale rozhodně jsem dokázal skloubit všechno  
potřebné, co bylo k takovým rekordům  
potřeba.“ 

Uměl jste slavit?

„Určitě a vždycky, když se mi něco velkého po-
dařilo. Ale slavil jsem i tehdy, když jsem slavit 
chtěl. V téhle disciplíně jsou sportovci opravdu 
dobří. Na jedné straně jsem se držel, v létě jsem 
si nedal ani zmrzlinu, abych nenastydl, ale když 
přišel po nějakém úspěchu můj čas, tak to stálo 
za to. Když vyhrajete olympiádu, tak ten organis-
mus je úplně vysunutý nahoru, po těle se vám 
rozleje obrovská spokojenost a máte i ohrom-
nou sílu slavit. Všichni kolem vás už jsou unave-
ní, jdou do kolen a vy byste pořád jel dál. Já  
mnohdy nevěděl, kdy mám skončit.“

Kdo z atletů je v téhle disciplíně nejlepší?

„Určitě vrhači, ti za to umí vzít a jsou to vynikající 
parťáci. A pak i běžci na delší tratě, ti to tam 
taky umějí obracet. Takoví ti malí, vychrtlí, do 
nich se toho vejde a pořád drží.“

Jste ředitelem Zlaté tretry Ostrava, pres-
tižního atletického mítinku, za kterým stojí 
právě Miroslav Černošek, TK PLUS a jeho 
společnost Česká sportovní.

„Letos na jaře jsem byl na soustředění v Jihoaf-
rické republice, zavolal mi Mirek Černošek spolu 
s manažerem Zlaté tretry Alfonsem Juckem a já 
byl tou nabídkou obrovsky poctěn. Ostrava pro 
mě byla vždycky srdeční záležitostí, byl to pro 
mě nejdůležitější závod mimo mistrovství světa 
a olympijské hry. Vždycky jsem Tretru považoval 
za velký mítink. Jsem rád, že jsem tuhle šanci 
dostal.“

Letos na Zlaté tretře také startoval jeden 
z nejlepších sprinterů historie Usain Bolt.

„Zlatá tretra se tím hned zařadila mezi nejzná-
mější mítinky, jeho start v Ostravě sledoval celý 
atletický svět. Je to především zásluha Alfonse 
Jucka, že u nás byl. Všichni se samozřejmě ob-
divují jeho světovým rekordům, ale ti, co se nyní 
diví jak je dobrý, by se měli podívat zpátky, jaké 
časy běhal v patnácti, šestnácti, sedmnácti le-
tech. On už byl tehdy sprinterský zázrak, jen mu 
muselo vydržet zdraví a museli ho také podr-
žet lidi, kteří byli kolem něj. Když ty lidi nemáte, 
tak můžete z té slávy zblbnout. Co se mi však 
na Boltovi nejvíc líbí? Že je super megastar. To 
byl Lewis a teď je to on. A podle mého už ho 
dávno předčil – i tou čistotou, nikdy kolem něj 
nebyly žádné problémy. A navíc – on zůstal nor-
mální. Christieho jsem měl třeba rád, ale někteří 
ti američtí sprinteři, to byla tragédie… Jak ti byli 
nafoukaní, jak ti se chovali?! Bolt pozvedl svým 
chováním atletiku, předvádí dokonalou show 
a je pořád usměvavým klukem, který se baví 

a chce svým běháním rozdávat lidem radost. 
V tom je opravdu geniální.“

Čeho byste se chtěl dožít? Jste slavný, 
neptám se, zda jste bohatý, ale zná vás 
nejen celý atletický svět.

„Aby mé děti vyrůstaly v pohodě, aby se jim 
dobře žilo. Ať si sami určí, kudy se vydají, ale přál 
bych jim, aby chodili jen po šťastných cestách 
– i když dobře vím, že to asi není možné. A aby 
byli zdraví, protože pak můžete dokázat úplně 
všechno. Chtěl bych se také dožít dobrého stáří, 
aktivního stáří, prostě se netrápit.“

Máte pocit, že jste životně spravedlivý,  
že snažíte tak žít?

„Ne, nejsem. Mám své mouchy a mohl jsem 
spoustě lidí ublížit, někde jsem třeba řekl něco, 
co jsem říct neměl, ale v základních věcech se 
snažím být spravedlivý. Prostě nedělám věci,  
kvůli kterým bych se bál podívat se do  
zrcadla.“

Po posledním závodě jste říkal, že se do-
cela těšíte na to, až symbolicky – zmizíte 
v davu. V případě atletických legend to 
je prakticky nemožné, přesto – nemáte, 
poté, co už na vás přece jen méně míří 
reflektory slávy, méně přátel?

„Mám jich pořád stejně, ale já jich měl vždycky 
strašně málo. Dva, tři, nikdy jich víc nebylo. Na 
jednoho z nich bych se mohl určitě spolehnout. 
A pak jsem měl a mám kolem sebe spousty 
lidí, které znám a oni znali mě. Přátelství, to je 
mimořádná záležitost, těžko se hledá. Já říkám, 
za život můžeme mít několik manželství, ale když 
máme jednoho opravdového přítele na celý  
život, tak se nám životem jde mnohem líp.“
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„Už dlouho jsem nezažil tak 

sehranou partu tenisových 

hvězd, které si ten večer dosy-

tosti užívali, bavili nejen sebe, 

ale i všechny kolem. Byli bez-

prostřední a třebaže někteří 

z nich byli světovými jednička-

mi, chovali se jako normální 

kluci. Tak vypadají opravdoví 

šampióni.“

Ivo Kaderka
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„Musíte mít vynikajícího ka-

maráda Karla Nováčka, který  

má obrovské renomé mezi 

světovými tenisty a byl scho-

pen přivést bývalé hvězdy 

do Prahy. K tomu samozřejmě 

vstřícné obchodní partnery, 

které tato akce osloví a kva-

litní tým spolupracovníků ve 

společnosti Česká sportovní 

a v TK PLUS,“ 

říkal na jevišti paláce Žofín 

Miroslav Černošek. 
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„Jak se dělá taková galaakce?“ zeptal se 

Marek Eben na začátku slavnostního večera 

majitele společnosti Česká sportovní a jedna-

tele TK PLUS Miroslava Černoška. „Musíte mít 

vynikajícího kamaráda Karla Nováčka, který  

má obrovské renomé mezi světovými tenisty  

a byl schopen přivést bývalé hvězdy do Prahy. 

K tomu samozřejmě vstřícné obchodní part-

nery, které tato akce osloví a kvalitní tým spo-

lupracovníků ve společnosti Česká sportovní  

a v TK PLUS,“ říkal na jevišti paláce Žofín Miro-

slav Černošek. Marek Eben dal Noci tenisových 

šampiónů už tradiční noblesu, Karel Gott byl 

největší hvězdou a co je nejdůležitější, všichni 

účastníci exhibice se náramně bavili. „Přije-

li jsme si to Prahy užít,“ říkal za všechny Karel  

Nováček.

Právě on spolu s Petrou Píchalovou-Langrovou 

začali oslovovat budoucí účastníky tenisové 

exhibice, prostějovský rodák Karel Nováček 

s Černoškem a jeho firmami dlouhodobě úzce 

spolupracuje. „Mám výhodu, že nemusím před-

stavovat sebe, Prahu ani český tenis. Ve světě 

máme pořád zvuk,“ říkal Nováček, který vyhrál 

třináct turnajových titulů na ATP Tour a patřil 

mezi nejlepší antukáře na světě. „Na Karla  

bylo a je vždycky spolehnutí,“ opakoval už moc-

krát majitel a. s. Česká sportovní. „Nebylo to  

o přemlouvání, ale o přátelství a vztazích, kte-

ré se pěstovaly a pěstují roky. Samozřejmě se 

ptali na termín a na určité věci kolem. Navíc 

pro ně byla tahákem Praha, kde třeba kdysi 

hráli Davis Cup, ale nikdy tu nebyli na žádném  

turnaji,“ konstatoval Nováček ve chvíli, kdy  

začal kontaktovat bývalé spoluhráče. Kdo na-

konec do Prahy přijel? Tři bývalé světové teni-

sové jedničky – Němec Boris Becker a švédské 

legendy Mats Wilander a Stefan Edberg. Dále 

Erik Jelen, Henri Leconte, Carl-Uwe Steeb, Jiří 

Novák, Karel Nováček a protože bolavá kyčel 

nepustila na dvorec Beckera, pozvala za něj  

Píchalová-Langrová hned dva tenisty – Slová-

ka Miloslava Mečíře a maďarskou legendu  

Balázse Taróczyho. 

Na pátečním galavečeru byl hlavní hvězdou 

Karel Gott, ale i  Mats Wilander se vyznamenal. 

Vzal do ruky kytaru, spolu s Lecontem všechny 

roztleskal a k velkému hitu Knockin' on Hea-

ven's Door pozval na pódium všechny tenisové  

kamarády – Edberga, Nováčka, Beckera,  

Steeba, Jelena, Mečíře, Nováka i Taróczy-

ho. Tleskal jim i Karel Gott, který pak zazpíval  

Beckerovi k nedělním dvaačtyřicetinám.  

Program se nesl v duchu pořadu StarDance, 

zatančil olympijský vítěz v akrobatickém lyžo-

vání Aleš Valenta s manželkou Elen a notnou 

dávku odvahy předvedl Steeb, který zatančil 

čaču s Karolinou Gudasovou, dcerou hokejis-

ty Lea Gudase. „Co se mi na tom večeru nej-

více líbilo? Samozřejmě dokonalá organizace  

v podání Mirka Černoška, Petry Langrové, celé 

České sportovní a TK PLUS, ale doslova mě 

uchvátila atmosféra, která na Žofíně panova-

la. Už dlouho jsem nezažil tak sehranou partu 

tenisových hvězd, které si ten večer dosytosti 

užívali, bavili nejen sebe, ale i všechny kolem. 

Byli bezprostřední a třebaže někteří z nich byli 

světovými jedničkami, chovali se jako normální 

kluci. Tak vypadají opravdoví šampióni,“ říkal  

na Žofíně šéf českého tenisu Ivo Kaderka.

Tenisová show začala oslavou narozenin Borise 

Becker, O2 Aréna mu zazpívala „Hodně štěstí, 

zdraví“. Do Prahy přiletěl z Mnichova privátním 

letadlem, nakonec nenastoupil, operovaná 

kyčel a předtím ještě kotník mu to nedovolily. 

„Před sedmi týdny jsem byl na operaci a i když 

jsem to od té doby na kurtu zkoušel, pořád  

„Mám výhodu, že nemusím představovat sebe, Pra-
hu ani český tenis. Ve světě máme pořád zvuk,“ říkal 
Nováček, který vyhrál třináct turnajových titulů na 
ATP Tour a patřil mezi nejlepší antukáře na světě.

Exhibice Advantage 
Tennis, O2 Aréna, 
Praha: 

Steeb, Jelen (Něm.) – 
Leconte, Taróczy 
(Fr./Maď.) 7:6 (7:4), 
Wilander (Švéd.) – 
Nováček (ČR) 6:4, 
Edberg (Švéd.) – 
Novák (ČR) 6:4, 
Edberg, Wilander – 
Novák, Mečíř (ČR/SR) 
6:4.

„Už před rokem se v O2 Aréně představili při projektu České sportovní Pete  

Sampras v duelu s Radkem Štěpánkem a přesvědčili jsme se, že je o tenisové  

legendy zájem. Rozhodli jsme se proto přilákat do Prahy i další bývalé světo-

vé jedničky,“ konstatovala před časem manažerka projektu Petra Píchalová- 

Langrová a tak společnost Česká sportovní s TK PLUS přišly s projektem  

Advantage Tennis. Opět byl úspěšný a tenisové hvězdy okouzlily Prahu! Vše 

ale začalo v předvečer v pražském paláci Žofín, Večer tenisových legend měl  

noblesu a určitě patřil k nejkrásnějším, které tým kolem Mirka Černoška připravil.
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mě to bolí. Doktoři mi ještě doporučili  

několikatýdenní klid,“ říkal Becker v předvečer 

exhibice. Konečně, bylo to vidět na jeho kro-

cích i při pátečním Večeru tenisových mistrů na  

Žofíně. „Třebaže Boris nemohl nastoupit, byl  

dokonalou součástí naší exhibice, je to stopro-

centní profesionál,“ říkala o něm šéfka projektu 

Advantage Tennis Petra Píchalová-Langrová.  

I když nevzal Becker raketu do ruky, přivítala  

ho O2 Aréna bouřlivým potleskem. „Ani jsem se 

nezpotil a jak se jim mé vystoupení líbilo,“ říkal pak  

s trochou nadsázky v zákulisí, je však třeba  

na druhé straně přidat, že byl při narozeninové 

gratulaci hodně dojatý…

Deset tisíc diváků v pražské O2 Aréně se doko-

nale bavilo. Napřed nastoupili bývalí němečtí 

reprezentanti Carl-Uwe Steeb a Eric Jelen, 

vítězové Davis Cupu z let 1988 a 1989, proti 

francouzsko-maďarské dvojici Henri Leconte, 

Balász Taróczy. Ten před léty začal psát nej-

slavnější historii maďarského tenisu, nyní je čle-

nem výboru juniorských soutěží ITF a význam-

ným funkcionářem Světové tenisové federace.  

Jezdí do Prostějova na světový šampionát  

družstev do 14 let, který řediteluje Petra Pícha-

lová-Langrová a který se bude příští rok konat 

v Prostějově už podvanácté. 

Jako velký bavič se představil v Praze Francouz 

Henri Leconte, držel náladu na Žofíně, byl do-

konalý na dvorci. „Jsem v Praze moc spokojený, 

ta parta byla skvěle vybraná, lidem se to určitě 

také líbilo, alespoň podle atmosféry, která v hale 

byla. Přiznám se, nečekal jsem, že na nás přijde 

tolik lidí, už jsme přece jen staří dědci, ne?“ říkal 

sympatický Francouz. „Když můžeme svým teni-

sem dělat ještě lidem radost, tak je to fajn.“

Když bylo jasné, že nenastoupí Becker, vstoupil 

do hry sympaťák Miroslav Mečíř. „Moc se mi tu 

líbilo, přišlo hodně lidí, cítím se v Praze pořád 

jako doma, mám tu spousty známých a kama-

rádů,“ hodnotil Mečíř atmosféru v O2 Aréně. 

Pak už začal duel Česká republika – Švédsko. 

Karel Nováček nastoupil proti svému velkému 

kamarádovi Matsi Wilanderovi. „Mats byl svě-

tovou jedničkou, mohl mít nos nahoře, ale on 

ho nikdy nahoře neměl. To se mi na něm líbilo 

a on určitě respektoval i to, jak jsem se choval 

já. Co nás spojovalo? Rodina, oběma nám na 

ní záleželo a snažili jsme se mimo kurt působit 

naprosto normálně. Na nic jsme si nehráli. Byl 

jsem na okruhu hodně dlouho, ale Mats oprav-

du patřil mezi nejskromnější tenisty, které jsem 

poznal. Prostě normální kluk, kamarád,“ říkal  

o svém velkém parťákovi Karel Nováček. Ve 

druhé sobotní dvouhře se představili Jiří Novák 

a další bývalý první hráč světa Stefan Edberg. 

„Užil jsem si to. Hlavně konec dvouhry mě  

doslova nadchl,“ přiznal Edberg, který stihl  

i dokonale imitovat servis Johna McEnroea,  

stejně jako na druhé straně předváděl Novák 

tenis Borise Beckera. „Jirka mě ale přece jen  

šetřil, je mladší, zachoval se jako gentleman. 

Bylo to skvělé, takovou atmosféru jsem už hod-

ně dlouho nezažil.“ A Jirka Novák? „Kdybychom 

hráli naplno, tak se diváci tolik nebavili. A já 

jsem byl velmi poctěn tím, že jsem si mohl na  

exhibici zahrát s takovými velikány.“ Příjemné 

odpoledne uzavřela čtyřhra, Wilander, Edberg 

– Novák, Mečíř. Švédové všechny tři zápasy 

vyhráli, ale na výsledcích opravdu nezáleželo, 

potlesk a spokojenost plné haly byly víc než 

v opravdových zápasech těžce vydřený fiftýn.

„Přijeli jsme si to Prahy užít,“ říkal za všechny na 

začátku Karel Nováček. Opravdu jsme si to užili, 

tenisové legendy nám připravily dokonalý spor-

tovní zážitek, mohli si říkat všichni, kteří viděli 

nádherné tenisové představení Advantage 

Tennis.
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Kroky do finále
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Chorvatsko letos vyhrálo oba zápasy v domá-
cím prostředí, Sportska Dvorana „Zatika“ v Po-
reči má kapacitu čtyři a půl tisíce, nehrající  
kapitán Goran Prpič přivedl k duelu proti Ame-
rice sestavu Marin Čilič, Ivo Karlovič, Roko  
Karanušič a Lovro Žovko. Chorvatsko v prvním 
kole porazilo Chile 5:0, ve druhém právě Ame-
riku 3:2. Je také třeba připomenout, že Chorvat-
sko získalo v roce 2005 slavnou Salátovou mísu, 
v bratislavské Simabac Aréně porazilo Sloven-
sko 3:2. Jak viděl naděje Chorvatů nehrající 
americký kapitán Patrick McEnroe? „Chorvat-
sko má v semifinále velkou šanci,“ konstatoval  
a určitě v něm byla ublíženost po prohře ame-
rického týmu v semifinále. 

Radek Štěpánek, který miluje divácké ovace  
a určitě z nich čerpá energii, se bouřlivého 

chorvatského prostředí neobával. „Chorvati 
jsou temperamentní a horkokrevní, ale my k nim 
jedeme proto, abychom urvali tři body a postup 
do finále. A nebudeme se dívat doprava ani 
doleva,“ říkal Štěpánek v Ostravě. „Bude to těž-
ké, ale my máme také silný tým. Jen se podívej-
te, koho jsme letos porazili. Francie na tom byla 
žebříčkově jasně lépe než my a Argentině nepo-
mohl ani pátý hráč světa Del Potro,“ konstatoval 
v ČEZ Aréně kapitán Navrátil. „A navíc máme 
velice kvalitní deblový pár Berdych – Štěpánek, 
který v Davisově poháru ještě neprohrál.“

Zrod současného úspěchu má kořeny v roce 
2007, tehdy v druhé polovině září jsme uhájili 
Světovou skupinu, do týmu se po dokonalé 
Černoškově diplomatické misi vrátil Štěpánek 
a společně s Berdychem vytvořili vítězný pár. 

ČR – Francie 3:2
I. kolo Světové skupiny I., 6. – 8. 3., Ostrava, ČEZ Aréna: Berdych 
– Simon 7:6 (3), 4:6, 7:6(2), 6:3, Štěpánek – Tsonga 5:7, 2:6, 6:7(1),  
Berdych, Štěpánek – Llodra, Gasquet 6:3, 1:6, 6:4, 6:2, Štěpánek –  
Simon 7:6(2), 6:3, 7:6(0), Hernych – Tsonga 2:6, 7:6(5), 6:7(0).

ČR – Argentina 3:2
čtvrtfinále Světové skupiny, 10. – 12. 7., Ostrava, ČEZ Aréna: Berdych 
– Monaco 6:4, 2:6, 2:6, 6:3, 6:2, I. Minář –Del Potro 1:6, 3:6, 3:6, Berdych, 
Štěpánek – Acasuso, Mayer  6:1, 6:4, 6:3, Berdych – Del Potro 4:6, 4:6, 
4:6, Štěpánek – Monaco 7:6 (5), 6:3, 6:2.

Chorvatsko – ČR 1:4

semifinále Světové skupiny, 18. – 20. 9., Poreč, Sportska Dvorana 
Zatika: Karlovič – Štěpánek 7:6(5), 6:7(5), 6:7(6), 7:6(2), 14:16, Čilič – 
Berdych 3:6, 3:6, 6:3, 6:4, 3:6, Čilič, Zovko – Tomáš Berdych, Radek 
Štěpánek 1:6, 3:6, 4:6, Karanušič – Hájek 6:7 (4), 4:6, Zovko – Dlouhý 
6:3, 6:4.

Do velkého finále 
v prostějovském drezu
Daviscupový tým České republiky se po devětadvaceti letech probojoval do  
finále! Přešel přes Francii, Argentinu a vyhrál velké semifinále proti Chorvatsku 
v Poreči. Tenisové statistiky určitě nenajdou v daviscupové historii druhý tým,  
který by byl – stejně jako český – z jednoho klubu. Radek Štěpánek, Tomáš  
Berdych, Lukáš Dlouhý a Jan Hájek, nehrající kapitán Jaroslav Navrátil, všichni 
mají na svém klubovém drezu napsáno TK AGROFERT Prostějov. „Je jasné, že tíha 
zápasu bude stejně jako v celém letošním ročníku rozložena na dva hráče – 
Štěpánka a Berdycha, kteří mají stoprocentní zásluhu na tom, že jsme po třinác-
ti letech postoupili do semifinále Davisova poháru. Nyní jde jen o to, aby oba  
byli před zápasem v dobré kondici a zdraví, bez nich si to prostě nedovedu 
představit,“ říkal kapitán Jaroslav Navrátil před zápasem. 
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Daří se jim ve dvouhrách a pětkrát neprohráli 
ve čtyřhře. „Naše síla je ve vyrovnanosti a to, že 
držíme neskutečně pospolu,“ říká Berdych.

Z čeho měl před semifinálovým duelem kapi-
tán Navrátil největší obavy? „Velkou roli bude 
hrát domácí prostředí, každé publikum je jinačí, 
Chorvati jsou horkokrevní, hluční a ve fandění 
neúnavně vytrvalí. Kdybychom hráli v Americe, 
tak by to bylo o něčem jiném. Divácká kulisa 
bude určitě naším velkým nepřítelem, na druhé 
straně třeba Radek hraje právě v téhle vyhe-
cované atmosféře raději než před chladným 
publikem. “

Nakonec bylo všechno jinak, v hale Zatika jsme 
měli až domácí prostředí. Jak vnímal český  
kapitán atmosféru v Poreči? „Fantazie! Čekal 
jsem, že přijedou čeští fanoušci, ale že nám 
bude fandit skoro celá hala, že naši ty místní 
ukřičí a ububnují, to jsem si opravdu nemyslel. 
Když jsme šli na slavnostní nástup, tak se mi dra-
ly slzy do očí, stála za námi doslova celá hala.  
Nedivil jsem se pak chorvatským hráčům, kteří 
byli po zápase zklamaní nejen z toho, že pro-
hráli a propásli svou velkou šanci postoupit do  
finále, ale především jim vadila atmosféra 
v hale. My jsme hráli prakticky před domácím 
publikem a o to víc jsme byli šťastni, že jsme na-
šim fanouškům udělali radost svým výkonem.“ 

A navíc byl od začátku přesvědčený, že pro 
český tým bylo lepší hrát v Poreči než v Ame-
rice. „Při vší úctě k deblovým kvalitám Radka  
a Tomáše, Bryaové by byli v domácím prostředí 
hodně těžkými soupeři. A hrát proti Roddickovi 
v jeho wimbledonské formě by bylo také moc 
složité… V deblu jsme v Chorvatsku favority, 
všechny čtyři dvouhry jsou otevřené, takže debl 
může zase rozhodovat. Byl bych rád, aby se to 
opakovalo jako v předcházejících zápasech, 
jak proti Francii, tak proti Argentině nám čtyř-
hra otevřela cestu k vítězství.“ Před zápasem  
v Poreči byl Jaroslav Navrátil hodně optimis-
tický. „Ani Čilič, ani Karlovič nemají moc davis-
cupových zkušeností a pak – což se potvrdilo, 
Chorvati zvolili špatný povrch. Antuka vyhovova-
la spíše nám.“

Základ k velkému úspěchu byl položený už 
v pátek –  Štěpánek po šestihodinové bitvě 
zdolal Ivo Karloviče a Tomáš Berdych také 
v pěti setech zdolal jednoho z nejlepších hrá-
čů současnosti, čtvrtfinalistu  US Open, Marina  
Čiliče. Rozhodující třetí bod vybojovali Berdych  
se Štěpánkem nad dvojicí Marin Čilič – Lovro 
Zovko. V programu závěrečného dně dostali 
příležitost náhradníci. Jan Hájek při své davis-
cupové premiéře porazil Karanušiče, až v závě-
rečné dvouhře uhráli domácí čestný úspěch, 
když Zovko přehrál Lukáše Dlouhého.

Je to česká týmová povaha, která ho žene  
dopředu? „Ten tým má silného a bojovného  
ducha. Jen si vezměte, jak silné mančafty k nám 
letos přijely, jak vynikající měly individuální žeb-
říčky. A vždycky odjely poraženy. Radek i Tomáš 
jsou přitom naprosto rozdílní tenisté, mají i jinou 
povahu. Ale pracují odevzdaně pro tým, obětují 
mu úplně všechno, chtějí získat pro tuhle zemi 
Davisův pohár,“ říkal po zápase v Poreči Na-
vrátil. „Víte, ono není důležité mít v týmu třeba 
prvního a třetího hráče světa, kteří v konečném 
stádiu myslí na svou individuální kariéru, ale 
hráče, kteří vidí před sebou především týmo-
vý úspěch. V mančaftu hrozně brzy poznáte, 
že někdo myslí na sebe, nechce se obětovat 
pro druhé, neprožívá zápasy svých kamarádů.  
To je pak špatné a nemůže to vést k úspěchu.“

Co bylo pro vývoj zápasu také hodně důležité? 
Miroslav Černošek se svou společnosti Česká 
sportovní dokázal otevřít cestu našim tenisovým 
fanouškům, hala Zatika fandila v českém rytmu 
a bylo to tak přesvědčivé, že chorvatská jed-
nička Marin Čilič se dokonce při zápase zeptal 
svého kapitána Gorana Prpiče, zda se hraje 
v Poreči nebo v Praze… 

Prvním gratulantem prezidentovi ČTS Ivo Ka-
derkovi k postupu do finále Davis Cupu 2009 
byl šéf světového tenisu Francesco Ricci Bitti. 
„Máte skvělý tým, vyhrál  zaslouženě. Byli jste  
výborně připraveni a máte skvělé fanoušky,“  
říkal prezident ITF.

„Nyní máme před 
sebou velké finále 
v Barceloně a věřím, 
že vyhrajeme.  Prostě 
musíme udělat ještě 
jeden krok. Nadal, 
Verdasco, Ferrero 
a další Španělé už 
trofej vyhráli a jestli 
opravdu existuje ně-
jaká tenisová spra-
vedlnost, tak by měla 
ukázat na Tomáše 
s Radkem, to jsou 
přece stejně výborní 
hráči jako oni a vy-
hrát Davisův pohár 
za letošní fantastický 
rok by si stoprocent-
ně zasloužili. Stejně 
jako všichni, kteří stojí 
za nimi…“

< Jaroslav Navrátil >

„Radek Štěpánek s Tomášem Berdychem naplnili sen mnoha tenisových generací. Po  

devětadvaceti letech bude český celek hrát ve finále Davisova poháru. Máme vyrovnaný 

tým, který dokázal porazit silné celky Francie a Argentiny, nyní i Chorvatsko.  Po zápase 

s Francií jsem řekl, že celý tým šlapal jako stroj. Hráči, kapitán, trenéři, Pavel Kolář, celé to 

týmové zázemí, byl to dokonalý mechanismus, ve kterém všechno do sebe přesně a v pra-

vou chvíli zapadalo. Vyšlo to, mám z toho obrovskou radost. A znovu to opakuji – český 

tým a jeho zázemí má velkou vnitřní sílu, potvrzuje to v celé sezoně a do finále jde s velký-

mi nadějemi. Za mého prezidentování jsme byli už několikrát blízko velkého úspěchu, ale 

hráčům se nesešla forma, přišla zranění, někdy nám chyběl i kousek sportovního štěstí. 

Hráčům i celému realizačnímu týmu musím pogratulovat a poděkovat.“ 

Ivo Kaderka krátce po zápase v Poreči 
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Losování na dvorci paláce Sant Jordi určilo, 
že jako první půjde na dvorec Nadal s Berdy-
chem, po nich Ferrer se Štěpánkem. Třebaže 
od začátku bylo jasné, že Španělé jsou velký-
mi favority, kapitán domácích Albert Costa se 
diplomaticky držel zpátky. „Máme před českým 
týmem respekt. Berdych a Štěpánek jsou silní 
hráči a čeká nás velice těžký zápas. Hrajeme 
doma, právem jsme považováni za favority, 
ale Češi letos proti silným týmům dokázali svou 
sílu. Do finále Davisova poháru se dostane jen 
vynikající tým,“ řekl Costa po losování. „Bylo 
by dobré, kdyby bylo po prvních dvouhrách 
1:1, pak jsme uspěli ve čtyřhře a dostali Špa-
něly pod tlak,“ přál si český nehrající kapitán  
Jaroslav Navrátil. 

Na domácí antuce vyhrálo Španělsko v Davis 
Cupu sedmnáctkrát za sebou. „Každá série ale 

musí jednou skončit, tak proč by to nemohlo být 
zrovna teď?“ věřil Berdych a Štěpánek dodával 
– „přijeli jsme se sem rvát o tři body, budu zase 
bojovat jako lev.“

Rafael Nadal přiletěl do Barcelony po třech 
prohrách na Turnaji mistrů v Londýně, mnozí 

začali kalkulovat, že ve finále vůbec nenastou-
pí. „Chci hrát, chci pomoci získat Davisův po-
hár pro svou zemi,“ odpovídal Nadal těm, kteří  
mu už přestávali věřit. V průběhu zápasu pak 
dokázal – jak velkým je týmovým hráčem…

„Nadal se v posledních zápasech jenom bránil. 
V tom je rozdíl od předchozích let, kdy dokázal 
rovněž zatlačit a ukončit balon. To nahrává mojí 
hře,“ řekl Berdych po losování a vše nasvědčo-
valo, že si na španělskou jedničku věří. A Ště-
pánek? Skoro nikoho nepřekvapilo, že Ferrer  
dostal přednost před Verdascem. Letos ho  
Radek ve Wimbledonu v pěti setech porazil, 
ale loni na antuce v Roland Garros i o rok dříve 
v Melbourne vyhrál Ferrer. 

Tomáš začal v úvodním zápase fantasticky,  
byl proti Nadalovi v prvním setu mnohem  

aktivnější, Španěl byl zakřiknutý a vše nasvěd-
čovalo, že by se přece jen mělo hrát podle 
Berdychových not. „V prvním setu jsem měl 
pár šancí, měl jsem je lépe využít. Kdybych vy-
hrál první sadu, tak by to byl totálně jiný zápas.  
Ale trápil jsem se na servisu, nepomohl jsem  
si. A musím ocenit Rafu, jak hrál po prvním setu, 

Španělé jasně potvrdili, že jsou antukářskou velmocí a důsledně šli za ob-
hajobou Davisova poháru. Český tým měl za sebou vynikající vítěznou cestu,  
v Ostravě porazil Francii a Argentinu, v Poreči Chorvatsko a sklonil se až před 
silným Španělskem. 

Prohra až ve velkém finále

„Byla to vynikající daviscupová sezona, která skon-
čila až ve finále v Barceloně. Jako Prostějováka 
mě samozřejmě těší, že to byl náš klub, který stál za  
českou reprezentací, ale mnohem důležitější je,  
že tímto vítězstvím český tenis dokázal svou sílu. Vá-
žíme si také skutečnosti, že ITF ocenila společnost 
Česká sportovní za organizaci domácích zápasů 
Davisova poháru.“

Miroslav Černošek 

Španělsko – ČR 5:0, 
finále Davisova  
poháru
4. – 6. 12., Barcelo-
na, palác Sant Jordi:  
Nadal – Berdych 7:5, 
6:0, 6:2, Ferrer – Ště-
pánek 1:6, 2:6, 6:4, 6:4, 
8:6, Verdasco, Lopez 
– Berdych, Štěpánek 
7:6(7), 7:5, 6:2, 
Nadal – Hájek 6:3, 6:4, 
Ferrer – Dlouhý 6:4, 
6:2.
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to bylo neuvěřitelné,“ řekl Berdych. V desá-
tém gamu, byl Berdych při Nadalově podání 
dva míčky od zisku prvního setu… „První set byl  
klíčem, pak se vše změnilo a byl jsem lepší,“ 
řekl Nadal na tiskové konferenci. „Našel jsem 
svůj rytmus, začal hrát delší míče a dělat méně 
chyb. A Tomáš byl unavenější než já.“ Tomáš 
prohrál od stavu 5:4 v prvním setu třináct her za 
sebou. „Snažil jsem se něco změnit, ale prostě  
to nešlo.“ Pak už to bylo jen velké Nadalovo  
tenisové představení. „Od konce prvního setu 
snad neudělal chybu…“

Radek Štěpánek mohl vyrovnat, vedl nad  
Davidem Ferrerem 2:0 na sety a po zápase 
poznamenal, že právě tyhle dva sety byly asi 
nejlepší v jeho kariéře. Španěl se dostal do role 
statistky, bezradně krčil rameny. Když si však 
přestával věřit, držela ho lavička. Nadal a spol. 
ho nepřetržitě burcovali, hnali dopředu. Po 
čtyřech hodinách a sedmnácti minutách se 
Španěl radostí skácel na barcelonskou antuku  
a na ukazateli byl stav 1:6, 2:6, 6:4, 6:4, 8:6.  
„Velká škoda takové porážky, ale odcházím  
s hlavou nahoře. Byl to velký boj a Ferrer byl 
na konci šťastnější. Musím mu pogratulovat, jak 

se zvedl,“ říkal smutný Štěpánek. „Radek hrál 
skvěle, zpátky do zápasu mě dostali diváci. At-
mosféra v hale byla fantastická. Chvílemi jsem 
si myslel, že už nebudu mít sílu zápas otočit, 
ale kapitán mi na lavičce pořád opakoval, že  
Radek nemůže v tomhle tempu vydržet tři 
sety, že přijde můj čas,“ konstatoval spokojený  
a vyčerpaný Ferrer po zápase.

Španělé vedli 2:0 a Jaroslav Navrátil už dobře 
věděl, že skončil sen o Salátové míse. „Škoda, 
že to Radek nedotáhl do úspěšného konce, 
Španělé už tohle nepustí. Asi jsme si tenisové 
štěstí vybrali v Poreči. Navíc přijdou na dvorec 
s čerstvou dvojicí a Radek má za sebou nejen 
více než čtyři hodiny na dvorci, ale i nekoneč-
né čekání na dopingové kontrole. Šel spát po 
třetí ráno,“ říkal v soboru dopoledne český ka-
pitán. „Když vyhrajete, tak je to o něčem jiném,  
to z vás ta únava jde mnohem rychleji. Tohle je 
o psychice, přemýšlíte, kde jste udělal chybu, 
kde to mělo být jinak. Prohraný zápas ve vás  
leží i s únavou mnohem déle.“ 

V sobotu se na centrálním San Jordi představil 
ve svém galapředstavení španělský deblový 
pár Verdasco-Lopez, který změnil daviscupové 
statistiky a připravil Berdychovi se Štěpánkem 
první daviscupovou prohru. Rozhodl první set, 
Španělé ho vyhráli v tie-breaku. „Byl to náš nej-
lepší zápas v Davisově poháru. Všichni jsme 
cítili, že už jsme hodně blízko od zisku trofeje. 
Hala nás hnala dopředu a když jsme vyhráli 
první set, začali jsme si ještě více věřit,“ říkal po 
zápase šťastný Verdasco. „Jestli na mě Štěpá-
nek s Berdychem působili unaveným dojmem? 
Určitě jsme měli výhodu, že jsme šli k zápasu 
odpočatí, ale jak Tomáš, tak Radek jsou profe-
sionálové a na turnajích taky musíte hrát hned 
druhý den těžký zápas. Určitě to ale byla naše 
výhoda, hlavně Radek neměl moc času na  
odpočinek.“

V tie-breaku první sady naši odvrátili tři setboly, 
pak měl Berdych šanci při svém podání pro-
měnit český setbol, ale Španělé byli šťastnější. 
„Začátek byl vyrovnaný, hodně jsme si věřili, ale 
po druhém setu se to zlomilo. Španělé působili 
hodně sehraně,“ říkal zklamaný Berdych po zá-
pase. „Španělé předvedli vynikající výkon, jsou 
to skvělí hráči a vítězství si zasloužili,“ přidával 
Štěpánek.

Bylo rozhodnuto, Španělé obhájili vítězství v Da-
visově poháru a naše vítězná cesta skončila. 
Kde se daly hledat skuliny k případnému úspě-
chu? „Kdyby Tomáš dohrál první set proti Na-
dalovi do vítězného konce – a on tu šanci měl 
– tak by Rafael určitě pokračoval v nervózním 
výkonu z úvodních gemů zápasu,“ říkal Navrátil 
v soboru večer. „Kdyby Radek dotáhl výborně 
rozehraný zápas s Ferrerem k vítězství a měl to 
jen a jen ve svých rukou. Ve třetím setu vedl 1:0 
a 30:0 při svém servisu, kdyby ho vyhrál, tak dal 
Ferrerovi ve třech setech. A to nepřipomínám 
3:3 a 30:0 ve čtvrtém, 4:3 v pátém a skoro jistý  
volej na síti. Škoda, Radek byl v ohromné  
euforii, ty první dva sety to byla fantazie, ale pak 
to chtělo přece jen větší klid v rozhodujících 
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chvílích. I první set čtyřhry nám dával šance. 
Nepodařilo se to, právě v těchto složitých chví-
lích dokázali Španělé svou hegemonii. Alberto 
Costa měl nejen druhého hráče světa Rafae-
la Nadala, který v pravý okamžik ukázal svou 
sílu, ale měl také z čeho vybírat. Já mohl celou 
daviscupovou sezonu ukazovat jen na Tomáše  
a Radka, jinou šanci jsem prostě neměl. Odvedli 
vynikající výkon, jsou to čeští daviscupoví hrdi-
nové. A že se finalové zápasy Davisova poháru 
nedají vyhrát ve dvou hráčích – navíc proti tak 
silnému soupeři a na cizím dvorci – jasně doká-
zala čtyřhra. Smekám před Radkem, že po tom 
vysilujícím maratonu s Ferrerem nastoupil, stejné 
to bylo i s Tomášem, pro kterého nevyzněl druhý 
a třetí set s Nadalem nijak optimisticky. Odpoča-
tý pár Verdasco-Lopez byl nad síly našeho páru. 
Ale přiznejme, možná výhra v deblu, to už bylo 
jen chytání se stébla, kdyby kluci vyhráli, tak si 
nedovedu představit Radka, jak by bojoval proti 
odpočatému Nadalovi,“ přidával český nehra-
jící kapitán. 

V neděli se hrály závěrečné dvouhry, domácí 
se trochu zlobili, že Navrátil ukázal na Hájka  
a Dlouhého. On určitě dobře věděl proč se tak 
rozhodl. „Zápas jsem si užil a myslím si, že jsem 

podal výborný výkon a s Nadalem odehrál 
poměrně vyrovnanou partii,“ řekl Hájek po zá-
pase. „Pro mě má ten zápas velký význam, po-
znal jsem, že mám šanci a je to pro mě velkou 
motivací do budoucna.“ Poté podlehl ve dvou 
setech Dlouhý Ferrerovi a pak už začaly velké 
španělské oslavy, šéf ITF Francesco Ricci Bitti jim 
předal Davisův pohár. Španělsko vyhrálo za-
slouženě a pro český tým to byly první finalové 
daviscupové zkušenosti.

„Není nutno, není nutno, aby bylo přímo vese-
lo, hlavně nesmí býti smutno...,“ znělo v šatně  

tenistům z reprobeden. Španělé se radovali, 
naši po chvíli taky. „Prohráli jsme velké finále,  
ne, že bychom nebyli smutní, ale byl to jiný smu-
tek, než když se vám něco nepodaří. Prohráli 
jsme s hlavou vztyčenou a hlavně – Radek  
i Tomáš hned po zápase řekli, že se o podobný 
úspěch chtějí pokusit znovu, že by určitě chtěli 
využít zkušeností z barcelonského finále. Ať si 
říká – kdo chce, co chce, finále Davisova pohá-
ru je prostě jiný zápas. Oba chtějí dál hrát, ale  
to neznamená, že přestaneme hledat hráče, 
kteří by Štěpánkovi a Berdychovi mohli pomoci. 
Naše sezona byla fantastická. Kluci to táhli ve 
dvou a zaslouží si ocenění, i když klobouk dolů 
i před dalšími hráči, kteří byli v týmu – Hájek, 
Dlouhý, Minář či Hernych,“ říkal český kapitán 
Navrátil.

Velká česká daviscupová cesta 2009 skončila 
ve finále v Barceloně, ta další začíná 5. března 
v Belgii. „Nemáme se absolutně za co stydět. 
Byla to naše první letošní prohra a jsme druzí na 
světě. Musíme si udržet dobrou náladu i do dal-
šího roku a na úspěchy navázat,“ říkal Berdych 
v Barceloně.

„Samozřejmě, všichni jsme vnímali tu ohromnou 
euforii před zápasem, kterou tohle finále přineslo 
nejen do českého tenisu, ale i do našeho sportu. 
Po celou daviscupovou sezonu i v samotném finá-
le jsme cítili velkou podporu fanoušků a moc jim 
za to děkujeme. Určitě tohle všechno sebou nes-
lo i někdy přehnaný optimismus, ozývaly se hlasy,  
že bychom mohli v Barceloně vyhrát, ale Španělé 
jsou na antuce a navíc v domácím prostředí prak-
ticky k neporažení. Byla to pro nás velmi šťastná  
sezona a chci věřit, že budeme mít ještě někdy  
šanci dostat se v Davisově poháru tak daleko.“ 

Jaroslav Navrátil
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Přehled vítězů 
a finálových 
výsledků DC 
za posledních 20 let:

1990   USA – Austrálie 3:2

1991   Francie – USA 3:1 

1992   USA – Švýcarsko 3:1 

1993   Německo – Austrálie 4:1 

1994   Švédsko – Rusko 4:1 

1995   USA – Rusko 3:2 

1996   Francie – Švédsko 3:2 

1997   Švédsko – USA 5:0 

1998   Švédsko – Itálie 4:1 

1999   Austrálie – Francie 3:2 

2000   Španělsko – Austrálie 3:1 

2001   Francie – Austrálie 3:2 

2002   Rusko – Francie 3:2 

2003   Austrálie – Španělsko 3:1 

2004   Španělsko – USA 3:2 

2005   Chorvatsko – Slovensko 3:2 

2006   Rusko – Argentina 3:2 

2007   USA – Rusko 4:1 

2008   Španělsko – Argentina 3:1 

2009   Španělsko – ČR 5:0 

Největší počet 
vítězství v DC:

32 – USA

28 – Austrálie

9 – Francie, Velká Británie

7 – Švédsko

4 – Španělsko

3 – Německo (včetně NSR)

2 – Rusko

1 – JAR, Itálie, 

Československo, Chorvatsko

Španělé v první 
padesátce ATP

2. Nadal

9. Verdasco

16. Robredo

17. Ferrer

23. Ferrero

26. Almaro

31. Montanes

41. Garcia-Lopez

47. Lopez

70. Hernandez

72. Gimeno-Traver

91. Granollers

Češi v první 
padesátce ATP

12. Štěpánek

20. Berdych
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Postup do finále Davisova poháru je jedním z největších úspě-

chů českého sportu v posledních letech, být druhý na světě, na-

víc v konkurenci 154 týmů, je něco mimořádného. Rád bych po-

děkoval všem, kteří se o tento výsledek zasloužili, celému týmu, 

který prošel vítězně až do finále celou daviscupovou sezonou.  

Tomáš s Radkem dokázali, že jsou schopni porážet ty nejlep-

ší týmy na světě. Při letošním finále Davisova poháru jsem si zno-

vu při setkáních s prezidentem ITF Francesco Ricci Bittim a dal-

šími prezidenty velkých tenisových svazů uvědomil, jak velkou 

prestiž má český tenis ve světě, jak je respektovaný, jak všichni uzná-

vají naše organizátorské kvality. Za všechny turnaje byl připome-

nul juniorské mistrovství světa družstev do 14 let v Prostějově, které  

se u nás konalo už pojedenácté! 

Ivo Kaderka po zápase v Barceloně
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TK PLUS a Městské divadlo Prostějov

APLAUS 2009 nabídl vynikající zážitky

Před rokem hledala divadelní přehlídka APLAUS 
lásku, tentokrát pátrala po pravdě. „Mottem 
letošního ročníku se stala, zjednodušeně ře-
čeno – pravda a její hledání, jako protipólu lži  
a pokrytectví či náhlé odhalení utajované  
pravdy, to vše  přináší na scénu mimořádně  
vypjaté situace. Strhující výkony českých, mo-
ravských a slovenských herců a jejich umění  
vykreslit bolestný zápas s režimem i se sebou 
samým naplňují náš pořadatelský záměr – uspo-
řádat v Prostějově atraktivní svátek divadla,“ 
uvedla ředitelka Městského divadla v Prostě-
jově Alena Spurná před zahájením divadelní  
přehlídky. „Snažíme se o to, abychom do  
Prostějova přilákali skvělé soubory a umělce, 
kteří jsou velice populární a zároveň předvá-
dějí strhující herecké výkony v zajímavých in-
scenacích,“ konstatoval jednatel společnosti  
TK PLUS Miroslav Černošek.

„Určitě je dobře, že naše firma vstoupila do 
tohoto projektu, divadelní přehlídka Aplaus 
se konala letos podruhé a vše nasvědčuje, že  
se z ní stane zajímavá a určitě prospěšná tra-
dice. Ano, chceme v našem regionu pravidel-
ně nabízet významné kulturní události, jsme 
rádi, že se nám to daří, patří to už k naší firemní  
filozofii,“ říká jednatel TK PLUS Petr Chytil. „Velká 
část veřejnosti zná TK PLUS především jako firmu, 
která stojí za sportovními akcemi, ale kulturní-
mi projekty se zabýváme už více než deset let.  
Navíc jsme přesvědčeni, že prostějovská veřej-
nost si zaslouží zhlédnout nejlepší představení, 
která nabízí česká a slovenská divadelní scé-
na. Rád bych poděkoval ředitelce Městského 
divadlo v Prostějově Aleně Spurné a dramatur-
gyni Evě Zelené, které stojí za vynikající kvalitou 
divadelní přehlídky Aplaus. Letošní téma bylo 
určitě hodně zajímavé, v mnohých vzbudilo ja-
kési bilancování s tím, co bylo před dvaceti lety, 
v každém případě se opět na této přehlídce 
představily vynikající herecké soubory,“ dodává 
jednatel TK PLUS Petr Chytil.

Co nabídl letošní APLAUS? Jako první Inscenací 
Milana Kundery Ptákovina v nastudování Čino-
herního klubu Praha, který ji zařadil do svého  
repertoáru po téměř čtyřiceti letech od premi-
éry. Činoherní klub získal prestižní titul Divadlo 
roku 2008 a Jaromír Dulava za roli Předsedy 
Cenu Alfréda Radoka za nejlepší mužský he-
recký výkon roku 2008. Druhým představením 
byla hra francouzského autora Samuela Ben-
chetrita Mínus dva, kterou nastudovalo brněn-
ské Divadlo Bolka Polívky spolu s bratislavským 
Štúdiem L+S. Mínus dva, je to krásný lidský pří-
běh dvou mužů s fatální diagnózou, kteří utíkají 
z nemocnice, aby zakusili ještě kousek života. 
Postavy Petra a Petera vytvořili Bolek Polívka  
a Milan Lasica tak, že v nich každý našel kousek 
sebe, svého života, své bolesti, radosti i naděje. 

Třetím představením byla inscenace  bratislav-
ského Divadla Aréna – Komunizmus, součas-
ného dramatika Viliama Klimáčka se Zdenou 
Studenkovou a Jurajem Kukurou v hlavních  
rolích. „Komunizmus je přesně vystavěná tra-
gédie. Nemarní čas polovičními emocemi ani  
zdlouhavým vysvětlováním. Zdánlivě zábavná 
první třetina se zlomí do druhé části, v ní je divák 
svědkem extrémní podoby výslechu,“ napsala 
o této hře slovenská kritička Marianna Jarem-
ková. „Juraj Kukura a Zdena Studenková sa  
nezalekli skutečně vypjatých emocionálních 
scén, jaké nejsou na jevištích příliš k vidění.“

I tentokráte měli diváci příležitost hlasovat o nej-
lepší představení přehlídky APLAUS 2009, vítěz-
ným představením divácké ankety se stala hra 
francouzského autora Samuela Benchetrita  
Mínus dva, druhé místo obsadilo bratislavské 
Divadlo Aréna, které uvedlo inscenaci Ko-
munizmus, třetí bylo představení Činoherního  
klubu Praha Ptákovina od Milana Kundery. 
Za největší „aplaus“ převzal z rukou ředitelky  
divadla Aleny Spurné šek na 30 000 Kč jednatel 
divadla Bolka Polívky Petr Bílek. Opět byla vě-
nována část výtěžku ze vstupného na podporu 
studentského divadla Point, šek na 15 000 Kč 
převzal z rukou starosty Jana Tesaře a jedna-
tele TK PLUS Petra Chytila Michal Šmucr, ředi-
tel Gymnázia Jiřího Wolkera. „Činnost tohoto 
souboru se vymyká běžné úrovni studentských 
divadel a proto si určitě zaslouží naší vstřícnou 
podporu,“ konstatoval po slavnostním předání 
Miroslav Černošek. Divadelní přehlídka měla 
výbornou úroveň a už dnes se všichni těší na 
příští ročník. „Naše agentura, která je známá 
hlavně díky sportu, také pravidelně věnuje po-
zornost kulturním a společenským akcím. Kdo 
nás zná, ví, že naše podpora není nahodilá  
a krátkodobá. Už se těším na to, až se v roční-
cích divadelní přehlídky Aplaus objeví dvouci-
ferné číslo,“ dodal Miroslav Černošek.

„Divadlo inteligentní 
lidi přitahuje, ti hlou-
pější jej obvykle igno-
rují. Jsem proto rád, že 
se při této příležitosti 
mohu setkat s mno-
hými svými přáteli.“ 

Miroslav Černošek 
při zahájení divadel-
ní přehlídky APLAUS 
2009

„Nikdo nemůže vidět svět jako směš-

ný, pokud s ním beze zbytku splývá.  

I k tomu, aby člověk sám sebe viděl  

v proporcích směšnosti, musí od 

sebe poodstoupit. Na ono zázrač-

né stanoviště, z něhož je vidět směš-

né, dostává se člověk až během let;  

je to snad jakási odměna za dospě-

lost. Směšné (alespoň jak já je chápu) 

nepopírá vážné, ale osvěcuje je.“

Milan Kundera ke své hře Ptákovina

Michalu Šmucrovi, řediteli Gymnázia Jiřího Wolkera 
pro studentské Divadlo Point předali šek starosta 

Prostějova Jan Tesař a jednatel TK PLUS Petr Chytil

Inscenace Mínus dva brněnského Divadla Bolka 
Polívky a bratislavského Štúdia L+S vyhrála divác-
kou anketu. Šek na 30 tisíc korun předává ředitel-
ka Městského divadla v Prostějově Alena Spurná  
jednatelům Divadla Bolka Polívky Petru Bílkovi  
a Jiřímu Vybíralovi. Vlevo ředitel hotelu Tennis Club 

Michal Slavík
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UŽ POOSMÉ
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Slavnostní večer měl už tradičně dokonalou no-
blesu, zasloužil se o to opět Petr Salava, který při-
pravil pro oceněné tenisové mládí zajímavé sou-
těže, na pódiu se také představil italský zpěvák 
Davide Mattioli, který dokonale vybranými hity 
roztleskal všechny zúčastněné.

Družstvu dorostu, které bylo stříbrné na mistrovství 
ČR, předali ocenění náměstek ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy Jan Kocourek a vedoucí 
oddělení sportu MV ČR Josef Nechutný, družstvu 
staršího žactva, které také skončilo na republiko-
vém mistrovství na stříbrném stupni, pogratulovali 
jednatel TK PLUS Petr Chytil a fedcupová repre-
zentantka Petra Kvitová. Mistry ČR mladší žáky 
ocenili šéf českého tenisu Ivo Kaderka a Tomáš 
Berdych, mistry ČR v minitenise místostarostka 
města Prostějov Alena Rašková a Jiří Novák.

Velice zajímavou režii mělo další ocenění nej-
lepších, letošním finalistům Pardubické juniorky 
Jiřímu Veselému a Robertu Rumlerovi přišli vedle 
Miroslava Černoška a Ivo Kaderky také pobla-
hopřát legendy prostějovského tenisu Jiří Zeman  
a Antonín Doseděl, vítěz a finalista Pardubické  
juniorky z roku 1955! V Pardubicích se letos ode-
hrálo velké prostějovské finále po 54 letech! Pak 
byla předána další Top ocenění pro nejúspěš-
nější prostějovské tenisové mládí a na závěr pro-
stějovský tenisový klub ocenil prezidenta České-
ho tenisového svazu Ivo Kaderku, který z rukou  
Miroslava Čermoška a Jiřího Nováka převzal 
Cenu za celoživotní přínos prostějovskému tenisu. 
„Jsou hvězdy, které nemusí být stále s námi, ale 
pořád o nich víme a stále září,“ řekl na úvod šéf 
prostějovského klubu Mirek Černošek. „Ivo Kader-
ka je už dvanáctým rokem v čele českého tenisu, 
jeho zásluhou se začaly vytvářet podmínky pro 
výchovu tenisových nadějí, on obnovil a dotáhl 
do konce systém tréninkových středisek, stejně 
jako zřízení Národních tenisových center. A na-
víc zajišťovat finanční stabilitu svazu v posledních  
letech není jednoduché a jemu se to úspěšně 
daří,“ konstatoval po slavnostním ceremoniálu 
šéf prostějovského tenisu.

„Byl jsem hodně dojatý, protože nejde jen o plake-
tu, kterou jsem dostal, ale o slova uznání, která při 
předávání ceny řekl Mirek Černošek. Vážím si jich 

a jsou pro mě oceněním toho, co dělám a o co 
se snažím. Nečekal jsem to, bylo to pro mě velké 
překvapení a jsem šťastný, že jsem mohl být sou-
částí jejich velkého tenisového svátku. Myslím si, 
že jsme spolu s Dr. Černoškem v českém tenise za 
těch dvanáct let hodně udělali, moc si vážím spo-
lupráce a přátelství s tímto vynikajícím člověkem,“ 
konstatoval po předání cen Ivo Kaderka.

„Večer mistrů reprezentantů TK AGROFERT Prostě-
jov patří už tradičně k nejkrásnějším v celé sezo-
ně a jsem rád, že můžeme poděkovat všem, kteří 
pomáhají šířit slávu prostějovského tenisu nejen 
na dvorcích, ale i za jejich lajnami,“ říkal na závěr 
Miroslav Černošek

V prostorách Národního tenisového centra Morava se konal na konci listopa-

du už poosmé Večer mistrů, sál prostějovského hotelu Tennis Club zaplnili nejen 

úspěšní prostějovští tenisté, ale především rodiče tenisových nadějí, představi-

telé obchodních partnerů, stejně jako zástupci města Prostějov a Olomouckého 

kraje. „Bez vstřícnosti obchodních partnerů bychom nemohli zajišťovat kvalitní 

podmínky pro výchovu talentů, od začátku je pak rozhodující přístup rodičů, 

jejich obětavost a spolupráce s nimi je základní předpoklad našich společných 

úspěchů,“ říká už tradičně Miroslav Černošek. V něčem však bylo slavnostní  

vyhlášení jiné, ale o to příjemnější – poprvé vystoupil na pódium minitenisový 

tým TK AGROFERT, který získal titul mistrů České republiky!

Prostějovský minitenis měl premiéru! „Stále více si vážíme 
dokonalé spoluprá-
ce s rodiči, bez jejich 
obětavosti a pomoci 
si výchovu mladých 
talentů nedovede-
me představit. Váží-
me si jejich trpělivosti, 
konečně oni to byli, 
kteří stojí vedle našich 
trenérů za ziskem prv-
ního titulu mistrů ČR 
v minitenise. Proč při-
pomínám právě ten-
to titul, když jsme získali 
mnohé další? Protože 
na ten první se vět-
šinou nezapomíná  
a navíc – určuje dal-
ší motiv a směr cesty. 
Věřte, záleží nám na 
vytváření co nejdo-
konalejších podmí-
nek pro růst mladých 
tenisových nadějí  
a vážím si skutečnosti, 
že máme kolem na-
šeho klubu stále do-
statek obchodních 
partnerů, kterým zá-
leží na budoucnosti 
českého tenisu.“

Miroslav Černošek
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Starší žactvo TK AGROFERT – 2. místo na MČR: 

Lukáš Gorecký, Oliver Nagy, Dominik Varhaník, 
Petr Hovorka, Tomáš Elísek, Ivan Kocourek, Dani-
el Filo, Zdeněk Děrkas, Dominik Kellovský, Gabri-
ela Pantůčková, Sonja Liasovská, Eva Rutarová, 
Natálie Cváčková, Sandra Hönigová, Karolína 
Muchová, trenéři: Jaroslav Soukup, Ondřej  
Soukup, Jozef Ivanko, Hynek Fromel.

Mladší žactvo TK AGROFERT – 1. místo na MČR: 

Michal Dembek, Miroslav Chyba, Dominik Starý, 
Petr Hájek, Lukáš Vágner, Vitalij Sačko, Štěpán 
Šimek, Pavel Janoušek, Jakub Novák, Petra  
Melounová, Gabriela Andrea Knutsonová, 
Hana Kvapilová, Kateřina Navrátilová, Tereza 
Kolářová, Magdaléna Pantůčková, trenéři: Ivo 
Šilhánek, Pavel Jaloviec, Jiří Schejbal, masér 
Jan Müller, fyzioterapeut Dan Kratochvíl.

Družstvo minitenisu TK AGROFERT – 1. místo na 
MČR: 

Denisa Huňková, Richard Bálint, Filip Čech,  
Terezie Pluhařová, Monika Otřísalová, Rozálie 
Dohnalová, Natálie Vyroubalová, Sára Chytilo-
vá, Zdeněk Pekař, trenér: Ivo Müller.

Top ocenění na Večeru mistrů
Ing. Ivo Kaderka, CSc.  – Cena za celoživotní 
přínos prostějovskému tenisu. 

Jiří Veselý – 1993, trenér Jaroslav Machovský, 
vítěz Pardubické juniorky 2009.

Robert Rumler – 1993, trenér Ivo Paštika, finalista 
Pardubické juniorky 2009. Robert Rumler spolu 
s Jiřím Veselým byli oporami reprezentace ČR 
do 16 let, která obsadila 2. místo na ME v Le 
Toquet, a 3. místo na MS 16 v Mexiku.  

Martina Kubičíková – 1991, trenér Filip Svozílek, 
finalistka Pardubické juniorky 2009 ve dvouhře 
a vítězka ve čtyřhře, vítězka dvouhry turnaje  
s dotací 10.000 USD v Praze, čtvrtfinalistka ME 
do 18 let ve dvouhře. 

Gabriela Pantůčková – 1995, mistryně Evropy 
ve čtyřhře do 14 let, čtvrtfinaliska ME ve dvou-
hře, umístění na evropském žebříčku do 14 
let - 4. místo, vítězka turnaje v Oetwilu, členka 
reprezentačního týmu dívek do 14 let - 2. místo 
na MS. 

Lukáš Gorecký – 1995, mistr ČR ve dvouhře do 
14 let v létě a finalista halového MČR. 

Natálie Cváčková – 1996, jako třináctiletá se 
probojovala do finále MČR do 14 let ve dvou-
hře, dvojnásobná bronzová medailistka ve  
čtyřhře (zima i léto). 

Petra Melounová – 1997, mistryně ČR do 12 
let ve dvouhře i čtyřhře v kategorii mladších  
žákyň.  

Dominik Starý – 1997, dvojnásobný mistr ČR  
ve dvouhře  v kategorii do 12 let (zima i léto). 

Miroslav Chyba – 1997, mistr ČR do 12 let ve 
čtyřhře, vítěz českého Masters Nike Junior Tour 
2009 ve dvouhře. 

Gabriela Andrea Knutsonová – 1997, finalist-
ka MČR do 12 let ve dvouhře i čtyřhře a také 
vítězka českého Masters Nike Junior Tour 2009  
ve dvouhře. 

 

Řekli na Večeru mistrů
Antonín Doseděl: Takováto akce nemá ni-
kde na světě obdoby. Je to velké ocenění  
celoročních výsledků hráčů a práce trenérů. 
Je milé, že tu jsou všechny generace – od 
minitenistů přes generaci Tomáše Berdycha 
až po seniory. Přeji si, aby měl strůjce prostě-
jovského tenisového zázraku Mirek Černošek 
ještě dlouhá léta hodně sil a aby se kolem 
něj stále pohybovali pracovití a kvalitní lidé. 

Dominik Varhaník (starší žák – hostoval z TC 
Brno): Jsem tu poprvé a takový večer jsem 
opravdu ještě nezažil. Určitě by se něco 
podobného mělo konat ve všech klubech.  
I když jsem v Prostějově jen hostoval, cítím se 
tu výborně, jsme všichni kamarády. Uvažuji 
o přestupu do Prostějova, ale asi až za rok. 
Budu první rok dorostenec a chci být na 
žebříčku první. Ne v ročníku, ale mezi všemi 
dorostenci.

Filip Čech, šestiletý člen minitenisového týmu 
mistrů republiky: Prožívám tady stejnou slávu 
jako v Praze, kde jsme dostali zlaté medaile, 
tam nám ale nikdo nezpíval, to se mi tady 
moc líbí. Vyhrál jsme dva turnaje jednotlivců 
v Brně – u Judy a na ŽLTC. Nejčastěji trénuji 
doma s tatínkem, máme svůj kurt.

Lukáš Gorecký, člen stříbrného týmu staršího 
žactva: Je to vždy krásný večer, jsem moc 
rád, že jsem ho mohl prožít s kamarády po-
druhé. Opravdu moc se mi to líbilo, byla to 
zábava. Takováto setkání určitě podporují 
vztah hráčů ke klubu. Rád bych byl příští rok 
mezi třemi nejlepšími v ročníku. 

Miroslav Chyba, vítěz české NJT:  Moc pěk-
né. Hezký program a přítomnost prezidenta, 
krásná ocenění. Byl to večer, na který bude-
me všichni dlouho vzpomínat, hodně se mi 
to líbilo. Loni jsem soutěžil, letos jsem si dobře 
vytáhl lístek a nemusel jsem nic předvádět. 
Ale kdybych musel, tak by mi to nevadilo.

Petra Kvitová, fedcupová reprezentantka: 
V minulých létech jsem byla mezi oceně-
nými, tentokrát jsem mohla předávat ceny  
a gratulovat následovníkům. Byla to pří-
jemná změna. Bývaly to pro mne sváteční 
chvíle, věřím, že to – stejně jako já před léty 
–  prožívaly i děti, kterým jsem blahopřála. 
Plány na příští rok? Prozradím jen, že chci být 
co nejvýše, ale to nakonec chce každý.  

Sestavy oceněných týmů
Dorost TK AGROFERT – 2. místo na MČR: 

Radim Urbánek, Dino Marcan, Robert Ru-
mler, Marek Raštica, Michal Kozelský, Leonard  
Stachovskij, Jan Hradský, Jiří Veselý, Adam 
Pavlásek, Marek Jaloviec, Martina Kubičíko-
vá, Klára Kopřivová, Vivien Juhászová, Tereza 
Malíková, Tereza Smitková, Marieta Vágnero-
vá, trenéři: Jaroslav Machovský, Ivo Paštika, 
Filip Svozílek, Zdeněk Strachoň.



Slavná vítězství, nezapomenutelné souboje a stadiony nabité energií. Věnujeme se 
klientům stejně intenzivně, jako se Evropa věnuje své nejmilovanější zábavě. Proto jsme se stali hrdým 
ofi ciálním sponzorem UEFA Champions League. Takže nezapomeňte: zatímco Vy budete podporovat 
svůj tým, my – UniCredit Group se 170 000 zaměstnanci a více než 10 000 pobočkami ve 22 zemích – 
budeme podporovat Vás. Zapojte se do hry na  www.unicredit.eu/champions.

UNICREDIT. HRDÝ PARTNER 
UEFA CHAMPIONS LEAGUE. 
A VÁŠ.

www.unicreditbank.cz, 800 144 441

UEFA_Czech Open_210x297.indd   1 9.9.2009   13:40:02
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Artisté nad Prostějovem

PARAŠUTISTICKÝ SVĚT
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Před čtyřmi roky se v Prostějově premiérově ko-
nalo 4. Mistrovství Evropy seniorů a 1. Mistrovství 
Evropy juniorů a média napsala, že  – TK PLUS 
ovládla i nebe nad Hanou. „Vstupovali jsme 
tehdy do nového sportovního odvětví, brali  
jsme to jako výzvu,“ říkal v roce 2005 jednatel 
TK PLUS Mgr. Petr Chytil. „Pro zdárný průběh 
mistrovství jsme udělali maximum a jsme rádi, 
že se nám ve spolupráci s našimi partnery po-
dařilo připravit kvalitní šampionát,“ konstatoval  
před čtyřmi lety obchodní ředitel TK PLUS  
Prostějov Josef Váňa, který byl i letos při parašu-
tistických šampionátech za prostějovskou mar-
ketingovou agenturu TK PLUS šéfem projektu. 

„Bez spoluúčasti a podpory TK PLUS bychom 
se nikdy nemohli do tak náročného projektu 

pustit,“ konstatoval šéf organizačního výboru 
Mistrovství Evropy a Světového poháru Miloš 
Sklenka. „Od začátku byla tato marketingová 
agentura garantem, že mistrovství Evropy 2009  
v akrobatickém parašutismu bude úspěšné.“ 

Už tradičně se tyto akce zahajují na prostějov-
ském náměstí T. G. Masaryka, představilo se na 
něm 275 účastníků z dvaceti států, k nejlepším 
parašutistům kontinentu se také přidali závod-
níci z USA, kteří startovali ve Světovém poháru. 
A v jakých disciplinách se soutěžilo? Při skupi-
nové akrobacii RW4 vytváří čtyři parašutisté  
za volného pádu obrazce a povinné přecho-
dy do těchto obrazců. Čím více různých kreací  
za určený čas zvládnou, tím více získají bodů. 
Pátým členem týmu je kameraman, který má 
za úkol celou sestavu natočit na video a oka-
mžitě po přistání předat rozhodčím, RW8 pak 
předvádí osm parašutistů. Freestyle je v podsta-
tě balet nebo umělecká gymnastika ve vzdu-
chu, kdy se parašutista pohybuje kolem všech 
tří os, při vertical formation je pak vše prová-
děno při střemhlavém letu hlavou dolů k zemi.  
Freefly je volná sestava pro dva parašutisty, kteří  

za volného pádu spolupracují při vytváření  
různých pozic.

Zajímavý byl i doprovodný program pro veřej-
nost, vyhlídkové lety, tandemové seskoky, ukáz-
ky letecké techniky či vysoké pilotáže, ojedině-
lou  atrakci byly i seskoky z historického letounu 
Blaník. 

Nejvíce se radovali Francouzi, v žádné z disci-
plín nechyběli na stupních vítězů! Přiblížili se jim 
jen Angličané, alespoň jeden titul získali para-
šutisté USA a Finska. Češi vybojovali páté místo 
v mistrovství Evropy kategorie freestyle (sedmé 
ve Světovém poháru) a dvacáté ve skupinové 
akrobacii čtyřčlenných týmů. Z čeho se však 
Češi mohli stoprocentně radovat – byla oprav-
du vynikající organizace!

„Šampionát se po organizační stránce vydařil, 
navíc bez protestů, všechny týmy byly spokoje-
ny,“ říkal po mistrovství jeho marketingový ředi-
tel Josef Váňa. „Hodně nám pomohla armáda, 
má zkušené odborníky. Vážíme si také podpo-
ry Aeroklubu ČR, Ministerstva školství mládeže  
a tělovýchovy, Olomouckého kraje, města Pro-
stějov, firmy Jump Tandem, 601. skupiny speci-
álních sil generála Moravce, Aeroklubu Josefa 
Františka a dalších partnerů.“

Nadšení parašutističtí organizátoři spolu s TK 
PLUS už podruhé úspěšně ovládli nádherné 
nebe nad Hanou.

„Bez spoluúčasti a podpory TK PLUS bychom se  
nikdy nemohli do tak náročného projektu pustit.“

Miloš Sklenka, šéf organizačního výboru

PARAŠUTISTICKÝ SVĚT

Už podruhé se na prostějovském nebi soutěžilo v parašutistických disciplinách  

o evropské medaile a vždy u toho byla agentura TK PLUS. Místní Aeroklub Falcon 

Air, řádný členu Aeroklubu České republiky, byl pověřen Mezinárodní leteckou 

federací FAI uspořádat 1. Mistrovství Evropy a zároveň i Světový pohár v para-

šutistických artistických disciplínách, současně Mistrovství Evropy a Světový po-

hár ve skupinové akrobacii čtyřčlenných a osmičlenných družstev. Organizač-

ní úspěch před čtyřmi lety udělal na světové parašutistické šéfy takový dojem,  

že se rozhodli prostějovské pořadatele opět pověřit organizací prestižního  

mistrovství a do Prostějova přijelo na přelomu srpna a září několik stovek  

vynikajících parašutistů.
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Prostějovské čtvrtfinále v Karibiku

Nike
Junior

2009
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Jak se dařilo našim nadějím v celosvětové  
konkurenci? „Jsem přesvědčen, že do Domi-
nikánské republiky odletěli dva nejlepší hráči,  
kteří vyhráli české Masters, Knutsonová a Chy-
ba, oba skončili na světovém Masters v čtvrtfi-
nále, přesto si však myslím, že měli na to, aby 
postoupili nejméně o jedno kolo dál. Nepatřím 
k těm, kteří hledají nějaké výmluvy, ale opravdu 
nás porazilo vedro, Chyba hrál s Rusem Ruble-
vem přes tři a půl hodiny, skončil v největším 
vedru kolem poledne, kdy se teploměr blížil ke 
čtyřicítce. Stejné to bylo i s Gabrielou Knutsono-
vou, ta ve druhém setu prostě – „odešla“, neu-
hrála proti Marokánce El Houariové ani gem.  
V normálních povětrnostních podmínkách by 
oba tyto zápasy vyhráli, Chyba by podle mého 
hrál minimálně finále, Gábina Knutsonová měla 
určitě na to, aby se probojovala nejméně do  
semifinále. A ten zápas by byl podle mého 
hodně otevřený,“ hodnotil účast na Masters 
Nike Junior Tour kouč české reprezentace  
Jaroslav Balaš. „Znovu opakuji – v Punta Cana  
nás porazilo především vedro a kdyby se Mas-
ters konalo v teplotně méně náročném prostře-
dí, byli bychom úspěšnější. Punta Cana patří 
mezi nejkrásnější rezorty na světě, ale pro mla-
dé tenisty to bylo opravdu náročné,“ přidává 
Balaš. „Turnaj měl opět výbornou organizaci, 
ale to je už u tohoto seriálu pravidelnou tradi-
cí, stejně jako opět byla dokonalá spolupráce 
s českou centrálou Nike.“

Komu se dařilo v rezortu Punta Cana nejvíc? 
Soutěž národů vyhráli Rusové, v kategorii do 
14 let jasně dominoval Španěl Carlos Benito, 
převyšoval výrazně ostatní, Švédka Rebecca 
Petersonová ve finále porazila první nasazenou 
Rusku Lebeshevovou. Dvanáctiletým kralova-
li Američan Kozlov a Ruska Komardinovová,  
právě s touto kategorií byli šéfové Nike spoko-
jeni, ta měla kvalitní obsazení, mezi čtrnáctile-
tými chyběla v Punta Cana evropská špička,  
tahle kategorie patřila v posledních letech 
k nejslabším.

Dají se však vůbec ještě najít nějaké hvězdy,  
o kterých by nikdo nevěděl? Talentované tenis-
ty, které ještě žádná z firem neoslovila? Miroslav 
Černošek byl spolu se Zdeňkem Duplákem  
první, kteří se v roce 1997 v Hilversumu setkali 

s Masters Nike Junior Tour. Se zakladatelem 
seriálu Chrisem Vermeerenem, v té době  
šéfem Tennis Europe Nike, Prostějov už čtyři roky 
spolupracovali a právě Vermeeren přišel s vizí 
světového seriálu, ve kterém by mladí mohli 
nahlédnout do světa velkého tenisu. „Chtěl nás 
tehdy seznámit s filozofií seriálu a hned další 
rok ve Stuttgartu startovala naše reprezentace. 
Současně se tam konal velký turnaj ATP, děti 
viděli v akci Agassiho a Samprase, přišel mezi 
ně Tiriac a Nadal vyhrál první ze třech titulů 
na Masters NJT,“ říká Ing. Zdeněk Duplák, člen 
představenstva a. s. Česká sportovní. Jakou měl 
tehdy seriál šanci do budoucna? „Velkou, vzhle-
dem k tomu, že to rozjela tak obrovská firma,  
navíc Chris je a vždycky byl dokonalým vizio-
nářem, který je schopen dotáhnout své před-
stavy do úspěšných konců. Je však také třeba 
říct, že se to ve všech zemích nepodařilo, ne 
všude věnovali seriálu odpovídající pozornost, 
stejně jako je třeba přiznat, že to byly především 
obchodní zájmy a s nimi souviselo i případné 
hledání nových tenisových hvězdiček,“ dodá-
vá Duplák. Manažeři Nike v té době správně 
oslovili Nadala, Del Potra, ale i naše Berdycha, 
Šafářovou, Cetkovskou a mnohé další, dávali  
je za příklad a říkali, že cesta seriálu Nike Juni-
or Tour je tou nejlepší a nejschůdnější, po které  
by talentovaní hráči měli jít. Od té doby mají 
mnozí mladí prostějovští hráči a hráčky smlouvu  
s touto prestižní firmou. 

I v Punta Cana však bylo jasné, že noví Nada-
lové se na tenisové scéně hned tak neobjeví… 
Nadal se však stal jakýmsi symbolem tohoto  
seriálu, pravidelně zdraví účastníky, jeho jmé-
no je skloňováno v projevech šéfů a manaže-
rů Nike, připomínají, kam až se dá dojít – když  
u turnajových začátků stojí právě seriál Nike  
Junior Tour. „S Nadalem a ostatními však pořa-
datelé seriálu nasadili vysokou laťku a v dalších 
letech ji těžce překonávali. V každém přípa-
dě to byl nový motiv i pro další světové firmy  
a třebaže neměli šanci vytvořit podobný seriál – 
bylo jim jasné, že se musí koncepčněji věnovat 
mládeži a hlavně ty talentované co nejrychle-
ji smluvně zavázat,“ přidává Duplák. V kaž-
dém případě to byla firma Nike, která si jako 
jedna z prvních uvědomila, že i mladý tenista  
je dobrým zbožím.

„Mládí neuznává kul-
ty, zavedené, někdy 
zprofanované znač-
ky. Značka Nike se 
proto snaží být jiná, 
avantgardní, chce 
oslovit mladé a touží 
po tom, aby si tuhle 
značku zamilovalo 
na celý život. Ano, 
k tomu potřebuje 
hvězdy, např. Wood-
se, vynikající fotbalis-
ty, atlety, Federera či 
Serenu Williamsovou, 
i proto se snaží hledat 
nové naděje.“

Ing. Zdeněk Duplák,
člen představenstva 
a. s. Česká sportovní.

Nike
Junior

Šéfové světové tenisové divize Nike letos při hledání místa, kde se bude konat 

celosvětové finále, ukázali na Dominikánskou republiku a do atraktivního rezortu 

Punta Cana přijely na Masters Nike Junior Tour tenisové naděje z šestadvaceti 

zemí. „Vedení Nike se už tradičně snaží vybírat místa, na které účastníci světo-

vého Masters NJT nezapomenou,“ říká kouč české výpravy Jaroslav Balaš, který 

byl zatím na všech dvanácti ročnících, na kterých jsme startovali, nikdo druhý 

takový v seriálu celosvětového finále není… Mladý český tenis reprezentovali  

v kategorii mladšího žactva také dva mladí z TK AGROFERT Prostějov Andrea  

Gabriela Knutsonová a Miroslav Chyba, v kategorii do 14 let Barbora Krejčíková 

(Slovan Ivančice) a Tomáš Elísek (Sokol Letovice). 
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ZLATÝ

2009

Šest trofejí do Prostějova!
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„Český tenis má za sebou nejlepší sezonu v his-
torii samostatné České republiky, daviscupová 
reprezentace prohrála až ve finále s vynikajícím 
týmem Španělska a být druhý na světě v tak 
prestižní soutěži je obrovský úspěch. Když stál 
český tým při slavnostním nástupu v Barcelo-
ně v paláci Sant Jordi, všichni hráči i zkušený  
nehrající kapitán byli z našeho klubu, tak to 
byl opravdu příjemný pocit,“ hodnotil úspěch 
v prestižní anketě Zlatý kanár šéf klubu Miroslav 
Černošek. „Týmu žen chyběl jediný míč k postu-
pu do finále Fed Cupu, čtrnáctiletá děvčata se 
na šampionátu, který se hrál už pojedenácté 
v našem klubu, stala vicemistryněmi světa, šest-
náctiletí skončili na světovém šampionátu třetí. 
Ve všech týmech jsme měli zastoupení a to po-
siluje už tak vysokou klubovou prestiž,“ dodával 
Černošek.

Anketu ZLATÝ KANÁR pořádá časopis TENIS ve 
spolupráci s Českým tenisovým svazem, byla 
vyhlášena už posedmnácté, podesáté se cere-
moniál konal v Přerově, tipovalo 174 osobností, 
funkcionářů, trenérů, novinářů a sponzorů. Jak 
dopadlo sčítání hlasů? Nejprestižnější trofej  
Zlatý kanár získal Daviscupový tým ČR 132 hla-
sů, Radek Štěpánek 35 hlasů, Tomáš Berdych  
6 a Lucie Šafářová jeden hlas. Kategorii Nejlep-
ší český hráč vyhrál Radek Štěpánek 138 hlasů, 
Tomáš Berdych získal 36 hlasů, nejlepší českou 
hráčkou se stala Lucie Šafářová 95 hlasů, Petra 
Kvitová 46, Iveta Benešová 31, Lucie Hradecká 
1, jeden netipoval. Postup na žebříčku ATP pa-
tří Janu Hájkovi 151 hlasů, Radek Štěpánek 19  
a Robin Vik 4 hlasy. Kategorii Postup na žeb-
říčku WTA vyhrála  Lucie Hradecká 127, Lu-
cie Šafářová 36, A. Hlaváčková (TK NERIDÉ)  
3, Karolína Plíšková 2, Barbora Záhlavová- 
Strýcová a Iveta Benešová 1 hlas, čtyři netipo-
vali. Talentem roku se stal Jiří Veselý 92 hlasů, 
Robert Rumler (oba TK AGROFERT Prostějov)  
35, Robin Staněk (I. ČLTK Praha) 21, Marek Routa 
(I. ČLTK Praha) 17, Tomáš Prokop (TC MJ-Tenis)  
1, osm netipovalo. Cenu Talent roku převza-
la Petra Rohanová (I. ČLTK Praha) 96 hlasů,  
Karolína Plíšková (I. ČLTK Praha) dostala 54 
hlasů, Pernilla Mendesová (TK Precolor Přerov) 
11, Aneta Dvořáková (Beskydský TK) 3, Denisa 
Allertová (TK NERIDÉ), Petra Kvitová, Gabrie-
la Pantůčková (obě TK AGROFERT Prostějov)  
1 hlas, sedm netipovalo. Deblistou roku se stal 
stejně jako loni Lukáš Dlouhý 170 hlasů, Ra-
dek Štěpánek a František Čermák (TK Sparta 
Praha) 2 hlasy, deblistkou roku pak Sparťanka 
Barbora Záhlavová-Strýcová 93 hlasů, Květa 
Peschkeová (TK NERIDÉ) 59, Iveta Benešová 8, 
Andrea Hlaváčková (TK NERIDÉ) 5, Lucie Hra-
decká, Eva Hrdinová (TK Škoda Plzeň) a Renata  
Voráčová (TK Precolor Přerov) jeden hlas, sedm 

netipovalo. Deblovým párem roku se stali zcela 
přesvědčivě Berdych se Štěpánkem, získali 168 
hlasů, Dlouhý-Paes 3 hlasy, Šafářová-Benešová 
a Čermák-Mertiňák po jednom hlasu, jeden  
netipoval. Týmem roku se stala jasně davis-
cupová reprezentace, byla na všech lístcích, 
získala 174 hlasů. Nejlepší tenista na vozíčku je 
opět Miroslav Brychta, (Centrum tenisu na vozí-
ku, Brno), nakonec, kdo jiný, této kategorii kra-
luje od roku 1997, kdy byla tato kategorie popr-
vé vyhlášena! Nejlepší tenisté a tenistky České  
republiky získali trofeje z dílny Zdeňka Kunsta  
ze Světlé nad Sázavou. 

TK AGROFERT Prostějov zcela jasně kraloval letošní anketě časopisu TENIS Zlatý 
kanár. Jak dopadla klubová statistika? TK AGROFERT Prostějov získal šest trofejí,  
I. ČLTK Praha dvě, TK Sparta Praha a CT Brno jednu. Ve klubové statistice ne-
jsou započítány trofeje pro Nejlepší tým a Zlatý kanár, které získal daviscupový 
tým ČR a v nich byl opět jasně zastoupen Prostějov –  Tomáš Berdych, Radek  
Štěpánek, Lukáš Dlouhý, Jan Hájek a nehrající kapitán Jaroslav Navrátil. 

„Myslím si, že jsem 
se obklopil dobrý-
mi lidmi, kteří umí 
najít mladé talenty  
a hlavně umí s nimi 
pracovat. Navíc si 
dobře uvědomují, že 
všechno je o práci, 
která jde až na hra-
nici sebeobětování, 
protože trénují všich-
ni a je jen málo míst 
na stupních vítězů  
a na prvních místech 
žebříčků.“

Miroslav Černošek
Zlatý kanár 2009: Daviscupový 
tým ČR 

Nejlepší český hráč: Radek Štěpánek 

(TK AGROFERT Prostějov) 

Nejlepší česká hráčka: Lucie Šafářová 

(TK AGROFERT Prostějov) 

Postup na žebříčku ATP: Jan Hájek  

(TK AGROFERT Prostějov) 

Postup na žebříčku WTA: Lucie  

Hradecká (I. ČLTK Praha) 

Talent roku – chlapci: Jiří Veselý  

(TK AGROFERT Prostějov)

Talent roku – dívky: Petra Rohanová 

(I. ČLTK Praha)

Deblista roku: Lukáš Dlouhý (TK AG-

ROFERT Prostějov) 

Deblistka roku: Barbora Záhlavová-

Strýcová (TK Sparta Praha) 

Deblový pár roku: Tomáš Berdych-

Radek Štěpánek (oba TK AGROFERT 

Prostějov) 

Tým roku: Tým ČR v Davisově poháru –  

Tomáš Berdych, Radek Štěpánek,  

Lukáš Dlouhý, Jan Hájek (TK AG-

ROFERT Prostějov), Ivo Minář a Jan  

Hernych I. ČLTK Praha), nehrající  

kapitán Jaroslav Navrátil. 

Nejlepší tenista na vozíčku: Miroslav 

Brychta (CT Brno).
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První

zlato!

TK AGROFERT Prostějov, mistr České republiky družstev v minitenise. 
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Projekt minitenisu se v Prostějově rozvíjí už  
pátým rokem, stojí za ním obětavý Ing. Ivo Mül-
ler, jako vedoucí družstva mu hodně pomáhá 
Karel Dohnal. Už tradičně se v prostějovském 
klubu organizují tenisové školičky, probíhá ná-
bor do tenisových přípravek, dobrá je spolu-
práce s mateřskými školami Melantrichova, 
Vrahovice, Partyzánská. Zlaté medaile v hale 
na pražské Štvanici převzali Denisa Huňková, 
Richard Bálint, Filip Čech, Terezie Pluhařová, 
Sára Chytilová, Rozálie Dohnalová a Natálie 
Vyroubalová. 

„Mistrovství bylo výborně zorganizováno, rád 
bych poděkoval ČTS za to – jak se stará o tenis 
nejmenších. Z titulu máme velkou radost a vše 
je ještě umocněno tím, že členové mistrovské-
ho týmu jsou prostějovští odchovanci, rodáci  
z Prostějova a o to je náš úspěch cennější,“ říká 
šéf minitenisu v TK AGROFERT Ing. Ivo Müller.  
Právě on je tím, který stojí už několik sezon za  
pořádáním tenisových školiček, stará se o nábor 
budoucích tenisových nadějí v nejúspěšněj-
ším českém klubu. Jaký je v Prostějově zájem  
o mini a babytenis? „Už tradičně organizujeme  
tenisové školičky, děláme nábory na školách, 

několik let mají talentované děti příležitost cho-
dit do tenisových tříd. Vzhledem k velikosti naše-
ho města pak do prostějovského mládežnické-
ho tenisu zákonitě přicházejí i další talentovaní 
tenisté, ale jsme rádi, že někteří naši rodáci to 
dotáhli ve světovém tenise hodně daleko – 
např. Karel Nováček, Petra Langrová, Petra  
Cetkovská a doufám, že mnozí z těch, kteří  
získali minitenisový týmový titul, půjdou v jejich 
stopách,“ říká Ing. Ivo Müller, který si dobře uvě-
domuje, že se minitenis a následně babytenis 
nedá dělat bez obětavých rodičů. „Všichni 
víme, že by to bez nich nešlo, ale především 
si vážím těch, kteří k tenisu svých nejmenších  

přistupují rozvážně, trpělivě, nenechají své děti 
bezhlavě se vrhnout do nevýznamné honby za 
výsledky. Všichni dobře víme, že bez rodičů se 
český tenis dělat nedá, objíždějí s dětmi turnaje 
a zvláště bych rád poděkoval těm, kteří se podí-
lejí na činnosti našich družstev mini a babyteni-
su,“ dodává obětavý prostějovský trenér. 

Jak vypadal český šampionát v minitenisu? 
Jaká byla cesta prostějovského týmu miniteni-
su ke zlatým medailím? Ve čtvrtfinále si TK AG-
ROFERT poradil s Pískem 8:0, v semifinále zdolal 
Klatovy 6:2 a pak už se hrálo dramatické finále 
s TC Praha – Modřany… Po nerozhodném finále 
4:4, rozhodl poměr setů 10:9 o tom, že se minite-
nisté TK AGROFERT Prostějov stali poprvé mistry 
České republiky. „Chci věřit tomu, že se český 
minitenis nezmění v honbu za body, že povede 
ty nejmenší k pravidelnému sportování, bude 
jim přinášet tenisovou radost a postupně je  
připravovat na působení v babytenisu a násled-
ně v kategorii mladšího žactva,“ přidává Černo-
šek. Stříbrné medaile získali reprezentanti LTC 
Modřany 2005 a bronzové celek TC Dvůr Krá-
lové. Šampionátu se zúčastnilo osm nejlepších 
týmů z České republiky. 

Pro někoho to mohl být nejpřekvapivější týmový titul, určitě jen ti největší opti-

misté čekali, že na mistrovství České republiky v minitenisu, Memoriálu Zdeňka 

Kocmana bude nejlepší tým TK AGROFERT Prostějov. Prostějovský tenis vstoupil 

do historie českého minitenisu, na začátku října získal první týmové zlato! První

„Na naší filozofii péče o talenty se nic nemění, sna-
žíme se jim stále vytvářet ty nejlepší podmínky. Stejné  
to bylo a je i s tenisovými školičkami, kterým se dlou-
hodobě věnujeme. Z titulu mistrů České republiky, kte-
rý získal náš minitenisový tým, máme velkou radost, je  
to výsledek koncepční práce Ing. Ivo Müllera a lidí  
kolem něj, stejně jako rodičů dětí, bez kterých se náš 
tenis prostě neobejde.“ 

Miroslav Černošek

Jak se minitenis-

té TK AGROFERT  
Prostějov stali mis-
try ČR?

Znojmo, finále Jihomo-

ravského kraje, 12. 9. 

2009: TK AGROFERT Pros-

tějov – Kyjov 7:1, Znojmo 

7:1, TC MJ Brno 5:3.

Praha, Mistrovství ČR, 

Memoriál Zdeňka Koc-

mana, Praha, 3. 10. 

2009, čtvrtfinále: Písek 

8:0, semifinále: Klatovy 

6:2, finále: TK AGROFERT 

Prostějov – TC Praha- 

Modřany 4:4 (o vítězi pro-

stějovských minitenistů 

rozhodl poměr setů 10:9):  

Huňková – Kučera 9:10, 

7:10, Bálint – Buřil 10:5, 

10:4, Čech – Fantová 

6:10, 10:3, 10:5, Pluhařo-

vá – Kračman 10:6, 10:7, 

Huňková – Buřil 9:10, 5:10, 

Bálint – Kučera 10:9, 10:9, 

Čech – Novotný 10:9, 

7:10, 9:10, Pluhařová – 

Fantová 10:7, 6:10, 6:10.
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FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno
tel.: 543 532 231, 233; fax: 543 532 232
e-mail: firesta@firesta.cz; www.firesta.cz

Silniční a železniční mosty
Pozemní stavby
Výroba ocelových konstrukcí a mostů
Železniční svršek a spodek
Speciální technologie železničního svršku a spodku
Inženýrské sítě
Rekonstrukce a výstavba komunikací
Synchronní zvedání a spuštění mostů
Manipulace s těžkými břemeny
Vkládání a vyjímání provizorních silničních
a železničních mostů, podpěrné konstrukce 
Předpínání a zesilování konstrukcí
certifikovaným předpínacím systémem
Sanace betonových konstrukcí:
 - předúprava povrchu technologií TORBO,
 - chemické injektáže, vakuové injektáže
Hydroizolace:
 - asfaltovými pásy
 - polyuretanové aplikované nástřikem,
 - přímopochozi Tarco Qubik,
 - drenážní plastbetony, elastické mostní závěry
Doprava a mechanizace
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VK

Uspět doma i v Evropě

PROSTĚJOV
MODŘANSKÁ
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„Tento tým bude o třídu lepší než loni,“ konsta-
toval kouč Miroslav Čada poté, co se uzavřely 
všechny přestupy do VK Modřanská Prostějov. 
A cíle? „Stejné jako loni – vyhrát extraligu, Český 
i Česko-slovenský pohár a uspět také v evrop-
ské Champions League. Hráčský kádr byl posí-
len zejména o kvalitnější cizinky, po této stránce 
přišla opravdu špička od reprezentantky USA 
Ogonny Nnamaniové přes členku národního 
týmu Německa Corinu Ssuschkeovou až po 
Julianu Valentovou z Brazílie. Měli bychom tak 
být silnější v útočné činnosti a díky příchodu 
zkušené Soni Novákové se můžeme opřít též  
o vynikající nahrávačku, která je dle mého  
názoru na tomhle postu jasnou českou jednič-
kou,“ říkal před sezonou kouč Miroslav Čada. 
S týmem se také připravovala a do sezony 
vstoupila Juliana Ljakuninová z Ruska, místo ní 
nakonec přišla Američanka Kimberley Glasso-
vá, která se s Ogonnou Nnamaniovou loni po-
dílela na zisku stříbrných olympijských medailí. 
Proč nakonec odešla ruská univerzálka Julian-
na Ljakuninová? „Vznikly u ní problémy s vízy 
v souvislosti se Champions League a ani její  
výkonnost nebyla taková, jakou jsme očekáva-
li,“ konstatoval Čada.

Vstup do letošní sezony zcela jasně potvrdil,  
že by hráčky VK Modřanská Prostějov měly jas-
ně kralovat na české volejbalové scéně, pře-
svědčivě kráčet naší nejvyšší domácí soutěží. 
Podaří se managementu klubu a především 
kouči Čadovi udržet i proti někdy slabším do-
mácím soupeřům prostějovský tým na vítězné 
vlně? „V uplynulé sezoně tým dokázal zvládnout 
svá vystoupení jak v národním, tak v mezinárod-
ním měřítku. A pevně věřím, že trenéru Čadovi 
se opět podaří své svěřenky patřičně motivovat 
pro všechna utkání, která odehraje – proti ja-
kémukoliv soupeři. Společným cílem všech lidí 
z VK Prostějov by mělo být neustálé odvádění 
té nejlepší práce, což u hráček konkrétně zna-
mená opakovaně fanouškům nabízet ten nej-
kvalitnější volejbal,“ říkal Petr Chytil po začátku 
extraligy. „Rozdíl v úrovni evropské Ligy mistryň  
a české extraligy je velký, na druhou stranu se 
na nás chtějí všichni domácí protivníci vytáh-
nout a tím roste jejich nebezpečnost. Neustále 
potvrzovat roli stoprocentního favorita je ná-
ročné, ke všem zápasům se musí přistupovat  
na více než sto procent. Naši příznivci musí  
z každého střetnutí odcházet s pocitem, že tým 
odvedl své maximum.“

PROSTĚJOV
MODŘANSKÁ

VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV 2009 – 2010, mistr 
extraligy žen ČR 2009, vítěz Českého a Česko-
Slovenského poháru 2009, účastník Champions 
League 2009-2010. 

„Vstupujeme do třetí extraligové sezony a jedno nám už nikdo nevezme – 

náš volejbalový klub přepsal sportovní dějiny města, ještě nikdy v historii  

totiž žádný prostějovský tým nevyhrál nejvyšší ligovou soutěž ČR v kolektiv-

ním sportu! Získali jsme extraligový titul, Český a Česko-Slovenský pohár, dů-

stojně jsme reprezentovali český volejbal v Champions League,“ říkal Mgr. 

Petr Chytil, jednatel TK PLUS a předseda Správní rady VK Prostějov. „Do nové 

sezony vstupujeme se silnými partnery, už skoro tradičně s a. s. Modřanská 

potrubní a nově se společností Agel. Kromě toho se můžeme opřít o přízeň 

města Prostějov, Olomouckého kraje i mnoha dalších subjektů, všem patří 

náš dík,“ dodával Petr Chytil.

Horní řada zleva:   Tomáš Malý, Martin Hájek, 
Kimberly Glass, Ogonna Nnamani, Corina  
Ssuschke, Milada Spalová, Soňa Nováková,  
Monika Kučerová, Pavel Navrátil, Jan Müller.

Dolní řada zleva:   Ľubomír Petráš, Lucia Törö-
ková, Markéta Tomanová, Ju Odilon da Silva  
Drugovich Valente, Miroslav Čada, Solange  
Soares, Ivana Bramborová, Gabika Tomášeková, 
Peter Goga.
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Proti loňské sezoně se společnost Modřan-
ská potrubní stala titulárním partnerem  
klubu a tím vstoupila i do jeho názvu – jme-
nuje se VK Modřanská Prostějov. Posílením 
finančního zázemí klubu je také další vý-
znamný partner Agel. „Vynikající výsledky 
prostějovského volejbalového týmu žen, 
jejich úspěšné působení v Champions  
League, dokazují, že klub má dokonalé  
vedení, které nám zajišťuje důstojnou pozi-
ci v podpoře veřejně prospěšných aktivit.  
Těšíme se na vzájemnou spolupráci a pev-
ně věříme, že prostějovský volejbal bude  
i nadále nejlepší nejen v České republice, 
ale také důrazně vkročí do Evropy,“ konsta-
toval před sezonou MUDr. Martin Polach, 
MBA, místopředseda dozorčí rady AGEL,  
a. s. Společnost AGEL, která má pevné 
ukotvení v Prostějově, zabývá se řízením  
a poradenskou činností v oblasti zdravot-
nictví, je největším privátním seskupením 
poskytovatelů zdravotnické péče ve střední 
a postkomunistické Evropě. „Prostějovské 
volejbalistky v poslední sezoně zcela jas-
ně dokázaly, že kralují českému volejbalu  
a především proto vstupujeme do projektu, 
který považujeme za velice perspektivní,“ 
dodal MUDr. Polach.

VK Modřanská Prostějov kráčí suverénně 
českou extraligou, 6. února 2010 hrají v po-
sledním 22. kole s týmem Štemberka, pak 
začíná rozhodující play-off. „Nemůžeme 
myslet na nic jiného, než na všechny do-
mácí tituly,“ říká Čada, který má k dispozici 
nejsilnější tým v prostějovské volejbalové 
historii. V polovině ledna příštího roku se 
pak rozhodne, zda VK Modřanská Prostějov 
postoupí do další fáze Champions League, 
19. ledna nastupují prostějovské volejba-
listky na domácí palubovce k poslednímu  
zápasu skupiny C proti Fenerbahce Istanbul. 

Věřme, že bude důvod k radosti.

Nejvýznamnější  český dodavatel        potrubních systémů pro energetiku.

 Modřanská potrubní, a.s.
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Posily VK Modřanská Prostějov: 

Petronela Biksadská (Kariyaka Izmir), 

Soňa Nováková (Iraklis Athesisia),  

Juliana Odilon Da Silva Valentová 

(Brasil Telekom), Corina Ssuschkeo-

vá (Cesena), Oggona Nnamaniová 

(Galatasaray Istanbul). V týmu byla 

také Juliana Ljakuninová (Petrohrad), 

nahradila ji však Američanka Kimber-

ley Glassová (Bělgorod).

„Tým VK Modřanská Prostějov vstou-

pil zcela přesvědčivě do českého 

volejbalu, vyhrál vše, co mu česká 

sportovní scéna nabízela. Navíc od-

vážně vkročil do Champions League 

a jeden jediný set mu zavřel dveře  

k dalšímu postupu. Naše společnost 

Modřanská potrubní, a. s. dlouhodo-

bě spolupracuje s agenturou TK PLUS, 

za volejbalovým týmem stojíme už třetí 

sezonu. Oceňujeme projekty TK PLUS, 

patří k nejprestižnějším na českém 

sportovním marketingovém trhu.“ 

 Tomáš Medek, 
předseda představenstva 

a generální ředitel společnosti 
Modřanská potrubní, a.s.



Nejvýznamnější  český dodavatel        potrubních systémů pro energetiku.
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Champions 

Budeme mít více štěstí?
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Ženy VK Prostějov startují v Champions League 
podruhé a třebaže s vídeňským losem rozhod-
ně spokojenost nepanuje, moc lepších kombi-
nací se v jednotlivých skupinách nenabízelo.  
V osudí se nacházelo celkem šestnáct družstev  
z osmi evropských zemí, po třech zástupcích 
měly Itálie, Rusko a Polsko, dva týmy reprezen-
tovaly Turecko a Francii a po jednom se přidaly 
Chorvatsko, Rumunsko a Česká republika, za-
stoupená českým mistrem, klubem VK Modřan-
ská Prostějov. „S Dynamem Moskva jsme měli 
šanci hrát už loni, k tomu přidejte extrémně po-
sílené Fenerbahce Istanbul a polského mistra 
Bialsko Biala ze země, kde je volejbal momen-
tálně obrovsky populárním sportem. Z našeho 
pohledu je to nejhorší možná skupina, ale na 
druhé straně je třeba přiznat, že v tak vynikající 
soutěži je i zákonitě obrovská konkurence“ říkal 
po losování smutně šéf prostějovského volejba-
lu Petr Chytil. „Jako držitelé divoké karty jsme 
si zkrátka nemohli vybírat a se vzniklou situací 
se musíme poprat. Pro hráčky, realizační tým  
i vedení oddílu bude Champions League vel-
kou výzvou a diváci se mohou těšit na skutečně 
parádní zápasy. Výsledkově se přitom budeme 
snažit Evropě ukázat, že volejbal v Prostějově 
děláme dobře,“ přidává předseda Správní rady 
VK Modřanská Prostějov Petr Chytil. „Dostat se 
v konečné tabulce před kterékoliv z těchto tří 
silných družstev bude hodně složité, ale my sa-
mozřejmě uděláme pro postup ze skupiny vše, 
co bude v našich silách,“ doplňuje sportovní 
ředitel Peter Goga. 

Jak vidí prostějovské šance kouč Miroslav 
Čada? „Pokud bychom zopakovali loňský výsle-
dek, tak by to bylo vynikající. Naše skupina je 
však ještě těžší než v předchozím ročníku, takže 
to bude velmi náročné. My musíme čekat na 
šanci, které nám ta mužstva ve skupině dají,  
protože jsou silnější a lepší, to si musíme otevřeně 
přiznat. Na druhé straně však musíme být dob-
ře připraveni na okamžik, kdy se tato příležitost 
naskytne a využít ji. Nerad bych znovu zažíval 
loňské chvíle, kdy nám jeden jediný set chyběl 
k dalšímu postupu.“

Jaký je postupový klíč Champions League? 
Do vyřazovacích bojů projdou první tři celky 
ze všech čtyř základních skupin. Jeden klub  
z těchto dvanácti týmů se stane pořadatelem 
Final Four, čímž bude mít zajištěnou automatic-
kou účast v prestižním závěru soutěže, k ostat-
ním jedenácti se do play-off bude moci zařadit 
ještě čtvrtý tým z jeho skupiny a týmy se utkají 
ve dvou kolech, nejprve v počtu dvanácti, poté 
vítězných šest týmů bude bojovat o tři zbývající 
místa ve Final Four. Prostějovský klub se netají 
tím, že by chtěl Final Four Champions League, 
vrcholnou volejbalovou událost v příštím roce 
uspořádat. Jaká k tomuto pořadatelskému snu 

vede cesta? Ve skupině C musí hráčky VK Mod-
řanská Prostějov obsadit minimálně třetí místo!

Na začátku prosince vstoupil prostějovský volej-
bal podruhé do prestižní Champions League 
na půdě tureckého Fenerbahce Istanbul. „Los 
nám nepřál,“ opakuje kouč Miroslav Čada, 
který se přesto s týmem pokusí postoupit do 
osmifinále. „Loni jsme si udělali dobré jméno  
a postup nám utekl o jediný set. Letos bychom 
se chtěli posunout o jedno patro výše,“ říkal pro-
stějovský kormidelník před odletem do Turecka. 
Právě Fenerbahce a z naší skupiny ještě Dyna-
mo Moskva pevně věří, že se probojují do závě-
rečné Final Four. „Všichni soupeři jsou opravdu 
silní a v zápasech proti nám budou favority. 
Náš klub se ale v létě posílil a věřím, že můžeme  
i v této konkurenci uspět.“

První krok v Champions League nám moc ra-
dosti nepřinesl, Fenerbahce Istanbul byl nad 
naše síly. Byl to zákonitě i souboj rozpočtů  
a třebaže můžeme jen tušit, kolik má v Turecku 
například ruská posila Jekatěrina Gamovová  
a jedna z nejlepších volejbalistek na světě, 
zákonitě taháme za kratší konec. Právě tahle 
Ruska kralovala na síti… Třebaže jsme na úvod 
Champions League 2009/10 prohráli 0:3 (-18, 
-11, -21), ukázalo se, že máme šanci v určitých 
fázích zápasu držet i s těmi největšími favority 
krok. Potvrdil to v Istanbulu třetí set, němž prostě-
jovské hráčky díky zlepšenému výkonu dokázaly 
otočit skóre na 12:10 a vedly ještě 19:18.

„Věděli jsme, že je to velice silný soupeř, vyváže-
ný v obraně i v útoku a to hráčky Fenerbahce 
zcela prokázaly,“ uznal po utkání Čada. „Děla-
li jsme, co jsme mohli, ale na víc jsme bohužel 
neměli. Snažili jsme se, bojovali a dělali maxi-
mum. Ale soupeř hrál zejména na podání, ale  
i v útoku opravdu agresivně. Byli jsme pod vel-
kým tlakem. Zápas nám ukázal, že se musíme 
zlepšit v útoku, i přes vynikající soupeřovu obra-
nu jsme se měli prosadit víc. Budeme na tom 
pracovat.“ 

Další zápasy ukázaly, jak se to našemu týmu 
podařilo.

Champions League, 
skupina C: 

1. kolo, 2. 12.: Fenerba-
hce Istanbul – VK Mod-
řanská Prostějov, Bialsko-
Biala – Dynamo Moskva. 
2. kolo, 9. 12.: VK Modřan-
ská Prostějov – Bialsko-
Biala, Dynamo Moskva 
– Fenerbahce Istanbul. 
3. kolo, 16. 12.: Fenerba-
hce Istanbul – Bialsko- 
Biala, VK Modřanská 
Prostějov – Dynamo 
Moskva. 
4. kolo, 6. 1.: Dynamo 
Moskva – VK Modřanská 
Prostějov, Bialsko-Biala – 
Fenerbahce Istanbul. 
5. kolo, 13. 1.: Bialsko-Bia-
la – VK Modřanská Pros-
tějov, Fenerbahce Istan-
bul – Dynamo Moskva. 
6. kolo, 19. 1.: Dynamo 
Moskva – Bialsko-Biala, 
VK Modřanská Prostějov 

– Fenerbahce Istanbul.

Prostějovský klub se netají tím, že by chtěl 

Final Four Champions League, vrcholnou vo-

lejbalovou událost v příštím roce uspořádat. 

Jaká k tomuto pořadatelskému snu vede 

cesta? Ve skupině C musí hráčky VK Modřan-

ská Prostějov obsadit minimálně třetí místo!

„V minulosti už jsem se dvěma kluby celkem 

čtyřikrát hrála Champions League a dostala 

se i do Final Four. Byl to krásný zážitek, který 

bych si s Prostějovem ráda zopakovala.“

Ogonna Nnamaniová, posila VK Prostějov

Vídeňská radnice nám už druhý rok moc nepřeje, i letos v poslední červnový pá-
tek nám los Champions League přiřkl soupeře, kteří mají větší rozpočty a určitě  
i bohatší zkušenosti z mezinárodní pohárové palubovky. Dynamo Moskva,  
Bialsko Biala a Fenerbahce Istanbul, právě s posledně jmenovaným jsme do této 
prestižní soutěže letos na začátku prosince vstoupili. 
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Sedí zleva: Radek Vyroubal, Adam Marčík, Jiří Jašíček, trenéři Tomáš Gross a Petr Langr, David Píchal, Patrik Parák, Jiří Běhal. 

Stojí zleva: Tomáš Musil, David Výmola, Dan Halenka, Adam Jurníček, Jan Tomek, Petr Brothánek, Vojta Marek, Denis Přikryl, Adam Zatloukal, Ondra Šup, Adam 
Rus a Marek Hausknecht.

golfová
přípravka

naděje

a
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„Je naší prioritou vyhledávat mladé talentované 
sportovce a podporovat je finančně i materi-
álně tak, aby dobře reprezentovali region, kraj  
i celou zemi. Jsme organizátory největších te-
nisových turnajů, atletické Zlaté tretry, jsme 
spolupořadateli Fed Cupu a Davisova pohá-
ru. Ale podporujeme mladé naděje i v dalších 
sportovních odvětvích a věříme, že pro ně bu-
deme vytvářet kvalitní zázemí i v budoucnu,“ 
říkal jednatel TK PLUS Dr. Miroslav Černošek při 
letošním vyhlašování nejlepších sportovců Olo-
mouckého kraje. Přesně v duchu této filozofie 
podporuje TK PLUS družstvo fotbalové přípravky 
1. SK Prostějov a mladičkou nadějnou golfistku 
Melánii Vendelbergerovou.

FOTBALOVÉ MUŽSTVO PŘÍPRAVKY 1. SK PRO-
STĚJOV (roč. 2000) vzniklo v září 2005 pod ve-
dením trenérů Petra Langra a Tomáše Grosse.  
„O fotbal mají nejmenší stále velký zájem, ale 
není moc těch, kteří se jim chtějí pravidelně 
věnovat. Navíc se stále složitěji shánějí finanční 
prostředky na sportování mládeže a jsme rádi, 
že jsme našli pochopení v marketingové agen-
tuře TK PLUS,“ říká Petr Langr, dříve výborný fot-
balista, který se spolu s Tomášem Grossem stará 
o nejmenší prostějovské fotbalové naděje.

Od roku 2006 se fotbalové mužstvo přípravky  
1. SK Prostějov pravidelně zúčastňuje soutěž-
ních utkání i turnajů, přesné statistiky, které 
vede Petr Langr, říkají, že zatím chlapci sehráli 
520 utkání. Připomeňme jen poslední úspěšnou 
sezonu 2008/09. Mladičký tým nastoupil k 206 
utkáním, z toho 167 vyhrál, třináckrát remizoval 
a 26 zápasů prohrál, vše při celkovém vysoce 
aktivním score 947:208. 

Mladé prostějovské fotbalové naděje vyhrá-
ly halové turnaje v Bílovci, Lipníku, Uničově  
a v Hranicích. Na venkovních turnajích fotbalo-
vá přípravka zvítězila ve Frýdku Místku, Lipníku 
a rakouském Volvsbergu, na čtyřech turnajích 
obsadila druhé místo, zvláště na mezinárodním 
turnaji v Chrudimi, kde hrálo šestnáct družstev. 
„Tým odehrál patnáct utkání a jen jednou pro-
hrál. Tento výsledek lze zatím považovat za nej-
větší úspěch tohoto mladého týmu,“ říká Petr 
Langr. V okresním přeboru starších přípravek, 
tedy v soutěži s o dva roky staršími družstvy, 
skončil 1. SK Prostějov na prvním místě s plným 
počtem 72 bodů. Nejlepším střelcem mužstva 
v minulé sezoně byl David Píchal, který nastří-
lel úctyhodných 228 branek, dále Marčík 177,  
Parák 124 atd. Také letos si družstvo vede vý-
borně. V krajském přeboru starších přípravek 
za účasti vesměs starších družstev je z osm-
nácti účastníků na pěkném 3. místě s 39 body  
a score 83:20. 

„V družstvu trénuje osmnáct hráčů, kteří mají vý-
borné podmínky k přípravě. V létě trénujeme na 
městském travnatém hřišti, v zimě díky pochope-
ní ředitele Sportcentra třikrát týdně v Městské 
hale. Rádi bychom poděkovali vedení TK PLUS 
za materiální a finanční podporu a pevně vě-
říme, že se nám bude v dalších měsících dařit 
stejně jako doposud,“ přidává Petr Langr.

NA GOLFOVÉM HŘIŠTI V KOŘENCI U BOSKOVIC 
se na jaře 2007 objevila šestiletá Melánie Ven-
delbergerová (roč. 2001). Již v létě toho roku 
splnila všechna kritéria na udělení tzv. zelené 
karty (handicap 54/). Hned v dalším roce se 
Melánie postarala o překvapení na české U.S. 
Kids Tour, z třinácti turnajů, jedenáct vyhrála, 
dvakrát byla druhá, když hrála v konkurenci  
s o rok staršími dívkami. Suverénní celkové ví-
tězství na této túře v rámci ČR jí zajistilo postup 
na evropský šampionát ve Skotsku v květnu 
2009. Na základě těchto výsledků byla Melá-
nii a jejím rodičům na podzim roku 2008 Jiřím 
Zemanem nabídnuta spolupráce s TK PLUS  
a 1. května 2009 byla podepsána smlouva. „TK 
PLUS je zárukou vytvoření nejlepších podmínek 
pro další sportovní vývoj tak výrazného golfo-
vého talentu, jakým Melánie Vendelbergerová 
bezesporu je,“ říká Jiří Zeman.

Melánie již ve Skotsku na ME potvrdila, že si 
péči TK PLUS zaslouží, po třídenních bojích skon-
čila jako osmiletá na výborném pátém místě 
v kategorii do 9-ti let a zaslouženě postoupila 
na světový šampionát U.S. Kids do slavného 
amerického golfového klubu Pinehurst v Se-
verní Karolíně, které se konalo začátkem srpna. 
„Cílem této cesty byla konfrontace s nejlepšími 
světovými hráčkami stejného ročníku. Výsled-
kem třídenních bojů v konkurenci padesáti již 
stejně starých hráček bylo „ pódium“ a vynika-
jící 4. místo v celkové klasifikaci. Jen jedna rána 
Melánii dělila od 2. místa a tři rány od titulu!  
I zde se hrála tři soutěžní kola po dobu tří dnů. 
Závěrečné finálové kolo dokonce vyhrála  
a celkové vítězce z JAR „nadělila“ pět ran!“ říká 
Jiří Zeman. Celkem se světového šampionátu 
v americkém Pinehurstu, kde byla začátkem 
20. století založena Americká golfová asociace,  
zúčastnilo 1275 chlapců a dívek z 32 zemí světa 
a také vítězové ze všech států USA. Na základě 
tohoto umístění (prvních pět z každé katego-
rie) si Melánie zajistila přímý postup na tento 
světový šampionát i v roce 2010. Je to největší 
úspěch českých hráčů a hráček za deset let 
trvání tohoto šampionátu!

Melánie sklízela také úspěchy na domácí scé-
ně, k celkovému vítězství na letošním U.S.Kids 
Tour ČR jí stačilo absolvovat jen sedm turnajů, 
semifinále a finále. Všech devět turnajů vyhrála 
a obhájila tak bezkonkurenční pozici jednič-
ky ve své věkové kategorii v ČR. Melánie také 
reprezentovala svůj mateřský klub Sokrates 
Kořenec v 2. lize družstev žen na hřišti Kaskáda 
v Jinačovicích a v obou kolech byla platnou 
členkou týmu. „Největším úspěchem mezi že-
nami bylo výborné 3. místo na Mistrovství klubu 
na rány, když druhý den mistrovství zahrála nej-
lepší výsledek ze všech - fantastických 88 ran  
z dámských odpališť. (Melánie má letos 8 roků!). 
Také se současně stala juniorskou mistryní klubu 
do 16-ti let. Celkem posunula hodnotu svého 
hracího handicapu v roce 2009 z 35,6 na 19,3! 
Přejeme Melánii kvalitní zimní přípravu a v příš-
tí sezoně ještě větší úspěchy jako doposud,“  
dodává Jiří Zeman.

přípravka

TK PLUS a nejmladší naděje
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BK
v Mattoni NBL
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Nechme se překvapit, vše ale nasvědčuje, 
že sezona Prostějovských Orlů bude úspěšná,  
konstatovali jsme na konci letní přípravy BK  
Prostějov a začátek vše potvrdil! Prostějovští 
basketbalisté neměli ještě nikdy v šestileté histo-
rii tak dokonalý vstup do Mattoni NBL a v první 
čtvrtině podlehli po velkém boji jen šestinásob-
nému mistru z Nymburka. Vše pak vypadalo 
hodně nadějně, poprvé po dlouhých sezonách 
byla šance odskočit hned na začátku soutě-
že pronásledovatelům v tabulce. Nestalo se, 
na začátku druhé čtvrtiny nám tým Mlékárna  
Miltra Nový Jičín vrátil porážku z úvodního zá-
pasu Mattoni NBL a pak přišlo nepochopitelné 
selhání na palubovce předposlední Ostra-
vy. Škoda, do dalších zápasů mohli Orli vlét-
nout nejen s dobrým náskokem, ale i ve větší  
psychické pohodě.

Co je v prostějovském basketbale určitě nové, 
poprvé dostal kouč před sezonou volnou ruku 
při výběru hráčů a navíc přece jen větší rotace 
hráčů při zápasech vytvořila na jedné straně 
tolik prospěšné konkurenční prostředí a hlavně 
pomohla spojit hráče v jednu partu. Sedět jen 
a jen na lavičce, to hráčské psychice rozhod-
ně nepřidá. Kouč áčka Peter Bálint od začátku 
prosazoval stabilizaci hráčského kádru. „Určitě 
se chceme zaměřit na budování týmu, který 
spolu odehraje víc jak jednu sezonu,“ říkal před 
začátkem Mattony NBL. „Mám stále stejný cíl 
– hrát basketbal, který se bude lidem líbit, aby  
z toho v Prostějově měli všichni dobrý pocit.  
Samozřejmě také vyhrávat. Vedení si stále kla-
de nejvyšší cíle. Chtějí hrát finále, to ale nemůže 
žádný trenér zaručit. Uděláme pro to všechno.“ 
Naposledy dolétli Prostějovští Orli do finále  
v sezoně 2006/2007.

Před sezonou přišli do BK Prostějov noví hráči 
– Američan Eugenie Lawrence, Kanaďan Kyle 
Landry, Litevci Andrius Šlezas, Benas Veikalas 
a Polák Radoslaw Hyzy, v průběhu srpna se 
domluvil na roční smlouvě výborný pivot Aleš 
Chán, z loňského kádru zůstali Richard Leško ze 
Slovenska a Robert Skibniewski z Polska. „Při hle-
dání jsme kladli velký důraz především na lidské 
vlastnosti. A vypadá to, že kluci našli společnou 
řeč,“ říká Bálint, pro něhož je atmosféra v kabi-
ně hodně důležitá. „Po relativně neúspěšném 
závěru minulé sezony jsme se snažili poskládat 
nový tým, který by měl fungovat trošku jiným způ-
sobem. Můžu otevřeně říct, že loňský tým nebyl 
optimálně složený. Ne po stránce dovednostní, 
ale spíš to nefungovalo jako jeden tým. Vytvořily 
se tady dvě skupiny, bylo tady hodně Američa-
nů, zbytek tvořili čeští hráči a zkrátka to v kabi-
ně nefungovalo,“ konstatoval Peter Bálint, který 
byl ve výběru hráčů opravdu důsledný a jak 
pak ukázaly zápasy v Mattoni NBL, preferoval  
především důslednou obranu.

„Přišli charakterově kvalitní hráči, což bylo  
v přípravných zápasech poznat. Hrajeme kolek-
tivně, dokonce někdy dáváme o přihrávku víc, 
než je nutné,“ konstatoval před sezonou  nový 
kapitán týmu Jaroslav Prášil. „Loni na konci sezo-
ny bylo ze hry cítit, že parta není úplně nejlepší,  

to už je ale za námi.“ 

A plány šéfa klubu Ing. Milana Matzenauera? 
„Největším aspirantem na titul je opět Nymburk, 
se kterým bychom se rádi potkali ve finálovém 
zápase,“ prohlásil předseda správní rady BK  
Prostějov. „Zároveň chceme podobně uspět  
také v Českém poháru a obstát i ve Středoev-
ropské lize,“ dodal šéf klubu. Zajištění rozpočtu 
určitě nebylo jednoduché, ale vše nasvědčuje 
tomu, že se to šéfovi klubu podařilo. „Je těžká 
doba, což se pochopitelně projevilo. Museli 
jsme šetřit. Úspory přinesly třeba omezení růz-
ných benefitů. Na první pohled se to nezdá, ale 
když se tyto náklady sečtou, dají dohromady 
poměrně vysokou částku. Také díky těmto opat-
řením máme sezonu zajištěnou,“ uvedl předse-
da Správní rady BK Prostějov.

První čtvrtina Mattoni NBL byla vynikající, jed-
na jediná porážka na palubovce Nymburka  
o pět bodů. Jak hodnotil vstup do sezony kouč 
Peter Bálint? „Na nový ročník naší nejvyšší soutě-
že jsme se připravovali velice pečlivě, tým jsme 
postupně doplňovali, trénovali a hráli přípravná 
utkání i s velmi kvalitními soupeři. Pozitivem bylo, 
že jsme byli schopni přenést úspěchy a poho-
du z přípravy i do bojů o extraligové body. Dnes 
máme za sebou řadu vítězství, velice silným  
dopinkem byla naše výhra v Novém Jičíně. Kdy-
by mně někdo v září předpovídal, že na tom 
budeme po začátku listopadu tak, jak na tom 
jsme, to bych se mu tehdy smál… Ovšem – nej-
důležitější bude samozřejmě play-off, všichni 
víme, že rozhodovat se bude teprve tam.“ 

V čem viděl Bálint příčiny úspěšné první čtvrti-
ny?  „V týmové práci na hrací ploše i mimo ni. Byl 
jsem i kritizován, že dávám do rotace příliš mno-
ho hráčů, ale když chci preferovat týmovost, tak 
musejí být všichni členové kolektivu využíváni  
a mít pocit, že jsou platní. V průběhu minulé 
sezony se střídalo v utkáních šest či sedm hrá-
čů, dnes podstatně víc. Počítám i s Jakubem 
Krakovičem a Richardem Leškem, prostě se 
všemi. Dalším kladem je naše zlepšená činnost  
v obraně, máme zatím v soutěži druhou nejlepší. 
Hledali jsme hráče, kteří umějí bránit, a to jsme 
trefili.“

Co zatím zdobilo Prostějovské Orly – kromě na-
prosto zbytečné porážky s NH Ostrava – v do-
savadním průběhu Mattoni NBL? Rozhodně 
je to kvalitní obrana, kterou ve své dosavadní  
trenérské kariéře Peter Bálint vždycky prosazo-
val. Počet obdržených bodů je pro něj jedním 
ze základních stavebních pilířů příštích úspě-
chů. „Každý hráč umí bránit, záleží pouze na 
jeho ochotě,“ opakuje trenér Peter Bálint. „Proto 
jsem se v létě snažil přivést do týmu basketbalis-
ty, kteří s obrannými úkoly nemají problém a do-
kážou je plnit.“ Pro Bálinta je důležitá i atmosfé-
ra v kabině, i proto se na konci minulé sezony 
rozloučil i s vynikajícími hráči, kteří spíše mysleli 
na sebe než na tým. 

Před začátkem sezony se sice připomínaly cíle 
Prostějovských Orlů a případné finále, ale ne 
tak hlasitě, jako v letech minulých. 

Nejlepší vstup do sezony

„Trenér dostal prostor, 
aby si tým poskládal 
podle svých představ. 
Vzhledem k součas-
nému trendu, který 
vyznává defenzivu, je 
pochopitelné, že shá-
něl především hráče, 
kteří umí bránit. Loni 
jsme navíc pod vlast-
ním košem prohráli 
zbytečně několik zá-
pasů, což nechceme 
opakovat.“ 

Milan Matzenauer



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!
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3 4

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

3. Javoříčské jeskyně • 4. Hrad Bouzov
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Město Prostějov je součástí Olomouckého kraje. Leží v severní 
části Hornomoravského úvalu, na úpatí Prostějovské pahorkati-
ny, ve východní části České republiky. Ze západní strany se zvedá 
Drahanská vrchovina. Město leží v nížině s malými výškovými roz-
díly. Nejnižší a nejvyšší body jsou v nadmořské výšce 212 a 262 
metrů.

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

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

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

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

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

radnice orloj prostějovské radnice

prostějovské náměstí v roce 1914

ňís índařboecindar ětšidohcs

Národní dům
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Do Prostějova se v roce 1975 vrátil František  
Šášek, který byl nejen vynikajícím reprezentan-
tem tenisové Hané, ale i úspěšným trenérem.  
S Antonínem Dosedělem se nejvíce zasloužil 
o to, že tenisový život chytil v Prostějově opět 
správný rytmus. V tomto roce se také  Miroslav 
Černošek stává vedoucím týmu a začíná funk-
cionářskou kariéru. V roce 1990 pak byl zvolen 
předsedou oddílu a od dubna 1992 dělá šéfa 
tenisového klubu na plný úvazek.

Po reorganizaci soutěží nastupovalo první 
družstvo v sezóně 1975 v národní tenisové lize. 
Bylo posíleno o Evu Rédlovou, která hrála dru-
hou ligu v Šumperku a Petra Svobodu, ten hrál 
stejnou soutěž v NHKG Ostrava. V jaké sesta-
vě usilovalo první družstvo o postup do druhé 
ligy? Antonín Doseděl, Sedlář, Svoboda, Horník,  
Miloslav Doseděl a Bábek, dále Pavlesová  
a Rédlová. V prvním zápase doma zvítězil  
Prostějov nad Valašským Meziříčí 14:3, získal  
potřebnou sebedůvěru, o všem se ale mělo  
rozhodnout hned v druhém duelu v Pardu-
bicích, které byly považovány za největšího 
favorita soutěže. Po prvním dnu Prostějovští 
prohrávali 4:5, ale nakonec odjížděli s těsným 
vítězstvím 9:8. Pak následovala jasná výhra 
na domácích dvorcích nad Dvorem Králové 
17:0, vítězství v Brně proti Sokolu Žabovřesky 
11:6, doma s TJ Gottwaldov a Rožnovem p. R. 
10:7, v Jablonci nad Nisou 11:6, doma s Pardu-
bicemi a týmem Olomouce 9:8. „Určitě nikdo 
nečekal, že bez porážky postoupíme do druhé 
ligy,“ říkal František Šášek na hodnotící výroční 
schůzi. „Některé výsledky byly těsné, ale opět se 
potvrdilo, že máme výbornou partu, která umí 
držet při sobě.“ Oporami týmu byli především 
Antonín Doseděl, Petr Svoboda, Alena Pavleso-
vá a Eva Rédlová. Ta se také v tom roce stala 
přebornicí Jihomoravského kraje, když ve finále 
porazila brněnskou Machovou. Krajské přebory 
se konaly v Prostějově. V okresním přeboru žáků 
porazil ve finále Mariňák Nováčka. B družstvo 
hrálo v roce 1975 krajský přebor II. třídy, z osmi 
účastníků skončilo na třetím místě za béčkem 
Gottwaldova a týmem Luhačovic. Hrálo ve 
složení Bábek ml., Zeman, Černošek, Bábek st., 
Toul, Trunečka, Musilová, Melková a Chromco-
vá. Později bylo družstvo oslabeno o Stanislava 

Bábka ml., ten byl přeřazen do prvního týmu.  
V hodnocení úspěšnosti byl po sedmi odehra-
ných zápasech nejlepší Bábek st. před Mirosla-
vem Černoškem. 

Co se v té době dělo v českém tenise? V roce 
1975 se Československo poprvé probojovalo do 
finále Davisova poháru a ženy vyhrály prestižní 
Pohár federace. Muži prohráli ve Švédsku 2:3. 
Od roku 1933 to bylo poprvé, co se ve finále 
utkaly dva týmy z Evropy. Martina Navrátilová 
se nevrátila z mezinárodního mistrovství USA. 
„Nechci, aby moje rozhodnutí odejít vyznělo  
příliš ubrečeně. Byla jsem na pětadevadesát 
procent jistá, že se nevrátím a ve svých osm-
nácti přesvědčená, že se s tím dokáži vyrovnat,“  
napsala pak ve své autobiografii. „Kdybych 
byla o pět let mladší, mohlo to být horší, nebo 
kdyby mi bylo o pět let víc, byla bych asi citli-
vější, ale v osmnácti má člověk dojem, že bude  
žít navěky a podmaní si celý svět. Ameriku jsem 
už znala celkem slušně, uměla jsem anglicky  
a ve snu mě nenapadlo, že bych mohla utrpět 
nějaké zranění a už si tenis v životě nezahrát. 
Takže jsem byla celá žhavá, jít do toho po hlavě. 
Budoucnost se o tebe postará, říkala jsem si.“ 
Bylo napsáno v její autobiografii. Jednadvacá-
tého července 1981 získala Martina Navrátilová 
americké občanství...

Na sezónu 1976 se Prostějovští připravovali stej-
ně jako v minulých letech v tělocvičně, Réd-
lová s Pavlesovou hrály navíc jednou týdně  
v nafukovací hale v Přerově. Družstvo mělo no-
vou jedničku, Ing. Netopil hrál dlouhou dobu 
první ligu za Spartak Přerovské strojírny. Naopak 
se neuskutečnil přestup Aleše Matzenauera  
z Olomouce a tak dostali příležitost dorostenci 
Horník a Bábek. V prvním domácím druholigo-
vém zápase měli však Prostějovští smůlu. Proti 
Lokomotivě Šumperk vedli po dvouhrách 4:2, 
stačilo vyhrát jednu čtyřhru a druhý den by se 
už hrálo v pohodě. Šumperk se naopak ujal  
vedení 5:4 a vše dotáhl do vítězného konce 
9:8. Po další porážce ve Vítkovicích 7:10, vyhrál  
Prostějov klíčové utkání doma s Baníkem  
Ostrava OKD 11:6. Pak však přišly další porážky 
- NHKG Ostrava B 4:13, Spartak Přerovské strojír-
ny 6:11, Slovan Bratislava 5:12, TJ Zbrojovka Brno 
4:13. V první polovině září se hrálo v Prostějově 

prostějovského
tenisu

Prostějov se vrací mezi nejlepší
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prostějovského
tenisu

Úspěšný B tým TJ Železárny Prostějov v krajském přeboru, stojící zleva Jan Toul, Jiří Zeman, Miroslav Černošek,  
Jiří Sedlář, vpředu zleva Roman Navrátil, Leona Lysá, Radana Sedláčková a Miloslav Doseděl

Druholigový tým TJ Železárny Prostějov hrál v roce 1978 ve složení, stojící zleva Jiří Sedlář, František Šášek, vedoucí 
družstva Alois Flašar, Stanislav Bábek, Petr Svoboda, vpředu zleva Miloslav Doseděl, Eva Rédlová,  

Alena Pavlesová a Antonín Doseděl
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důležité utkání o udržení s Moravskou Slavií 
Brno. Vítězství 11.6 rozhodlo, že i pro sezónu 1977 
byla zachráněná II. liga.

Dařilo se žákům. A a B družstva se zúčastnila 
meziokresního přeboru Gottwaldovska, mezi 
osmi účastníky obsadila první dvě místa a druž-
stvo A ve složení Nováček, Mariňák, Doseděl, 
Fryčová zvítězilo přesvědčivým poměrem bodů 
37:5. B družstvo hrálo v sestavě Pěnička, Dufka, 
Válka, Fridrich, Knapíková. Prostějovští žáci se 
prosadili i na mistrovstvích jednotlivců. Okresní 
přebor vyhrál Mariňák a Fryčová, ta byla úspěš-
ná spolu s Nováčkem na meziokresním přebo-
ru. Karel Nováček se stal krajským přeborníkem 
mladších žáků, Mariňák se dostal do semifinále, 
krajskou přebornicí ve dvouhře a čtyřhře star-
ších žáků se stala Lysá. Ve dvouhře mladších 
žákyň se dostala Fryčová do finále a Knapíko-
vá se Štefkovou získaly třetí místo ve čtyřhře.

Oddíl tenisu TJ Železárny Prostějov byl po or-
ganizování dorosteneckém přeboru ČR v roce 
1974 pověřen v sezóně 1976 uspořádáním juni-
orského přeboru ČR. Nejvíce se na Hané dařilo 
Tomáši Šmídovi, ten vyhrál nejen dvouhru, ale 
s Průchou získal titul i ve čtyřhře. Hana Stracho-
ňová (MS Brno) byla nejlepší mezi juniorkami. 
Mimořádného úspěchu dosáhl Tomáš Šášek, 
který se probojoval do semifinále dvouhry.  
V prvním kole porazil Šášek tehdy šestnáctileté-
ho Ivana Lendla... 

Tenisté Prostějova byli také poprvé zařazeni do 
vrcholových a tréninkových středisek mláde-
že. V Přerově byli ve vrcholovém středisku Ro-
man Horník, v tréninkovém středisku mládeže  
Leona Lysá, Karel Nováček, nově pak navíc 
Hana Fryčová a Petr Mariňák. V prostějovském 
klubu se také začíná diskutovat o možnosti zřídit 
tréninkové středisko. „I když územně patříme 
do Jihomoravského kraje a v Brně jsou obě  

střediska zřízena, Přerov je pro nás daleko vý-
hodnější a přijatelnější,“ konstatoval na kon-
ci šestasedmdesátého roku předseda Alois  
Flašar. A šance na otevření střediska v Prostě-
jově? „Je otázkou, zda je otevření tréninkového 

střediska mládeže v našem klubu reálné. Jiho-
moravský tenisový svaz o našem zájmu ví, ale 
zatím nejsme schopni splnit nezbytné podmínky. 
Je to však úkol do příštích dvou let. To zname-
ná zajistit možnost celoroční přípravy, dostatek 
hodin v hale, posílit trenérské zajištění –  mít pro-
fesionálního trenéra a další kvalitní trenéry na 
plný úvazek. Zájem a chuť určitě máme.“ Navíc 
bylo v té době známo, že Český tenisový svaz 
v sezóně 1977 žádné nové tréninkové středisko 
mládeže neotevře, takže snaha prostějovských 
tenisových funkcionářů byla v tomto období 
marná.

Karel Nováček byl vyhodnocen neúspěšnějším 
tenistou oddílu za sezónu 1977. V Mostě vyhrál 
titul přeborníka ČSR ml. žáků a spolu se šumper-
ským Paštikou se probojoval do finále čtyřhry. 
Na mistrovství ČSSR mladších žáků v Přerově se 
dostal do semifinále dvouhry a opět s Paštikou 
získali titul ve čtyřhře. Nováček získal i titul kraj-
ského přeborníka ve dvouhře mladších žáků  
a s Mariňákem vyhrál čtyřhru. „Bylo to poprvé 
po dvaadvaceti letech a úspěších Jirky Zema-
na a Antonína Doseděla na Pardubické junior-
ce, co Prostějovák získal mistrovský titul. Přejeme 
Karlovi Nováčkovi hodně dalších úspěchů a je 
nám jasné, že se s ním brzy rozloučíme. Máme 
radost z toho, že se mu daří, že patří mezi nej-
větší naděje u nás, ale také dobře víme, že mu 
už nebudeme schopni zajistit takové podmín-
ky, aby v našem klubu dál tenisově rostl,“ říkal  
na hodnotící klubové schůzi předseda Alois 
Flašar.

Žákovský tým vyhrál zcela přesvědčivě krajský 
přebor, v další kvalifikaci prohrál s pozdějším 
mistrem ČSSR Slávií Plzeň. Neoficiálně tedy žáci 
obsadili v republice 5.- 8. místo. Také dvě další 
žákovská družstva bojovala úspěšně v mezio-
kresním přeboru Gottwaldov, B družstvo bylo 

čtvrté v I. třídě a C družstvo – nejmladší nadě-
je –  bezkonkurenčně vyhrálo přebor II. třídy.  
Dorostenci skončili na 5. místě v krajském  
přeboru Jihomoravského kraje II. třídy. Na  
poměrně slabším umístění mělo podstatný vliv 

„Bylo to poprvé po dvaadvaceti letech a úspěších  
Jirky Zemana a Antonína Doseděla na Pardubické 
juniorce, co Prostějovák získal mistrovský titul. Přejeme 
Karlovi Nováčkovi hodně dalších úspěchů a je nám 
jasné, že se s ním brzy rozloučíme. Máme radost z toho, 
že se mu daří, že patří mezi největší naděje u nás,  
ale také dobře víme, že mu už nebudeme schop-
ni zajistit takové podmínky, aby v našem klubu dál  
tenisově rostl.“

Alois Flašar, předseda klubu, 1977

Hana Strachoňová a Tomáš Šmíd 
vybojovali v Prostějově na juniorském 
mistrovství ČR tituly ve dvouhrách, 1976
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přeřazení nejlepších dorostenců – Horníka, Na-
vrátila a Lysé do týmů dospělých. V celostátním 
žebříčku starších žáků byl Nováček na 3. - 5. 
místě, Mariňák na 17. místě, Roman Horník byl  
v celostátních žebříčku dorostenců osmý.

Posilami A družstva byli Tomáš Šášek, který 
se vrátil z vojenské služby v Karlových Varech  
a dlouholetá ligová hráčka Miluše Ondrou-
chová, která dříve startovala za LTC Praha  
a Spartak Přerovské strojírny. Sestava Šášek, 
ing. Netopil, Doseděl, Horník, Bábek, Rédlová, 
Ondrouchová a Pavlesová měla být záru-
kou udržení v druhé lize, což se také potvrdilo  
a nebýt dvou smolných porážek 8:9, skončilo  
by třetí. Ing. Netopil se stal krajským přeborní-
kem, ve finále porazil Tomáše Šáška. Alena  
Pavlesová se probojovala do semifinále dvou-
hry a do finále čtyřhry s Evou Rédlovou. Za 
připomenutí stojí i veteránský úspěch. Na mi-
strovství ČSSR v Chrudimi se stal Šášek spolu  
s Hemerkou mistrem republiky ve čtyřhře  
a prohrál až ve finále dvouhry.

I v sezóně 1978 se mohl tenisový oddíl TJ Že-
lezárny chlubit výsledky staršího žáka Karla  
Nováčka, který se na přeboru ČR probojoval  
ve dvouhře i čtyřhře do semifinále. Nováček  
byl navíc oporou dorosteneckého týmu, který 
vyhrál bez porážky krajský přebor II. třídy. Druž-
stvo trénoval a vedl František Šášek. „Je vytvo-
řeno z našich starších žáků, kteří loni vyhráli 
krajský přebor a určitě má velkou perspektivu,“ 
hodnotil výsledky prostějovských nadějí na vý-
roční členské schůzi František Šášek. Nováček 
byl nejlepším starším žákem Jihomoravského 
kraje, Jiří Válka byl na žebříčku sedmý a Mari-
ňák osmý. V kategorii starších žaček byla Hana 
Fryčová na 3.- 4. místě. Také A družstvo se proti 
minulým sezónám výrazně zlepšilo, ve druhé 
lize skončilo na druhém místě a prohrálo jedi-
ný zápas, s vítězem skupiny Zbrojovkou Brno.  
Určitě týmu prospělo omlazení, hrály v něm dvě  
dorostenky Lysá a Březinová. 

Leona Lysá patřila ve své době mezi největší 
naděje prostějovského tenisu. Nejdříve začí-
nala jako krasobruslařka v TK Prostějov a do-
sáhla II. výkonnostní třídy. V deseti letech přišla 
na dvorce a pod vedením trenéra Františka 
Šáška brzy patřila mezi nejlepší ve své věkové 
kategorii. Vyhrála nejméně tucet celostátních 
žákovských turnajů a byla zařazena do tré-
ninkového střediska mládeže v Přerově. Když  
v šestasedmdesátém vyhrála čtrnáctiletá Leo-
na Lysá přebor Jihomoravského kraje starších 
žákyň ve dvouhře a čtyřhře, hovořilo se o ní 
jako o velké talentu. Dvakrát škoda, že její další  
tenisový růst zastavila nepříjemná nehoda na 
dvorci v Tišnově. Po vyléčení fraktury levé nohy 
pokračovala v tréninku a brzy si řekla o místo  
v prvním družstvu. 

Kvalitních výsledků dosáhlo v roce 1978 i B 
družstvo, které skončilo v silné konkurenci na 
druhém místě přeboru Jihomoravského kraje  
I. třídy. „Loňské druhé místo s tím letošním se 
nedá vůbec srovnávat, protože do naší třídy  
sestoupily Slavia Brno B a Sokol Šlapanice,“ říkal 
na hodnotící schůzi vedoucí družstva Miroslav 
Černošek. S oběma týmy prohrálo prostějovské 

béčko 5:6. „Škoda, v obou zápasech jsme po 
dvouhrách vedli 4:2. Navíc nám jednou chyběl 
Doseděl a ve druhém zápase Sedlář. Kdyby 
alespoň jeden z nich nastoupil, získali bychom 
titul přeborníka kraje,“ dodával Černošek.  
V roce 1978 se poprvé hovoří o možnosti  
výstavby nového sportovního areálu v prostoru 
za říčkou Hloučelou.

I v roce 1979 se v oddíle prosazuje co největší 
péče o mládež. Karel Nováček byl opět jasně 
nejúspěšnějším členem tenisového oddílu, získal 
titul přeborníka ČSR a ČSSR ve dvouhře, vyhrál 
krajský přebor ve dvouhře i čtyřhře, byl úspěšný 
na celostátních a výběrových turnajích. Přebor-
nicí Jihomoravského kraje dorostenek se stala 
Leona Lysá. Titul získal i Petr Novotník, který ve 
finále přehrál Mariňáka. Ten byl ve finále kraje 
s Nováčkem a spolu vyhráli čtyřhru. Mariňák, 
Gloc, Hruban, Navrátilová a Holubová byli  
zařazeni v tréninkovém středisku mládeže  
v Přerově, v přerovském vrcholovém středisku 
byl od 1. listopadu 1979 také Karel Nováček. 
Dorostenci vyhráli krajský přebor I. třídy, postou-
pili do finále a v něm porazili Moravskou Slávii 
Brno 6:5. Družstvo bylo citelně oslabeno o Karla 
Nováčka a Renatu Dosedělovou, kteří už hráli 
za B družstvo dospělých krajský přebor.

Právě Nováček byl nejúspěšnějším hráčem  
B týmu dospělých. „Při hodnocení činnost  
B družstva dospělých musíme vyzvednou sku-
tečnost, že šlo opravdu o omlazený celek, od-
vedlo ve všech utkáních dobrý výkon a splnilo 
požadavek - udržet se v soutěži,“ hodnotil na 
konci roku výsledky B družstva jeho vedoucí 
Miroslav Černošek. „Když si uvědomíme, že  
Fryčová s Dosedělovou přešly do družstva  
ze žáků a Nováček hrál za družstvo v žákovském 
věku, přičemž tito tři hráči tvořili plnou polovinu 
družstva a odehráli všechny utkání, můžeme 
sedmé místo považovat úspěch prostějovského 
tenisu.“ Na konci roku 1979 Miroslav Černošek 
skončil se závodní činností Miroslav Černošek  
a byl kooptován do výboru tenisového oddílu.

„Je otázkou, zda je 
otevření tréninkové-
ho střediska mládeže  
v našem klubu reálné. 
Jihomoravský tenisový 
svaz o našem zájmu 
ví, ale zatím nejsme 
schopni splnit nezbyt-
né podmínky. Je to 
však úkol do příštích 
dvou let. To znamená 
zajistit možnost celo-
roční přípravy, dosta-
tek hodin v hale, po-
sílit trenérské zajištění 
–  mít profesionálního 
trenéra a další kva-
litní trenéry na plný 
úvazek. Zájem a chuť  
určitě máme.“

Alois Flašar, 
předseda klubu, 1976
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Úspěch Petry Kvitové na US Open

110 let Gymnázia Jiřího Wolkera

Ocenění Jana Tesaře

Úspěšný Jan Hájek

Oslavy 110 let Gymnázia Jiřího Wolkera v prostějovském Národním domě.
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MÍSTO TŘÍDNÍ KNIHY NOTEBOOK začali použí-
vat na Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově, je 
prvním v kraji, kde učitelé absence a známky 
zapisují online a ne na papír. V Olomouckém 
kraji jde zatím o výjimečný projekt, ale napří-
klad Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově 
poskytuje rodičům v současné době on-line pří-
stup ke známkám a rovněž údajům o absenci.

JAN HÁJEK VYHRÁL BLACK FOREST OPEN  
v německém Freudenstadtu, challenger  
s dotací 35 tisíc dolarů + H, navíc byl nejlepší 
s Dušanem Karolem ve čtyřhře. Hájek byl na-
sazený jako trojka, jedničku měl německý da-
viscupový reprezentant Florian Mayer. V prvním 
kole porazil Hájek Vika 6:3, 6:1, ve druhém Ira 
Louka Sorensena 6:1, 6:1, ve čtvrtfinále Josepha 
Sirianniho z Austrálie 6:1, 6:1, v semifinále druhé-
ho nasazeného Daniela Brandse (GER) 6:3, 6:0  
a konečně ve finále po boji přehrál nasazenou 
čtyřku Francouze Laurenta Recouderca 2:6, 6:3, 
7:6(5). Ve čtyřhře Hájek s Karolem porazili ve  
finále slovensko-kanadskou dvojici Martin  
Kližan-Adil Shamasdin 4:6, 6:4, 10:5.

NA TURNAJI ITF ZENTIVA CZECH JUNIOR OPEN 
se probojoval Jiří Veselý (1993) do semifinále 
dvouhry a spolu s dalším hráčem TK AGROFERT 
Robertem Rumlerem (1993) do finále čtyřhry. 
Tyto výsledky zajistily Jirkovi Veselému poprvé 
umístění v první stovce žebříčku ITF 18. Jak hráli 
Veselý a Rumler ve dvouhře? II. kolo: Rumler – 
Wagner 7:6 (3), 6:3, Veselý – Štaubert 6:2, 6:1, III. 
kolo: Cecchinato (It.) – Rumler 6:1, 5:7, 6:0, Veselý 
– Plattes (Něm.), čtvrtfinále: Veselý – Mylokostov 
(Ukr.) 7:5, 6:3, semifinále: Heller (Něm.) – Veselý 
6:2, 0:6, 7:6 (5). A jak se Veselý spolu s Rumle-
rem dostali do finále čtyřhry? II. kolo: Rumler, 
Veselý – Cecchinato (It.), Plattes (Něm.) 6:1, 6:2, 
ve čtvrtfinále přehráli pár Broday (GBR.), Stjern 
(Švéd.) 6:4, 6:4, v semifinále dvojici Stachovskij 
(Ukr.), Steifelmayer (Rak.) 6:4, 6:1 a výsledek  
finále: Lutkowski, Smola (oba Pol.) – Rumler,  
Veselý 6:4, 6:2. 

PETRA KVITOVÁ PŘEDVEDLA NA US OPEN vyni-
kající výkon a jen pár míčů ji dělilo od postupu 
mezi posledních osm! V prvním kole porazila 
Rusku Kleybanovou 6:7(4), 6:3, 6:2, ve druhém 
Italku Garbinovou 6:1, 6:3 a ve třetím kole svě-
tovou jedničku Rusku Dinaru Safinovou 6:4, 2:6, 
7:6(5). „Je to má největší výhra v kariéře,“ říkala 
Petra Kvitová nadšeně po zápase. Sama prý 
byla v rozhodujícím třetím setu natolik soustře-
děná na svůj výkon, že si ani neuvědomila, že 
odvrátila tři mečboly soupeřky. „Vůbec si je ne-
pamatuji. Až brácha mi po zápase volal a říkal, 
že jsem byla minus tři mečboly. Byla jsem v ta-
kovém tranzu, že si je skoro nevybavuji. Tři kola 
na Grand Slamu jsou sice výborná, ale myslím si,  
že i osmifinále se dá hrát. S Janinou jsem  
naposledy v Estorilu prohrála, tak uvidíme. Tře-
ba bude taky rozklepaná,“ říkala Petra v New  
Yorku. Škoda, v osmifinále byla Belgičanka  
Janina Wickmayerová nad Petřiny síly – prohrá-
la s ní 6:4, 4:6, 5:7. Přitom ve třetím setu ze stavu  
2:5 srovnala Petra na 5:5. „Měla jsem brejkbol, 
abych vedla 6:5. Bylo jasný, že kdo vyhraje ten-
hle game, už asi získá celý zápas. Věřila jsem, 

když jsem to dotáhla na 5:5, že už to bude dob-
ré. Říkala jsem si: to bude jako se Safinovou.  
Bohužel to bylo rychlý, ale na druhou stranu.“ 

Jak se dařilo v New Yorku Berdychovi  
a Štěpánkovi? Tomáš prohrál ve třetím kole  
s Chilanem Gonzalesem 5:7, 4:6, 4:6 a Radek 
o kolo později s Djokovičem 1:6, 3:6, 3:6. Radek 
Štěpánek a Petra Kvitová postoupili na US Open 
poprvé v kariéře do osmifinále, Petra vyrovnala 
svůj nejlepší výsledek kariéry. Na Grand Slamu 
zatím došla nejdál loni na French Open, kde 
skončila v osmifinále. 

LUKÁŠ DLOUHÝ (TK AGROFERT PROSTĚJOV) 
vyhrál na US Open čtyřhru s Indem Leandrem 
Paesem, ve finále  porazili indicko-bahamskou 
dvojici Maheš Bhúpathí, Mark Knowles 3:6, 6:3 
a 6:2. Lukáš po dvou neúspěšných finálových 
pokusech konečně pozvedl nad hlavu trofej 
pro vítěze deblového grandslamového turnaje. 
Vítězové letos vybojovali druhý grandslamo-
vý titul, v červnu společně vyhráli na pařížské 
antuce Roland Garros. Šestadvacetiletý Lukáš 
konečně prolomil smůlu, která ho v posledních 
dvou letech na US Open provázela. Předloni 
totiž finále prohrál v páru s Pavlem Víznerem, 
loni neuspěl se svým současným parťákem 
Paesem. „Vyhráli jsme v jednom roce dva ze 
čtyř grandslamů v jeden rok, je to perfektní!“ 
uvedl Dlouhý na webu ATP Tour. „Jsme jako tým, 
hrajeme chytřeji a tohle je moje nejlepší sezo-
na,“ konstatoval o deset let starší Paes, který  
získal už šestý grandslamový titul ve čtyřhře.

MISTROVSTVÍ ČR neregistrovaných hráčů 
v tenise se konalo v polovině září v Prostějově. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 64 účastníků ze 
všech koutů Česka a také startovalo i několik 
rekreačních tenistů ze Slovenska. Ve finále čtyř-
hry se utkali domácí prostějovští hráči Jiří Ka-
dlec a Ladislav Sehnal se Slováky Kalinčikem 
a Abelem a vyhráli 6:4, 7:6. Souběžně s tímto 
turnajem probíhala i soutěž VIP tenistů, kde si 
pohár odnesli hráči TK Prostějov Michal Slavík 
a Aleš Hilčer.

STAROSTA PROSTĚJOVA JAN TESAŘ převzal  
z rukou ředitele Vojenského zpravodajství, bri-
gádního generála Ing. Ondreje Páleníka na 
půdě 601. skupiny speciálních sil Pamětní od-
znak vojenského zpravodajství. „Je to pro mě 
velká pocta a myslím, že i další důkaz toho, jak 
dobře funguje spolupráce mezi Městem Pros-
tějov a profesionálními vojenskými jednotkami, 
které zde působí,“ uvedl ke svému ocenění  
starosta Jan Tesař.

NA ME VOLEJBALISTEK měl Prostějov zastoupe-
ní v českém i slovenském týmu. Dres ČR oblé-
kala libero Markéta Tomanová, za reprezentaci 
SR vedenou koučem Miroslavem Čadou bo-
jovaly smečařky Solange Soaresová a Ivana 
Bramborová. V obou táborech se navíc obje-
vily i bývalé členky VK, například trenérka Táňa 
Krempaská, nahrávačka Michaela Jelínková či 
univerzálka Daniela Gönciová.

DUŠAN LOJDA SI PŘIPSAL 29 bodů na žebříč-
ku ATP za postup do semifinále dvouhry na  
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challengeru v Banja Luce (42.500 eur+H). V prv-
ním kole jasně porazil Laliče (BaH) 6:0, 6:0, ve 
druhém Španěla Ribu 7:6, 6:4, ve čtvrtfinále mu  
Nizozemec Middelkoop vzdal. V semifinále pak 
nestačil na Němce Reistera 2:6, 0:6.

PRVNÍHO ŘÍJNA se konal v tenisovém areálu 
u cvičné zdi za hotelem TENNIS CLUB zápis do 
tenisové školy. „Zveme všechny děti narozené 
2004 a mladší, které mají chuť zahrát si tenis,“ 
bylo napsáno ve zvacím letáčku. O tenisovou 
školičku se stará Ing. Müller a první titul mistrů 
ČR v minitenisu potvrzuje, že to dělá opravdu 
dobře.

JAROSLAV LEVINSKÝ POTVRZUJE své deblové 
kvality, na turnaji ATP v Kuala Lumpur (947.750 
USD) se spolu s Rusem Igorem Kunitsynem pro-
bojovali do finále čtyřhry! V 1. kole přehráli pár 
K. Beck, J. Kerr (SVK, AUS) 6:2, 6:4, ve čtvrtfinále 
dvojici R. Bopanna, A. Qureshi (Ind, Pak.) 2:6, 
7:6, 13:11, v semifinále pár S. Huss, S. Lipsky (AUS, 
USA) 3:6, 7:6, 10:3. Ve finále pak podlehli výbor-
nému polskému páru M. Fyrstenberg, M. Mat-
kowski 2:6, 1:6. Jaroslav stále dokazuje, že patří 
na okruhu mezi výborné deblisty.

STŘÍBRO NA MISTROVSTVÍ ČR DOROSTU druž-
stev získal v pražské Stromovce  tým TK AGRO-
FERT Prostějov. Prohrál až ve finále s týmem  
I. ČLTK Praha, bronzové medaile si odvezli mla-
dí reprezentanti TK Precolor Přerov. Co rozhod-
lo finálový duel? Že pro zranění nenastoupila 
prostějovská týmová jednička Robert Rumler  
a určitě jsme nečekali, že ve finále prohraje 
Chorvat Dino Marcan se štvanickým Vrňákem.
Jaké byly výsledky našeho týmu? Ve čtvrtfinále 
porazil TK NERIDÉ 6:3, v semifinále TK Precolor 
Přerov 7:2 a ve finále podlehl I. ČLTK Praha 4:5. 
Sestava TK AGROFERT? Dino Marcan (Chor.), 
Robert Rumler, Jiří Veselý, Radim Urbánek,  
Michal Kozelský, Jan Hradský, Marek Jaloviec, 
Martina Kubičíková, Klára Kopřivová a Mari-
eta Vágnerová. Kapitány týmu byli Jaroslav  
Machovský a Ivo Paštika.

JAK DOPADLA PŘÍPRAVA PROSTĚJOVSKÝCH 
ORLŮ? Bilance před začátkem sezony – deset 
vítězství a tři porážky… V posledním utkání před 
začátkem Mattoni NBL nastoupili proti polské-
mu celku SKS POLPHARMA Gdaňsk, který v ne-
dávném ročníku polské ligy vybojoval pátou 
příčku, a vyhráli těsně 63:61. V desátém roční-
ku Memoriálu Jacka Ponickiego obsadil BK  
Prostějov druhé místo.

VALNÁ HROMADA FAN KLUBU prostějovského 
basketbalu se konala na konci září ve Sport-
centru, probraly se organizačních záležitostí  
a fanoušci se také setkali s A týmem. Vše se 
postupně změnilo v zajímavou diskusi, ve kte-
ré došlo i na focení příznivců klubu s hráči  
v nových fanouškovských dresech. „Myslím si, že 
se setkání podařilo. Mezi hráči a fanoušky byl 
navázán vřelý, přátelský vztah a to je dobře pro 
obě zúčastněné strany,“ okomentoval na závěr 
setkání generální manažer Orlů Petr Fridrich.  

120 LET MORAVSKÉ ZÁPADNÍ DRÁHY si letos 
připomenul Prostějov. Zákon č. 129 Říšského 

zákoníku ze dne 11. července 1886 uvádí: „My, 
František Josef I., z Milosti Boží císař Rakouský, 
apoštolský král Jeruzalémský, král Uherský, Čes-
ký atd., dáváme firmě von Erlanger a synové 
ve Frankfurtě nad Mohanem právo ke stavbě 
železné dráhy z Prostějova na Plumlov, Konici,  
Moravskou Třebovou do Třebovic...“ 26. srpna 
1889 se uskutečnila slavnostní zahajovací jízda, 
od 1. září 1889 vlak jezdil po této trati již pod-
le pravidelného jízdního řádu. Denně jezdily  
v obou směrech dvě vlakové soupravy, jedna 
cesta trvala 4 hodiny a 12 minut. 13. září 1889 
byla tato trať využita pro velké císařské manév-
ry, kterých se zúčastnil sám arcivévoda Eugen. 

ŽÁCI ZŠ JANA ŽELEZNÉHO se stali vítězem II. 
ročníku cyklistických závodů, které se konaly 
v Kolářových sadech. Získali také Pohár měs-
ta Prostějova pro neúspěšnější školu. Tentokrát 
byl na programu, mimo již tradičního závodu 
chlapců a děvčat z 5. – 9. tříd, i závod nejmen-
ších cyklistů, předškoláků. Závod financovalo 
město Prostějov.

VYNIKAJÍCÍHO ÚSPĚCHU DOSÁHL český tým 
do 16 let na MS družstev, na Junior Davis Cupu, 
kterÝ se konal v Mexiku. V městě San Luis Potosi 
český tým ve složení Robert Rumler, Jiří Veselý 
(oba TK AGROFERT Prostějov) a Lukáš Vrňá-
k(I. ČLTK Praha) vybojoval bronzové medaile, 
v zápase o třetí místo porazil Francii 3:0. Oba 
hráči našeho klubu byli velkými oporami, ve 
skupině jsme přehráli Indii 3:0, Chile 3:0 a USA 
2:1. V semifinále ČR podlehla pozdějšímu mis-
tru světa Austrálii 0:3. Kapitánem byl náš Jaro-
slav Machovský. Jak dopadla naše skupina 
D? ČR– Indie 3:0 (Veselý – Jaya Prakaš 6:2. 6:3, 
Rumler – Singh 6:2, 6:3, Veselý, Vrňák – Nakkired-
di, Singh 6:3, 6:4), Indie – USA 0:3, ČR– Chile 3:0 
(Veselý – Verdugo 6:1, 6:0, Rumler – Ugarte 4:6, 
6:3, 8:6, Veselý, Vrňák – Lama, Ugarte 6:2, 6:2),  
ČR –  USA: 2:1 (Veselý – Giron 7:6 (3), 6:7 (9), 
6:3, Rumler – Fratangelo 3:6, 3:6, Veselý, Vrňák 
– Fratangelo, Gitron 7:5, 3:6, 6:3). Pořadí: 1. ČR, 
2. USA, 3. Indie, 4. Chile. Semifinále:  Austrálie – 
ČR 3:0 (Saville – Veselý 6:4, 6:2, Kubler – Rumler 
6:4, 7:5, Kubler, Saville – Rumler, Vrňák 6:3, 6:1),  
o bronz:  ČR – Francie 3:0 (Veselý – Bourgue 6:0, 
6:2, Rumler – Lescure 6:3, 5:7, 6:4, Veselý, Vrňák – 
Commin, Lescure 6:3, 7:6 (7).

FOTOGRAF JINDŘICH ŠTREIT byl 18. září prezi-
dentem České republiky Václavem Klausem  
v pražském Carolinu jmenován profesorem.  
Jindřich Štreit získal také oceněn v roce 2006  
v anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos 
v oblasti kultury. Vyučuje na Institutu tvůrčí foto-
grafie Filozoficko-přírodovědné fakulty v Opavě 
a na Filmové a televizní fakultě Akademie múzic-
kých umění v Praze, kde se v roce 2000 habilitoval  
a stal se docentem pro obor fotografie. V prů-
běhu října se konala v  kavárně Národního 
domu jeho již osmá výstava v Prostějově. Jin-
dřich Štreit patří v současné době mezi přední 
fotografy v Evropě, kteří se zabývají černobílou 
fotografií.

VOLEJBALISTY VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV 
se už podruhé zúčastnily prestižního turnaje ve 
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francouzském Istres, v zápase o bronz  porazily 
Drážďany 3:0. „Už tradičně sem přijíždějí vynika-
jící týmy a jsme rádi, že už s námi pořadatelé 
počítají,“ říkal v Istres kouč Miroslav Čada. „Byla 
to pro nás výborná prověrka před sezonou.“ 
V týmu chyběla jen Američanka Ogonna  
Nnamaniová, ta byla v době francouzského 
turnaje přijata jako členka volejbalové repre-
zentace v Bílém domě americkým preziden-
tem Barackem Obamou.

OSLAVY 110 LET GYMNÁZIA JIŘÍHO WOLKE-
RA se konaly na začátku října v prostějovském 
Městském divadle. Program připravili členové 
studentského divadelního souboru Point spolu  
s dalšími účinkujícími. Slavnostní atmosféru 
podtrhly dva křty – hudebního alba pěvec-
kého sboru Lery´s Cherries a knihy PROSTĚ.
JO.V TOMHLE MĚSTĚ ŽIJEM, která vznikla z pra-
cí studentů školy. Večerem provázeli „profe-
soři“Genius, v podání Miroslava Ondry a Loci 
(Aleš Procházka), kterým sekundoval Jiří Wolker  
(Robert Kozmík). Na pódium si profesoři zvali 
další slavné postavy z řad absolventů gym-
názia. Galavečer byl zakončen studentskou 
hymnou Gaudeamus Igitur, kterou zapělo celé 
divadlo. „Chtěl bych poděkovat Divadlu Point  
a kolegům za přípravu oslav. Byl jsem potěšen, 
že se slavnostního večera zúčastnili Martin  
Tesařík, hejtman Olomouckého kraje, Jan Tesař, 
starosta města Prostějova, Miroslav Černošek, 
jednatel společnosti TK PLUS a pan Jiří Vybíral. 
I jim patří mé velké poděkování,“ uvedl Michal 
Šmucr, ředitel Gymnázia Jiřího Wolkera. 

DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ se stejně jako 
v minulých letech zúčastnilo město Prostějov. 
Letos se u nás do této akce u nás zapojilo 322 
obcí, přihlášeno bylo 1052 nemovitých objektů 
a uspořádáno bylo 538 doprovodných akcí. 
Potěšil velký zájem o komentované prohlídky 
radnice, touto akcí bylo symbolicky zahájeno 
připomenutí oslav 100 let dokončení prostě-
jovské radnice, které vyvrcholí v červnu 2014. 
Nejvýznamnější mezinárodní ocenění v ob-
lasti památkové péče – Cenu Evropské unie 
pro kulturní dědictví Europa Nostra získalo 
také Muzeum umění Olomouc (MUO). Oskara  
v oblasti památkové ochrany mu byl udělen za 
sérii restaurátorských výstav a doprovodných 
katalogů, které v letech 2004 až 2008 dokumen-
tovaly obnovu významných památek z fondu 
starého umění na Moravě. Celkem 28 laureátů 
z 15 zemí vybrala odborná porota ze 140 při-
hlášených projektů z 24 států. Muzeum umění 
Olomouc je letos jediným oceněným z České 
republiky. 

DŮM NA PERNŠTÝNSKÉM NÁMĚSTÍ Č. 7 v Pro-
stějově, zvaný též Knížecí, byl rozhodnutím Ná-
rodního památkového ústavu ze dne 3. srpna 
2009 prohlášen Knížecí dům kulturní památkou. 
Ministerstvo kultury považuje Knížecí dům za 
dokonalý příklad moderní prostějovské archi-
tektury z konce 19. stol. 

JAN HÁJEK SE UŽ DÍVÁ DO STOVKY ATP, po 
startech na challengerech v Ženevě, Maner-
bio, Freudenstadtu, Trnavě a Tarragoně, stejně 

jako po úspěšné premiéře v Davisově poháru 
v Poreči se Jan Hájek představil na turnaji ATP 
ve Vídni. Na Bank Austria Tennis Trophy (574 
750 USD) vyhrál v prvním kole s Italem Seppim 
7:6(4), 5:7, 6:3, ve druhém sehrál vyrovnanou 
partii s Francouzem Monfilsem a prohrál ve 
třech setech 1:6, 6:2, 4:6. Jan Hájek určitě může 
být s letošní sezonou hodně spokojený, patřila 
rozhodně k nejlepším v jeho kariéře a výrazně 
se posunul na žebříčku ATP, kde mu k 2. 11. patři-
lo vynikající 102. místo! Radek Štěpánek ve Vídni 
podlehl ve čtvrtfinále pozdějšímu vítězi Meltze-
rovi 2:6, 2:6, předtím zcela jasně přehrál Poláka 
Kubota 6:4, 6:1 a Portugalce Gila 6:2, 6:3.

DUŠAN LOJDA BYL VE FINÁLE V SOULU, daři-
lo se mu na Samsung Securities Cupu (125.000 
USD + H) postoupil do závěrečného zápasu, 
ve kterém podlehl Slováku Lackovi, spoluhrá-
či z extraligového týmu TK AGROFERT 4:6, 2:6.   
V prvním kole Dušan porazil Američana A. Kuz-
něcova 6:4, 6:4, ve druhém mu nestačil Udom-
choke z Thajska 6:1, 2:0, skr., ve čtvrtfinále Lojda 
přehrál Inda S. Dev Varmana 6:4, 6:2 a v semi-
finále Američana I. Cooka 5:7, 6:4, 6:2. Body 
za finálovou účast ho v žebříčku ATP posunuly  
na 215. příčku.

VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV opět zvala do 
svých řad mladé zájemkyně o hru pod vysokou 
sítí. Děvčata, která se chtějí naučit základům 
volejbalu a pokračovat v jeho hraní třeba až 
do dospělosti, mohla přijít na trénink přípravky 
a po domluvě s vedoucí Danou Vlčkovou se 
zapojit do pravidelného hraní. 

FOTBALOVÁ HANÁ PROTI TENISTŮM nastou-
pila na závěr letošní sezóny. Haná Prostějov, 
účastník I.B třídy Olomouckého KFS hrál proti vý-
běru tenisové Moravy, v tomto týmu nastoupili 
i hráči, kteří jsou jinak stabilními členy áčka TJ 
Haná – mj. Novák, Mašík, Cibulec. Tenisté nako-
nec zvítězili 5:2, branky vstřelili Jaloviec dvě, Pí-
chal, Doseděl a O. Soukup. Za Hanou skórovali  
Konečný a Husařík.
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V TÝMOVÝCH SOUTĚŽÍCH, v Davisově poháru 
a ve Fed Cupu máme poloviční výhodu do-
mácího prostředí, české tenistky se představí 
v prvním kole elitní skupiny 6. – 7. února doma 
proti Německu, daviscupový tým po letošní vy-
nikající cestě až do finále pojede 5. – 7. března 
do Belgie. Fedcupový los se uskutečnil v Paříži 
v rámci Roland Garros, hrát se bude týden po 
Australian Open. „Los mě docela potěšil, je to 
jedna z těch nejlepších variant. Myslím, že určitě 
máme velkou šanci,“ řekla Lucie Šafářová. Sou-
časný německý výběr spoléhá na Sabine Lisic-
kou, Tatjanu Malekovou a Annu-Lenu Gröne-
feldovou. S Německem máme pozitivní bilanci 
4:1, naposledy zvítězily v Mannheimu Adriana 
Gerši, Ludmila Richterová a Eva Martincová. 
V případě postupu přes Německo by příští rok 
měly tenistky za semifinálové soupeřky letošní 
vítězky Fed Cupu Italky, nebo Ukrajinky. „S losem 
jsem spokojený především proto, že jsme se vy-
hnuli Srbkám, které mohou být velmi silné. Kdyby 
mi někdo před pár měsíci řekl, že půjdeme na 
Němky, byl bych nadšený. Od té doby se ale 
obě jejich hráčky hodně zlepšily. Na začátku 
příštího roku však může být všechno zase úplně 
jinak,“ řekl k losu v polovině roku kapitán Petr 
Pála. A hlas z německého fedcupového tábo-
ra? „Herně to bude těžké, ale schůdné,“ řekla 
k losu kapitánka německých tenistek Barbara 
Rittnerová. „Je to lepší než jet do Ruska, ale bo-
hužel to zase není domácí zápas,“ postěžovala 
si, že její tým bude hrát popáté z posledních 
šesti zápasů na dvorcích soupeřek. Letos Něm-
ky vyhrály v I. kole Skupiny II se Švýcarskem 3:2  
a v baráži o Světovou skupinu I porazily Čínu 
stejným poměrem. 

Český daviscupový tým byl při losování na-
sazený jako dvojka, Belgie i když na dvorci 
soupeře, je velice přijatelným soupeřem. „Je 
to příjemný los. Škoda, že nehrajeme doma, 
ale s Belgií se dá uspět i u nich. Mají sice čtyři 
dobré hráče, ale ze soupeřů, kteří byli na vý-
běr, je to nejlepší volba,“ konstatoval po losu 
vcelku spokojený kapitán Jaroslav Navrátil.  
V případě postupu do druhého kola bychom 
se utkali s vítězem duelu mezi Chile a Izraelem. 
Pokud bychom hráli s Jihoameričany, rozhodne 
o místě konání los. „Los je velmi přijatelný a do 
Belgie pojedeme jako favorité, ale na druhou 
stranu zůstáváme nohama na zemi. I když se 
nám teď daří, tak to neznamená, že automa-
ticky budeme vše vyhrávat,“ řekl po losování 
Radek Štěpánek. Jaká byla bilance belgické-
ho týmu v roce 2009? Ve čtvrtfinále Euroafric-
ké zóny porazila Belgie Polsko 4:1 a v baráži 
o Světovou skupinu Ukrajinu 3:2. Jaká je vzá-
jemná zápasová bilance v Davisově poháru? 
Celkově vedeme 7:3, poprvé jsme hráli v roce 
1921, v Praze jsme prohráli 2:3, naposledy jsme 
se s Belgií utkali v roce 2008 v Ostravě a zvítězili 
jsme 3:2.

OLOMOUCKÝ KRAJ POČTVRTÉ UDĚLÍ CENY v ob-
lasti kultury, tentokráte za rok 2009. „Otočíme-li 
se do krátké historie našich kulturních ceremo-
niálů, najdeme v nich opravdu hodně pracovi-
tých lidí, kteří svým působením v oblasti umění 
a kultury zářivě zviditelnili nejen náš region, ale 
i Českou republiku. V rychlé evropské a světo-
vé globalizaci je každý příkladný projev češ-
ství obzvláště záslužný a hodný ocenění,“ říkal 
před slavnostním večerem Ing. Martin Tesařík, 
hejtman Olomouckého kraje. Od začátku stojí 

Fed Cup: Německo doma

Davis Cup: Belgie venku

Počtvrté Ceny za kulturu
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za touto anketou marketingová agentura TK 
PLUS. „Rád bych poděkoval vedení Olomouc-
kého kraje za vstřícnost k této už tradiční an-
ketě, stejně jako všem obchodním partnerům, 
kteří nám pomáhají vytvářet podmínky k do-
konalé reprezentaci našeho regionu,“ dodá-
val  Dr. Miroslav Černošek, jednatel TK PLUS. 
Slavnostním večerem provázel už tradičně  
Marek Eben. „Když jsem před dvěma lety mo-
deroval předávání poprvé, říkal jsem si, jak 
dlouho tato tradice asi vydrží. Po přečtení no-
minací na dnešní večer vím, že olomoucká 
žeň je hojná,“ konstatoval loni. Stejnou otázku 
si položil i vedoucí odboru kultury a památ-
kové péče Krajského úřadu v Olomouci Jin-
dřich Garčic. „Minimálně deset let určitě. A za 
tu dobu přibude mnoho dalších významných 
děl i akcí a vyroste celá řada osobností.“ Ceny 
loni předávali mj. hejtman Olomouckého kraje 
Martin Tesařík, jeho náměstci, Karel Gott, Arnošt 
Lustig, Jiří Bartoška, jednatelé TK PLUS Miroslav 
Černošek a Milan Matzenauer. Před plným sá-
lem Moravského divadla převzalo skleněnou 
trofej, navrženou Radkem Váňou, deset osob-
ností. Do Dvorany slávy vstoupil varhaník An-
tonín Schindler, hudebník a organolog, který 
spoluzakládal Moravskou filharmonii. Zasloužil 
se o rekonstrukci varhan v chrámu sv. Mořice 
a je tvůrcem zvonkohry na olomouckém or-
loji a na dómu sv. Václava. Cenu osobnost 
roku v oblasti kultury převzal z rukou náměst-
ka hejtmana Olomouckého kraje Dr. Ivana  
Kosatíka restaurátor historických kočárů, zakla-
datel Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem  
a společnosti Mylord, Václav Obr. 

KDO SE STANE NEJLEPŠÍM SPORTOVCEM  
OLOMOUCKÉHO KRAJE? Anketa bude vyhlá-
šena už podeváté, od začátku jí marketingo-
vě zajišťuje agentura TK PLUS. Loni daly hlasy 
zástupců sportovních svazů, novinářů, starostů 
a zástupců kraje přednost veslařce Pavlíně Žiž-
kové před Tomášem Berdychem, který skončil 
druhý, třetí příčka patřila autokrosaři Ladislavu 
Hanákovi. Nejlepším juniorským týmem bylo 
mládí TK AGROFERT Prostějov, které vyhrálo na 
mistrovství České republiky všechny týmové ti-
tuly! Házenkářky DHK Olomouc obhájily prven-
ství jako nejlepší tým. Nejúspěšnější trenérkou 
byla vyhlášena Renáta Vrbová, která vycho-
vává svěřenkyně moderní a estetické gym-
nastiky ve Velkém Týnci. Nejlepším juniorem 
byl vyhlášen kanoista Michal Kučera, objevem 
roku je triatlonista Roman Kaniščev. Cenu Olo-
mouckého kraje získal fotbalista Rostislav Vác-
lavíček a Čestnou cenu olomoucká veslařská 
legenda Zdeněk Vičík. Potřetí se vyhlášení 
konalo v prostějovském Národním domě. Vy-
vrcholením slavnostního večera pak bylo pře-
dání sponzorských šeků mladým sportovcům 
Michalu Kučerovi a Romanu Kaniščevovi, kte-
ré podporuje Centrum individuálních sportů 
Olomouckého kraje (CISKO). Na závěr byly již 
předány humanitární šeky na podporu handi-
capovaných sportovců, jako každoročně byl 
u toho jednatel TK PLUS Mgr. Petr Chytil. Dva 
šeky po 5.000 Kč získali Eva Kacanu a Rostislav 

Pohmann, šek v hodnotě 10.000 Kč ještě ob-
držel Dětský domov Plumlov. Jak hodnotil an-
ketu hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin  
Tesařík? „Vzorů není nikdy dost a je dobře, že 
máme v Olomouckém kraji vynikající jednotliv-
ce a týmy, kteří uspěli nejen na šampionátech 
České republiky, ale i na mezinárodních mis-
trovstvích. A z pohledu sportovních vzorů – dá-
váme hodně finančních prostředků do volno-
časových aktivit dětí, mnohdy také do projektů, 
které by měly snižovat kriminalitu, ale opravdu  
jedny z nejlépe investovaných peněz jsou ty, 
které se dávají do sportu. Rád bych připome-
nul jedno pořekadlo, které platí pro všechny 
věkové kategorie – Kdo si hraje, nezlobí a sport, 
to je jedna velká hra.“

BK PROSTĚJOV hraje Středoevropskou ligu 
CELB, které se účastní týmy z České republi-
ky, Maďarska, Rakouska a Rumunska. V naší 
A skupině je obhájce loňského vítězství Alba-
comp Székesfehérvár a rumunský U-Mobitelco 
Kluž, do dalších bojů postupují dva nejlepší. 
Jak jsme vstoupili do soutěže? V prvním zápa-
se jsme vyhráli na palubovce aktuálně pátého 
celku maďarské ligy Albacomp Székesfehér-
vár 99:83, ve druhém Prostějovští Orli podlehli 
třetímu celku rumunské ligy CS U-Mobitelco 
Kluž 73:81. Odvety se hrají na začátku ledna.

VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV má na začátku 
roku před sebou nejdůležitější část sezony, dal-
ší zápasy Champions League budou rozhodo-
vat o tom, zda náš tým postoupí ze základní 
skupiny. Šestého ledna hrají prostějovské vo-
lejbalistky v Moskvě proti Dynamu Moskva, 13. 
ledna v Polsku s týmem Bialsko-Biala a zápasy 
ve skupině zakončí duelem s vynikajícím Fe-
nerbahce Istanbul.

POKRAČUJÍ TÝMOVÉ SOUTĚŽE, začínají halové 
tenisové šampionáty, rozjíždí se seriál turnajů 
ATP a WTA. Prostějovští Orli se budu snažit získat 
co nejlepší umístění před rozhodujícím play-off, 
stejně jako volejbalistky VK Modřanská Prostě-
jov. Halové mistrovství ČR starších žáků se bude 
konat v polovině února v Prostějově.
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