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TOMÁŠTOMÁŠBERDYCHBERDYCH
Berdychova grandslamová sezóna měla dva 

velké vrcholy, průměrný začátek a překvapi-

vě rychlý konec. V Melbourne skončil Tomáš 

ve druhém kole, pak přišlo výborné semifiná-

le na Roland Garros, senzační finále ve Wim-

bledonu a nenaplněné naděje v New Yorku 

na US Open. 

Berdychova grandslamová sezóna 2010

Australian Open

1. kolo: Haase 6:0, 6:3, 6:3, 2. kolo: Koroljov 4:6, 4:6, 5:7.

French Open

1. kolo: Aguilar 7:6 (7), 6:3, 6:1, 2. kolo: Berdych – Roger-Vasselin 7:5, 6:1, 6:4, 3. kolo: Isner 6:2, 6:2, 6:1, 4. kolo: Murray 6:4, 7:5, 6:3, 
semifinále: Söderling 3:6, 6:3, 7:5, 3:6. 3:6.

Wimbledon

1. kolo: Golubjov 7:6(5) 6:2, 6:2, 2. kolo: Becker 7:5, 6:3, 6:4, 3. kolo: Istomin 6:7(1), 7:6(5), 6:7(8), 6:3, 6:4, 4. kolo: Brands 4:6, 7:6(1), 7:5, 
6:3, čtvrtfinále: Federer 6:4, 3:6, 6:1, 6:4, semifinále: Djokovič 6:3, 7:6(9), 6:3, finále: Nadal 3:6, 5:7, 4:6.

US Open

1. kolo: Llodra (Francie) 6:7(3), 4:6, 4:6.
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TOMÁŠTOMÁŠBERDYCHBERDYCH

Žebříček ATP Tomáše Berdycha 

po turnajích GS 2010

Australian Open – 21. místo 

French Open – 13. místo 

Wimbledon – 8. místo

US Open – 7. místo



Berdychova grandslamová sezóna měla dva velké vrcholy, průměr-
ný začátek a překvapivě rychlý konec. V Melbourne skončil Tomáš  
ve druhém kole, pak přišlo výborné semifinále na Roland Garros,  
senzační finále ve Wimbledonu a nenaplněné naděje v New Yorku 
na US Open. 

Vraťme se napřed do Berdychovy grandslamové historie, poprvé 
se představil v roce 2003 na US Open, byl tehdy na 121. místě ATP, 
v prvním kole porazil Němce Behrenda (79. ATP), ve druhém prohrál  
s Argentincem Chelou (41.). Za první svůj Grand Slam si připsal na 
konto 22 500 USD. Jaké byly Berdychovy premiéry na dalších Grand 
Slamech? Na Australian Open 2004 porazil v prvním kole Francou-
ze Mahuta (95), ve druhém kole prohrál se světovou čtyřkou Ameri-
čanem Agassim. Tomáš byl tehdy na 116. místě ATP a prize money 
z Melbourne byly 21 372 USD. Na svém prvním Roland Garros v roce 
2004 prohrál Berdych v prvním kole s Srichaphanem z Thajska, prize 
money činily 15 334 USD. Ve Wimbledonu 2004 znovu Berdych pro-
hrál v prvním kole, přehrál ho Francouz Benneteau (80.). O rok pozdě-
ji od své grandslamové premiéry právě v New Yorku dosáhl Berdych 
do té doby svého nejlepšího výsledku na Grand Slamu, dostal se do  
4. kola. V prvním kole US Open 2004 přehrál Švéda Björkmana, ve  
druhém Fina Ketolu (277.), ve třetím Rusa Južného (38.) a ve čtvrtém 
kole nestačil na Němce Haase (45.). Berdychovi patřilo po US Open 

2004 na ATP 68. místo a připsal si 70 tis. USD. Jen na okraj, v roce 2004 
Berdych poprvé šokoval tenisový svět, na OH v Aténách porazil ve 
druhém kole světovou jedničku Rogera Federera.

Kdy přišly první pronikavější úspěchy Tomáše Berdycha na Grand Sla-
mech? Do čtvrtého kola se probojoval na Australian Open v letech 
2007, 2008 a 2009, na US Open v sezónách 2004, 2006 a 2007. Ale  
až v sezoně 2010 se Berdych poprvé prodral dál – na French Open  
se probojoval do semifinále a do finále Wimbledonu!

Změnil se Tomáš Berdych? „Rozhodně, zmoudřel, dospěl, ale že by to 
automaticky přineslo lepší výsledky a postup do první desítky, tak to ur-
čitě ne. Jen si vezměte tu obrovskou konkurenci. Tomáš se na začát-
ku srpna poprvé dostal na 7. místo ATP a na druhé straně Roddick zá-
pasil, aby se v Top Ten udržel, Amerika poprvé v historii neměla nikoho 
v první desítce! Vezměte si třeba Francouze Simona. Na začátku roku 
2009 byl šestý a dnes je někde vzadu, za čtyřicítkou a určitě, určitě ani 
on nepřestal pracovat. Vše je dnes hodně úzké spojení talentu, práce  
a štěstí. Tyhle tři záležitosti jsou ve sportovních kariérách nezbytné.  
A tak nyní musí mít Tomáš štěstí, aby nebyl zraněný a stále musí být 
hodně pracovitý. V každém případě je dnes Tomáš jiným hráčem –  

po stránce herní taktiky, ale znovu opakuji, ta konkurence je obrov-
ská,“ říká Miroslav Černošek, který od začátku stál za Tomášovou ka-
riérou. „Přechod do Prostějova bylo jedno z mých nejdůležitějších roz-
hodnutí v životě. Veškeré ty začátky a ten první skok byl tady. Kdyby se 
možná neudál, možná bych dnes profesionální tenis ani nehrál!“ něko-
likrát připomněl Berdych, který od roku 2009 spolupracuje s Tomášem 
Krupou, předtím osm let byl na okruhu ATP s Jaroslavem Navrátilem.

V případě Berdycha ukázal Černošek na toho pravého, ale ne 
vždycky se mu to podařilo. „Berdych je v našem snažení třešnička na 
dortu. Nechci připomínat vynikající kariéru Jirky Nováka, nebo to, co  
zatím dokázali Štěpánek, Šafářová či Kvitová. Ve své době byla  
výborná Petra Cetkovská, která se dostala hluboko do stovky WTA, ve 
14 a 16 letech byla první na světě, Tabara byl v 16 a 18 letech druhý, 
třetí na světě. Ale ne všechno nám vyšlo. Máme tu Konečného, který 
byl v osmnácti mistrem Evropy či Lojdu, ten vyhrál v osmnácti US Open, 
to se žádnému dalšímu Čechovi nepodařilo a dnes zápasí na ATP 
za dvoustým místem. Ale třeba se ještě zvednou a naplní očekávání, 
která jsme do nich vkládali. Tomáš to dokázal. Je jasné, že ne všichni  
talentovaní se dostanou až na vrchol, konkurence ve světovém teni-
se je ohromná a míst, kde se dá klopýtnout a zastavit se – je hodně.“ 

Sezonu 2010 završil Tomáš Berdych vynikající účastí na Turnaji mi-
strů v Londýně, na žebříčku ATP mu patří 6. místo, dostal se na něj  

18. října 2010! Z vynikajícího roku se do rekordních statistik určitě nej-
zlatějším písmem zapíše – wimbledonské finále. „Wimbledon je tur-
naj turnajů, vyhrát na All England Clubu je až cosi tenisově posvátné-
ho,“ říká Černošek. Loni seděl v čestné lóži podruhé, obě jeho návště-
vy mezi tenisovými celebritami se ale udály v naprosto rozdílné době. 
„Při té první v roce 1997 jsem toho o tenise ještě moc nevěděl, přijel 
jsem do All England Clubu a všechno bylo pro mě naprosto nové, pře-
kvapující. Mezi lety 1997 a 2010 se však událo hodně věcí – zápasy 
NHL, Zlatá tretra s Boltem, velké exhibice, úspěchy v Davisově poháru 
a finále v roce 2009 v Barceloně, prostě – podařilo se nám hodně pro-
jektů, které přinesly našim firmám věhlas. A když se podívám na začá-
tek, pamatuji si, jak jsem rodiče Tomáše přesvědčoval, aby šel k nám 
do Prostějova. Je to hráč našeho klubu, o kterého jsem se od začátku 
staral, o to víc bylo všechno pro mě emotivnější.“

Jak Černošek vnímal, že se v průběhu Wimbledonu začaly kolem  
Tomáše točit osobnosti, které navíc před časem prohlašovaly, že jako 
hráč nemá skoro žádnou perspektivu? „Považoval jsem to za poměr-
ně velkou nekorektnost, z úst pana Kodeše jsem mnohokrát slyšel  
a četl jeho názory, že Prostějov je hrobařem českého tenisu  

TOMÁŠBERDYCHTOMÁŠ

„V tenise jsou tři cíle, po kterých určitě touží každý tenista. Vyhrát Grand Slam, stát se světovou jedničkou 

a stát jako vítěz u Davisova poháru. U dvou cílů jsem byl hodně blízko a pokusím se o ně znovu.“

Tomáš Berdych, 2010  
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a připadalo mi zvláštní, že si najednou pan Kodeš začal ve Wimbledo-
nu přivlastňovat úspěchy prostějovských hráčů. Vystupoval jako ten, 
co jim radí, jako ten, co vždycky věděl, že Tomáš bude velkou hvěz-
dou, že Kvitová se také jednou prosadí na grandslamovém turnaji. 
Ale investice – lidské i finanční jsem do toho dával já a hlavně firmy,  
které jsem pro filozofii výchovy talentů v Prostějově získal. Ale nebyl  
to jen pan Kodeš, který se takto ve Wimbledonu choval.“

Přemýšlel jste o důvodech, co nejen jeho k takovému chování ved-
lo? „Beru to jako nekorektnost a neslušnost, asi to není závist, protože 
tihle lidé jsou úspěšní a bohatí. Přivlastňovat si úspěchy a podíly na 
těchto úspěších mi připadá opravdu hodně nekorektní, když navíc 
vím, jak se tito lidé vyjadřovali a ještě vyjadřují o českém tenise – Tomá-
še a Petru považovali nějaký čas za neperspektivní. Pamatuji si, jak se 
v roce 2003 při Berdychově daviscupové premiéře nechal pan Kodeš 
slyšet, že Tomáš na tuto soutěž nestačí…“

Myslíte si, že se tenhle klubový úspěch ve Wimbledonu dá ještě ně-
kdy překonat? „Spíše ne, aby dva tenisté z jednoho klubu uspěli na 
tak slavném turnaji? To se dá překonat velice obtížně. Pevně však vě-
řím, že se jednou dočkám a Tomáš vyhraje nějaký Grand Slam, moc 
bych mu to – a nakonec i sobě – přál. A je to pro mě také určitá  

vnitřní satisfakce, že má práce a také finance nepřišly nazmar. A je 
také třeba podtrhnout úžasnou podporu Českého tenisového sva-
zu talentům a osobně si velmi vážím filozofie pana Kaderky, který má 
ve svém programu péči o talentovanou mládež na jednom z prvních 
míst,“ dodává Černošek.

Jak to všechno začalo? Po Australian Open 2010 prohrál Berdych 
s Roddickem ve čtvrtfinále v San Jose, byl ve čtvrtfinále v Memphi-
su, nestačil na Gulbise, pomohl v Davisově poháru porazit Belgii. Pak  
přišla jarní americká série – Indian Wells a porážka s Nadalem ve 
čtvrtfinále a vynikající výkon v Miami. „Je pravdou, že Tomáš měl prv-
ní půlku sezóny výrazně lepší než tu druhou, ale mnohdy jsem měl po-
cit, že se z jeho porážek dělají spíše senzace, ale nebyl to jen on, kdo 
nedokázal udržet vynikající výkony po semifinále Paříže a finále Wim-
bledonu. Zažil jsem turnaj v Miami, na nich třeba porážku Djokoviče  
s Olivierem Rochusem v prvním kole a Tomáš se právě tam probojo-
val do finále,“ říkal Černošek. Jakou sérii předvedl Berdych v Miami? 
V prvním kole De Bakker, ve druhém Zeballos, pak Federer, ve čtvrt-
finále Verdasco, v semifinále Söderling a až ve finále porážka s Rod-
dickem. V osmifinále se Tomáš utkal s Federerem, v posledních osmi 
duelech se vždycky radoval Švýcar. V rozhodujícím tie-breaku vedl 
Berdych 5:4 a měl výhodu podání. Federer zápas otočil a za stavu  

6:5 měl mečbol. Pak však přišly Berdychovy vítězné forhendy a Fede-
rerův aut. „To vítězství jsem moc potřeboval,“ říkal v Miami Berdych. 
„Všechno je o sebedůvěře, jak moc si člověk věří. To je v rozhodujících 
okamžicích zápasu hodně důležité,“ říká Berdych. „A když se vám ne-
podaří dotáhnout dobře rozehraný zápas do konce, tak to vždycky 
zanechá stopy na psychice a moc složitě se na nepovedené zápa-
sy zapomíná.“

Po semifinále na Roland Garros a těsné porážce se Söderlingem,  
přišlo vynikající finále Wimbledonu. Podruhé za sebou v sezoně pora-
zil Federera a poprvé v kariéře Djokoviče. Škoda, že Tomáš nedotáhl 
do vítězného konce zápas s Federerem o pět neděl později ve čtvrt-
finále turnaje v Torontu. Ke třetí výhře v řadě nad Federerem měl teh-
dy hodně blízko, v rozhodujícím setu vedl 5:2, ale nakonec prohrál 
v tiebreaku. Kdyby se mu to podařilo, asi by neprohrál na US Open 
v prvním kole a třeba bychom hráli finále Davisova poháru… Ale to 
jsou jen dohady, v každém případě Berdych se stoprocentním sebe-
vědomím patří mezi nejlepší na světě!

Na druhou stranu je třeba připomenout, že Tomáš Berdych nevyhrál 
v sezóně 2010 žádný turnaj a nad některými výsledky experti krouti-
li hlavou. Že ve své hvězdné sezóně prohraje v Pekingu s Němcem  

Michaelem Berrerem, ve Stockholmu s Jarkko Nieminenem či v Basile-
ji s Němcem Tobiasem Kamkem, ne, to opravdu nikdo nečekal. Stejně 
jako jeho výkon v pátečním zápase s Tipsarevičem v semifinále Davi-
sova poháru proti Srbsku…

„Samozřejmě, i Tomáš měl problémy po vynikajícím finále Wimbledo-
nu, únava, přemotivovanost, najednou se na něj díval celý tenisový 
svět a Tomáše rozhodně na ten obrovský mediální tlak nebyl dostateč-
ně připravený. Přiznejme, nebyl prvním, kdo po těch fantastických vý-
sledcích začal klopýtat… Ne, není třeba se tím zabývat, teď je důleži-
té, aby byl dokonale připravený na týdny, kdy bude zapotřebí letošní 
body v příštím roce obhájit,“ dodává Miroslav Černošek.

Berdychova sezona měla fantastickou tečku – probojoval se do Tur-
naje mistrů. Splnil si tím oba cíle, které si před sezonou dal. „Tím prvním 
cílem bylo vrátit se do elitní desítky a druhým probojovat se na závě-
rečný turnaj do Londýna,“ prohlásil na tiskové konferenci v Prostějově, 
která proběhla těsně před odletem do Londýna. 

Jako první Čech se po osmi letech kvalifikoval mezi osm nejlepších 
tenistů světa, moc expertů mu nevěřilo. Prohrál s Djokovičem, přehrál 
Roddicka a vzdoroval Nadalovi. „Na Turnaji mistrů dokázal, že jasně 
patří do světové špičky,“ uzavírá Černošek.

„Je jasné, že žebříčkem už se nebudu nahoru posouvat tak rychle. Čeká mě těžká obhajoba získaných 

bodů, takže je složité dávat si cíle z pohledu umístění na žebříčku ATP. Chtěl bych si ale zase za rok zahrát 

na závěrečném Turnaji mistrů. Když se na něj kvalifikuji, budu moc spokojený.“
Tomáš Berdych, 2010  
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Tak už jste všem určitě popřáli. V třeskutých holomrazech jsme si 
podávali ruce a říkali věty o zdraví, spokojenosti a úspěšných příš-
tích měsících. Věřme, že mnohdy to bylo upřímné, i když doba je 
stále více neupřímná a plná závisti. Přiznám se, i proto jsem kaž-
dý den přece jen opatrnější, sám sebe trochu varuji, že bych ne-
měl křídla až moc roztahovat. Pak ale vždycky najdu sílu – udě-
lat něco nového, jinak, pokusím se hledat nevyšlapanou cestu. 

Máme za sebou úspěšný rok. Naše firma TK PLUS stála i loni za 
prospěšnými projekty, nechci všechny vyjmenovávat, abych 
na nějaké nezapomněl, ale přiletěli Lendl, Borg, Wilander, spo-
lu s Boltem velké atletické hvězdy a mnozí další, tenisový UniCre-
dit Czech Open patřil k nejlepším v posledních letech, volejbalist-
ky hrají Champions League, basketbalisté EuroChallenge Cup, 
rmladí kralují českému tenisu, daviscupový tým málem nahlédl 
do finále, Berdych je šestý na světě a Petra Kvitová se senzačně 
probojovala do semifinále Wimbledonu. Mnohé z našich akcí zvi-
ditelnily naše město i kraj. A je určitě dobře, že se zákonitě vrací-
me ke kořenům, snažíme se udělat radost nejbližším i proto, že je 
příjemné dívat se do očí, rozzářených třeba i malým štěstím. 

Přiznám se i ke své radosti. Splnil jsem si dávný sen, o kterém jsem 
začal přemýšlet před dvaceti lety. Bylo to tehdy určitě bláznivé, 
ale chtěl jsem jednou se-
dět v čestné wimbledon-
ské lóži a dívat se na te-
nistu či tenistku, které 
jsme vychovali v našem 
klubu. Věřte, na tu prv-
ní loňskou červencovou 
sobotu se zapomenout 
nedá, i když to nakonec 
Tomášovi proti Nadalo-
vi nevyšlo. Ale byl to nád-
herný zážitek a nevadilo 
mi, že jsem na něj musel 
tak dlouho čekat.

Na druhé straně je zvlášt-
ní, že ve chvílích největ-
ší spokojenosti si člověk 
vzpomene na to, co se 
mu nepodařilo. Kdy jsem se ve své dosavadní manažerské ka-
riéře zatím cítil nejhůř? Je to už více než patnáct let, když na mě 
při kauze Martina Hingisová zaútočil pan Kodeš. Bylo to opravdu 
nedůstojné a neobjektivní. On dopředu věděl, za jakých podmí-
nek Martina občanství získala, sám projevil zájem, aby ho měla. 
Vadilo mi – to neupřímné farizejství. Když potřeboval, že by v čes-
kém drezu mohla za nás hrát Fed Cup a cítil, že by se mohl jako 
tenisový prezident opájet českou týmovou slávou, bylo vše v po-
řádku. Když začala kauza kolem české extraligy, postavil se proti 
mně. Tehdy jsem pocítil nepřízeň mocných, kteří práskli za sebou 
dveřmi, a zůstala po nich jen kupa závisti. 

Někde jsem četl, že nejsou beznadějné situace, jsou jen lidé bez 
naděje.

Tak co, pokusíme se splnit to, co jsme si přáli? 

Miroslav Černošek, 
jednatel TK PLUS

P.S.: Středověký politolog Niccolo Machiavelli před více než pěti 
sty lety dokonale popsal filozofii moci a životních postojů. „Nejde 
o to, jaké by věci měly být. Jde o to, jaké jsou,“ řekl.  Tak to vidíte, 
máme šanci vůbec cosi změnit? V každém případě se snažme 
na smutné příběhy zapomenout a dívejme se dopředu hodně 
otevřenýma očima. Snažím se o to, a mám na to sílu…

JAROMÍR JÁGR

VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV

ADVANTAGE TENNIS

IV. ČTVRTLETÍ

8

48

32

66

24 ZLATÝ KANÁR 2010

28

62

44

46

VEČER MISTRŮ A MEDAILISTŮ

HISTORIE

APLAUS 2010

NIKE JUNIOR TOUR

1. SK PROSTĚJOV

EXTRALIGA 2010

BK PROSTĚJOV

NHL PODRUHÉ

CO PŘIPRAVUJEME

22

40

56

36

72

PODEVÁTÉ

OSM TROFEJÍ DO PROSTĚJOVA!

PROSTĚJOV VSTUPUJE DO VELKÉHO TENISU

HUMOR ZACHRAŇUJE

PODRUHÉ S KOLUMBEM

ÚSPĚŠNÉ FOTBALOVÉ NADĚJE

NAPÍNAVÉ SEMIFINÁLE

NEDOKONČENÁ POHÁDKA

ORLI VLÉTLI DO POHÁRU

NEJLEPŠÍ V EVROPĚ

FED CUP, DAVIS CUP, CENY ZA KULTURU

POTŘETÍ STEJNÁ EVROPA?

VÍTĚZNÝ NÁVRAT

KVITOVÁ-WTA, ÚSPĚŠNÝ ROK TK PLUS
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„Všechno na světě je možné. Pokud do toho dáš srdce, vůli a bojuješ.“

Jaromír Jágr po zisku zlatých medailí na MS 2010



Nikdy se nedá odpovědět na otázku, kdo stál a stojí za hvězdnou kariérou Jaromíra Jág-
ra. Určitě rozvážný táta s trpělivou mámou, celá jeho rodina, trenéři, kteří mu odmalička 
pomáhali, hokejové Kladno, obětaví lidé v Pittsburghu a všude jinde na jeho zámořských 
štacích. Spoluhráči se vyjmenovat nedají, protože za jménem Mario Lemieux by jich byla 
dlouhá řada.   

Nesmí se zapomenout obětavého Jirku Hrdinu, který mu pomohl v pittsburghských začát-
cích, na Luboše Čužáka Ryse, zlaté ruce docenta Koláře, vnímavého Mariana Jelínka,  
na lidi kolem JÁGR Teamu, na Vencu Bartoše. 

Každá z žen, která byla delší čas v jeho blízkosti, určitě musela poznat, že má vedle sebe 
velkého kluka, který ze všeho a ze všech nejvíc miluje hokej. To je jeho celý svět.

Kdo se k němu někdy dostal blíž, to ví.

Ale jinak – Jarda je prostě nás všech.

JAROMÍR
JÁGRJÁGR
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Do hokejového světa se Jaromír Jágr vydal 
z Hnidous u Kladna. Za mantinelem moc ka-
marádů neměl, hrával se staršími kluky a s nimi 
si neměl o čem povídat. Na ledě odmala pa-
třil k nejlepším a neustále to chtěl dokazovat. 
Bylo dobře, že měl za zády chytrého a rozváž-
ného tátu, říká se, že jeho tátovi bolavá kole-
na nedovolila stát se králem hokejového Klad-
na a tak chtěl, aby se to podařilo jeho synovi. 
Od začátku však táta Jágr patřil i k jeho nej-
větším kritikům a třebaže byl Jaromír mezi kluky 
jasně nejlepší, hledal cesty, aby byl ještě lepší.  
Jaromír hrál za žáky kladenských Pracovních 
záloh, trenér Beran mu dával hodně volnosti,  
říkal mu – dej dva, tři góly a pak si hrej, co chceš. 

Plzeňský trenér mládeže Jaroslav Liška jednou 
tátovi poradil, aby Jaromír začal posilovat – ale 
jen váhou svého těla, jen to, co sám unese.  
S dřepy a kliky začal Jaromír hodně brzy, udě-
lal jich najednou šest set, kliky přidával později 
a zastavoval se kolem šedesátky. V osmi si den-
ně zapisoval více než tisíc dřepů a stovku kliků. 
,,Když se ohlížím zpátky, musím přiznat, že prá-
vě jim vděčím za svou sílu a stabilitu. Pro brus-
lení potřebujete hlavně sílu, zvláště když se od-
rážíte z hran jako já,“ vzpomínal Jágr. Kliky ho 
prý moc nebavily, připadalo mu důležitější – mít 
silné nohy, navíc sílu v rukou získával i tak, že 
pomáhal s vidlemi tátovi na poli. Běhal, jezdil 
na kole do největších kopců, a když mu táta 
svařil ze starých trubek hokejovou branku, vysí-
lal na ni tisíce střel. Sílil, hrával se staršími kluky, 
ale stále naslouchal radám svého táty. Později  
mockrát zdůrazňoval, že talent je málo, že je 

třeba mít zapálené rodiče, kteří jsou v začátku 
sportovních kariér nejdůležitější.

V dorostu přestoupil Jágr z PZ Kladno do konku-
renčního Poldi a v šestnácti letech nakoukl do 
nejvyšší české soutěže. Sezonu 1987-1988 ode-
hrál ještě za starší dorost, stále více však pošil-
hával po dresu ligového Kladna. Když do něj 
přešel jeho spoluhráč David Čermák a on se 
pořád trápil v dorostu, dokonce začal přemýš-
let o přestupu. V té době se navíc ozvala s váž-
nou nabídkou pražská Sparta, ale že by měl  
vyměnit kladenský dres? Ne, to nikdy nepřichá-
zelo v úvahu!

Bylo mu patnáct a poprvé oblékl reprezentační 
dres v turnaji šestnáctiletých, i když byl v nomi-
naci jen jako náhradník. V prvním zápase proti 
Finsku se dostal na led až v poslední třetině, ale 
i to mu stačilo, aby dal branku a ještě dvě mohl 
přidat. V druhém zápase proti Rusku ho nepří-
jemně zranil Kozlov, noha se dlouho neléčila, 
nakonec ale všechno dobře dopadlo. „Když 
je člověk mladý, tak na nějaké zranění vůbec 
nemyslí, má pocit, že se mu nemůže nic stát.“

Premiéru v kladenském áčku měl v lednu 1988, 
stále mu bylo patnáct, hrál načerno, v soupis-
ce jeho jméno chybělo – pro ten zápas se jme-
noval Zdeněk Hrabě. Dal „pod pseudonymem“ 
svůj první dospělý gól, za týden – opět v utaje-
ní – pomohl porazit výběr Japonska 5:2 a popr-
vé v životě dostal za svůj hokej peníze, do kap-
sy si mohl strčit sto padesát korun… V lize byl  
v dresu Kladna jen dva roky, odehrál devade-
sát zápasů a získal v nich 77 bodů.

Nedokončená pohádka

Jedno říjnové odpoledne před čtyřiceti lety mi Ota Pavel vyprávěl, proč se 
rozhodl napsat Pohádku o Raškovi. „Víte proč? Aby to dobře skončilo, proto-
že všechny pohádky na světě mají dobrý konec,“ říkal mi. A tak si Češi v jeho 
lyžařské pohádce přečetli, jak si malý Jirka Raška jednou přinesl domů  
z hokynářství sud od slanečků, bouchl do něj frenštátskou pěstí, vzal si z něj  
dvě prkýnka, udělal z nich lyže, připevnil je na boty řemínky i špagáty a začal  
lyžovat. A vyhrával. Když se blížila olympiáda v Grenoblu, zašel prý k tetičce 
Pravečkové, co měla u chalupy spadlý jasan. Řekla mu, ať si z něho udělá 
lyže na olympiádu. Navečer je měl hotové a na nich pak Raška slavně zvítězil.

Nabídnu vám začátek jiné pohádky. Na zamrzlém kladenském rybníku  
Čabárna, při silnici mezi Švermovem a Brandýskem se objevil tříletý Jaromír 
Jágr. Nejprve si na ledě vykračoval na hliníkových nožích, pak měl šlajfky, 
brusle na kličku. Našel je pod stromečkem o Vánocích v pětasedmdesátém,  
a když se na nich objevil na kladenském zimním stadiónu, kluci se mu smáli. 
Kanady, opravdové brusle, dostal o rok později. 
Do hokejové přípravky začal malý Jaromír chodit dřív než do školy a bylo mu 
šest, když nastoupil za čtvrťáky proti týmu SONP Kladno. „Během utkání se tre-
nér Íbl táty ptal, proč už nechodím do sportovní školy, ta však tenkrát začína-
la od třetí třídy. A táta mu říkal, že chodím teprve do první. Íbl na něj chvíli kou-
kal a pak ze sebe vypravil: To je neuvěřitelné,“ napsal Jágr ve svém životopise. 

V pohádkách nemusí být všechno pravda, ale vždycky má správný konec.  
Ta o Jaromíru Jágrovi ještě pokračuje a určitě jednou dobře skončí.
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Zářivý talent Jaromíra Jágra nemohl uniknout 
skautům NHL a bylo jasné, že se jeho kladen-
ské hokejové dny krátí. Skauti ho v roce 1990 za-
řadili v draftu na páté místo, z našich byl před 
ním na druhém místě Petr Nedvěd. První draft 
se konal z popudu bývalého prezidenta Nati-
onal Hockey League Clarence Campbella  
v roce 1963 v Montrealu a v roce 1990 byl na  
draftu rekordní počet Čechoslováků, celkově 
patnáct nadějných hokejistů! Draft se konal  
v B. C. Place ve Vancouveru a 16. červen 1990 
rozhodl o Jágrově kariéře v NHL. 

Chtěl do Philadelphie nebo Pittsburghu. Na 
draft do Vancouveru letěli i táta s mámou.  
Generální manažer Pittsburghu Penguins Craig  
Patrick oznámil trochu zkomoleně Jágrovo jmé-
no, Jaromír objal mámu a tátu, vyskočil na pó-
dium a oblékl si dres s tučňákem. První si teh-
dy vybíral Quebeck, pak Vancouver, po nich 
Detroit, Philadelphie a pak přišla chvíle Craiga  
Patricka. Ukázal na Jágra a tím všechno začalo…

„Vůbec mě v té chvíli nenapadlo, že bych 
v Americe pak tak dlouho žila. Ani na ten draft 
jsem nechtěla! S manželem jsme tam posílali  

jeden druhého... Ale pak nás mile překvapil 
Pittsburgh, který Jaromíra získal – jejich generál-
ní manažer viděl osmnáctiletého kluka, který ne-
umí anglicky, a tak hned zařídil večírek pro čes-
kou a slovenskou komunitu. Řekl – vyberte si ro-
dinu, která se vám zamlouvá, a my zařídíme, aby 
se u ní Jaromír cítil jako doma. Já s ním měla 
zůstat taky – alespoň pro začátek,“ vzpomínala 
na začátky svého syna v NHL paní Anna Jágro-
vá. Od začátku měla v Pittsburghu přezdívku – 
Mama Jagr. Prý na ní přišli hokejoví novináři, Ja-
romír hrál v Pittsburgu deset let a ona byla snad 
na všech jeho domácích zápasech. Vždycky 
stála za svým synem, měla pro strach uděláno, 
s manželem měli podobný osud. Její otec, suko-
vitý šumavský sedlák nevstoupil do JZD a skon-
čil ve vězení. Na Kladensku si pak našla muže, 
mají dvě děti – Jitku a o šest let mladšího Jaro-
míra. Když se vydal dobývat svět NHL, pomáha-
la mu, stála za ním, vždycky byla na blízku a na-
bídla pomocnou ruku. V Pittsburghu, Washing-
tonu, New Yorku…

Jágr měl na začátku zámořské kariéry ohrom-
né štěstí, sešel se v jednom klubu se svým vel-
kým idolem Mario Lemieuxem, jedním z nejlep-
ších hokejistů NHL. Pittsburgh Penguins vyhrál 
dvakrát za sebou v letech 1991 a 1992 Stanley 
Cup a Jágr byl u toho! To byl hvězdný začátek! 
Tučňáci ve finále porazili Minessotu Nord Stars 
4:2 na zápasy. Po boku legendárního Maria  
Lemieuxe Jaromír herně rostl a byl velkým pří-
slibem do dalších sezon. Právě proto mu ve-
dení Penguins věnovalo co největší pozornost,  
experti brzy poznali, že na ledě v Pittsburgu jez-
dí příští král NHL. I Jirku Hrdinu z Calgary Flames 
nasmlouvali, aby Jágrovi pomáhal sžít se s no-
vým prostředím. Následující rok Pitsburgh doká-
zal titul obhájit a Jágr se na tom podílel velkou 
měrou, především v play-off, do kterého si při-
nesl famózní formu. Jeho sólo ve finálové sé-
rii proti Chicagu Blackhawks bylo označeno 
za branku roku, Tučňáci vyhráli 4:0 na zápasy!  
Určitě si Jágr při pohárových oslavách nepo-
myslel, že se mu to už nikdy znovu nepodaří. 
„Na to jsem nikdy nemyslel, hokejový život jsem 
měl před sebou, a že jsme získali Stanley Cup mi 
tehdy přišlo, tak nějak samozřejmé.“ 

Pittsburgh považoval Jágr za svůj druhý domov, 
začátky však neměl jednoduché. Neuměl an-
glicky tak, aby rozuměl všemu, co se v kabi-
ně řeklo. Stýkalo se mu, snad denně opakoval 
Němcovým – české rodině, u které v Pittsbur-
ghu bydlel – že chce jet domů. Až časem se 
ukázalo, jak chytré bylo rozhodnutí generální-
ho manažera Patricka angažovat v Pittsburghu  
Jiřího Hrdinu, ten Jaromírovi opravdu hodně po-
mohl. Jágr však získával díky svým výkonům na 
ledě i větší sebevědomí za mantinelem, stáva-
la se z něj osobnost a začas měl sílu zastat se  
i svého parťáka v týmu Martina Straky, který je o 
necelých sedm měsíců mladší než Jágr. ,,Když 
jsem přijel do Pittsburghu, tak jsem uměl anglic-
ky akorát ahoj. Na zimák jsem chodil poslední, 
abych nikoho neviděl, připadal jsem si jako bl-
bec. Psychicky jsem byl na dně a volal domů, že 
bych se chtěl vrátit. Máma říkala, abych se na 
to vykašlal, ale táta byl rezolutní. Neštvi mě, ce-
lej život jsme nic neměli, a když si můžeš vydělat 
nějaký peníze, tak to zabalíš? To bych snad ani 

Jak je vlastně těžké žít s Jaromírem Jágrem? Nemá 
vždycky veselou náladu, bývá pod tlakem, kritizují 
ho. „Sama nevím, jak bych se dokázala vypořádat 
s takovou dávkou stresu, která se na něj denně valí. 
Snažím se pro to mít pochopení. Na druhou stra-
nu, když má dobrou náladu, umí rozdat víc rados-
ti než kdokoli jiný.“

Inna Puhajková, 2009
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nemohl jít s chlapama na pivo, jak bych se sty-
děl! Koukej tam zůstat,“ vyprávěl Martin Straka 
o svých začátcích v NHL. Brzy se z něj stal jeden 
z nejlepších hráčů NHL, svou zámořskou kariéru 
zahájil v roce 1992 právě v Pittsburgu Penguins, 
kde strávil s přestávkami celkem devět let. Me-
zitím si krátce zahrál v týmech Ottawy Sena-
tors, New York Rangers a Florida Panthers, byl 
ve zlatém Naganu i při titulu mistrů světa v roce 
2005. Začátky v NHL nejsou pro nikoho na světě  
lehké…

Začátkem devadesátých let Luboš Rys, kte-
rému všichni říkají Čužák, jel za Jágrem do 
Hnidous s prosbou, aby mu podepsal něja-
ké fotky pro kamarády. Hned si s Jardou pad-
li do oka. Rys hrával za Kladno, pražskou Slavii,  
Beroun, VTJ Mělník, Slaný a německý EHC  

Frankfurt, rozumí hokeji a dlouhou dobu do-
provázel Jágra na jeho zámořských štacích. 
Vždycky byl a je dobrou duší a rozdává kolem 
sebe optimistickou náladu. On také seznámil 
Jágra s Marianem Jelínkem. Bylo to v létě 1994, 
v Mariánských Lázních se konala hokejová ško-
la a Luboš Rys namluvil Jágrovi, že je tam sou-
středění ženské hokejové reprezentace a že by 
tam měl být a tam ho také představil Marianu 
Jelínkovi. „Ještě mu nebylo třicet, ale už pěkně 
šedivěl. Nevypadal však, že by měl nějaké sta-
rosti. Naopak, působil klidně a okamžitě jsem 
poznal, že hokeji rozumí. Marian výrazně změnil 
můj hokejový, a vlastně i ten nehokejový život. 

Stal se mým kamarádem a do značné míry i uči-
telem,“ vzpomíná Jágr na první setkání s Jelín-
kem. „Hrozně moc mě zaujalo, co věděl Marian 
nejen o hokeji, ale i o lidském těle. Zajímal se to-
tiž o sport i z jiné stránky, z hlediska psychologie. 
Od začátku tvrdil, že se jen těžko hledají cesty, 
jak trénink zkvalitnit či jak zvýšit jeho objem. Tady 
velké rezerv nejsou. Co je ale naprosto nepro-
bádané, je lidská psychika, která se na výkonu 
sportovce výrazně podílí.“

S Marianem Jelínkem pak v posilovně trávili 
hodně času. Nezvedali bezhlavě činky, o kaž-
dém cviku přemýšleli. Jelínek byl také u koře-
nů JÁGR Teamu, fantastické party hokejistů 
NHL, kteří se pravidelně v létě připravují, aby na 
předsezonní kempy odjeli za oceán v nejlep-
ší kondici. „S Marianem jsme trávili hodně času 

nad různými záhadami. Často jsme si také poví-
dali o vesmíru, ten mě vždycky zajímal. Četl jsem 
několik knížek od von Dänikena a kladl jsem si 
podobné otázky jako on. Jak se tady mohly ty 
záhadné jevy vyskytnout? Přímo jsem hltal kni-
hy o astronomii, o černých dírách, snažil jsem 
se pochopit, jak se dá změřit rychlost světla, 
proč vznikají a zanikají hvězdy. A stále víc jsem 
přemýšlel o lidské psychice, i o tom, kde vlast-
ně bereme energii k překonávání překážek  
a koneckonců také soupeřů. Vždy jsem měl po-
cit, že mám něco v sobě, co mi pomáhá, co 
mě ovlivňuje. Hledal jsem to v různých věcech, 
proto jsem se třeba zajímal i o UFO. Věřil jsem 

„Jarda Jágr je pro mě jednou z největších spor-
tovních osobností, kterou jsem kdy poznal, a vše je  
o to cennější, že má v sobě obrovské češství, oce-
ňuji na něm i zvláštní suchý humor, který ho dělá 
hodně zajímavým. Prožil jsem s ním krásné chvíle, 
byl jsem s ním několikrát nejen v New Yorku, stej-
ně jako v Pittsburghu. Byl a je naprosto přirozený při  
setkání s obchodními partnery, kteří stáli za naší 
spoluprací s JÁGR Teamem a věřte, že to není  
samozřejmé. Byl a je na našich akcích vždycky 
uznávanou celebritou. Poznal jsem mnoho men-
ších sportovních hvězdiček, které si myslely, že se  
kolem nich točí svět a po několika letech se pro-
padly do neznáma. Jarda je geniální svým hoke-
jem, přirozený svou člověčinou a nenahraditelný 
jako Čech, který proslavil naši zem.“

Miroslav Černošek



13

ve vyšší sílu, v nové energie, cítil jsem, že je ko-
lem mě nějaký anděl strážný,“ vzpomínal Jágr 
ve svém životopise. „Jsem těmto věcem hodně 
otevřen a myslím, že mám v určitých směrech 
schopnosti, které nemají jiní. Nebo o nich nevě-
dí. Jsem přesvědčen o tom, že společnost či ži-
vot, který žijeme, mohou za to, že se tyto schop-
nosti v lidech blokují a my rozvíjíme něco úpl-
ně jiného, než bychom měli. Možná také přece-
ňujeme jeden smysl. Když něco nevidíme okem, 
máme pocit, že to neexistuje. Pevně věřím  
v nějaký šestý smysl.“ 

Marian Jelínek byl dlouhý čas jednou z hlav-
ních osobností JÁGR Teamu. Jak on se díval na 
roli Jágra v tomto projektu? Jak vnímal názo-
ry, ti za Jágrem jsou jen pěšáci, kteří se zúčast-
ňují zajímavých akcí? „Napřed bych řekl – kdo 
neuznává, že Jaromír Jágr je nejlepším hokejis-
tou Čech a jedním z nejlepších na světě, je ješi-
ta. To znamená – ano, je to postaveno na jmé-
ně a osobnosti Jaromíra Jágra. Na druhé stra-
ně i Jaromír Jágr ze svého hlediska velice dob-
ře ví, stejně jako všichni v JÁGR Teamu, že pou-
ze s Jaromírem Jágrem by JÁGR Team neexis-
toval. To znamená, je tu určitá symbióza vztahů  
a řekl bych – JÁGR Team je obraz z obrázko-
vých skládanek, z puzzlí a Jaromír Jágr je tou 
puzzlí ve středu. Ale bez těch puzzlí okolo by 
ten obraz nikdy nebyl kompletní,“ říkal Marian 
Jelínek v roce 2005. 

V Pittsburghu strávil Jágr spoustu krásných let, 
byl v té době králem hodnocení NHL. Hart  
Trophy pro nejplatnějšího hráče NHL získal Jágr 
v roce 1999 a třikrát skončil druhý (2000, 1998, 
1995). Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího 
hráče NHL vyhrál pětkrát, z toho čtyřikrát v řadě 
1995 a 1998 – 2001, čímž se stal čtvrtým hráčem, 
jemuž se podařilo vyhrát tuto trofej minimálně 
ve čtyřech po sobě jdoucích sezónách – jako 
Wayne Gretzky, Phil Esposito, Gordie Howe  
a pátým, jenž ji vyhrál minimálně pětkrát, před 
ním to byli Wayne Gretzky, Mario Lemieux,  
Gordie Howe a Phil Esposito. Dvakrát po sobě 
vyhrál Lester B. Pearson Awards pro nejplat-
nějšího hráče NHL podle volby hokejistů (1999, 
2000), čímž se stal pátým hráčem, který ji ob-
hájil, před ním se do statistik takto zapsali Guy  
Lafleur, Marcel Dionne, Wayne Gretzky a Dominik 
Hašek. V sezoně 1998-1999 se stal prvním čes-
kým hokejistou, kterému se na dresu v NHL ob-
jevilo kapitánské C. A v předposlední sezoně 
1999-2000, kterou za Penguins odehrál, získal už 
svou čtvrtou Art Ross Trophy, určenou pro nej-
produktivnějšího hráče NHL. Jágr sice říkal, že 
by klidně v Pittsburghu zůstal do konce svojí ka-
riéry, jenže pak se změnil trenér, ten přišel s jinou 
týmovou filozofií. Sezona 2000-2001 byla pro  
Jaromíra Jágra v týmu Pittsburghu Penguins po-
slední, nádherný hokejový čas trval jedenáct 
let a najednou skončil. 

O ničem jiném se před startem sezóny 2001-
2002 tolik nehovořilo, jako o přestupu Jaro-
míra Jágra. V létě 2001 Jaromír po jedenácti  
letech v jednom klubu změnil působiště. Zá-
jem o českého útočníka mělo několik klubů, 

všem ale nakonec vypálil rybník Washington 
Capitals. Smlouva, kterou uzavřel pětinásob-
ný majitel Art Ross Trophy se zámožným vlast-
níkem týmu Tedem Leonsisem, původně zněla 
na osm let. Washington věřil, že je Jágr dovede 
mezi kandidáty na Stanley Cup. Všechno ale 
bylo jinak, tým se potýkal v neustálých perso-
nálních tahanicích. V sezoně 2002-2003 se Ca-
pitals dostali do play off, nepřešli ale dál přes 
Tampu Bay.

Třiadvacátého ledna 2004 už bylo jasné, že 
Jágr odchází z Washingtonu do New York  
Rangers výměnou za Ansona Cartera. New 
York Rangers byl třetím klubem Jágra v NHL. 
Prakticky celé jeho dva a půl leté působení 
ve Washingtonu si většina expertů myslela, že 
do New Yorku měl odejít už z Pittsburghu, jenže 
manažera Rangers Sathera předběhl washing-
tonský šéf George McPhee. Jednání s Ran-
gers pak bylo složité, největším problémem byl  
Jágrům jedenáctimiliónový roční plat a taky  
v Rangers složitě hledali hráče na výměnu. 
„Doufám, že je to poslední dres, v němž se před-
stavuji,“ řekl Jágr, když se poprvé ve washing-
tonském drezu představil v ottawské hale Corel 
Centre. „Jsem typ člověka, který nemá rád změ-
ny. Ale Washington mě chtěl prodat. Tak jsem 
rád, že jsem někde, kde o mě stojí,“ říkal Jágr 
v prvních dnech na novém působišti. Rázem se 
stal největší hokejovou atrakcí věčně hučícího 
Manhattanu. Přitom začátek v novém klubu ne-
byl oslnivý, ze tří zápasů po přestupu z Washing-
tonu Jágr dva prohrál. Ale Jágrovi se od prv-
ních chvil v Rangers líbilo. „Nic není problém. 
I Wayne Gretzky prohlašoval, že Rangers jsou 
nejlepší organizací v NHL. Doufám, že odtud už 
nikam nepůjdu.“ Byt nehledal, bydlel nahoře 
v hotelu Southgate Tower naproti Madison 
Square Garden na Sedmé avenue. Netrvalo 
dlouho a Jágr patřil mezi největší celebrity New 
Yorku. „Tady mě za čtyři dny znají víc, než ve 
Washingtonu za dva a půl roku.“ A jak vzpo-
mínal na angažmá ve Washington Capitals?  
„Začal jsem si tam víc vážit věcí, které jsem  
dříve považoval skoro za samozřejmost. Třeba 
každého vítězství, předtím v Pittsburghu jsme  
vyhrávali a postupovali pořád. Život se musí 
brát, jaký je.“ V proslulé Madison Square Gar-
den na něj čekalo spousta známých tváří,  
z Pittsburgu se znal s Kasparaitisem nebo Ko-
valjovem, v New Yorku působili další Češi Holík,  
Ručinský, Hlaváč a Nedvěd.

Začátek sezóny 2004-2005 přináší nekoneč-
né vyjednávání mezi majiteli klubů a hráč-
skou asociací o nové kolektivní smlouvě,  
nakonec k dohodě nedošlo a očekávaná  
výluka postihla celou sezonu. Hráči z NHL se  
začínali postupně přesouvat do Evropy, Jágr 
odehrál sedmnáct zápasů v dresu HC Rabat 
Kladno a v listopadu kývl na nabídku sibiřské-
ho Avangardu Omsk, ten s Jágrem v sestavě 
nakonec obsadil čtvrté místo. Jágr se stal nej-
produktivnějším hráčem play-off a Omsku také 
pomohl vyhrát Turnaj evropských mistrů Su-
per Six, když gólem v prodloužení rozhodl fi-
nále proti finskému Kärpätu Oulu. Blížil se také 
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světový šampionát, Češi ve finále porazili Ka-
nadu a Jágr spolu s Jiřím Šlégrem se stal čle-
nem prestižního Triple Gold Clubu, ten sdružuje  
hráče, kteří vyhráli všechny tři hlavní hokejové 
turnaje – Stanley Cup, OH a MS.

Hokejový svět však toužil po NHL, v sezoně  
2005-2006 Rangers posilují, na Manhattan při-
cházejí Straka s Průchou, ale stejně končí už 
v prvním kole play-off s týmem New Jersey.  
Jágrovi až v posledních zápasech sezóny unik-
nou dvě nejcennější individuální trofeje Hart 
Trophy a Art Ross Trophy… V sezóně 2006-2007 
je hlavní posilou Rangers Brendan Shanahan, 
trojnásobný vítěz Stanley Cupu a navíc jeden 
z nejlepších beků NHL Michal Rozsíval. Jágr 
poprvé jako kapitán dovedl Jezdce podruhé  
v řadě do play-off, tým Atlanty vyřadili Rangers 
poměrně snadno, ve druhém kole jim však  
zavřel dveře k dalšímu postupu tým Buffalo  
Sabres. V roce 2007-2008 se Jágr v New York 
Rangers trápil, v základní části nastřílel nej-
méně branek v kariéře, navíc se mu nepoda-
řilo splnit podmínky k uplatnění opce pro an-
gažmá v Rangers v následující sezoně. Tým  
i tak postoupil do play-off, ale ve druhém kole 
skončil s Pittsburghem. Pak už Jágr jen čekal na 
dohodu s Glenem Satherem, generálním ma-
nažerem New York Rangers, ten se neozval  
a od 1. července 2008 se Jágr stal nechráněným  
volným hráčem… 

V neděli 4. května 2008 se Jaromír Jágr zatím 
naposledy zapsal do historických statistik NHL. 
Hrál se šestý zápas konferenčního semifiná-
le Stanley Cupu mezi Pittsburghem Penguins  
a New York Rangers, v čase 66.20 obránce  
Penguins Hall Gill zastavil Jágra a za necelou 
minutu Marián Hossa vstřelil vítězný gól, který 
rozhodl o postupu Penguins. 

Pátek 27. června 2008, půl páté odpoledne, 
do kongresového sálu v prostějovském Hote-
lu Tennis Club přišel Jaromír Jágr s Miroslavem  
Černoškem, začala tisková konference a všich-
ni s napětím očekávali, že kladenský odchova-
nec a olympijský vítěz z Nagana vyřkne klub, 
za který bude v nadcházející sezoně hrát.  
Svého kapitána by rádi udrželi v New Yorku 
Rangers, lukrativní nabídku mu chtěl předložit  
ruský Omsk a šestatřicetiletý nejproduktivněj-
ší Evropan v historii NHL stále nevěděl, kam  
povedou jeho kroky. Pokud by se se rychle  
nedomluvil na kontraktu, od 1. července jako 
nechráněný volný hráč by mohl zvažovat  
i nabídky z ostatních klubů NHL. Jágrovi tehdy  
30. června končila sedmiletá smlouva, uzavře-
ná ještě ve Washingtonu, původně na 11 milio-
nů dolarů ročně. Po výluce v NHL v roce 2004-
2005 klesl jeho příjem podle nové kolektivní 
smlouvy mezi NHL a hráčskou asociací NHLPA 
na 8,36 milionu dolarů. Rangers, kteří jeho kon-
trakt převzali od Capitals, z něj platili 4,94 milio-
nu dolarů, zbytek mu doplácel tým z Washing-
tonu. Roční opce tehdy nevstoupila v platnost, 
protože Jágr, olympijský vítěz z Nagana, mis-
tr světa z Vídně z roku 2005 a dvojnásobný ví-
těz Stanley Cupu nenaplnil několik potřebných  
výkonnostních podmínek. 

„Byl bych rád, abych už měl jasno, protože teď 
je všechno mnohem složitější. Opravdu nevím, 
kde budu v příští sezoně hrát. Jeden den to vy-
padá, že budu hrát v Evropě, jeden den zase,  
že v NHL. Vážně nevím,“ říkal Jágr na začátku 
tiskové konference. „V průběhu kariéry jsem zjis-
til, že nejlepší hokej hraju, když je na mě tlak. 
Když je tým založený na mně a hodně se ode 
mě očekává. V té chvíli jsem pokaždé hrál nej-
lepší hokej. Chtěl bych jít do mužstva, kde mi 
dají důvěru a kde řeknou: je to tvůj tým, budeš 
hrát to a to a spoléháme na tebe. Chci ukázat, 
že ještě můžu a umím hrát velký hokej na vysoké 
úrovni. To bude pro mě nejdůležitější, jít do muž-
stva, kde budu mít stoprocentní podporu vede-
ní, trenérů i spoluhráčů.“ Jak se tehdy Jágr cítil? 
Jedna z největších hvězd NHL a stále nevěděl, 
kde bude hrát. „Na tohle jsem nebyl nikdy v ži-
votě zvyklý, nikdy jsem nebyl v takové nejistotě, 
kdy se musím rozhodovat, kam půjdu. Teď jsem 
v nejistotě, v rozpacích. O každém kroku pře-
mýšlím. Ale až po čase zjistíte, jestli to byl dob-
rý krok, nebo špatný. A nikdy nevíte, jaké by to 
bylo, vydat se tím druhým směrem. Byl bych rad-
ši, kdybych se nemusel rozhodovat, ale nic jiné-
ho mi nezbývá. Je to velice složité. Snažím se to 
vymyslet do podrobností, abych neudělal něja-
kou chybu. Nikdo jiný mi neporadí, budu se mu-
set rozhodnout sám.“ A co mu tehdy radili rodi-
če? „Říká se: jdi za srdcem. Máma říká, že mi ra-
dit nebude, což je rozumný, abych to potom na 
ní nesvedl. A když se zeptám táty, tak vám řek-
nu, jaká bude jeho odpověď: Zůstaň doma a už 
nikam nechoď!“

Dva měsíce poté, co Jaromír Jágr odehrál svůj 
poslední zápas v NHL (zatím poslední?), pode-
psal 4. července 2008 smlouvu s ruským týmem 
Avangard Omsk. Do služeb sibiřského klubu se 
upsal na dva roky s jednoroční opcí. V sezo-
ně 2008-2009 Omsk postupuje do play-off, kde  
v prvním kole senzačně poráží lídra základ-
ní části z Ufy. Ve druhém kole již ale, bohu-
žel, nestačí na silnou Kazaň. O rok později je 
Omsk opět v play-off, ale neudělá ani první 
krok a prohrává s týmem Nižněkamsku. Obje-
vují se hlasy, že by se přece jen mohl vrátit zpět 
do NHL, ale Jágr si s Omskem plácl i na sezo-
nu 2010-2011.

Co bude dál? „Chci hrát hokej, dokud to 
půjde,“ říká Jágr.

V pohádkách nemusí být všechno prav-

da, ale vždycky má správný konec. Ta 

mockrát přečtená o Jaromíru Jágrovi ješ-

tě pokračuje a určitě jednou dobře skončí.

Pohádky jiný – než dobrý konec – nemají…

Jaromír Jágr 
o zlatém Naganu 

„Pro mě to všechno zname-
nalo velkou osobní satisfak-
ci. Věděl jsem, že se mi poda-
řilo zrušit reprezentační klet-
bu. Až dosud jsem měl pověst 
hráče, kterému se v repre-
zentaci nedařilo. Pravda, ani  
v Naganu jsem nedomino-
val jako v NHL, ale herně se 
mi dařilo. Hlinka pochopil, co 
potřebuji, a často mě nechal 
hrát i ve dvou řadách. Hodně 
jsem bránil, a všechnu svou 
energii jsem věnoval ve pro-
spěch družstva. Bylo mi jed-
no, kolik dám branek. Hlavní 
byl tým. Měl jsem pocit, že od 
téhle chvíle už nikdo nemůže 
mé reprezentační starty zpo-
chybnit. Hrozně mě to těšilo. 

Rusové měli dobrý tým, ale 
my jsme si porážku nepřipouš-
těli. Hašan znovu držel čisté 
konto, a když se od modré 
trefil Svoboda, bylo rozhod-
nuto. Získali jsme zlato!

Další chvíle si už moc nepa-
matuji. Při hymně jsme se dr-
želi za ruce a vlastně jsme si 
to celé ani neuvědomovali.

V Praze oslavy vyvrcholily. 
Myslím si, že tolik lidí na žád-
né reprezentační mužstvo už 
nikdy čekat nebude. Moc si 
toho nepamatuji. Byl už jsem 
hrozně unaven a pořád se mi 
chtělo spát. Vnímal jsem však 
davy lidí na Evropské třídě, 
když jsme tudy projížděli auto-
busem z letiště. Rovněž si pa-
matuji zastávku u preziden-
ta Havla a samozřejmě Staro-
mák. A co mi nejvíce utkvělo 
v paměti, bylo asi to, že jsem 
si celou dobu říkal: „Dávej po-
zor, nic takového se už v živo-
tě nebude opakovat. Tohle 
není nanečisto.“

Má léta v Pittsburgu (vlastní  
životopis), 2001
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 Miroslav Černošek o Jaromíru Jágrovi
„S Jardou Jágrem jsem navázal první kontakty v době, kdy nám byla nabídnuta spolupráce  
s týmem hvězd NHL. Pak jsem byl za ním v Pittsburghu, ta návštěva se uskutečnila díky kontaktům 
prezidenta ČTS Ivo Kaderky, byli jsme tam společně s ním a Frantou Kreuzem. Bylo to tehdy veli-
ce příjemné, Jarda byl kamarádský, rostl ve velkou osobnost. Pamatuji si na neobyčejnou vstříc-
nost jeho maminky, byli jsme také za ním v jeho domě na kraji Pittsburghu, na jeho zápasech  
v Mellon Aréně, která byla ve své době nejstarší v NHL. Jeli jsme se také podívat na trénink,  
prošli jsme si halu a bylo zajímavé číst si pamětní tabulky na zdech, že tam ve čtyřiašedesátém  
vystupovali legendární Beatles, Elvis Presley nebo Frank Sinatra.“

Říká se, že právě Mellon Aréna byla místem, kde se Jágrovi nejvíce dařilo a gól z června 1992 
při finále Stanley Cupu kdy dokázal přelstít tři hráče Chicaga a pak bekhendovým blafákem 
překonat brankáře Belfoura se dodnes považuje za jeho nejkrásnější a také nejtroufalejší gól. 
V roce 2000 v této hale dal týmu New York Rangers čtyři góly a tenhle rekord už nikdy nezo-
pakoval. „V době naší první návštěvy bylo Jaromírovi šestadvacet, byl už rekordmanem statistik 
NHL a hlavně už byl držitelem dvou Stanley Cupů. Byl plný sebevědomí, NHL z něj udělala cha-
rismatickou osobnost, prostě zúročil všechno, co se doma naučil. Měl vynikající základy, rodiče 
a hlavně táta ho vedli cílevědomě dopředu, maminka mu vždycky zajišťovala dokonalé záze-
mí. Ta ho tiše a bez gest vedla životem, jak to jen mámy dovedou. Ale nezbytnou cílevědomost, 
touhu prosadit se měl Jarda v sobě a NHL mu k tomu dala stoprocentní šanci. S Jardou jsem 
se pak setkal mockrát – ať to bylo v Americe nebo na našich akcích a vždycky se choval ne-
jen jako stoprocentní profesionál, ale i jako usměvavý a vstřícný kamarád. A samozřejmě je tu  
i naše spolupráce s JÁGR Teamem. Navázali jsme s ním a osobně s Jardovou velice osobní 
vztahy a jsme rádi, že jsme touto cestou prošli. A taky si pamatuji, jak jsme házeli na koš, který 
stál v Pittsburgu za jejich domem na Appletree Drive a jak měl Jarda obrovskou radost, že nás  
porazil. On je prostě vítězný typ.“

Jaromír Jágr po dlouhých letech působení v NHL přestoupil do Avandardu Omsk a nemohl být 
hvězdou pražské premiéry NHL v roce 2008, za kterou stála Černoškova firma Česká sportov-
ní. V O2 Aréně se tehdy představily celky New Yorku Rangers a Tampy Bay Lightning. „Bylo mi 
to tehdy líto. Hodně nám v přípravě našeho projektu pomohl, dokonale zná zákulisí NHL, moc-
krát jsem se s ním radil. Byl jsem přesvědčený, že on bude tou hlavní osobností, kolem které se to 
bude v Praze točit. Život však přináší změny a jediné co jsem tehdy mohl, bylo – popřát Jardovi 
hodně štěstí v novém angažmá.“

JAROMÍR JÁGR
15. února 1972.

Současný klub: Avangard Omsk od roku 2008.

Zámořská kariéra: Pittsburgh Penguins (1990–2001), Washington Capitals (2001–2004), New York 
Rangers (2004–2008).

Sezon v NHL: 17.

Individuální trofeje: Hart Trophy, nejužitečnější hráč ligy, 1999, pětkrát Art Ross Trophy, vítěz ka-
nadského bodování, 1995, 1998–2001), třikrát Lester B. Pearson Award, nejužitečnější hráč ligy dle  
hlasování hráčů, 1999, 2000 a 2006, vítěz české ankety Sportovec roku 2005, devítinásobný držitel 
Zlaté hokejky, 1995, 1996, 1999, 2000, 2002, 2005–2008.

Člen prvního All Star Teamu NHL: 1995, 1996, 1998–2001, 2006. 

Člen druhého All Star Teamu NHL: 1997. 

Člen NHL All Rookie Team: 1991.

Týmové trofeje: zlato z OH Nagano 1998, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu 1991, 1992, dvojnásobný 
mistr světa 2005, 2010, bronz ze ZOH Turín 2006.

Rodina: svobodný, přítelkyně Inna Puhajková.

Výdělky v NHL: 98 038 851 dolarů (v přepočtu asi 1,8 miliardy korun).

Jen Havel, Gott, Klaus a Svěrák před Jágrem
Celonárodní anketa Největší Čech, kterou v roce 2005 pořádala Česká televize, volila největ-
ší osobnost naší historie i současnosti, která se narodila, žila nebo působila na území Čech,  
Moravy a  Slezska, a zasloužila se o společenství, žijící na tomto území a významně ovlivnila jeho  
život. Jen pro připomenutí pořadí prvních pěti: 1. Karel IV., 2. T. G. Masaryk, 3. Václav Havel,  
4. Jan Amos Komenský, 5. Jan Žižka. Jaromír Jágr skončil na 27. místě za světoznámou českou 
operní pěvkyní Emou Destinnovou a před císařovnou Marií Terezií. Z žijících Čechů byl před 
ním už jmenovaný Václav Havel, 13. Karel Gott, 18. Václav Klaus a na 25. místě Zdeněk Svěrák.
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JÁGR Team se na Hané představil poprvé  
v šestadevadesátém roce na prostějovském 
zimním stadiónu. Bylo vyprodáno a hokejisté 
JÁGR Teamu si pak navíc zahráli mezi sebou 
i tenis. „Bylo na nich vidět, že většina z nich te-
nis rekreačně hraje, vyloženě je to bavilo. Teh-
dy přišel Mirek Černošek s námětem, že bychom  
v roce 1997 mohli připravit tenisovou exhibici  
Jaromíra Jágra,“ říkal v roce 2000 dnes jedna-
tel TK PLUS Petr Chytil. Právě tehdy začala pro-
spěšné kontakty mezi TK PLUS a JÁGR Teamem. 
„Byla s ním výborná spolupráce, vedou ho zku-
šení manažeři Marian Jelínek a Pavel Maršoun, 
kteří své věci dokonale rozumí,“ dodával tehdy 
Chytil.

Za vznikem JÁGR Teamu stál právě Marian  
Jelínek. „Ptal jsem se sám sebe – budou ti kluci 
jezdit na soustředění? Budou mít zájem o naše 
služby? Pochopí význam JÁGR Teamu, uvědomí 
si, že je to především o charitě, dobré náladě  
a partě? To se povedlo a moc se mi líbilo, že 
se nakonec i Wayne Gretzky nechal v tisku sly-
šet, jak si může v Čechách nějaký Jelínek do-
volit svolat hráče NHL, když on sám je obvolává  
a oni mu říkají, že jsou na golfu a že nikam ne-
přijedou. JÁGR Team je prostě svým způsobem 
světová rarita,“ říkal v roce 2005 Jelínek.

 „Do Prostějova se vždycky těším, náš JÁGR Team 
tam má při letních soustředěních hlavní stan, 
je tam výborná parta a dokonalé podmínky 

k přípravě,“ říkal pravidelně Jaromír Jágr. „Hvěz-
dy NHL stále přitahují veřejnost, o akce s vyni-
kajícími hokejisty je zájem. Lední hokej je u nás  
jeden z nejoblíbenějších sportů, navíc v JÁGR 
Teamu jsou hráči, kteří patří v nejprestižnější sou-
těži na světě k nejlepším. Jedna věc jsou dopro-
vodné akce JÁGR Teamu, které jsou součás-
tí jeho letního programu, pro hokejisty samot-
né je však nejdůležitější kvalitní příprava na no-
vou sezonu,“ konstatoval v začátcích spoluprá-
ce s JÁGR Teamem Petr Chytil. 

V polovině července 1997 však nešlo jen o ge-
niálního hokejistu NHL Jaromíra Jágra, na pro-
stějovském náměstí T. G. Masaryka se také ko-
nala tyčkařská show s hlavní hvězdou Serge-
jem Bubkou a oba se pak představili v exhibič-
ní čtyřhře. „Jako marketingová firma, která je 
sice bezprostředně spojena s tenisem, jsme se 
pokusili o akci z jiné sportovní oblasti,“ říkal teh-
dy Černošek, který v té době už také naznačo-
val změnu marketingové filozofie. „Je nám jas-
né, že naši činnost musíme výrazně inovovat a 
připravujeme se na akce jiného charakteru. 
Chceme se pokusit dělat nejen tenis, ale zvát 
do Prostějova velké světové sportovní hvězdy 
a rád bych dodal - nejen sportovní... Prostějov-
ská veřejnost má velký vztah ke kultuře a proto 
chceme razantně vstoupit i na toto pole.“ Bub-
ka a Jágr se pak na dvorci neztratili a nebylo 
vůbec důležité, že v tenisové exhibici porazili na 
prostějovském centrkurtu Jágr s Navrátilem pár  

Jágr Team a Prostějov
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Bubka - Hřebec 9:6. „Jsem rád, že se lidé ba-
vili, ani jsem nečekal, že se na můj obouruč-
ný bekhend přijde podívat tolik diváků,“ říkal 
v Prostějově viditelně spokojený „tučňák“ Jaro-
mír Jágr. Prostějovští organizátoři byli spokojeni,  
v tenisovém areálu bylo hodně přes tisícovku 
diváků. „Znovu jsme si ověřili, že veřejnost má 
o zápasy těchto hvězd zájem,“ konstatoval 
tehdy Miroslav Černošek. Jágr a spol. pak byl  
v Prostějově každý rok. V osmadevadesátém  
v turnaji osobností Crystalex  Cup vyhrál Jaromír 
Jágr spolu s tenisovým prezidentem Kaderkou 
soutěž útěchy. Kolem všeho byly samozřejmě 
nabité tribuny, tisíce diváků toužily po autogra-
mu hvězd HNL a nadšeně tleskaly jejich teniso-
vému snažení. Tenisový pohár hvězd NHL měl 
obrovský úspěch, turnaj svůj pevný řád, hokejis-
té reprezentovali na dvorci jednotlivé týmy nej-
prestižnější soutěže na světě. „Tenisový pohár 
hvězd NHL by měl být začátkem tradice, proto-
že dohoda s JÁGR Teamem platí nejen na ten-
to, ale i na další ročníky,“ říkal Chytil na tiskové 
konferenci.

V roce 2005 slavil JÁGR Team v Prostějově  
desáté výročí svého založení, na centrálním 
dvorci Národního tenisového centra Mora-
va se konala pod zatahovací střechou velká 
show. Marian Jelínek, hlavní trenér JÁGR Te-
amu a osobní kouč Jaromíra Jágra, který stál  
u základů tohoto zajímavého projektu, při této 
příležitosti prohlásil, že nejdůležitějším rozhod-
nutím v desetiletém působení JÁGR Teamu 
bylo navázání spolupráce s agenturou TK PLUS. 
„Jsem opravdu rád, že jsme potkali nadšenou 
prostějovskou partu kolem marketingové agen-
tury TK PLUS. Je to firma, kterou řídí zkušení ma-
nažeři a která navíc i při dalších akcích zce-
la jednoznačně dokazuje, že patří k nejlepším  
u nás. Znovu opakuji, za zlomový okamžik v de-
seti letech JÁGR Teamu považuji setkání s TK 
PLUS,“ prohlásil Marian Jelínek, který byl v té 
době jeden z nejbližších lidí kolem Jaromíra  
Jágra. Jak se za těch deset let JÁGR Teamu 
změnil Jaromír? „Deset let v životě člověka není 
mnoho – pokud je to mezi čtyřiceti a padesá-
ti lety, ale v období mezi dvaceti a třiceti lety je  
to relativně velký skok. Jarda se samozřejmě 
změnil – po určitých psychických i citových 
stránkách, ale od prvopočátku projektu JÁGR 
Teamu věřil, konečně píše to i ve své autobio-
grafii, kde poznamenal, že – „tento zběsilý ná-
pad  nevyšel ze mně, ale z Mariana Jelínka, pře-
sto jsem ho od počátku podporoval.“ Takže si 
myslím, že se Jarda s tímhle projektem ztotožnil,  
je však pravdou, že jeho vytížení je tak obrovské, 
že se mu může věnovat dva tři měsíce v roce.“

Při galaakci k desátému výročí JÁGR Teamu 
předali hokejisté šek v hodnotě 300 tisíc korun 
dětskému oddělení prostějovské nemocnice. 
„Od začátku naší spolupráce jsme se snažili při-
pravovat charitativní projekty a hokejisté byli 
k této filozofii neobyčejně vstřícní. Nakonec vel-
kou část roku se pohybují v prostředí, kde jsou 
tyto občanské postoje naprosto samozřejmé,“  
říkal generální manažer TK PLUS Petr Chytil.  
Navíc JÁGR Team se tehdy už druhým rokem 

věnoval projektu Dobrý skutek. „Rozhodli jsme 
se pomáhat těm, kteří nemají takové štěstí jako 
my. Přispíváme třeba dětem, které žijí bez rodi-
čů,“ říkal Jaromír Jágr. „A chceme také českým 
fanouškům ukázat hráče, kteří působí v zahra-
ničí a nesmíme ani zapomínat na společnou  
přípravu na nadcházející sezonu,“ dodával 
Jágr.

Prakticky celou dobu měl v TK PLUS na starost 
JÁGR Team Ing. Petr Fridrich. „Fotbalové zápa-
sy, autogramiády, besedy, charitativní projekty, 
každé Léto s JÁGR Teamem vyvrcholilo hokejo-
vým soustředěním v Prostějově a velice atraktiv-
ními zápasy. A skoro při každé akci se předávaly 
charitativní šeky na zdravotnictví, dětské domo-
vy, ale i na výchovu hokejové mládeže.“

Nezapomenutelná byla akce Sportovní hvěz-
dy dětem, agentura TK PLUS se vrátila do Sme-
tanovy síně pražského Obecního domu v roce 
2002, kde už v poslední listopadový den roku 
2000 udělala symbolickou tečku za dvacá-
tým stoletím vyhlášením ankety Sportovní osob-
nosti století. „První myšlenka a nápad spojit nej-
slavnější sportovní osobnosti České republiky 
pro významnou charitativní akci vzešla ze spo-
lupráce a partnerského vztahu JÁGR Teamu  
a TK PLUS,“ říkal tehdy ředitel prostějovské mar-
ketingové firmy Petr Chytil. Prostějovští pořada-
telé se tedy více než po roce vrátili s prestiž-
ní charitativní akcí do Obecního domu, na je-
višti Smetanovy síně se představily velké spor-
tovní hvězdy – jako např. Jágr, Železný, Šebrle,  
Hilgertová, Rosický, Koller, Valenta, Neumanno-
vá, Nováček, večeru pak dodali lesk – Karel Gott, 
Helena Vondráčková, Miloslav Donutil, Zuzana  
Norissová, Petr Muk, Vladimír Hron, Radka  
Fišarová, Bohuš Matuš, taneční skupina UNO, 
průvodcem večera byl Marek Eben.

TK PLUS stála i za cestami JÁGR Teamu do 
Ruska, v roce 2001 přijal Jaromíra Jágra ruský  
prezident Putin. „Turné mělo především huma-
nitární cíl, šlo o podporu ministerského projektu 
Škol v přírodě a ruských hokejových veteránů,“ 
říkal o cestě do Moskvy o dva roky později Frid-
rich. Jágr měl tehdy velký zájem o setkání mos-
kevským patriarchou pravoslavné církve Alexe-
jem II. Ten však byl nemocen a tak ho přijal pop 
Arsenij, vedoucí patriarchovy kanceláře. „Bylo 
to pro mě hodně významné setkání, které mě 
vnitřně hodně posiluje,“ říkal poté Jágr, který se 
do delších debat o otázkách své víry nepouští. 
„Je to má věc a kdo tyhle věci nevnímá, tomu je 
zbytečné něco vysvětlovat.“ Jágr od popa do-
stal posvěcený pravoslavný kříž a bylo na něm 
vidět, že si setkání s představitelem pravoslav-
né církve velmi považoval. Otci Arsenijovi vě-
noval dres JÁGR Teamu, Jágr si odnášel v kůži 
vázanou reprezentační knihu o ruských pravo-
slavných chrámech. Setkání se konalo v Chrá-
mu Krista Spasitele na moskevském nábřeží.  
Na ledě v Moskvě JÁGR Team neprohrál.

Přiznejme, v posledních letech hvězdná éra 
největších bývalých opor JÁGR Teamu pomalu 
končí a majitelé TK PLUS hledají nové možnosti, 
jak ve spolupráci pokračovat.

Jágr sportovcem desetiletí

Jaromír Jágr se v hlasová-
ní čtenářů iSport.cz stal nej-
lepším sportovcem první-
ho desetiletí nového milé-
nia. Slavný hokejista se stal 
i králem stejné ankety Lido-
vých novin. 

„Faktem je, že vás lidi v Čes-
ku mají hodně rádi. Přemýš-
lel jste někdy nad tím, čím-
pak to je?“ zeptal se Jág-
ra redaktor Lidových novin. 
„Já spíš přemýšlím nad tím, 
abych se choval tak, aby 
tohle vydrželo... Proč tomu 
tak je, těžko říct. Já fakt ne-
vím, já se na to lidí neptám. 
Myslím si ale, že nejdůleži-
tější je, když si člověk udržu-
je dlouhou dobu určitou vý-
konnost. Lidi tě pak respek-
tují hlavně z hokejové strán-
ky. Na druhou stranu si mys-
lím, že když někdo něco  
dokáže, udrží si skromnost  
a nepovyšuje se nad ostat-
ní, tak si toho ostatní váží 
daleko víc. Pak tě třeba be-
rou i jako příklad, což ale 
neznamená, že jsi nejlepší.“

Jak zařídit, abyste se z té 
slávy nezbláznil? „Víš co, 
člověk prožívá období, kdy 
je populární, pak zase ne-
populární. Otáčí se to z jed-
né strany na druhou, naho-
ru a dolů. Nikdy nemůžeš 
uspokojit všechny, ale důle-
žitý je, abys měl dobrej po-
cit z toho, co děláš. Nikdo 
není stoprocentní a ideální. 
Já se ale snažím dělat věci, 
abych z nich měl dobrý po-
cit. Navíc nejlíp, jak můžu.“
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Prezident České republiky
Václav Klaus

uděluje

Dne 28. října 2010

Vladislavský sál Pražského hradu

MEDAILI ZA ZÁSLUHY O STÁT 
V OBLASTI SPORTU
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Jaromír Jágr dostal medaili Za zásluhy jako sedmnáctý sportovec v historii a jako čtvrtý hokejista po Dominiku Haškovi (1998), 
Ivanu Hlinkovi (1999) a Augustinu Bubníkovi (2002). „Nejen pro mě, ale pro všechny lidi, kteří získali tuto cenu, je to obrovská čest 
a pocta,“ řekl Jágr novinářům loni v říjnu po příletu do Prahy. „Já o těchhle věcech vůbec nepřemýšlel. Hraju hokej, protože mě 
baví, a ne kvůli státním vyznamenáním. Samozřejmě , že tohle ocenění je něco docela jiného, než když člověk vyhraje třeba an-
ketu Zlatá hokejka nebo v Americe získá v NHL nějaké trofeje. Vnímám tohle vyznamenání jako obrovskou čest a poctu, ale zá-
roveň vím, že bych tu mohl napočítat dost dalších hokejistů a vůbec sportovců, kteří by si to zasloužili daleko víc než já. Je mi taky 
samozřejmě jasný, že v jiných oborech spousta lidí pomohla republice mnohem víc než sportovci,“ podotkl. Jágr pomohl Čes-
ku i k řadě medailí, z nichž ta nejvýznamnější přišla v roce 1998, kdy podceňovaný výběr Ivana Hlinky vybojoval na olympiádě 
v Naganu zlato. A když v roce 2005 získal stejný kov na mistrovství světa ve Vídni, stal se členem prestižního Triple Gold Clubu, 
který sdružuje vítěze Stanley Cupu, olympiády a světového šampionátu. Tým, jehož byl členem, vyhrál zlato i loni v Německu.

Co si o vyznamenávání sportovců myslí Miroslav Černošek? „Sport je nedílná součást života, významná prezentace v zahrani-
čí, a když vezmu pár jmen z těch sedmnácti zatím oceněných sportovců – Čáslavská, Zátopek, Železný a nyní Jágr, tak udělali  
tolik slávy a prestiže naší zemi, že si to ocenění stoprocentně zaslouží.“

Prezident republiky propůjčuje Medaili za zásluhy Jaromíru Jágrovi za zásluhy o stát v oblasti sportu

Jaromír Jágr je hrající legendou českého a světového hokeje. Mezi jeho největší úspěchy v reprezentaci České republiky pat-
ří zlato z olympijských her v Naganu v roce 1998 a zisk zlata z mistrovství světa v letech 2005 a 2010. Mimořádné úspěchy slavil  
v kanadské Národní hokejové lize. Dvakrát se stal držitelem poháru pro jejího vítěze a je historicky nejlepším Evropanem, kte-
rý kdy v této soutěži hrál. Mnohokrát byl vyhlášen nejlepším hokejistou u nás i v zámoří, v roce 2005 se stal českým Sportovcem 
roku. Je skutečnou osobností našeho sportu, která se těší vysoké popularitě a představuje pozitivní příklad pro mladou generaci. 

Zaznělo ve Vladislavském sále Pražského hradu 
při předávání státních vyznamenání, 

28. října 2010

Sportovci ocenění Medailí Za zásluhy o stát

Věra Čáslavská (1995) • Emil Zátopek (1998) • Jana Novotná (1998) • Martina Navrátilová (1998) • Dominik Hašek (1998) • 
Ivan Hlinka (1999) • Jan Železný (2001) • Augustin Bubník (2002) • Dana Zátopková (2003) • Alena Vrzáňová (2004) • Roman 
Šebrle (2004) • Antonín Panenka (2004) • Josef Masopust (2006) • Josef Musil (2009) • Josef Váňa (2009) • Jaromír Jágr (2010)



Projekty TK PLUS 2011

UNICREDIT CZECH OPEN
Prostějov, 30. 5. - 4. 6. 2011

ZLATÁ TRETRA OSTRAVA
Ostrava, 31. 5. 2011

WORLD JUNIOR TENNIS FINAL
Prostějov, 1. - 6. 8. 2011

VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV
Sezona září 2010 až duben 2011

BK PROSTĚJOV
Sezona říjen 2010 až květen 2011

JÁGR TEAM 2011
Různá místa v České republice, 
červen - srpen 2011

APLAUS divadelní festival
Městské divadlo Prostějov, říjen 2011

111 LET PROSTĚJOVSKÉHO TENISU
Prostějov, 11. 11. 2011

SPORTOVEC OLOMOUCKÉHO KRAJE
SPORTOVEC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Olomouc, 9. 2. 2011
Brno, 29. 3. 2011

Sportovec Jihomoravského kraje
2010

CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE 
ZA PŘÍNOS V OBLASTI KULTURY
Olomouc, 6. 4. 2011

HRY V. LETNÍ OLYMPIÁDY 
DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR
21. - 26. 6. 2011, Olomoucký kraj

TENISOVÁ EXTRALIGA 2011
Prostějov, prosinec 2011
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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 
Jeruzalémem, jsou z první poloviny 12. století. Dnešní historické 
jádro města je vyhlášenou památkovou zónou. 

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

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

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

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

radnice orloj prostějovské radnice

prostějovské náměstí v roce 1914

schodiště radnice obřadní síň

Národní dům
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1. SK PROSTĚJOV

Úspěšné fotbalové naděje
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Stojící zleva: HAUSKNECHT Marek, RUS Adam, BĚHAL Jiří, VÝMOLA Jakub, HALENKA Dan, PŘIKRYL Denis, 
MAKOWSKI Martin, ZATLOUKAL Adam, JURNÍČEK Adam, VYROUBAL Radek, VÝMOLA David, MUSIL Tomáš.

Sedící zleva: MAREK Vojta, JAŠÍČEK Jiří, MARČÍK Adam, trenér GROSS Tomáš, trenér LANGR Petr, PÍCHAL 
David, PARÁK Patrik, BROTHÁNEK Petr.

Také v roce 2010 si fotbalová přípravka 1. SK  
Prostějov (ročník 2000), podporovaná TK 
PLUS, vedla velice úspěšně. Celkem ode-
hrála 236 utkání z toho 23 turnajů a 48 mis-
trovských utkání. V jarní části vyhrála turnaje  
v Uničově a hlavně jeden z největších turna-
jů této kategorie E.ON v Kroměříži. Na turna-
jích v olomoucké  Sigmě a Šumperku skon-
čili mladí fotbalisté na druhém místě , v Pro-
stějově, Opavě, Třebíči a v Líšni na místě tře-
tím. Také čtvrté místo na mezinárodním turna-
ji v Chrudimi, kde startovalo 18 družstev, bylo 
pro naši přípravku pěkným úspěchem. V pře-
boru Olomouckého kraje, jehož se zúčastnilo  
18 družstev skončila na třetím místě, hned za 
oběma výběry Sigmy Olomouc (ročník 1999). 

Podzimní přípravu jsme zahájili v prvním srpno-
vém týdnu. V polovině měsíce se pak konalo  
týdenní soustředění v Baldovci. Od nového škol-
ního roku přešli všichni hráči do základní školy 
E. Valenty, kde za podpory ředitele školy Mgr. 
Josefa Fialy byly založeny fotbalové třídy. Ved-
le této školy jsou také k dispozici dvě fotbalo-
vá hřiště /tráva a umělý povrch/, kde se hrá-
či mohou pětkrát týdně připravovat hned po 
školní výuce. Po zimní části krajského přeboru 
starších přípravek odehrálo mužstvo 32 utkání 
a ani jednou neprohrálo! V republikovém finále  
E.ON Cupu, které se hrálo ve Starém měs-
tě, skončilo na čtvrtém místě (bez nemoc-
ných rychlých útočníků Jiřího Jašíčka a Adama  
Marčíka). Rozhodně to byl další úspěch  
přípravky 1. SK Prostějov. Také čtvrté místo na 
turnaji Zbrojovky Brno, kde startovalo dva-
cet mužstev, bylo výborné. Na turnajích v Koz-
lovicích a v Prostějově-Čechovicích skončili  

mladí fotbalisté na druhém místě. Od 8. listopa-
du se připravuje všech osmnáct hráčů v Měst-
ské hale–Sportcentra. Odehrálo již také dva ha-
lové turnaje ve Štemberku a v Brně-Bohunicích, 
vždy za účasti osmi týmů, a v obou zvítězilo. 

A ještě připomeňme, že fotbalový tým mladých 
nadějí (roč. 2000) vznikl v září 2005 pod vede-
ním trenérů Petra Langra a Tomáše Grosse, od 
roku 2006 se mužstvo přípravky 1. SK Prostějov 
pravidelně zúčastňuje soutěžních utkání i tur-
najů. A nejlepší střelci za rok 2010?

David Píchal – 179 branek, Adam Marčík 142, 
Jiří Jašíček 116 a Patrik Parák 97. 



24

ZLATÝ
2010

Osm trofejí do Prostějova!

 KANÁR
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„Těší mě, že v posledních letech je mezi oce-
něnými většina členů našeho klubu, z těchto  
výsledků mám velkou radost, potvrzují, že jde-
me po správné cestě,“ komentoval výsledky 
ankety Zlatý kanár šéf prostějovského tenisu  
Miroslav Černošek. „I když se finance do spor-
tu zajišťují složitěji, máme kolem sebe stále vstříc-
né obchodní partnery, kteří nám dávají garan-
ce, že i v příštích letech budeme schopni zajistit  
nejlepší podmínky pro výchovu talentované 
mládeže u nás.“  

Tipovalo 187 osobností, funkcionářů, trenérů,  
novinářů a sponzorů, v kategorii Zlatý kanár  
a Nejlepší český hráč nebylo jiné – než Ber-
dychovo jméno. Jak tuhle suverenitu vnímal? 
„Když budu mluvit jen a jen za sebe, tak je to 
příjemné, jsem rád, že mi tipující tak jednoznač-
ně věřili, ale na druhou stranu by pro český  

tenis byla mnohem prospěšnější větší konkuren-
ce – a nejen v této anketě, ale třeba i v davi-
scupovém týmu.  Dříve bych si nikdy nepomys-
lel, že jednou bude Zlatý kanár pro mě tak jasný, 
ale je třeba říct, že se mi letošní sezóna hodně 
povedla a jsem moc spokojený,“ říkal před slav-
nostním vyhlášením Tomáš Berdych. „Teď se mi 
o uplynulé sezóně mluví docela dobře, ale vím, 
že za pár měsíců přijde doba obhajob, nebude 
to jednoduché a chci se na ty složité týdny co 
nejlépe připravit.“

Petra Kvitová vyhrála dvě trofeje – stala se 
nejlepší českou tenistou a byl oceněn i její  
postup na žebříčku WTA. Poprvé na ka-
nářím pódiu představila v roce 2006 jako  
Talent roku, o rok později si šla Petra pro stejnou  

trofej, v roce 2008 získala cenu za Postup na žeb-
říčku WTA. „Že bych měla letos vyhrát v anketě 
Zlatý kanár cenu pro nejlepší hráčku? Na to jsem  
vůbec nepomyslela. A pak mi někdo řekl, že  
vyhlášení Kanára je po extralize, hned druhý 
den a to jsem si prvně uvědomila, že bych se 
třeba mohla nějak umístit. A postup na žebříč-
ku? David Kotyza mi říkal, že mi dal v této kate-
gorii hlas a že bych to mohla vyhrát, ale já to  
vůbec neřešila. Naopak jsem si myslela, že by 
tu cenu mohly dostat Klára Zakopalová nebo 
Bára Strýcová. A navíc, já na ty oslavy moc 
nejsem, i když na druhé straně jsem šťastná, že  
to takhle dopadlo. Pro mě to byla zatím nejlep-
ší sezóna v mé kariéře, takováhle tečka na jejím 
konci je prostě fajn. Kanár pro nejlepší hráčku 
má pro mě ze všech cen, co jsem zatím v této an-
ketě dostala, samozřejmě největší cenu a budu 

dělat všechno pro to, abych ji obhájila,“ říkala 
Petra Kvitová v Přerově.

Cenu za nejkvalitnější postup na žebříčku ATP 
získal prostějovský Jaroslav Pospíšil, z 616. mís-
ta ATP došel na 139. příčku! „Už jsem doufal, že 
bych mohl vyhrát největší postup na žebříčku 
před dvěma lety, ale tenkrát to nevyšlo. Teď je 
to ještě daleko větší postup, tak uvidíme. Nechá-
me se překvapit,“ říkal Pospíšil těsně po uzávěr-
ce ankety. „Byl bych rád, kdyby to vyšlo. Byla by 
to taková odměna za sezonu. Za tu všechnu dři-
nu.“ Vyšlo to a všichni to Cárovi přáli. I on to ale 
bude mít s obhajobou letošní úspěšné sezóny 
moc těžké.

V osmnáctileté historii ankety jen jednou – 
v roce 2000 – neměl TK AGROFERT zastoupení 

2010

Po čtyřletém kralování a roční přestávce se na zlaté kanáří podium vrátil  
Tomáš Berdych, hlavní trofej a cenu pro nejlepšího českého hráče získal v his-
torii ankety tím nejsuverénnějším způsobem. Žádné jiné jméno se na kanářích  
tipech neobjevilo! V anketě Zlatý kanár triumfoval Berdych popáté, už jen je-
den triumf ho dělí od rekordmana Jiřího Nováka, který anketu v letech 1999–
2004 vyhrál šestkrát po sobě. Loni si šel Tomáš pro hlavní cenu s daviscupovým 
týmem, letos prostě neměl konkurenci. Stejné to bylo i s bilancí klubů – i tady 
zcela přesvědčivě anketě kraloval TK AGROFERT Prostějov, který získal osm tro-
fejí, TK Sparta Praha a TK NERIDÉ po jedné. Symbolicky patří na Hanou i trofej 
pro nejlepší tým, nastoupili v něm čtyři tenisté TK AGROFERT Prostějov, jeden  
z I. ČLTK Praha a TK Sparta Praha.

Vítězové ankety Zlatý kanár: 

 1993 Karel Nováček

 1994 Jana Novotná 

 1995 Jana Novotná

 1996 Jana Novotná 

 1997 Petr Korda

 1998 Jana Novotná 

 1999 Jiří Novák

 2000 Jiří Novák 

 2001 Jiří Novák 

 2002 Jiří Novák 

 2003 Jiří Novák 

 2004 Jiří Novák 

 2005 Tomáš Berdych 

 2006 Tomáš Berdych 

 2007 Tomáš Berdych 

 2008 Tomáš Berdych 

 2009 Tým Davisova poháru

 2010 Tomáš Berdych

„Rád bych poblahopřál Tomáši Berdychovi, sle-
dovali jsme ho celý rok, párkrát jsme všichni chtěli,  
aby nějaký ten míček udělal navíc, ale i tak je to 
obrovský úspěch. Věříme, že nic nekončí, naopak 
začíná.“

Prezident České republiky Václav Klaus
při předávání trofeje Zlatý kanár
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v ocenění Talentu roku. „Vždycky nám na vý-
sledcích v těchto kategoriích hodně záleželo, 
je to nejlepší potvrzení kvalitní práce s mláde-
ží,“ říká Černošek. Letos na kanářím pódiu za-
stupoval prostějovský klub Adam Pavlásek, kte-
rý trofej Talent roku přebíral už v roce 2006, to 
mu bylo dvanáct, v sezoně 2010 opět potvrdil, 
že by mohl dojít daleko. „Adam si to ocenění 
zaslouží, má v sobě hodně talentu a doufám, 
že to někam spolu dotáhneme. Tomáše jsem  
trénoval od patnácti a půl roku, dostal se 

do světové desítky a věřím, že bude úspěšný  
i Adam. Nechci mluvit o žádných cílech, na co 
Pavlásek má, ale je třeba otevřeně říct, že proti 
Tomáši Berdychovi není až tak pracovitý. Talent 
má, ale pracovitost a větší zapálení pro tenis mu 
trochu schází. Rád se budu mýlit a bude to jen 
a jen k jeho prospěchu.  Ale není tu však jen 
Adam, Veselý bude od nového roku světovou 
jedničkou ve svém ročníku, určitě se bude zlep-
šovat Rumler,“ dodával Jaroslav Navrátil. 

Anketa Zlatý kanár 
je dokonalým obra-
zem českého tenisu 
za uplynulou sezó-
nu. Kdo říká, že ho 
výsledky ankety ne-
zajímají, ten lže. Za-
jímají každého teni-
su a každý ji chce 
vyhrát.“

Jaroslav Navrátil

 
Nejlepší český hráč: Tomáš Berdych (TK AGROFERT Prostějov) 

Nejlepší česká hráčka: Petra Kvitová (TK AGROFERT Prostějov) 

Postup na žebříčku ATP: Jaroslav Pospíšil (TK AGROFERT Prostějov) 

Postup na žebříčku WTA: Petra Kvitová (TK AGROFERT Prostějov) 

Talent roku – chlapci: Adam Pavlásek (TK AGROFERT Prostějov) 

Talent roku – dívky: Kateřina Siniaková (TK Sparta Praha)

Deblista roku: Lukáš Dlouhý (TK AGROFERT Prostějov) 

Deblistka roku: Květa Peschkeová (TK NERIDÉ)

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 AGROFERT Prostějov), Ivo Minář (I. ČLTK Praha) 

a František Čermák (TK Sparta Praha), nehrající kapitán Jaroslav Navrátil. 

Nejlepší tenista na vozíčku: Michal Stefanu (Centrum tenisu 
na vozíku Náchod)

Cena prezidenta ČTS: Karel Komárek (Moravské naftové doly)

Zlatý kanár 2010: Tomáš Berdych

„Každý sport má na 
konci roku oceňo-
vání těch nejlepších 
a je dobře, že anke-
ta Zlatý kanár má už 
tak dlouhou tradici 
a velké vítěze. Jsem 
rád, že jsem mezi ně 
také dostal.“

Tomáš Berdych
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A MEDAILISTŮ
VEČER MISTRŮ 

Podeváté!
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Ten večer už pevně patří do prostějovského te-
nisového kalendáře, neodehrává se na dvorci, 
ale v příjemném prostředí prostějovského hote-
lu Tennis Club. V polovině prosince se už pode-
váté konal Večer mistrů a medailistů 2010, bylo 
opět plno a znovu si na pódium přišlo pro oce-
nění hodně úspěšných mladých tenistů. Úvod-
ní slovo Mirka Černoška bylo tentokráte plné 
žebříčkových čísel, která srovnávala dobu před 
dvaceti lety, kdy se stal předsedou klubu. Jak si 
v roce 1990 vedlo prostějovské mládí, jaké bylo 
umístění členů TJ Železárny Prostějov na celo-
státním žebříčku? V kategorii mladšího žactva 
byl Jiří Heinisch na 144. místě, starší žák Patrik 
Navara byl na 253. místě v republice a v kate-
gorii dorostu byl Dalibor Lachman na 282. příč-
ce… Nejúspěšnější na celostátních žebříčcích 
byla v roce 1990 Černoškova dcera Romana, 
ta byla v kategorii mladších žákyň – ve srovnání 
s ostatními – na výborném 42. místě. 

Proč to Černošek připomínal? „Prostějovský mlá-
dežnický tenis se během letošního roku pětkrát 
probojoval do finále mistrovství republiky smíše-
ných družstev a z toho dvakrát, v kategorii star-

ších žáků a dorostu jsme získali titul. Naši mladí 
jsou v čele českého žebříčku, kralují ve svých vě-
kových kategoriích a to jen potvrzuje, že jsme 
jednoznačně nejlepším klubem v České repub-
lice, že jsme vždy šli po správné cestě,“ dodal.

Už tradičně je při této upřímné tenisové slav-
nosti v hotelu Tennis Club nabito, šéf prostě-
jovského tenisu Miroslav Černošek přivítal vý-
znamné hosty – náměstka ministra školství, mlá-
deže a tělovýchovy Jana Kocourka, náměstka 
hejtmana Olomouckého kraje Dr. Ivana Kosatí-
ka, starostu města Prostějov Miroslava Pišťáka, 
místostarostku Mgr. Ivanu Hemerkovou a prezi-
denta ČTS Ing. Ivo Kaderku. Už tradičně vyzve-
dl roli rodičů, jejich obětavost a nezbytnou spo-
lupráci s nimi, stejně jako vstřícnost obchodních 
partnerů. Slavnostní večer už tradičně modero-
val Petr Salava, o hudební produkci se postara-
lo české pěvecké duo známé svými cover ver-
zemi zahraniční i domácí popové scény – Těž-
kej Pokondr.

Jako první si pro ocenění přišli minitenisté, tým 
po loňském titulu mistra ČR skončil v sezoně 
2010 na stříbrném stupni a po nerozhodném 
finále rozhodl o zisku zlatých medailí ve pro-
spěch společenství I. ČLTK/TK A. K. Praha až 
poměr míčů. Ceny předali náměstek ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy Jan Kocourek 

a semifinalistka Wimbledonu a objev roku WTA 
2010 Petra Kvitová. Místostarostka města Pros-
tějov Mgr. Ivana Hemerková a trojnásobný ví-
těz domácího UniCredit Czech Open Jan Há-
jek pogratulovali týmu baby tenisu, i on skon-
čil až ve finále mistrovství ČR. Náměstek hejtma-
na Olomouckého kraje Dr. Ivan Kosatík a vý-
borný deblista Lukáš Dlouhý ocenili další stříbr-
ný tým mladšího žactva. Ceny zlatým medai-
listům, týmu staršího žactva předali nehrající 
kapitán daviscupového týmu ČR, šéftrenér TK  
AGROFERT Prostějov Jaroslav Navrátil a bývalý 
reprezentant ČR Michal Tabara. Ten nyní půso-
bí v prostějovském klubu v roli trenéra a i jeho 
významný podíl na prostějovské tenisové slá-
vě vyzdvihl v průběhu večera Miroslav Černo-
šek. „Michal vždycky patřil k nejobětavějším re-
prezentantům prostějovského tenisu, v průběhu 
své kariéry získal pro náš klub nebo se podílel 
na 67 titulech mistrů Československa a České re-
publiky.“

Mistrům ČR dorostu předali ocenění starosta 
města Prostějova Miroslav Pišťák a dlouhole-
tý tenisový reprezentant a opora DC týmu ČR 

Jiří Novák. Miroslav Pišťák pak ve svém vystou-
pení opět velkoryse připomenul zásluhy minu-
lého starosty Jana Tesaře, který vždycky patřil 
k velkým sportovním příznivcům a snažil se pro-
stějovskému sportu na radnici co nejvíce po-
máhat. A následné starostovo symbolické při-
rovnání, že věhlas města je podpořen něko-
lika významnými stavbami a jednou z nich je 
TK PLUS, bylo hodně sympatické. V průběhu ve-
čera bylo také Mirkem Černoškem a jednate-
lem TK PLUS Petrem Chytilem předáno Františku 
Kreuzovi ocenění Osobnost roku a Cena za ce-
loživotní přínos prostějovskému tenisu. Vedoucí 
tenisových projektů agentury TK PLUS Petra Pí-
chalová-Langrová a prezident Českého teniso-
vého svazu Ivo Kaderka pak vyznamenali Top 
oceněním nejlepší mladé reprezentanty TK AG-
ROFERT. 

Jiří Novák byl při této slavnosti v uplynulých de-
víti letech symbolicky na obou stranách – přijí-
mal ocenění a před pěti lety po ukončení ka-
riéry vstoupil mezi osobnosti, které přicházejí 
na pódium pogratulovat nejúspěšnějším tenis-
tům a tenistkám mateřského klubu. „Hned na 
začátku je třeba říct, že je to famózní a hodně 
prospěšná akce, oceňují se nejmladší od mini 
a baby tenisu až po kategorii dorostu. A co je 
hodně důležité, že se to děje před zraky rodičů, 

A MEDAILISTŮ

„Večer mistrů a me-
dailistů je pokaždé 
ideální příležitostí – 
jak načerpat pozitiv-
ní a přátelskou ener-
gii. Na všech je vidět, 
jak se ze svého tenisu 
a z úspěchů prostě-
jovského klubu radu-
jí. Rád do Prostějova 
jezdím, je to už hod-
ně dlouho výkladní 
skříň českého tenisu.“

Ivo Kaderka

„V České republice je hodně složité – následovat 
Prostějov, jít jeho cestou, protože většina výborných 
tenistů a tenistek je v našem klubu. Ano, naše ces-
ta je správná a moc prostoru ostatním klubům  
k prosazení nezbývá…“

Jiří Novák
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Sestavy oceněných týmů

kteří si určitě uvědomí, že jejich dítě je opravdu 
v dobrém klubu, který má nejen všechny pod-
mínky pro výchovu talentovaných tenistů, ale 
že umí ocenit ty nejlepší. Pro ty nejmenší mini  
a baby tenisty je to rozhodně další velká motiva-
ce do dalšího tréninku.“

Proč se tato – v Prostějově už tradiční akce – ne-
koná i v ostatních velkých klubech? „Na Spar-
tě se Večer mistrů bude konat krátce po tom 
našem, ve Stromovce se ale jede podle pros-
tějovské klubové filozofie a tak je jasné, že vše, 
co se osvědčilo v našem klubu, se prosazuje  
i tam. Když si ale vezmeme, že náš klub získá 
velkou většinu mistrovských titulů a medailí, tak 
aby měli v dalších klubech co oslavovat… A je 
to také otázka financí, ale tím nechci říct, že 
by se měly oslavovat jen mistrovské tituly – pro  

menší kluby je jakákoliv medaile či postup do 
závěrečných kol turnaje velkým úspěchem,“ 
dodával Jiří Novák. „V České republice je však 
hodně složité – následovat Prostějov, jít jeho ces-
tou, protože většina výborných tenistů a tenistek 
je v našem klubu. Ano, naše cesta je správná  
a moc prostoru ostatním klubům k prosazení  
nezbývá… Kvalitní závodní tenis to ale není 
jen dokonalý areál a v něm dobré podmínky,  
musíte mít kvalitní hráče, neustále hledat nadě-
je, tým dobrých trenérů a samozřejmě obchod-
ní partnery, kteří považují výchovu mladých  
za perspektivní. Přiznám se, nedovedu si před-
stavit, že by bylo na české tenisové scéně na-
příklad pět tenisových center na úrovni Pro-
stějova. Určitě by chyběli hráči, ti nejlepší jsou  
prostě u nás…“

Družstvo minitenisu TK AGROFERT – 2. místo na MČR: Josef Zapletal, Filip Čech, 
Vojtěch Grün,  David Dofek, Erik Schönwälder, Gabriela Hrubanová, Adam Křesina,  
Adam Konečný, Jakub Slavík, trenéři: Ivo Müller, Jitka Millerová a Oldřich Pintera.

Družstvo babytenisu TK AGROFERT – 2. místo na MČR: Nikola Homolková, Anna 
Sisková, Lukáš Brückner, Erik Najman,  Lukáš Drdla, Jiří Novák, Denisa Huňková, Richard  
Bálint, Barbora Skládalová, Rozálie Dohnalová,  Kateřina Nováková, Natálie Vyrouba-
lová,  Sára Chytilová, trenéři: Ondřej Soukup, Lukáš Homolka.

Mladší žactvo TK AGROFERT – 2. místo na MČR: Lukáš Klein, Ondřej Čtverák, Jiří 
Balun, Jan Krahulík, Dominik Bartoň, Albert Šprlák-Puk, Jakub Novák, Jan Lenoch,  
Tereza Koplová, Tereza Kolářová, Denisa Cíchová, Magdaléna Pantůčková, Anna  
Slováková, Žaneta Maťhová, trenéři: Pavel Jaloviec, Antonín Pánek, Jiří Shejbal a fyzi-
oterapeut Dan Kratochvíl.

Starší žactvo TK AGROFERT – 1. místo na MČR: Oliver Nagy, Zdeněk Děrkas, David 
Poljak, Zdeněk Kolář, Dominik Kellovský,  Miroslav Chyba, Dominik Starý, Petr Hájek,  
Pavel Janoušek, Kateřina Siniaková, Natálie Cváčková, Kristýna Hrabalová, Petra  
Melounová,  Gabriela Knutsonová,  trenéři: Ivo Šilhánek, Michal Tabara, Zdeněk  
Strachoň a masér Jan Müller.

Dorost TK AGROFERT – 1. místo na MČR: Jiří Veselý, Robert Rumler, Filip Horanský, 
Tomáš Prokop, Adam Pavlásek, Marek Jaloviec, Ivan Kocourek, Pavel Krček, Jan Hradský,  
Leonard Stachovský,  Maxim Lunkin, Miroslav Herzán,  Daniel Filo, Tereza Smitko-
vá,  Dana Machálková, Diana Šumová, Gabriela Pantůčková,  Marieta Vágnerová,  
Eva Rutarová,  Klára Kopřivová, trenéři: Jaroslav Machovský, Patrik Navara, Jaroslav  
Soukup, Michal Navrátil a servisman Petr Cetkovský.

Top ocenění na Večeru mistrů
František Kreuz – Osobnost klubu, Cena za celoživotní přínos prostějovskému tenisu. 

Nikola Homolková a Anna Sisková, nejlepší dvě hráčky ročníku 2001 v ČR. 

Denisa Cíchová, mistryně ČR do 12 let. 

Dominik Starý, nejlepší český hráč ročníku 1997 na evropském žebříčku do 14 let. 

Adam Pavlásek, špičkový junior ročníku 1994, který byl nominován v kategorii Talent 
roku v anketě Zlatý kanár 2010.

Tereza Smitková, mistryně ČR do 18 let a vítězka Pardubické juniorky 2010.  

Jiří Veselý, první junior světa ve svém ročníku 1993, olympijský vítěz na LOH mládeže 
ve čtyřhře v Singapuru 2010. 

Melánie Vendelbergerová, nadějná devítiletá golfistka, mistryně Sokrates Golf 
& Country Clubu na rány i ve hře na jamky v kategorii ženy.
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Silniční a železniční mosty
Pozemní a průmyslové 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

02let1990-2010
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TENNIS
ADVANTAGE 

Vítězný návrat
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Ivan Lendl se vrátil do Ostravy po šestnáctile-
té přestávce jako vítěz! V exhibici Advantage 
Tennis III porazil Švéda Björna Borga 6:4 a 7:6 
a dočkal se své první výhry po pěti prohrách 
a remíze s Jiřím Novákem v rámci exhibice na 
UniCredit Czech Open. „Slavit nebudu, ale říka-
jí, že šťastná je třináctka, teď to bude pro mě 
možná sedmička. Samozřejmě, trošku jsme se 
naběhali, ale taky se na kurtu pobavili a vě-
řím, že se to divákům líbilo,“ říkal Lendl hned 
na dvorci plné ostravské ČEZ Arény. A poraže-
ný Borg?  „Měl jsem šance, ale Ivan hrál dobře. 
Doufal jsem, že bych mohl vyhrát, ale nakonec 
byl šťastnější. I přes prohru jsem moc spokojený, 
ukázali jsme divákům hodně skvělých míčů. Užil 
jsem si to,“ řekl Švéd. Znovu vyzdvihl, jak je dob-
ře, že se Lendl k tenisu po šestnácti letech vrátil 
a má zájem hrát exhibice. „Tenis ho postrádal. 
Dostává se do formy a myslím, že bude hrát víc 
a víc a lépe.“ 

Je třeba přidat, že po úvodních gemech skon-
čilo vzájemné oťukávání a začal opravdový zá-
pas o vítězství. Oba hráči si pak navíc přidali 
debla. Lendl nastoupil po boku Karla Nováčka 
a prohrávali s Borgem a Wilanderem 4:5, pak 
došlo ke změně rozložení sil na dvorci a Borg 
dohrával s Lendlem proti „mladíkům“ Wilande-
rovi s Nováčkem. Na výsledku jakoby nezáleže-
lo, i když tie-break vyzněl pro zkušený pár Bor-
g-Lendl…  O co hlavně šlo? O pobavení natěše-
ného publika a to se podařilo vrchovatě.

V sobotu, necelý týden před pátečním duelem 
v ostravské ČEZ Aréně, hrál Lendl v Budapeš-
ti s Wilanderem, prohrál až v super tie-breaku 
třetího setu a pak už se připravoval v prostějov-
ském klubu. Miroslav Černošek navíc zastupuje 
Ivana Lendla v Čechách a na Slovensku. „Jsem 
rád, že jsme se dohodli a nemusím jistě připo-
mínat, že Ivan je dokonalým profesionálem. Na-
víc se mu v našem klubu zalíbilo, splynul s mana-
gementem výkonnostního tenisu, velice dobře 
komunikuje s Jardou Navrátilem a Petrou Pícha-
lovou-Langrovou. Má zájem o tenisový růst juni-
orů Jirky Veselého, Adama Pavláska a Roberta  
Rumlera, je pro mě až překvapující – jak inten-
zivně se tomu věnuje a jak přemýšlí, co by měli  
jejich trenéři zlepšit a případně změnit,“ říkal 
Černošek před exhibicí. A Lendl? „Mně se tady 
líbilo už dřív, a proto jsem se s Mirkem Černoš-
kem domluvil, že mezi Budapeští a Ostravou 
bych byl v Prostějově. Je tady fantastické záze-
mí pro tenis. Mám tady vše, co potřebuji. Trénu-
ju s mladými nadějnými hráči, snažím se jim pře-
devším pomoci v taktické stránce jejich hry. Vy-
užívám také veškerých sportovních a rehabili-
tačních zařízení, je to pro mě ideální, cítím se 
tu skvěle.“

Před Ostravou Lendl ještě v exhibičních due-
lech nevyhrál, s Wiladerem hrál v dubnu v At-
lantic City a třikrát v říjnu – v Paříži, Kuala Lum-
pur a v Budapešti, na veteránském turnaji v Pa-
říži ještě podlehl McEnroeovi. Lendl se však lep-
šil zápas od zápasu. „V Budapešti to byl na dvor-
ci úplně jiný Lendl. V předcházejících zápasech 
byla na něm vidět nervozita, tentokrát šel zápasu 
s tím, že mě může porazit,“ konstatoval Wilander.

Už při tréninku v Prostějově bylo znát, že se od 
červnové exhibice s Novákem hodně zlepšil. 
Potvrzoval to i Jaroslav Navrátil. „Nechci done-
konečna opakovat, že Ivan je stoprocentním 
profesionálem a když znovu začal hrát exhibi-
ce, tak prostě chce být dokonale připravený. 
Hodně se změnil, nikdy nebyl tak přátelsky bez-
prostřední jako je nyní, v době vrcholné kariéry 
byl soustředěný jen a jen na svůj tenis a všech-
no ostatní muselo jít stranou. Jen proto mohl být 
takovou hvězdou,“ říkal Navrátil. „Pevně dou-
fám, že si to první vítězství schovávám pro Os-
travu,“ řekl Lendl novinářům před duelem s Bor-
gem. „Na druhé straně se už se v tomto věku 
k výsledku tak moc neupínám. Samozřejmě, 
chci hrát co nejlíp, ale hlavní je, aby to – nejen 
mně – přinášelo radost a zábavu. A ze zápasu 
s Matsem v Budapešti jsem měl opravdu dobrý 
pocit, bylo hodně vyrovnané.“

Jak byl spokojený majitel společnosti Česká 
sportovní, která stojí za celým seriálem teniso-
vých exhibic Advantage Tennis? „Akce se po-
dařila. I můj vztah s Ivanem Lendlem je zvlášt-
ním příběhem. Celý svět dobře ví, jaký to byl vy-
nikající tenista, ale paradoxně jsme po nějakém 
čase začali spolupracovat ve zcela jiných ob-
lastech. Byl hlavní osobností na vernisážích na-
šich výstav Alfonse Muchy, kunsthistoriky respek-
tovaný sběratel Muchových plakátů má k němu 
hodně blízko. Následně jsme přešli na golf, byl 
hvězdou našich golfových turnajů, které se ko-
naly jako doprovodné akce tenisového UniCre-
dit Czech Open.  A když poprvé přišla řeč na te-
nisovou exhibici, Ivan můj návrh hned zavrhl. Už 
jsem tomu přestával věřit, ale pak se Ivan ozval 
sám, že slyšel o připravované exhibici s Borgem 
a řekl, že by si s ním rád zahrál, že by s námi do 
tohoto projektu šel. Za to jsem strašně rád. Pá-
teční odpoledne v Ostravě ukázalo, že to bylo 
hodně správné rozhodnutí,“ říkal Černošek 
a ještě v Ostravě dodal, že by rád do České re-
publiky za rok přivedl Agassiho s Grafovou, že 
by to mohl být program čtvrtého pokračová-
ní exhibicí legend Tennis Advantage. V únoru  
hraje Lendl exhibici v New Yorku proti Johnu 
McEnroeovi a druhý zápas obstarají Pete Sam-
pras a Andre Agassi. „Samprase jsem měl, 
Johna taky a Ivana mám teď.“ Zbývá tedy 
Agassi. „Máme představu, že ho dáme dohro-
mady s jeho partnerkou. Řekl bych, že to je veli-
ce nadějné,“ řekl majitel České sportovní. Uva-
žuje, že proti Agassimu s Grafovou, vítězům 
celkově třiceti grandslamových titulů, postaví  
v Praze jiný pár. Budou to Tomáš Berdych s Luc-
kou Šafářovou? Nebo Jana Novotná a Petr  
Korda? Uvidíme. „Tento příběh ještě není u kon-
ce,“ dodává Černošek.

TENNIS
Advantage Tennis III, 
Ostrava:

Wilander (Švéd.) – 
Nováček 6:3,

Lendl – Borg (Švéd.) 
6:4, 7:6 (7:3).
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Lendl, Mečíř, Nováček mezi malými pacienty

Malí pacienti na dětském oddělení Vítkovické nemocnice, která je čle-
nem skupiny AGEL, dopoledne před exhibicí přivítali významnou návštěvu.  
Potěšit je svou přítomností přišli Ivan Lendl, Miloslav Mečíř, Karel Nováček  
a předali dětem drobné dárky.

Dětské oddělení Vítkovické nemocnice ročně ošetří přes tři tisíce dětí. Sou-
částí oddělení je i dětské středisko, které pečuje asi o tisíc dětí po stránce 
léčby i prevence. Oddělení zajišťuje kompletní diagnostiku a léčbu dýcha-
cího ústrojí, ledvin i močových cest, zažívacího traktu, problémů s pomočo-
váním, bolestmi břicha a podobně.

„Moc si vážíme, že si tenisové legendy našly ve svém nabitém programu  
čas a navštívily nás osobně ve Vítkovické nemocnici. Byla to pro naše malé 
pacienty velká událost,“ říkal primář dětského oddělení Vítkovické nemoc-
nice MUDr. Jan Boženský s tím, že mezi dětskými pacienty jsou i malí tenisti, 
kteří se na návštěvu bývalých světových jedniček zvlášť těšili. 

Zprava, Roman Gavanda, obchodní ředitel AGEL, a.s., Miloš Mečíř, Ivan  
Lendl, Karel Nováček, Filip Horák, ředitel pro strategii AGEL, a.s., a Karel  
Kantor - finanční ředitel AGEL, a.s.
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Slavná vítězství, nezapomenutelné souboje a stadiony nabité energií. Věnujeme se 
klientům stejně intenzivně, jako se Evropa věnuje své nejmilovanější zábavě. Proto jsme se stali hrdým 
ofi ciálním sponzorem UEFA Champions League. Takže nezapomeňte: zatímco Vy budete podporovat 
svůj tým, my – UniCredit Group se 170 000 zaměstnanci a více než 10 000 pobočkami ve 22 zemích – 
budeme podporovat Vás. Zapojte se do hry na  www.unicredit.eu/champions.

UNICREDIT. HRDÝ PARTNER 
UEFA CHAMPIONS LEAGUE. 
A VÁŠ.

www.unicreditbank.cz, 800 144 441

UEFA_Czech Open_210x297.indd   1 9.9.2009   13:40:02
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NHL

Nejlepší v Evropě

PODRUHÉ
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Už v neděli po skončení extraligového zápa-
su Slavie s Karlovými Vary se začalo s přípra-
vou ledu na sobotní duel NHL. „Hned se zača-
lo bílit a kreslit reklamy, potom se mrazilo. Ledo-
vá plocha se musela upravit přesně podle pra-
videl NHL, například střední pásmo je zmen-
šené,“ říkal Šafařík. Led vyzkoušeli žáci Slávie, 
v úterý ráno byla hlavní zkouška. Rozdíl mezi  
ledem při zápasech NHL a české extraligy je 
v množství reklam na ploše – v NHL jich je mi-
nimálně, v Česku je plocha téměř kompletně 
pomalována logy partnerů. Aby vše odpovída-
lo pravidlům NHL, dohlížel osobně hlavní ledař 
NHL Dan Craig, který prováděl inspekce také 
ve Stockholmu a Helsinkách. 

Hokejové NHL se v Praze určitě líbí, vedle Pra-
hy se hrálo i v Helsinkách a potřetí za sebou ve 

Stockholmu, kde se 8. a 9. října střetl Columbus 
s týmem ze San Jose. Ještě o den dříve se hrá-
lo v Helsinkách, v tamní Hartwall Areně nastou-
pily týmy Carolina Hurricanes a Minnesota Wild. 
Právě tam odstartoval nový ročník NHL, Caro-
lina vyhrála nad Minnesotou 4:3. Jak dopadly 
pražské zápasy? Úvodní duel mezi Bostonem  
a Phoenixem ovládli hokejisté Coyotes, i díky 
dvěma brankám Radima Vrbaty zvítězili 5:2.  

V dresu Bruins si jednu přihrávku připsal centr 
David Krejčí. Hokejisté Bostonu v druhém zápa-
se zvedli hlavu, vrátili Phoenixu porážku a vyhrá-
li 3:0. Na dva góly vítězů přihrával i český cen-
tr David Krejčí. 

„Se zástupci NHL jsme byli v kontaktu pětkrát 
denně, po mailech dvacetkrát,“ přibližoval čas 
před zahájením pražských zápasů NHL Vladi-
mír Šafařík, ředitel pořádají agentury Česká 
sportovní. „Finální příprava trvala zhruba čty-
ři měsíce,“ dodával. Jak vypadala smlouva 
s NHL? „Je to docela podrobný dokument, kde 
má každý své povinnosti. Samotná smlouva 
má asi patnáct stránek, plus k tomu technické  
manuály, na něž smlouva v různých specifika-
cích poukazuje. To je dalších sto stran, kde jsou 
podrobnosti vybavení šaten a dalších věcí. Pro 

nás hraje dobrou roli, že náš vztah s NHL není  
vysloveně na bázi profesionální a obchodní, ale 
někde mezi tím a kamarádským vztahem. Obě 
strany se snaží o kompromis tak, aby vše dobře 
dopadlo. Jsme na stejné lodi,“ konstatoval ředi-
tel Šafařík před druhým startem týmů NHL v Pra-
ze. Šatny, led, hotely, reklamy, doprava, bezpeč-
nost, vše muselo být dokonalé. Na NHL v Praze 
bylo akreditováno přes 150 novinářů z osmi zemí.

NHL na začátku října vkročila v Evropě do svého 93. ročníku, opět se hrálo 
v Praze a jako při premiéře v roce 2008 za vším stála společnost Česká spor-
tovní. „Proč jsme po dvou letech opět organizovali zápasy NHL v Praze? Každý 
dobře ví, že tato soutěž patří mezi nejvýznamnější na světě, a když vám její šé-
fové nabídnou, že by opět měla začínat jedním z dvojzápasů v Praze, tak se to 
prostě nedá odmítnout. NHL byla s naším pořadatelstvím v roce 2008 velmi spo-
kojena, o rok později jsme jejich nabídku zdvořile odmítli, odmítnout podruhé už 
prostě nešlo,“ říká majitel společnosti Česká sportovní Miroslav Černošek, která 
stojí za projektem NHL Premiere Prague. „Jsem přesvědčen, že tyto projekty už 
umíme dobře organizovat, máme s nimi zkušenosti a tak jsme na nabídku NHL 
kývli. Pražská O2 Aréna je navíc pro tyto akce dokonalá. V každém případě to 
byla pro nás hodně prestižní záležitost.“

V Evropě se hrála kanadsko-americká soutěž popr-
vé v roce 2007, kdy sezonu zahájily v Londýně dva 
duely Anaheimu s Los Angeles. O rok později měla 
NHL premiéru v Praze, v O2 Aréně se představily  
celky New Yorku Rangers a Tampy Bay Lightning. 
Vedle Prahy se hrálo i ve Stockholmu, kam zaví-
taly Pittsburgh s Ottawou. V roce 2009 se kromě 
Stockholmu dočkaly poprvé i Helsinky. Mimo Se-
verní Ameriku se NHL vydala už v letech 1997, 1998  
a 2000, hrálo se v Tokiu.
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Jak dopadli organizátoři? Zatímco v roce 2008 
na utkání mezi New Yorkem Rangers a Tampou 
Bay bylo beznadějně vyprodáno, tentokrát se 
nepodařilo halu zcela naplnit. „Rok 2008 se sice 
neopakoval, rozhodně jsme ale na akci nepro-
dělali. Jsme připraveni jít do toho znovu,“ kon-
statoval Černošek. „NHL považuje Prahu za jas-
ně nejúspěšnější město, Finsko ani Švédsko ne-
dopadlo špatně, ale organizace v Praze byla 
pro ně nejlepší. Říkali, že tady se cítí nejlépe. 
Vnímáme rozdíl od roku 2008. Představitelé NHL  
a NHLPA byli hlavně ze sobotního zápasu nad-
šeni. Považujeme to za jednoznačný úspěch 
České sportovní,“ říkal po skončení říjnového 
dvojzápasu šéf projektu Vladimír Šafařík. 

„Je to výsledek práce týmu kolem Vladimíra  
Šafaříka,“ dodával Černošek. Praha měla nej-
vyšší návštěvnost ze všech zápasů, které se v Ev-
ropě uskutečnily. Helsinky i Stockholm za Pra-
hou zaostaly. Ukázalo se, že organizátoři zvoli-
li vhodnou cenu lístků. „Už kvůli reklamním part-
nerům je vždycky lepší míň vydělat a mít plnou 
halu než naopak,“ konstatoval Miroslav Černošek 
po říjnových zápasech.

Kdy se NHL znovu představí v Praze? „NHL chce 
být neustále v Evropě, chce sem přivážet další 
týmy. Doufáme, že v blízké budoucnosti se ten-
to projekt opět v Praze objeví,“ konstatoval Čer-
nošek. Česká sportovní ještě nezavrhla nápad, 
uspořádat v Praze zápas NHL pod otevřeným 
nebem, který by se mohl uskutečnit v Edenu.  
„V NHL se hrají venkovní zápasy na velkých sta-
dionech třeba i pro 70 tisíc diváků, což přinese 
zajímavý ekonomický výsledek. Těžko budeme 
konkurovat s českými stadiony pro 20 až 30 tisíc 
lidí,“ dodal Černošek.

 

NHL v Praze

Boston Bruins – Phoenix Coyotes 

2:5 (0:1, 0:3, 2:1), 9. října 2010, bran-

ky a nahrávky: 44. Horton (Lucic, 

Krejčí), 50. Horton (Chára, Ryder) 

- 8. Vrbata (Aucoin, Jovanovski),  

22. Pyatt (Ekman-Larsson, Stempni-

ak), 36. Upshall, 40. Belanger (Whit-

ney, Vrbata), 59. Vrbata (Jovanov-

ski). Rozhodčí: Leggo, Meier - Hen-

derson, Sharrers. Vyloučení: 2:4,  

navíc G. Campbell - Fiddler oba 

5 min. Využití: 1:1. Střely na branku: 

42:37. Diváci: 15 299. 

Phoenix Coyotes – Boston Bruins 

0:3 (0:0, 0:2, 0:1), 10. října 2010, bran-

ky a nahrávky: 33. Lucic (Horton, 

Krejčí), 40. Horton (Recchi, Krejčí), 

50. Seguin (Ryder, Thomas). Roz-

hodčí: Leggo, Meier - Henderson, 

Sharrers. Vyloučení: 6:3. Bez vyu-

žití. Střely na branku: 29:37. Diváci: 

12.990.
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Napínavé semifinále
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„Naše společnost TK PLUS, která stojí za velice 
kvalitními projekty, nemůže k české extralize  
přistoupit jinak, než se ji pokusit vyhrát. A tomu 
odpovídaly všechny kroky, které vedly k posíle-
ní týmu a domluvení spolupráce s první hráč-
kou světa,“ řekl před extraligou jednatel TK PLUS 
Miroslav Černošek a navíc oznamil, že pode-
psal smlouvu se světovou jedničkou Caroline 
Wozniackou… „Za všechno může trenér Petry 
Kvitové David Kotyza, který se zná s mým tatín-
kem. Domluvili se na přípravném kempu a mu-
sím říct, že to bylo dobré rozhodnutí. V Prostě-
jově mám všechno, co potřebuji,“ říkala sym-
patická Dánka. „Počítali jsme s ní už minulý 
rok, to se ale extraliga nehrála a Caroline také  
nebyla první na světě. Teď, když se stala svě-
tovou jedničkou, tak jsme si mysleli, že bývalá  
domluva platit nebude, ale brzy jsme se do-
hodli na velice přijatelných podmínkách. Caro-
line se rozhodla, že se na novou sezónu bude  
připravovat v Evropě a o to bylo vše snazší,“ 
dodal Černošek. „S Caroline a s celým jejím 
týmem je výborná spolupráce,“ přidávala 

šéfka tenisových projektů TK PLUS Petra Pícha-
lová-Langrová. „Zapadla do týmu, je usměvavá, 
vstřícná, ani nemáte pocit, že je světovou jed-
ničkou,“ říkal kapitán TK AGROFERT Jaroslav Na-
vrátil. Bylo předběžně domluveno, že bude hrát 
ve finále, k němu ale nakonec ani nemuselo 
dojít…

Česká tenisová extraliga 2010 se hrála premié-
rově v prosincovém termínu, poprvé od začát-
ku pod střechou, podle nového systému – jen 
vítěz je v posledních letech stále stejný – TK AG-
ROFERT Prostějov. Loni se kvůli úspěšné cestě 
reprezentačního celku do finále Davisova po-
háru soutěž neuskutečnila a tak Prostějovským 
hodně záleželo na sestavení co nejsilnějšího 
týmu.

Pro šéfa prostějovského tenisu Mirka Černoš-
ka je extraligový titul stále čímsi magickým – co 
ho vzrušuje a třebaže jako manažer stál a stojí  
za velkými nadnárodními akcemi, být šéfem 
nejlepšího českého tenisového týmu má pro 
něj stále velkou cenu. A tak zatímco ostatní klu-
boví manažeři předstírají jakýsi extraligový nad-
hled, nezájem, snad až chlad, Černošek je jiný.

„Přiznám se, že i když jsem si mockrát sám pro 
sebe řekl, že bych extraligu neměl tak intenziv-
ně prožívat, stále se mi to nedaří. Ale není to 
jen extraliga. Víkend, kdy bojují naše mládež-
nické týmy o titul mistra České republiky, je pro 
mě stejně napínavý a jsem netrpělivý – jak do-
padneme. Extraliga je ale přece jen jiná, je to 
i obchodní případ a znova opakuji – kupuje-
me hvězdy pro to, abychom na tom vydělali.  
Říkám to ještě jednou – abychom na tom  
vydělali…! Třeba to pro lidi, kteří se v tomto  
prostředí nepohybují, nezní logicky, ale i když 
náš vítězný tým nestál málo peněz, byl týmem, 
který nám peníze vydělal. Ty pak můžeme inves-
tovat do našich mládežnických kategorií.“ Tohle 
Černošek tvrdí už dlouho, letos nebyla v týmu 
jen Wozniacká, ale i Kirilenková, Golubjov,  
Andrejev a Lacko. Prostějov však nebyl jedi-
ným extraligovým týmem, který se před soutěží  
posílil zahraničními hráči, Rus Gabashvili a Ru-
munka Halepová např. pomohli Přerovu do  
finále, ale jejich služeb Huťka v rozhodujícím  
zápase nevyužil… 

TK AGROFERT nastoupil v prvním zápase v se-
mifinálové skupině A proti týmu TK Olymp- 
Orel Praha, vyhrál jasně 5:2 a vše nasvědčova-
lo, že se stejně bude vyvíjet i druhý duel proti  
I. ČLTK Praha, který měl určit finalistu extrali-
gy. Prostějov vedl 3:0, Pospíšil přehrál Jebavé-
ho, Kvitová Klapkovou a Kirilenková otočila už  
skoro prohraný duel s Hradeckou, ta vedla 6:2, 
5:2, navíc ve třetím setu 5:3. Už se zdálo, že je 
vše jasné, pak však Mertl porazil Lacka, Her-
nych Andrejeva a Ivo Minář Golubjova a rázem 
to bylo 3:3! Světová jednička Caroline Wozniac-
ká přiběhla, že naskočí do deblového duelu  
za zraněnou Kirilenkovou, kterou trápily břišní 
svaly, už však nastoupit nemohla, kvóta cizinců 
v sestavě byla naplněna…   

Bylo někdy nehrajícímu kapitánovi Jaroslavu 
Navrátilovi hůř? „Vůbec jsem nečekal, že bych 
se s tak dokonale vybraným týmem mohl do-
stat do takové situace! Nepředpokládal jsem, 
že by ČLTK mohlo být tak těžkým soupeřem a to 
ještě mohlo být hůř, než nerozhodně. Kirilenko-
vá měla 2:6 a 2:5, ve třetím setu 3:5, ale naštěstí  
se Hradecká položila a nezvládla koncovky. 

„Do extraligy jsme vstoupili vítězstvím v pětadeva-
desátém roce, pro nás to byl tehdy velký úspěch  
a vždycky jsme chtěli v této soutěži uspět. Mám  
pocit, že kdo chce něco v českém tenise zname-
nat, musí o tento titul usilovat a pokud chceme 
mladým v klubu nabízet vzory, tak to nejde jinak – 
než vedle dalších titulů vyhrát i extraligu.“

Miroslav Černošek
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Ještě štěstí, že nastoupil Tomáš do debla, už byl 
doma, řekl jsem mu – Tomáši, ono stačí málo  
a zítra už žádná finálová sobota být nemusí…  
Přistoupil k té situaci fantasticky, jen řekl, že si 
bere věci a jede do haly. Tomáš vždycky byl  
a je na týmové soutěže srdcař, ten se nikdy ne-
musel přemlouvat, aby nastoupil. Zvládl doko-
nale nejen debla s Golubjovem, ale i finále proti 
Přerovu. Bez něj by se do finále nepostoupilo…“

Tomáš Berdych neměl v semifinále nastou-
pit. „Bylo to hodně narychlo. Ležel jsem doma 
na masérském stole a měl jsem namasírova-
nou jednu nohu. Naštěstí to nebylo tak, že bych 
byl již pomalu v pyžamu a díval se na televizi,“ 
říkal po zápase Berdych. „Po domluvě s panem 
Navrátilem jsem rychle přijel, ve čtyřhře jsme  
s Golubjevem podali solidní výkon, který nám 
zajistil postup do finále.“ Nebál se Berdych toho 
nerozhodného stavu? „Ne, vůbec se. Mám rád 
tyto situace. Hlavně v týmových soutěžích je to 
lepší, než hrát zápas, ve kterém zase až o to-
lik nejde. Jsem rád, že jsem mohl připsat ty roz-
hodující body jak proti ČLTK, tak ve finále proti  
Přerovu.“

Finále už bylo jasné. První bod na prostějov-
ské konto získal Kazach Golubjov, jasně přehrál  
Hrbatého, Pospíšil ve třech setech Školoudíka 
a pak Wozniacká Voráčovou. Jednoduché to 
však neměla. „Měla jsem zápasovou přestáv-
ku. Trvalo mi delší dobu, než jsem se dostala do  
hry, hlavně v prvním setu jsem měla problémy. 
Vítězství nebylo proto z tohoto pohledu snad-
né,“ řekla světová jednička po utkání. „Jsem 
ráda, že jsem svým výkonem pomohla Prostě-
jovu k vítězství.“ Pak Kvitová doslova vyhnala 
z kurtu Hladíkovou a Berdych získal pátý vítěz-
ný bod s Rosolem. Pro Prostějov to byl osmý mi-
strovský titul v novodobé české tenisové historii.

Mezi nejspokojenější v prostějovské hale pat-
řil Černošek. „Mirka znám hodně dlouho a vím, 
jak mu na extralize záleží, jak ji chce vyhrát  
a dovedu si moc dobře představit, jak mu bylo 
– když se semifinále s I. ČLTK zkomplikovalo.  
Vnímám to i z jeho pohledu k obchodním part-
nerům, od začátku byla pro Mirka extraliga po-
tvrzením suverenity Prostějova v českém tenisu. 
Je dobře, že jsme vyhráli, ten titul patří Mirkovi,“ 
říkal chvíli po slavnostním ceremoniálu Jaroslav 
Navrátil. 

Nový model tenisové extraligy se líbil
Poprvé v historii se smíšená extraliga tenisových 
družstev hrála až na konci roku v hale. Nový 
model hned při své premiéře ukázal, že pořa-
datelé zvolili dobrou variantu. Na halovém tý-
movém šampionátu startovala nejen domácí 
špička, mnohé týmy se posílily kvalitními hráči  
a hráčkami ze zahraničí. „Byla to správná vol-
ba. Naprostá většina elitních hráčů se doma  
připravuje na novou sezonu, a proto mohli  
v extralize nastoupit za své mateřské kluby,“ říká 
Petra Píchalová-Langrová, vedoucí tenisových 
projektů TK PLUS. Až na Radka Štěpánka, kte-
rý trénuje ve Spojených státech, do zápasů  
nastoupila kompletní česká špička. „Společně 

s dalšími kluby budeme usilovat o to, aby se za 
rok hrála extraliga také v prosincovém termí-
nu.“ A když by v nové sezóně muži postoupili do 
finále Davisova poháru? „Extraliga týden po 
finálovém střetnutí. V tom by nebyl problém,“ 
dodává Petra Píchalová-Langrová. 

Semifinálová skupina A, Prostějov: 

TK AGROFERT Prostějov – TK Olymp- 

Orel Praha 5:2, Pospíšil – Kralert 6:3, 

6:3, Kirilenková – Kr. Plíšková 6:1, 7:5, 

Šafářová – Němečková 6:1, 6:0, Lacko 

– Čapkovič 6:3, 6:3, Andrejev – Lustig 

6:4, 6:2, Golubjov – Juska 4:6, 6:4, 5:7, 

Novák, Veselý – Škoch, Lustig 4:6, 2:6.

TK AGROFERT Prostějov – I. ČLTK  

Praha 5:4, Kirilenková – Hradecká 

2:6, 7:5, 7:5, Pospíšil – Jebavý 6:0, 7:5,  

Kvitová – Klapková 6:0, 6:3, Lacko – 

Mertl 6:3, 1:6, 2:6, Andrejev – Hernych 

3:6, 2:6, Golubjov – I. Minář 3:6, 6:3, 

6:7(2), Kirilenková, Kvitová – Hradec-

ká, Klapková 6:3, 6:4, Berdych, Golub-

jov – Hernych, I. Minář 6:4, 6:2, Dlouhý, 

Novák – Mertl, Jebavý 5:7, 6:7(2).

Finále: TK AGROFERT Prostějov – TJ 

Precolor Plus Přerov 5:1, Golubjov – 

Hrbatý 6:4, 6:3, Pospíšil – Školoudík 

6:7(4), 6:2, 6:2, Wozniacká – Voráčo-

vá 7:5, 6:3, Kvitová – Hladíková 6:0,  

6:2, Berdych – Rosol 6:3, 6:4, Lac-

ko – Šnobel 6:3, 5:5 scr. ve prospěch  

Šnobla.

TK AGROFERT Prostějov, mistr 
ČR 2010 smíšených družstev: 

Tomáš Berdych (6. ATP), Andrej Go-

lubjov (Kazachstán, 36.), Igor An-

drejev (Rusko, 79.), Lukáš Lacko (Slo-

venko, 89.), Jan Hájek (95.), Jaroslav  

Pospíšil (139.), Lukáš Dlouhý (9. ATP, 

čtyřhra), Robert Rumler (734.), Jiří  

Veselý (862.), Jiří Novák, Caroline 

Wozniacká (1. WTA), Maria Kirilenko-

vá (Rusko, 20.), Lucie Šafářová (33.),  

Petra Kvitová (34.), nehrající kapitán 

Jaroslav Navrátil, vedoucí týmu Petr 

Langr, trenér David Kotyza, fyziotera-

peut Dan Kratochvíl, masér Jan Mül-

ler a lékař MUDr. René Kloc.



www.ok-tourism.cz

Harmonie kultury a přírody

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

Přijeďte a uvidíte!Přijeďte a uvidíte!

Olomouc • Střední Morava • Jeseníky 

Další informace na www.olomoucregioncard.cz

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

Tipy na výlet:
Příklady jsou uvedeny pro 2 dospělé osoby 

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

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

JESENÍKY
1. ½ den: Zámek Jánský Vrch 

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

– rozhledna Biskupská kupa 
– Jeskyně Na Špičáku 

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

– Muzeum Vincenze Priessnitze 
– letní bobová dráha (Petříkov)

Orientační cena pro 2+1: 

bez karty: 1 180 Kč, s kartou: 450 Kč

Ušetříte: cca 730 Kč

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

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

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

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

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

bez karty: 1 825 Kč, s kartou: 450 Kč

Ušetříte: cca 1 375 Kč

VSTUPY ZDARMA: 74 míst

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

ATRAKTIVNÍ SLEVY: 121míst

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

Bouzov

Dlouhé StráněJavoříčské jeskyněAquapark Olomouc

Zámek a zahrady Kroměříž Petříkov

Kouty nad Desnou Mladějov

Zoo OlomoucVeteran Arena, Olomouc Vlastivědné muzeum, Olomouc
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2010
APLAUS

Humor zachraňuje

Miroslav Pišťák, Jan Tesař a Miroslav Černošek při prezentaci divadelní přehlídky APLAUS 2010. 
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O čem byl třetí ročník divadelní přehlídky 
APLAUS? „Zvolili jsme komediální žánr. Tato vol-
ba byla jednoznačná, vždyť humor nás často 
zachraňuje i v těch nejtěžších dobách,“ uvedla 
před divadelní přehlídkou ředitelka Městského 
divadla v Prostějově Alena Spurná. „Chytrý situ-
ační vtip, duchaplné konverzační souboje, gro-
teskní podobenství, jemná ironie, to jsou různé 
podoby humoru, jež nás nekompromisně nutí 
reagovat a přemýšlet. Humor,  podněcující naši 
zvídavost i tvořivé myšlení, bezesporu patří k je-
dinečným záchranám lidství v nás. Aplaus 2010 
přinese humor, který jde proti hloupým a prvo-
plánovým sloganům, a věříme, že také nabídne 
neopakovatelné chvíle souznění a porozumění 
mezi jevištěm a hledištěm.“

Divadelní přehlídka APLAUS 2010 se už tradič-
ně konala v Národním domě, vše opět vychá-
zelo z dokonalé spolupráce Městského divadla 
v Prostějově a agentury TK PLUS. „Tato přehlídka 
nechce konkurovat četným divadelním festiva-
lům, které se v Česku konají. Přejeme si, aby to 
byla taková příjemná a kvalitní ochutnávka di-
vadelní tvorby z Prahy, Brna a Bratislavy,“ konsta-
toval už před prvním ročníkem jednatel TK PLUS 
Miroslav Černošek a v tomto duchu se také  
vyvíjela dramaturgie divadelního Aplausu. 

Přehlídku APLAUS 2010 zahájila anglická kon-
verzační komedie Rybárik královský v podál-
ní Štúdia L+S Bratislava s výborným hereckým 
obsazením tria Emília Vášáryová, Milan Kňaž-
ko, Milan Lasica. Podivné odpoledne Dr. Zvon-
ka Burkeho, bylo druhé představení, které pat-
ří do repertoáru pražského Činoherního klubu.  
V titulní roli se představil Bolek Polívka, svými 
skvělými výkony mu sekundovali Ondřej Vet-
chý, Ivana Chýlková, Jaromír Dulava a Michal 
Pavlata. Polívka byl na APLAUSU potřetí. „Insce-
naci jsme vybrali mimo jiné na základě jejího 
hvězdného obsazení. Například Bolek Polívka 
byl zatím na všech ročnících divadelního festi-
valu Aplaus a šlo nám o to, aby s divadlem přijel 
i letos,“ uvedla Eva Zelená, dramaturgyně Měst-
ského divadla v Prostějově. 

Kvůli onemocnění Karolíny Kaiserové neode-
hrálo představení pražské divadlo Ungelt. Pře-
sto diváci do prostějovského Národního domu 
nepřišli zbytečně. Připravena byla pro ně insce-
nace dramatu Picasso, které patří do reperto-
áru stejného divadla. Podobně jako před dvě-
ma lety s ním do Prostějova přijela Vilma Ci-
bulková, která v roli německé pohlavárky sleč-
ny Fischerové vyslýchá za druhé světové války  
v obsazené Paříži slavného španělského malíře 
v podání Milana Kňažka. Vše tedy nasvědčo-
valo, že třetí ročník divadelní přehlídky APLAUS 
bude čtyřdílný, že se uskuteční představení 
Jeffreymu je šoufl, ale nakonec se tak nesta-
lo. „Měli jsme opravdu velkou snahu představit 
Oldřicha Kaisera v zajímavém příběhu o brit-
ském žurnalistovi a alkoholikovi Jeffrey Bernar-
dovi. Okolnosti nám však nebyly nakloněny,“ 
prohlásila ředitelka Městského divadla v Prostě-
jově Alena Spurná.

Součástí  APLAUSU byla i letos divácká anke-
ta, tentokrát publikum svými hlasy rozhodlo, že  

nejúspěšnějším titulem byl Rybárik královský 
Štúdia L+S Bratislava s Emíliou Vášáryovou,  
Milanem Lasicou a Milanem Kňažkem. Druhou 
příčku obsadil Činoherní klub Praha, na třetím 
místě se umístila hra Picasso. Část výtěžku ze 
vstupného věnovala agentura TK PLUS už tra-
dičně Divadlu Point. „Toto studentské divadlo 
poskytuje mladým lidem prostor k nekonvenč-
nímu sebevyjádření. Stejně naladěným lidem 
umožňuje Point  vzájemné setkávání a společ-
nou tvorbu,“ konstatoval šéf společnosti TK PLUS 
Miroslav Černošek.

APLAUS
Vilma Cibulková a Milan Kňažko ve hře Picasso

Ondřej Vetchý, Bolek Polívka a Ivana Chýlková ve skvělé grotesce Ladislava Smočka Podivné 
odpoledne Dr. Zvonka Burkeho 

Milan Kňažko, Emília Vášáryová a Milan Lasica ve hře bratislavského Štúdia L + S Rybárik královský
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NIKE JUNIOR TOUR

Čtrnáctý ročník Masters Nike Junior Tour se  
konal v polovině prosince na Bahamách, na 
San Salvador přiletěly leteckými speciály mla-
dé reprezentace ze čtyřiatřiceti zemi, české  
tenisové mládí se zúčastnilo prestižních turna-
jů do 12 a 14 let potřinácté. Od začátku stojí za 
českým seriálem TK Prostějov, skoro patnáct let 
úzce spolupracuje s firmou Nike. Nejlepší hrá-
či a hráčky z prostějovského klubu mají smlou-
vu právě s Nike, firma dále podporuje částeč-
ně finančně a především oblečením prostě-
jovské talenty. „Tentokráte měl celosvětový tur-
naj Masters NJT naprosto jinou filozofii, Nike od 
kvantity přechází k hledání těch nejlepších a stej-
ně jako ve velkém tenise i mezi mládeží jde fir-
mě o cílené vytipování budoucích hvězd,“ říká 
Ing. Zdeněk Duplák, člen představenstva a. s. 
Česká sportovní, který se vyvrcholení celosvěto-
vého seriálu na Bahamách také zúčastnil. „Od 
začátku platí, že značka Nike se snaží být jiná, 
výjimečná a avantgardní, chce oslovit mladé  
a touží po tom, aby si ji zamilovali na celý život. 
Ano, k tomu potřebuje hvězdy, např. Federe-
ra, Nadala, Berdycha, Woodse, vynikající fotba-
listy, atlety, snaží se prostě najít ty nejtalentova-
nější, kteří budou mít to štěstí a půjdou v jejich  
stopách.“

Co říkal na Bahamách Massimo Bucciero, glo-
bální koordinátor seriálu Nike Junior Tour? „V na-
šem seriálu se v minulých letech představili Rafa-
el Nadal, který Masters třikrát vyhrál, Robert Sö-
derling, Martin del Potro či Tomáš Berdych, kte-
ří byli nebo jsou v Top Ten a proto jsou i tím nej-
lepším příkladem pro mladé. Především proto je 
každý turnaj Masters nejen přehlídkou těch nej-
talentovanějších, ale i velkou výzvou,“ dodával 
Massimo Bucciero. „Nike doufá, že pro vás opět 
vytvoříme při Masters nadstandartní podmínky,“ 
konstatoval Philippe Weiss, šéf projektu Nike  
Junior Tour a šéf Nike Tenis pro Evropu, Střední 
Východ a Afriku. 

Co bylo letos na světovém Masters Nike Juni-
or Tour jiné? „Byl to přelomový ročník, hrálo se 
v termínu mezi prestižními turnaji Eddie Herr 
Championship a Orange Bowl, v původním dří-
vějším termínu se už mnohdy nepředstavili ti nej-
lepší v kategorii do 14 let. Někteří ukončili sezó-
nu a především dívky už zkoušely turnaje ve vyšší 
kategorii. Šéfové Nike navíc přišli poprvé s filozo-
fií volných karet pro talentované hráče a hráčky,  

o jejichž start na světovém Masters měli zá-
jem. Samozřejmě se pro některé – i díky tomu-
to pozdějšímu termínu – otevírala možnost star-
tu na Orange Bowl na volnou kartu. Dokonce se  
na Bahamách hovořilo o tom, že by se ani  
v příštích letech neměl hrát seriál turnajů, ale 
jen jeden národní turnaj Masters, na kterém by  
startovala v jednotlivých zemích špička do 12  
a 14, “ říká Jaroslav Balaš, který je mezi kouči 
Masters NJT jednoznačným rekordmanem, zú-
častnil se všech třinácti ročníků, na kterých 
statovala česká reprezentace! Na San Salva-
dor odletěl se sestavou – mladší žáci Kateřina 
Brožová (TK NERIDÉ) a Antonín Bolardt (I. ČLTK 
Praha), v kategorii do 14 let Kateřina Siniako-
vá (Sparta Praha) a David Poljak (TK SC Os-
trava). Jak se dařilo české reprezentaci? „Na 
prvním místě je zcela jednoznačně semifinále  
Kateřiny Siniakové, která v celé sezóně dokazo-
vala, že patří ve své kategorii k nejlepším.“ Kateři-
na Brožová a Antonín Bolardt letěli na svůj prv-
ní velký mezinárodní turnaj, Masters Nike Juni-
or Tour nabízí jako jediný celosvětovou konku-
renci ve věkové kategorii dvanáctiletých. Oba  
prohráli v prvním kole, David Poljak prohrál 
v druhém kole.

„V českém tenise má seriál Nike Junior Tour pev-
né místo, o tyto turnaje je mezi mladými velký  
zájem,“ dodává Balaš. V soutěži národů skonči-
la česká reprezentace za Argentinou a Švýcar-
skem na třetím místě.

Už druhý rok světové Masters Nike Junior Tour vydalo ve stopách mořeplav-
ce Kryštofa Kolumba. Loni se nejlepší sešli v atraktivním rezortu Punta Cana  
v Dominkánské republice. „Toto je nejkrásnější země, kterou kdy lidské oko 
spatřilo,“ napsal Kryštof Kolumbus královně Isabele Kastilské, když v roce 1492 
přistál v Dominikánské republice poblíž dnešního města Puerto Plata. V roce 
2010 si světové naděje daly sraz na ostrově San Salvador. Poprvé ho spatřil  
z lodě Pinta ve dvě hodiny odpoledne 12. října 1492 námořník Rodrigo Triana, 
Kolumbus pojmenoval ostrov San Salvador. Koho v polovině prosince objevili 
šéfové firmy Nike mezi novými nadějemi? Kolumbovi trvalo dlouhých sedm let, 
než o své cestě přesvědčil královnu Isabelu a jejího chotě aragonského krále 
Ferdinanda. Jak dlouho to bude trvat těm nejlepším z Masters Nike Junior Tour 
než přesvědčí nás?
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Zápasy v základních skupinách Champions League se chýlí ke konci a vše na-
svědčuje, že se možná bude opakovat scénář z minulé sezóny. Klubová filozo-
fie je rozhodně správná – pokračovat v kralování na české volejbalové scéně 
– obhájit extraligový titul, dvojnásobné volejbalové mistryně republiky budou 
o český titul bojovat až v play-off. Hlavním cílem však bylo uspět v evropských 
pohárech, Champions League a v MEL Cupu – Středoevropské lize. 

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

Los Champions League bude do doby – do-
kud český ženský volejbal nevstoupí do evrop-
ské špičky – stále stejně těžký, až nehratelný… 
Ve vylosovaných skupinách jsou pravidelně 
dva vynikající týmy (navíc s výrazně vyšším klu-
bovým rozpočtem) a třetí, který má za většinou 
za sebou zkušenosti ze Champions Laeague. 
Třetí rok za sebou jsme do nejprestižnější týmové 
soutěže v Evropě vstoupili díky prozíravé klubové 

diplomacii na divokou kartu, ta nás ale vždyc-
ky zařadila do čtvrtého výkonnostního koše. 
„Naprostá většina našich soupeřů v Champions  
League a někteří ze Středoevropské ligy se po-
hybují v úplně jiných rozpočtových relacích. 
To ale neznamená, že zápasy v Lize mistryň 
musí být vždy soupeřením klubových rozpočtů,  
konečně dokázala to i loňská sezóna a náš  
postup ze základní skupiny,“ říkal s optimismem 
před zahájením třetí prostějovské evropské  

sezóny předseda Správní rady VK Prostějov 
Petr Chytil. „V tak nabité soutěži nemohou být 
průměrné týmy, startuje to nejlepší, co volejba-
lová Evropa nabízí a dobře víme, že projít dál  
z velice náročné skupiny bude nesmírně obtíž-
né. Snad se to povede, reálná šance spočívá  
v postupu ze třetího místa s dobrou zápasovou 
bilancí. Kouč Čada v minulé sezóně dokázal, že 
je to možné, také jsme měli těžkou skupinu. Už 
start v Champions League je však pro náš klub 
velice prestižní, opět nabídneme nejen našemu 
regionu, ale celému českému volejbalu start  
vynikajících evropských týmů.“

Kouč Miroslav Čada od začátku viděl před 
sebou jediný cíl – Champions League. „Je to 
samozřejmě postup ze základní skupiny do 

play off. Je to tak prestižní záležitost, že všech-
no ostatní musí jít stranou. Moc bych si přál, aby-
chom v Champions League přežili úvodní boje. 
Tomuto možnému úspěchu podřizujeme prak-
ticky veškerou přípravu. Vím, že bude velkou roli 
hrát psychika. Proto jsme také během léta pra-
covali na tom, abychom měli nejenom dosta-
tečně široký, ale především kvalitní kádr. Nejde 
totiž celou sezonu odehrát pouze na základní 
šestku a s tím, že lavička náhradnic se, jak se 

Prostějovu otevírá dveře do Evropy jen volná kar-
ta. Pokud se chceme měřit s těmi nejlepšími, jiná 
možnost neexistuje a do lepšího koše při losování 
se v dohledné době nedostaneme – ani kdyby-
chom celou soutěž vyhráli. Kouč Miroslav Čada se 
svým realizačním týmem dostal plnou důvěru, tým 
byl posílený podle jeho představ, i když musíme  
přiznat, že jsme se do žádných finančních dostihů 
s klubovými velmocemi pouštět nemohli. Může přijít 
zranění, nemusí se dařit, to všechno se dá pocho-
pit. Od hráček ale v každém případě chci vidět,  
že na palubovce nechají srdce. To je základní 
předpoklad pro možný úspěch. 

Petr Chytil, předseda Správní rady VK Prostějov

PROSTĚJOV
VK MODŘANSKÁ
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říká, poveze. Naštěstí se nám podařilo dát do-
hromady třináct vynikajících volejbalistek a já 
můžu poslat na palubovku prakticky kterouko-
liv z nich. To je prvotní předpoklad pro naplně-
ní našich vizí.“

Na Hanačky čekaly tři vynikající kluby – RC 
Cannes, MC-Carnaghi Villa Cortese a Orga-
nika Budowlani Lodž. Cannes skončilo v Lize  
mistryň třetí, MC-Carnaghi Villa Cortese byla  
finalistkou loňské italské ligy a Lodž vyhrála Pol-
ský pohár. Obavy se potvrdily, dobře rozehrané 
sety a nakonec i duel v Polsku nekončily podle 
Čadových představ.

Vstup do Champions League byl pro Hanač-
ky nešťastný, na domácí palubovce prohrá-
ly s francouzským Cannes 1:3. O osudu duelu 
rozhodly nezvládnuté koncovky prvních dvou 
setů. Prostějovské volejbalistky měly dokonce 
ve druhém dějství tři setboly, zkušený francouz-
ský tým však šňůrou pěti bodů výsledek otočil. 
Nejlepší výkon předvedly domácí volejbalist-
ky ve třetí sadě, ve čtvrtém dějství už odpad-
ly… „Byla velká škoda, že jsme neuhráli koncov-
ku druhého setu, stav 24:21 se vyhrává. Pokud  
by se nám to podařilo, tak bychom zápas zřej-
mě dostali do tie-breaku. Závěr tohoto setu 
nezvládla Lipicerová, která dvakrát po sobě  
nepřesně zaútočila. Už jsme se potom v zá-
věru setu nezvedli,“ uvedl po utkání trenér 
Miroslav Čada. „Pro vývoj utkání byl opravdu 
velmi důležitý druhý set, v jehož koncovce jsme 
nevyužili tři setboly a tím jsme hostům dost po-
mohli. Herní rozdíl mezi oběma týmy spočíval 
hlavně v blokování, kde bylo Cannes o poznání 
úspěšnější než my.“

Rozhodně bylo v silách Hanaček Cannes po-
razit. „Teď už nemá cenu se k tomu vracet, 
jestli ten jeden uhraný set je vzhledem k průbě-
hu málo, nebo ne. My se musíme soustředit na 
nejbližší zápas,“ říkal prostějovský trenér Miro-
slav Čada před dalším zápasem v Itálii. „K po-
stupu bude třeba alespoň třikrát zvítězit. A ani  
to nemusí stačit,“ konstatoval kouč Čada už 
před zahájením Champions League. „Uhrát 
takovou bilanci v naší skupině bude ohromně  
obtížné. Musíme bojovat a v každém zápase  
odevzdat na hřišti maximum. Pak se to může po-
dařit.“ Po ztraceném zápase v Lodži si to urči-
tě nemyslel…

V poslední listopadový den odvedly Hanač-
ky na palubovce italského Villa Cortese kvalit-
ní výkon především ve druhém a třetím setu. Ve 
druhém za stavu 23:23 však Soaresová zkazila  
podání a při následném setbolu útok Sschus-
keové zablokovala Američanka Hodgeová. Ve 
třetím setu získaly hráčky VK Modřanská náskok 
6:2 a 9:3, zápas se pak stejně dostal do mečbo-
lu, Prostějovanky ho odvrátily, měly setbol, pak 
se ještě dvěma dalším mečbolům ubránily, ale 
čtvrtý už Italky proměnily ve vítězství. I po dru-
hém duelu Ligy mistryň byly prostějovské volej-
balistky bez výhry. 

Naději a sebevědomí měl přinést třetí duel 
s Lodží, Hanačky vyhrál jasně 3:0 a kouč Čada 
nadšeně po zápase říkal, že to byl nejlepší 

zápas jeho týmu v sezóně! „Nečekal jsem, že to 
bude tak snadné. Byl na nás větší psychický tlak 
a cítili jsme, že je musíme vyhrát. Pokud jsme si 
chtěli zachovat naději na postup, museli jsme 
bezpodmínečně zvítězit. Mám radost, že se to 
povedlo, a ještě víc mě potěšil výsledek 3:0. Kaž-
dý set totiž může v konečné bilanci hrát roli.“ 
Co říkal po zápase zklamaný kouč Organika  
Budowlani Lodž Wieslaw Popik? „Pokud chce-
me Prostějov porazit aspoň doma, musíme se 
po všech stránkách výrazně zlepšit.“ 

Po tak jasném vítězství skoro nikdo nepředpo-
kládal, že by Hanačky neměly hned za nece-
lý týden uspět v Lodži, dokonce se začaly ob-
jevovat kalkulace, zda už dvě výhry nebudou 
stačit k postupu. „Může se to stát. My každopád-
ně budeme bojovat do posledního okamžiku,  
a kdyby postup do play off Ligy mistryň nevy-
šel, je pro nás určitě zajímavý i případný posun 
do Poháru CEV,“ kalkuloval Čada. „Tam se do-
stanou týmy s horší bilancí na třetích místech 
základních skupin Champions League a ještě 
dva nejlepší ze čtvrtých pozic. Rozhodně ale 
předem nic nebalíme ani co se týká postupu 
do vyřazovacích bojů Ligy mistryň. Naopak, bu-
deme se snažit v téhle sezoně uhrát maximum,  
protože máme dobrý tým.“

V polovině prosince sehrály prostějovské volej-
balistky jeden z nejsmůlovatějších zápasů své 
kariéry, přitom si ještě pár dní před odvetným 
duelem v Lodži většina optimistů myslela, že 
VK Modřanská nemůže v Polsku prohrát! Prv-
ní dva sety jasně ovládly, ve třetím ale zaho-
dily dva mečboly a ve čtvrté jeden. Nakonec 
jim po prohraném tiebreaku zbyl jen jeden jedi-
ný bod útěchy do tabulky základní skupiny D…. 
„Zápas jsme měli velmi dobře rozehraný, ztráta 
tříbodového vítězství mě mrzí. Soupeřky jsme tla-
čili útokem a dařilo se nám na síti. O naší poráž-
ce rozhodly dva neproměněné mečboly ve tře-
tím setu. Po nich se hráčky Lodže chytly a zlep-
šily hru. My jsme naopak ztratili tlak a dopouště-
li se vynucených chyb. V koncovce tie-breaku 
už byla naše hra chaotická a na zvrat jsme se 
nezmohli,“ uvedl zklamaný Čada. „Myslím, že 
vše rozhodla naše určitá křečovitost v koncov-
kách vyrovnaných setů. Úvodní dvě sady jsme 
vyhráli jasně, i když jsme v nich nepodali nijak 
excelentní výkon. Potom přišel první těsný závěr, 
s nímž jsme si neporadili, a totéž se opakovalo 
také ve čtvrtém setu. To už soupeř stabilizoval 
svou sestavu a hrál v pohodě,“ dodával pros-
tějovský kouč.

Hrála ve ztracených koncovkách roli i psy-
chika? „Psychika se nenatrénuje tím, že budu 
stokrát denně opakovat jsem dobrý, jsem silný. 
Tu získáte nejlépe tím, že vyhrajete těžké vyrov-
nané zápasy. A je pravda, že my jsme v letoš-
ní sezoně skoro všechny náročné bitvy prohráli  
a v jejich závěrech dělali chyby.“

Zbytečně prohraný duel v Lodži důrazně přivřel 
postupové dveře do dalších bojů Champions 
League. A tým VK Modřanská mohl hledat po-
slední šanci v domácím duelu s MC-Carnaghi 
Villa Cortese a v Cannes.
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Zápas o naději
Jen fantastický výkon proti italskému mistru  
MC-Carnaghi Villa Cortese, vedoucímu týmu 
skupiny D Champions League, otevíral volejba-
listkám VK Modřanská Prostějov dveře k nadě-
ji – postoupit do osmifinále nejslavnější volejba-
lové soutěže v Evropě! „Pokud chceme uspět, 
musíme minimálně zopakovat výkon z domácí-
ho zápasu proti Lodži. Jinak nebudeme mít šan-
ci,“ říkal kouč Čada, který navíc dobře věděl, že 
v prvním zápase v Itálii nenastoupily za domácí 
všechny hvězdy a přesto Hanačky prohrály 0:3. 
„Především elitní kubánská smečařka Aguero-
vá, která u nás chybět nebude. O to bude úkol 
týmu složitější.“ V duelu proti Cortese naopak 
na domácí soupisce chyběla blokařka Milada 

Bergerová, která přerušila kariéru kvůli těhoten-
ství. Domácí volejbalistky zatím v soutěži bodo-
valy pouze s týmem Organika Budowlani Lodž, 
k domácí výhře 3:0 přidaly ještě jeden bod po 
porážce 2:3 v Polsku, přestože měly mečboly! 
Také proto byly jejich šance na postup téměř 
minimální. 

Nakonec se to podařilo! Volejbalistky VK Mod-
řanská Prostějov na své palubovce napros-
to jednoznačně porazily spolufavoritky celé 
soutěže MC-Carnaghi Villa Cortese, čímž vý-
razně oživily své šance na postup do play off. 
Oslabené Italky nedokázaly čelit perfektnímu  
výkonu českých soupeřek a domů si odvezly 
nečekaný debakl. „Samozřejmě jsem maximál-
ně spokojený jak s výsledkem, tak s předvede-
nou hrou. Dařilo se nám prakticky ve všech čin-
nostech od podání přes přihrávku a útok až po 
obranu na síti i v poli, díky komplexně výborné-
mu výkonu jsme po zásluze zvítězili,“ říkal po zá-
pase nadšený kouč Čada. „Holkám se extrém-
ně dařilo, ukázaly top kvalitu a jejich hra snes-
la ta nejpřísnější mezinárodní kritéria moderní-
ho volejbalu. Podle mě jsme podali nejlepší vý-
kon za všechny tři dosavadní roky v Champions 
League. Musím vyzdvihnout úplně všechna děv-
čata, celý mančaft odvedl naprosto komplex-
ní výkon. Základem bylo vynikající podání i při-
hrávka, perfektně jsme bránili na síti a zejména 
v poli, mohli jsme se opřít o čtyři skvělé útočni-
ce a rovněž výbornou nahrávačku. Prostě se se-
šlo více pozitivních aspektů najednou. Tým byl 
ve velké pohodě a díky preciznímu příjmu mohl 

používat většinu nacvičených útočných signá-
lů, čímž byla naše hra velice pestrá a role pro-
tihráček tím těžší,“ dodával spokojený kouč VK 
Modřanská Prostějov.

Prostějovský tým tak napravil zaváhání z Lodže 
a se ziskem sedmi bodů byl o něco blíž postupu 
do play off Champions League ze třetího místa 
skupiny. V těchto matematických kalkulacích 
se soupeřilo s týmem Norda Foppapedretti  
Bergamo, které v posledním kole nesmě-
lo doma vyhrát... O všem se rozhodovalo i na 
půdě francouzského Cannes, kde hrály Hanač-
ky poslední zápas. Domácí chtěli za každou 
cenu vyhrát, z prvního místa ve skupině by měli 
rozhodně lepší výchozí pozici v osmifinále… 
„Věřím, že potřebné body uhrajeme. Hned od 
zítřka se budeme soustředit na poslední utkání  

v Cannes, které se hraje v úterý,“ dodal na 
závěr spokojený Čada.

„Utkání s týmem Villa Cortese bylo volejbalovým 
svátkem, naše jasné vítězství se navíc zapsalo 
do historie českého volejbalu, ještě nikdy v his-
torii nevyhrál český tým tak přesvědčivě s ital-
ským šampiónem,“ říkal po zápase šéf VK Mod-
řanská Prostějov Petr Chytil. „Dvakrát škoda 
porážky v Lodži, před posledním kolem Cham-
pions League jsme už mohli mít příjemné postu-
pové starosti.“

„Utkání s týmem Villa Cortese bylo volejbalovým 
svátkem, naše jasné vítězství se navíc zapsalo do 
historie českého volejbalu, ještě nikdy v historii ne-
vyhrál český tým tak přesvědčivě s italským šampió-
nem,“ říkal po zápase šéf VK Modřanská Prostějov 
Petr Chytil.

Počty před koncem
Senzační a hlavně jasné vítězství 
nad týmem Corteze přinutilo klu-
bové manažery, aby sáhli po kal-
kulačkách – do play-off postu-
povaly nejlepší dva týmy a tři nej-
lepší ze třetích míst. To byla prostě-
jovská šance! Kolo před koncem 
úvodní části soutěže měly Hanač-
ky sedm bodů a na dálku bojova-
ly o postup především s polskou 
Muszynou a italským Bergamem. 
Muszyna měla stejný počet bodů, 
horší skóre a poslední utkání hrála  
v Rusku na palubovce silného 
Odincova. Italky měly dokonce  
o bod méně než hanácký celek  
a přivítaly dosud suverénní Fener-
bahce Istanbul. V Champions Lea-
gue jsou za vítězství 3:0 a 3:1 jsou tři 
body, v případě výsledku 3:2 bere 
vítěz dva body a poražený jeden. 
To může být v konečném účtová-
ní hodně důležité. „Nechtěl bych 
už podruhé zažít to, co v první se-
zóně, kdy nás o postup připravil  
jediný set a nestačily nám ani tři  
výhry ve skupině," pevně věřil kouč 
Čada. „Bylo mi to tehdy kvůli obě-
tavosti a nadšení prostějovského  
vedení moc líto.“
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Prostějov v Champions League, skupina D

TK Modřanská Prostějov – RC Cannes 1:3 (-22, -24, 21, -16)

Prostějov: Velikiy, Bergrová, Nováková, Sschuskeová, Lipicerová-Samecová, Artměnková, libero 
Chlumská - Soaresová, Kubínová, Bramborová.

Trenér: Čada

Cannes: Spasojevičová, Antonijevičová, Poleščuková, Marčenková, Ravvaová, Centoniová, libero 
Fominová - Rašičová, Camardaová, Durakovičová. 

Trenér: Yan Fang 

Rozhodčí: Seifried (Slovin.), Hodoň (SR). 

Čas: 102 minut

Diváci: 1800

MC-Carnaghi Villa Cortese – VK Modřanská Prostějov 3:0 (19, 23, 28)

Cortese: Hodgeová, Anzanellová, Bergová, Negriniová, Cruzová, Calloniová, libero Cardullová - 
Bosettiová, Lanziniová, Aguerová. 

Trenér: Abbondanza

Prostějov: Velikiy, Hromčeková, Nováková, Sschuskeová, Lipicerová-Samecová, Artměnková, libero 
Chlumská - Soaresová, Kubínová, Bramborová, Tomašeková. 

Trenér: Čada

Rozhodčí: Flückiger (Švýc.) a Blyaert (Bel.). 

Čas: 90 minut

Diváci: 900

VK Modřanská Prostějov – Organika Budowlani Lodž 3:0 (17, 15, 21) 

Prostějov: Nováková, Bramborová, Bergrová, Velikiy, Lipicerová, Ssuschkeová, libero Chlumská. 

Trenér: Čada 

Lodž: Shelukhina, Wojcik, Mirek, Wojcieska, Zaroslinska, Kosek, libero Ciesielska – Szymanska, 
Olsovsky, De Paula, Teixeira, Bryda. 

Trenér: Popik

Rozhodčí: Bakunovič (Bělorusko) a Mateizer (Rumunsko). 

Čas: 72 minut

Diváci: 1200

Organika Budowlani Lodž – VK Modřanská Prostějov 3:2 (-16, –20, 27, 26, 11) 

Lodž: Wojcik, Olsovsky, De Paula, Wojcieska, Kosek, Bryda, libero Ciesielska - Shelukhina, Szyman-
ska, Mirek, Zaroslinska. 

Trenér: Wieslaw Popik

Prostějov: Velikiy, Nováková, Sschuskeová, Bramborová, Lipicerová, Bergrová, libero Chlumská – 
Artmenko. 

Trenér: Čada

Rozhodčí: Georguleas a Raptis (oba Řec.).

Čas: 135 min

Diváci: 1800

VK Modřanská Prostějov – MC-Carnaghi Villa Cortese 3:0 (21, 19, 19)

Prostějov: Velikiy, Nováková, Ssuschke, Tomašeková, Lipicerová, Artmenková, libero Chlumská – 
Soaresová. 

Trenér: Čada

Villa Cortese: Anzanellová, Gioriaová, Kováčová, Cruzová, Agüero, Hodgeová, libero Cardullo – 
Negrini, Bosetti. 

Trenér: Abbondanza

Rozhodčí: Adler (Maď.), Jungen (Něm.). 

Čas: 72 min

Diváci: 1700
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MEL Cup a extraliga
Určitě to bylo dobré rozhodnutí, když se v prv-
ní polovině sezony utkávaly prostějovské volej-
balistky s týmy Středoevropské ligy, opět zkusi-
ly štěstí v Champions League a při tom všem 
nepřestávaly myslet na českou volejbalovou 
scénu. V loňském ročníku české extraligy ne-
měly volejbalistky Prostějova konkurenci, jasně 
obhájily titul, přičemž neprohrály ani jeden ze 
sedmatřiceti zápasů! Prostějovské volejbalist-
ky tedy zákonitě nehrály základní část extraligy  
a předseda Správní rady VK Prostějov Petr  
Chytil po půlce sezony potvrdil, že to byla pro 
klub VK Modřanská ideální varianta. „Rozhod-
li jsme se, že náš tým dostaneme z české ligy. 
Z prostředí, kde dominujeme a diváci i novináři 
přestávají mít zájem o jasné výsledky,“ konstato-
val už v létě Petr Chytil. „Chtěli jsme zatraktivnit 
volejbalová utkání pro prostějovské diváky, kte-
ří chodí ve velkém počtu a myslíme si, že jich 
bude chodit ještě víc. Věříme, že to celému čes-
kému ženskému volejbalu jen prospěje,“ dodá-
val Chytil. „Ani volejbalový svaz s tím neměl žád-
ný problém. Naši účast v nové soutěži bral jako 
zviditelnění českého volejbalu.“

VK Modřanská Prostějov vstoupila do MEL 
Cupu – Středoevropské ligy skvěle a po dvou 
vítězstvích na Balkáně v první polovině října se 
usadila v čele tabulky! V prvním zápase pros-
tějovské volejbalistky porazily ŽOK Rijeka 3:0, ve 
druhém duelu přehrály stejným poměrem slo-
vinský Calcit Volleyball Kamnik, čímž si do tabul-
ky připsaly další tři body a o skóre se dostaly 
před dosud vedoucí Doprastav Bratislava. „Do 
pohárové Evropy jsme vkročili dvěma vítězstvími 
na palubovkách soupeřek, o to je vše cennější. 
Máme opravdu dobrý tým, řekl bych, že zkuše-
nější než v minulých sezónách a pevně věřím, že 
v obou evropských soutěžích budeme úspěšně 
bojovat. V Champions Laeague je samozřejmě 
konkurence mnohem větší, v MEL Cupu bude-
me usilovat o umístění ve špičce. Tým a podmín-
ky na to určitě máme,“ hodnotil vstup do sezo-
ny kouč Miroslav Čada. „Bude to atraktivní sou-
těž, ve které startuje řada kvalitních týmů. Před 
začátkem sezony je těžké odhadovat naše am-
bice, v každém případě chceme postoupit do 
závěrečného finále Final Four Mel Cupu a pak 
se uvidí,“ naznačil plány v mezinárodní dlou-
hodobé soutěži Čada. Mezi největší favority  
a tím pádem i soupeře Hanaček se řadil vídeň-
ský Post Schwechat a chorvatský Split, novo-
pečený účastník Ligy mistryň. Středoevropskou 
ligu mužů i žen vymysleli v Rakousku, v uplynu-
lé sezoně se jí zúčastnilo deset celků a vyhrály 
ji hráčky Nova KBM Branik Maribor, které ve fi-
nále porazily Split jednoznačně 3:0. „Pro nás je 
vstup do tohoto poháru rozhodně krokem do-
předu. V další mezinárodní soutěži tým čeka-
jí kvalitní zápasy s divácky atraktivními soupeři, 
naším cílem přitom je postoupit do závěrečné-

ho Final Four,“ opakoval Čada tradičně vysoké 
klubové ambice.

Až na začátku listopadu prostějovské volejba-
listky ve Středoevropské lize poprvé narazily, 
v duelu českých a rakouských mistryň se rado-
valy hráčky Postu Schwechat, na palubovce 
Prostějova vyhrály 3:1. Šest Američanek, Srbka, 
chorvatská Ruska, Číňanka, dvě Slovenky a ně-
kolik Rakušanek včetně jedné naturalizované, 
to vše tvoří kádr SVS Post Schwechat. A z lavič-
ky družstvu velí zkušený slovenský kouč Vladi-
mír Přidal, který mohl být po vítězství své družiny 
v Prostějově navýsost spokojený. „Post Schwe-
chat má na soupisce šest Američanek, je to 
hodně silný tým. Výborná Ruska Simičová nám 
v předminulé sezoně dělala velké problémy  
v dresu Rijeky. Všechny tyhle hráčky tvoří dohro-
mady pestrý kolektiv, který se ve Středoevrop-
ské lize jistě popere o nejvyšší příčky,“ konsta-
toval Čada. „Středoevropskou ligu chceme vy-
hrát my i Prostějov,“ řekl trenér vídeňského cel-
ku Vladimír Přidal v Prostějově. Uvidíme. Pořadí  
po základní části bude známé na konci února, 
na začátku března se hraje Final Four a prezi-
dent Chytil by rád tuto soutěž viděl v hale pros-
tějovského Sportcentra.

Jaká pak bude další cesta prostějovských vo-
lejbalistek v cestě za českým titulem? VK Mod-
řanská vstoupí do druhé fáze, kam po základní 
části, která proběhla dvoukolovým systémem, 
postoupí prvních sedm celků v tabulce a úřa-
dující mistryně VK Modřanská Prostějov nastou-
pí až do play off. Ve čtvrtfinále na sebe nara-
zí týmy podle zavedeného klíče – 1 (VK Mod-
řanská Prostějov) – 8, 2 – 7, 3 – 6, 4 – 5. Vítězo-
vé těchto sérií se následně potkají v semifinále,  
a to opět na tři vítězná utkání.  Vítěz 1. kola s nej-
lepším umístěním po základní části proti vítě-
zi 1. kola s nejhorším umístěním po 1. části a ví-
těz 1. kola s druhým nejlepším umístěním po  
základní části proti vítězi 1. kola s druhým nej-
horším umístěním po základní části. První dvě 
a případné páté utkání u lépe umístěného 
družstva po základní části, stejné pravidlo pla-
tí v semifinále a ve finále. Hrát se bude o páté 
až osmé místo a další umístění. Vyřazovací 
boje budou zahájeny 26. a 27. března 2011, fi-
nalisty budeme znát nejpozději 20. dubna a už  
o tři dny později odstartuje finálová série, kte-
rá může skončit rozhodujícím pátým duelem  
4. května 2011. Pořadí družstev na 8. až 10. mís-
tě bude stanoveno po odehrání základní čás-
ti. Vítěz soutěže, případně další družstva, při spl-
nění podmínek ČVS a CEV, postoupí do pohá-
rových soutěží CEV. Družstva na konečném 9.  
a 10. místě sestoupí do kvalifikace o Extraligu žen. 

Při současném rozložení sil v českém ženském 
volejbale se však nic jiného – než obhájení loň-
ského extraligového titulu a vítězství v Českém  
i Česko-Slovenském poháru – čekat nedá…    
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MEL Cup a extraliga Středoevropská liga 

15.  1. VK Modřanská Prostějov – VK Doprastav Bratislava

28.  1. Post Schwechat  – VK Modřanská Prostějov

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

11.  2. VK Modřanská Prostějov – ŽOK Split 1700

19.  2. VK Modřanská Prostějov – ŽOK Rijeka

27.  2. Slavia UK EU Bratislava – VK Modřanská Prostějov

Účastníci Středoevropské ligy 2010/11: 
Post Schwechat, A. Linec Steg, ATSC Wildcats Sparkasse Klagenfurt (vše 
Rakousko), ŽOK Split 1700, ŽOK Rijeka KVIG (oba Chorvatsko), Nova KBM 
Branik Maribor, Calcit Volleyball Kamnik (oba Slovinsko), Slavia UK EU Brati-
slava, VK Doprastav Bratislava (oba Slovensko) a VK Modřanská Prostějov.

MEL Cup a VK Modřanská Prostějov 2010/2011 
9. 10. Calcit Volleyball Kamnik – VK Modřanská Prostějov 0:3 (–15, –17, –24)

16. 10. VK Modřanská Prostějov – ATSC Wildcats Sparkasse Klagenfurt 3:0 (12, 14, 17)

25. 10. Doprastav Bratislava – VK Modřanská Prostějov 1:3 (–22, –16, 24, –17) 

27. 10. NOVA KBM Branik Maribor – VK Modřanská Prostějov 1:3 (–18, 26, –18, –17)

6. 11. VK Modřanská Prostějov – SVS Post Schwechat 1:3 (–21, 24, –21, –26)

13. 11. STEG Linec – Modřanská Prostějov 0:3 (–12, –23, –19)

19. 11. ŽOK Split – VK Modřanská Prostějov 0:3 (–20, –12, –18) 

20. 11. ŽOK Rijeka – VK Modřanská Prostějov 0:3 (–15, –22, –14) 

4. 12. VK Modřanská Prostějov – Slávia UK EU Bratislava 3:0 (17, 14, 14)

22. 12. VK Modřanská Prostějov – Nova KBM Branik Maribor 3:0 (12, 10, 19)

2. 1. 2011 VK Modřanská Prostějov – Calcit Volleyball Kamnik 3:0 (15, 20,7)

7. 1. 2011 ATSC Wildcats Sparkasse Klagenfurt – VK Modřanská Prostějov 0:3 (–23, –17, –17)

„Pro mě jako Prostě-
jováka je zajímavé 
a potěšitelné, nako-
lik se volejbal uchy-
til na zdejších ško-
lách mezi mládeží. 
Málo se o tom mluví, 
ale pravdou je i to, že 
se postupně zveda-
jí mládežnické výbě-
ry VK a ve všech vě-
kových kategoriích 
jdou výkonnostně 
nahoru. Což je dru-
hý podstatný efekt, 
který náš sponzoring 
tohoto projektu ved-
le úspěšnosti žen-
ského áčka má. Děti 
mohou sportovat na 
patřičné úrovni a to 
je skvělé.“

Tomáš Medek, 
předseda předsta-
venstva a generální 

ředitel společnosti
Modřanská potrubní, 

a.s.
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PROSTĚJOV
BK
Orli vlétli do Evropy
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PROSTĚJOV

V historii prostějovského basketbalu je to roz-
hodně největší úspěch, Prostějovští Orli zce-
la jednoznačně vyhráli kvalifikační duel se slo-
vinským týmem Helios Domžala, na palubov-
ce soupeře zvítězili 70:62, doma přehráli Orli 
Helios 84:69 a pak už vítězně kráčeli skupinou  
E poháru EuroChallenge! „Všichni hráči vzali 
pohár jako opravdovou výzvu. Pochopili, že se 
klub chce předvést také v mezinárodním měřít-
ku,“ konstatoval předseda Správní rady BK Pro-
stějov Milan Matzenauer. A co si před zahá-
jením sezony myslel o pohárové Evropě? „Vní-
mám ji jako daleko významnější součást sezóny, 
než tomu bylo v minulosti a především proto, že 
jsme se zabydleli ve špičce české ligy a týmů, 
se kterými se můžeme v Mattoni NBL srovná-
vat, je málo. Pohárovou Evropu vidím jako další  
příležitost.“ 

Slovinský mistr Krka Novo Mesto, Telekom Bas-
kets Bonn a silný chorvatský KK Záhřeb, tyto 
týmy čekaly Orly v E skupině EuroChallenge 
Cupu. „Čekají nás atraktivní soupeři. Je to pro 
nás velká výzva,“ konstatoval Matzenauer před 
zahájením bojů ve skupině. „Osobně považuji 
vystoupení v EuroChallenge Cupu za jasnou klu-
bovou prioritu.“ 

Co říkal po losu kouč Bálint? „Moc toto o soupe-
řích zatím nevíme, ale ve skupině už nenarazíte 
na slabé celky. Slovinský mistr Krka Nove Mesto 
je výborným týmem, mají peníze, takže to bude 
asi favorit skupiny. Německé týmy jsou tradičně 
silné a Telecom Bonn má zvuk. Třetím do par-
ty je Záhřeb, s nímž jsme vypadli před dvěma 
lety, takže jim máme co vracet. Všechny týmy 
pochází z prestižních basketbalových zemí, mají 
asi kvalitativně lepší ligové soutěže, my však ur-
čitě nic dopředu nevzdáváme a myslím, že pře-
devším na domácí půdě jsme schopni vyhrávat. 
A když se nám pak podaří někoho venku pře-
kvapit, může se stát všelicos. I když je EuroChal-
lenge Cup až třetím výkonnostním pohárem,  
při vědomí, že Euroliga je prakticky jen pro vy-
branou společnost, za ní je EuroCup, tak v této 
naší evropské soutěži najdeme skutečně dobrá 
mužstva a mnohdy i mistry svých zemí.“

A jaké měli Orli další pohárové plány? „Nemě-
li jsme pouze cíl – postoupit a jen to odehrát! 
Do základní skupiny půjdeme s ambicemi před-
vést co nejlepší výkony a když se nám to pove-
de, můžeme opravdu překvapit. Rádi bychom 
udělali ještě další krok. I pro hráče je to velká 
motivace, vždyť řada z nich kvůli zápasům v ev-
ropském poháru do Prostějova přišla. I klub se 
chce prezentovat v Evropě, takže budeme se  
o postup rvát,“ dodával Bálint.

Do poháru EuroChallenge vlétli Orli s hodně 
roztaženými křídly! V úvodním utkání skupiny  
E zvítězili na domácím palubovce proti slovin-
skému mistru KK Krka Novo Mesto 89:77, když 
soupeře přehráli hlavně díky dvanácti úspěš-
ným trojkovým pokusům. „Byl to jeden z lepších 
zápasů, které jsme na domácí palubovce ode-
hráli. Začali jsme dobře, padlo nám tam sko-
ro všechno a to nás zvedalo nahoru,“ nadše-
ně hodnotil zápas domácí kouč Bálint. „Nikdy 

nepočítáme s tím, že bychom prohráli, ale vě-
děli jsme, že Prostějov je velmi silný a zkušený 
tým. K jeho hráčům mám respekt a úctu, ale 
v domácím střetnutí jim porážku budeme chtít 
rozhodně vrátit,“ řekl v Prostějově trenér hostů 
Aleksandar Džikič. 

Vítězství v Bonnu 81:75, další šok, ne, takový 
vstup do EuroChallenge Cupu nikdo nečekal! 
Ve třetí čtvrtině vedli domácí Telekom Baskets 
Bonn 58:52, pak však přišla čtrnáctibodová šňů-
ra Prostějova – 58:66. Orli dokonale zvládli kon-
covku zápasu, největší měrou se na výhře Orlů 
podílel Veikalas se svými jednadvaceti body, 
skvělou práci odvedl Gadri Nicholson, který 
zaznamenal deset bodů a přidal i osm cen-
ných doskoků. Těžší zkouškou byl duel v chor-
vatském Záhřebu. KK Záhřeb zatím v letošní  
sezoně neprožívá ideální časy, neuspěl v kvalifi-
kaci o prestižnější EuroCup, když vypadl v dvoj-
zápase se španělským klubem Gran Canaria. 
Ale ani Záhřeb Orlům nepřistřihl křídla! O po-
ločase vedl Záhřeb o deset bodů 42:32, třetí  
čtvrtina však patřila Prostějovu – série 16:1 skó-
re jasně otočila na naši stranu. Třetí desetiminu-
tovku Orli ovládli poměrem 22:6, tím si vypra-
covali před poslední desetiminutovkou slibný  
šestibodový náskok. Ve čtvrté čtvrtině vedli Orli 
desetibodovým rozdílem a skóre si pohlídali až  
do samotné koncovky – 70:74. 

První polovina rozehrané základní skupiny  
E EuroChallenge Cupu vyzněla jasně pro Orly, 
vedli ji bez porážky, z následujících tří zápasů  
k postupu ze skupiny prakticky stačila jediná  
výhra. „Podle vývoje ve skupině můžeme usuzo-
vat, že Krka je nejsilnějším soupeřem,“ konsta-
toval Bálint a právě na její palubovku se tým 
BK Prostějov vydal. Novo Mesto v té době ved-
lo Adriatickou ligu, např. před Partizanem Běle-
hradem nebo ČEZ Basketball Nymburk. Krka do 
té doby zaváhala v EuroChallenge Cupu pou-
ze na palubovce Prostějova a právě ve Slovin-
sku skončila jeho vítězná série, Krka nás porazi-
la 78:62 přeskočila v průběžné tabulce. 

Domácí zápas s týmemTelekom Baskets Bonn 
měl Orlům otevřít dveře k postupu ze skupiny. 
„Bonn má výborný tým. To že se nám tam poved-
lo vyhrát je skvělá věc, ale oni sem určitě přije-
dou nabuzení s cílem oplatit nám porážku. Bonn 
bude ještě určitě chtít zabojovat o postup. Bude 
se rozhodovat mezi námi a Bonnem,“ říkal Bálint 
před rozhodujícím duelem. Čtvrtý tým ze skupi-
ny KK Záhřeb už neměl postupovou šanci…

BK Prostějov doslova vyhnal Telekom Baskets 
Bonn z palubovky, vyhrál o třiadvacet bodů – 
86:63, Orlům na čestné tribuně fandila také te-
nisová jednička Caroline Wozniacká. „Říkám 
upřímně, takový výsledek jsem nečekal. To že 
jsme soupeře udrželi na třiašedesáti bodech je 
skvělé,“ říkal spokojený Bálint po zápase. „Gra-
tuluji Prostějovu k postupu. Byl to velmi důleži-
tý zápas, ve kterém jsme udělali spoustu chyb. 
Statistika hovoří jasně, Prostějov byl lepší, zaslou-
ženě vyhrál a postoupil,“ dodával po zápase 
trenér Bonnu Florian Koch. Jediné co Bálinta 
mrzelo, byla malá návštěva…
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„Jsme rádi, že jsme si s předstihem zajistili postup 
ze skupiny. Evropský pohár je pro mě něco ex-
tra, něco více než česká liga, i když i ta má svo-
ji výbornou kvalitu,“ říkal po zápase pivot pros-
tějovských Orlů Yemi Gadri Nicholson. „V Pros-
tějově si to velmi užívám. Zahraji si tady druhé 
kolo poháru EuroChallenge, tak daleko jsem se 
ve své kariéře ještě nedostal,“ prozradil sedma-
dvacetiletý pivot.

Prostějovští Orli se se základní skupinou Euro-
Challenge Cupu rozloučili s chorvatským KK 
Záhřeb, který se po třech prohrách vzdal postu-
pových nadějí a další dva zápasy neodehrál  
v nejsilnější sestavě. BK Prostějov připojili k před-
chozí jistotě postupu v EuroChallenge Cupu 
páté vítězství – 86:77 a na své palubovce udržel 
neporazitelnost, v tabulce skončil druhý, lepší  
o skóre byla Krka Novo Město.

Jaké soupeře dostali Orli v osmifinálové fázi?  
Ve skupině L jsou ruský BC Lokomotiv Kubaň, 
tým z Krasnodaru, chorvatský BC Zadar a bel-
gický tým BC Telenet Oostende. „V té vysoké 
konkurenci rozhodně chceme obstát co nejlé-
pe. Aspoň v domácích utkáních budeme chtít 
udělat co nejlepší výsledky. Samozřejmě budeme 

bojovat a pokud to jen trochu půjde, chceme 
se pokusit udělat ještě jeden krok dál,“ prohlá-
sil kouč Orlů Bálint, který favorizuje na největší-
ho favorita skupiny a celé soutěže právě tým 
z Krasnodaru. V ruské lize byl v době losu na 
druhém místě, navíc před euroligovým CSKA 
Moskva. „Poznali jsme však, že se v evropských 
pohárech dá hrát s každým,“ říká kouč Bálint. 
Jím vedený tým se po třech letech dostal do  
finále Mattoni NBL a zatím mezi nejlepších šest-
náct týmů EuroChallenge Cupu. „Snažím se 
dívat dopředu. Dosavadními výkony jsme uká-
zali, že něco umíme. Dodá nám to sebevědo-
mí do další fáze soutěže, kde chceme zase hrát 
dobře.“ Tvrdí, že každý hráč v týmu má svoji roli. 
„O tom jsem přesvědčený. Velkou osobností je 
Andy Šležas, všemi respektovaný hráč, který umí 
celý tým usměrnit. Mezi ústřední postavy patří 
Rado Hyzy. Hráčsky je hlavním lídrem Kyle Lan-
dry. Ten na hřišti dělá ohromný kus práce. Jako 
správný kapitán se umí v pravou chvíli ozvat  
Jarda Prášil. Opravdu každý hráč má své místo 
v sestavě. Jsme tým, ne soubor osobností,“ říkal 
Bálint po postupu v EuroChallenge Cupu. Věř-
me, že tým protlačí na druhé postupové místo 
ve skupině.

Tabulka
KK Krka Novo Město 6 5 1 455:422 11

BK Prostějov 6 5 1 478:440 11

Telekom Baskets Bonn 6 2 4 453:469 8

KK Záhřeb 6 0 6 440:495 6

Program osmifinálové skupiny L: 

18. 1.  BK Prostějov – BC Telenet Oostende

25. 1.  BC Zadar – BK Prostějov

1. 2.  BK Prostějov – BC Lokomotiv Kubáň

15. 2.  BC Telenet Oostende – BK Prostějov

22. 2.  BK Prostějov – BC Zadar

1. 3.  BC Lokomotiv Kubáň – BK Prostějov
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BK Prostějov v EuroChallenge

Kvalifikace:

Helios Domžale – BK Prostějov 62:70 (18:26, 32:39, 43:59), 29. 9. 2010. 

Šležas 20, Landry 15, Lawrence 11, Nicholson 9, Veikalas 7, Prášil 3, Hyzy 2, Bohačík2, 

Marek 1. Trestné hody: 15/20 – 9/17. Fauly: 21 – 22. Trojky: 3:7. Doskoky: 29:38.

BK Prostějov – Helios Domžale 84:69 (18:18, 36:36, 61:42), 6. 10. 2010. 

Veikalas, Lawrence po 16, Nicholson 14, Landry 13, Prášil 11 – Lekič 18, Person 12.

Trestné hody: 21/15 – 15/13. Fauly: 18:24. Trojky: 5:6. První zápas: 70:62, postupuje 

BK Prostějov.

Skupina E:

BK Prostějov – KK Krka Novo Mesto 89:77 (28:21, 41:36, 59:59), 16. 11. 2010. 

Landry 19, Lawrance a Šležas po 15, Prášil 14, Veikalas a Nicholson po 7, Hyzy 6,  

Marek a Bohačík po 3 –Booker 21, Djordjevič 18, Ikonič 10, Pavič 7, Krivec 6, Bala-

žič 5, Drobnjak 3. Trestné hody: 32/25 – 23/18. Trojky: 12:5. Fauly: 23:32. Pět chyb: 

37. Hyzy – 39. Pavič, 40. Balažič. 

Telekom Baskets Bonn – BK Prostějov 75:81 (24:24, 42:39, 58:58), 23. 11. 2010.

Wise 20, Campbell 19, Ensminger 11, Thülig 6, Tyndale 5, King 5, Jaacks 4, Hunt 3,  

Ohlbrecht 2 – Veikalas 21, Landry 16, Nicholson 10, Lawrence 10, Šležas 8, Hyzy 8,  

Bohačík 5, Marek 3. Trestné hody: 19/25 – 23/31. Trojky: 2:6. Doskoky: 33:31. Pět chyb: 

Hunt, Ohlbrecht – Hyzy.

KK Záhřeb – BK Prostějov 70:74 (24:17, 42:32, 48:54), 30. 11. 2010. 

Žorič 21, Mulaomerovič 13, Mašič 9, Simon 8, Bubalo 6, Renfroe 5, Halilovič 3, Šarič 

3, Babič 2 – Nicholson 18, Veikalas 17, Landry 16, Šležas 8, Lawrence 5, Hyzy 5, Ma-

rek 3, Bohačík 2. Trestné hody: 11/17 – 16/20. Trojky: 9:4. Fauly: 20:22. Doskoky: 35:39.

KK Krka Novo Mesto – BK Prostějov, 78:62 (15:13, 32:26, 53:35), 7. 12. 2010. 

Booker 13, Pavic 12, Djordjevič, Dragič 10, Krivec 8, Balazič 7 – Veikalas 24, Šlezas 11, 

Landry 7, Gadri, Hyzy 6, Lawrence 5. Trestné hody: 14/20 - 16/23. Trojky: 4:4. Fauly: 

29:24. Doskoky: 36:29.

BK Prostějov – Telekom Baskets Bonn 86:63 (22:16, 37:33, 62:49), 14. 12. 2010. 

Veikalas 19, Nicholson 15, Lawrence a Prášil po 11, Hyzy 8, Dokoupil a Šležas po 6, 

Landry a Marek po 4, Tóth 2 – Ohlbrecht 16, Campbell 13, Jaacks 9, Ensminger 8, 

King 5, Thülig a Wise po 4, Ohlbrecht a Hunt po 2. Trestné hody: 15/24 – 10/18. Trojky: 

9:5. Fauly: 20:24. Doskoky: 37:33. 

BK Prostějov – KK Záhřeb 86:77 (24:14, 45:36, 63:61), 21. 12. 2010. 

Landry 20, Nicholson 14, Veikalas 13, Hyzy 9, Lawrence 9, Prášil 6, Dokoupil 5, Šležas 4, 

Bohačík 4, Marek 2 – Kasun 22, Rančič 15, Zorič 12, Mašič 11, Renfroe 11, Novačič 6. 

Trestné hody: 24/19 – 22/15. Trojky: 7:8. Fauly: 21:24. Doskoky: 29:35. 
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Matoni NBL

Prostějovští Orli vstoupili do nové sezony postu-
pem do základní skupiny EuroChallenge Cupu 
a do české Mattoni NBL vítězstvím na palubov-
ce Děčína. Pak Orli porazili tým Basketball Brno, 
ve třetím kole vyhráli ve Svitavách, ve čtvrtém 
kole měli volno a v pátém překvapivě prohrá-
li v domácí hale o dva body s BK JIP Pardu-
bice. „Porážka s Pardubicemi mě hodně nad-
zvedla. Ztratili jsme zápas, ve kterém jsme vedli 
už o 14 bodů,“ říkal po zápase předseda správ-
ní rady BK Prostějov Ing. Milan Matzenauer. Prá-
vě pardubický tým byl před sezonou velkým 
kandidátem na vítězství základní části, na dru-
hé straně basketbalisté Prostějova nahlas říka-
li, že v otvírací části chtějí obsadit volnou pozi-
ci Nymburka. „Přál bych si, abychom zaujali mís-
to Nymburka v čele tabulky. S tímto cílem jsme 
také tým budovali. Udrželi jsme Landryho a Šle-
žase a přivedli Nicholsona nebo Marka,“ pro-
hlásil před sezonou šéf BK Prostějov Ing. Milan  

Matzenauer. „Rádi bychom minimálně zopako-
vali finále z loňské sezony,“ dodával prezident 
klubu, který se nikdy netají těmi nejvyššími am-
bicemi. „Dobře vím, že to bude velice složité. 
Pardubice před sezónou hodně posilovaly, urči-
tě mají rozpočet bohatší než v minulých letech, 
hodně zajímavé bude také postavení Nymbur-
ka po návratu do české ligy. Po úspěších na ev-
ropských palubovkách je to opravdu o – jiné 
motivaci…“

Proč by se to mohlo týmu BK Prostějov podařit? 
V létě se Orlům podařilo dobře posílit, po zisku 
stříbra zůstal hráčský kádr z velké části pohro-
madě. „Tým je dobře poskládaný – a my udě-
láme všechno pro to, abychom stanovený cíl 
splnili,“ přidával kouč Peter Bálint. Prostějovský 
trenér měl opravdu dobrou ruku při doplnění 
týmu. On sám považoval za největší soupeře 
základní části bez Nymburka týmy Děčína, Par-
dubic a Nového Jičína.

Devatenáctého února 2011 nastoupí Prostějov-
ští Orli v posledním 22. kole základní I. části na 
palubovce týmu NH Ostrava a pak pokraču-
je II. nadstavbová část. Co přinesla Prostějov-
ským Orlům domácí soutěž, jejíž základní část 
se hraje dvoukolově, bez sedminásobného mi-
stra ČEZ Basketball Nymburk, na druhé straně –  
poprvé také o zajímavou o finanční dotaci? 
„Myslím si, že základní část Mattoni NBL nám  

výkonnostně moc nedala, její první část byla  
nevýrazná, jakoby se čekalo, až se Nymburk 
vrátí a začne se v kompletním složení,“ říká Ing. 
Petr Fridrich, generální manažer BK Prostějov. 
„Mnohdy se trápíme, nastupujeme jakoby bez 
motivace se soupeři, se kterými bychom měli 
jasně vyhrávat. Přitom všichni dobře víme, že 
náš tým má velkou vnitřní sílu, v evropských sou-
těžích to zatím dokazuje. Tam jakoby vstupoval 
s naprosto jinou motivací, je to vidět i na hrá-
čích ze zahraničí, v evropském poháru se chtě-
jí více předvést, dokázat své kvality. Vím, se stej-
ným úsilím by měli hrát i v Mattoni NBL, ale je to 
prostě jinak…“

Jak se s odstupem času dívá prostějovský ge-
nerální manažer na rozhodnutí, hrát základ-
ní část bez obhájce domácího titulu? „Rád 
bych připomněl slova prezidenta našeho klu-
bu Ing. Milana Matzenauera, který před zahá-
jením Mattoni NBL prohlásil, že – to považuje za  

absolutní znehodnocení soutěže a liga bez ob-
hájce titulu prostě nemá a ani nemůže mít úro-
veň, jakou by měla s ním. Na druhé straně – díky 
našemu úspěšnému působení v evropském  
poháru – máme v Evropě o co hrát a zájem  
o extraligu, hlavně při zápasech se slabšími 
soupeři, nebyl a není vždy stoprocentní. Chá-
pu však týmy, které hrají jen českou ligu, že je 
to pro ně výrazné ochuzení, nemohou domácí-
mu publiku nabídnout zápas se špičkovým Nym-
burkem a pokud nepostoupí do první pětky, tak 
ho neuvidí na domácí palubovce vůbec. Nám 
neúčast Nymburka zatím nevadí, respektujeme 
rozhodnutí managementu Nymburka, že se vy-
dal touto cestou,“ dodává generální manažer 
Prostějovských Orlů Petr Fridrich.

Prvních pět týmů postupuje dál, body z prvních 
dvou kol Mattoni NBL se nepočítají, není to tro-
chu nespravedlivé? Někdo může namítnout, že 
se hrálo 22 kol základní části zbytečně… „Tako-
vý pohled zkrátka odmítám. Basketbal děláme 
proto, abychom vyhrávali a atakovali špici sou-
těže. To si hráči, kteří jsou v Prostějově, musí uvě-
domit. Být třeba čtvrtý – to mě nezajímá,“ říká 
razantně Matzenauer. A co dodává generální 
manažer Fridrich? „Výsledky se nezapočítávají 
a je docela možné, že týmům ze špičky může 
v konečném účtování třeba chybět výborný  
výsledek ze základní části, na druhé straně 

Jak o český titul?  

„Jako prezident klubu musím mít jediný cíl – vyhrát 
ligu.“ Milan Matzenauer
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Matoni NBL jinému udělá dobře, že se mu nebude počítat 
klopýtnutí se slabším týmem… Každý však od za-
čátku věděl, o co se hraje, že za dobré umístě-
ní v základní části je zajímavý finanční bonus. 
Jen tak se přinutí týmy, aby hrály naplno základní 
část, ale na druhé straně se nedají vyloučit kal-
kulace, že by některý tým mohl odehrát první 
část s průměrnou, řekl bych „levnou“ sestavou 
a posílil by až play-off. Ale rád bych zdůraznil, 
bonusy za první či druhé místo po základní čás-
ti jsou velice zajímavým příspěvkem do klubové-
ho rozpočtu,“ říká Fridrich.   

Jak bude pokračovat Mattoni NBL? Ve skupině 
A1 se bude hrát o 1. – 6. místo, do skupiny A1  
postupuje prvních pět týmů po základní části  
a ČEZ Basketball Nymburk. Hraje se dvoukolo-
vě každý s každým (utkání doma, venku), kaž-
dé družstvo sehraje deset utkání. Výsledky ze 
základní části se nezapočítávají. Ve skupině A2 
se hraje o 7. – 12. místo, sedm klubů hraje dvou-
kolově každý s každým, utkání doma, venku, 
každé družstvo sehraje deset utkání. Družstva 
na 11. a 12. místě po skončení skupiny A2 dále 
nehrají, jejich umístění je stanoveno pořadím 
ve skupině. Ze soutěže sestupuje družstvo, kte-
ré se umístí na konečném 12. místě po závěreč-
né části NBL v případě, že ČEZ Basketball Nym-
burk se od sezóny 2011/2012 nezúčastní Adria-
tické ligy. V případě, že ČEZ Nymburk se zúčast-
ní v sezóně 2011/2012 Adriatické ligy, sehraje 
družstvo, které se umístí na konečném 12. mís-
tě po závěrečné části NBL, baráž s druhým po-
stupujícím z  I. ligy o účast v Mattoni NBL sezóny 
2011/2012. V případě rovnosti bodů dvou a více 
družstev v I. a II. části se o pořadí družstev se  
rozhoduje podle pravidel basketbalu. 

Jak se bude hrát předkolo play-off? Týmy na 
7. – 10. sehrají předkolo play-off na dvě vítězná 
utkání systémem 1-1-1, kdy 7. hraje s 10. a 8. s 9. 
umístěným týmem. První utkání se hrají na hřiš-
ti družstva, které se umístilo na lepším místě po 
skončení II. části. Vítězové postupují do play-off, 
poražení již nehrají a o pořadí na 9. a 10. místě 
rozhoduje lepší umístění po II. části.  

Čtvrtfinále play-off se hraje na tři vítězná utkání 
systémem 1-1-1-1-1. První utkání se hrají na hřiš-
ti družstva, které se umístilo na lepším místě po 
skončení II. části. Vítězové postupují do semifi-
nále, poražení čtvrtfinalisté již nehrají a o pořa-
dí na 5. až 8. místě rozhoduje lepší umístění po 
II. části. 

Jaké je pořadí zápasů ve čtvrtinále? 1 – vítěz 
předkola 8-9, 2 – vítěz předkola 7-10, 3 – 6, 4 – 5. 
Semifinále play–off se hrají na tři vítězná utkání, 
systémem 1-1-1-1-1. V prvém semifinále se utká 
nejlépe se umístivší semifinalista po dlouhodo-
bé části proti nejhůře umístivšímu se. Ve dru-
hém semifinále ostatní dva semifinalisté. První 
utkání se hraje na hřišti družstva, které se umísti-
lo na lepším místě po skončení I. části.

Pokud v play-off zvítězí hůře postavený tým, 
přebírá práva vyřazeného týmu. 

Finále play-off se hraje na čtyři vítězná utkání 
systémem 2-2-1-1-1. Prvá dvě utkání se hrají na 

hřišti družstva, které se umístilo na lepším místě 
po skončení I. části. Utkání o 3. místo se nehra-
je. Na třetím místě se umístí tým na lepším mís-
tě po II. části soutěže. Obě poražená družstva  
získávají bronzové medaile.

Na konci roku měli Orli za sebou dvacet mis-
trovských zápasů, v evropském poháru jed-
nou prohráli, v domácí soutěži dvakrát. „Poráž-
ky patří ke sportu. Jsou přirozenou součástí vývo-
je týmu. Kráčet od vítězství k vítězství umí jedině 
skvělý tým, kterým stále nejsme. Jsme zatím na 
dobré cestě k dalšímu zlepšení. Ten růst výkonu 
vede přes prohry, které navíc můžou být užiteč-
né. Dodávají novou motivaci. Kromě toho dvě 
ligové porážky přišly v úvodní polovině základ-
ní části soutěže. Na tom, jak bude celá sezona 
úspěšná nebo ne, nebudou mít žádný vliv,“ hod-
notil kouč Peter Bálint. „Každá sezona je oprav-
du dlouhá a herní výpadek přijde na každého. 
Absolutní forma se nedá udržet deset měsíců  
v kuse. O výsledku soutěžního ročníku se neroz-
hoduje v listopadu, ale až v květnu a červnu 
dalšího roku. Za tím si stojím.“

Prezident BK Prostějov Ing. Milan Matzenauer 
věří, že stejně jako loni doletí Prostějovští Orli 
nejméně do finále. „Jako prezident klubu však 
musím mít jediný cíl – vyhrát ligu,“ opakuje dru-
hý rok a určitě pevně věří, že se toho jednou 
dočká.

Jak o český titul?  

Los Mattoni NBL 2010/2011
závěr základní části

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

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

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

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

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

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

Připomínáme nová pravidla
Třeba si to někteří z fanoušků ani neuvědomi-
li, ale už skoro půl sezony platí nová pravidla 
basketbalu, která se snaží jednotit pojetí bas-
ketbalu na všech kontinentech. Od 1. 10. 2010 
se všechny vrcholné soutěže hrají na hřištích, 
kde byl změněn vzhled vymezeného území a 
posunuta čára trojkového hodu na 6,75 m, (o 
50 cm dál). Nejvýraznější změny jsou u pravidla 
24 sec. Jakmile dojde k siuaci, kdy se nastavu-
je nových 24 sec. a z časomíry uplynulo více 
než 10 sec., je časomíra nastavena pouze na 
14 sec. Toto opatření vede k dalšímu zrychlení 
hry. Toto platí od nového ročníku Mattoni NBL a 
I. ligy, u ostatních soutěží byla prodloužena lhů-
ta o dva roky, povinnost změnit čáru tří bodů se 
musí respektovat ve všech soutěžích už od za-
čátku sezony! Kompletní přelajnování palubov-
ky bylo nutné provést pouze ve vrcholových 
soutěžích. Další změny (např. změna vymeze-
ného území) se pak od 1. 10. 2012 týkají všech 
hal v České republice. U všech hřišť s rozměrem 
menším jak 28 x 15 musí být zachována vzdá-
lenost trojkové čáry 0,60 m od postranní čáry 
až do bodu spojení s kruhovou výsečí trojkové-
ho hodu 6,75 m (tzn., že bude dodržena vzdá-
lenost 60 cm od postranní čáry). Veškeré lajny 
musí být dle současných Pravidel FIBA pouze 
bílé barvy. U soutěží NBL a ŽBL toto pravidlo po-
vinně platí už od 1. 10. 2010.



O prostějovském klubu je známo, že mu hodně záleží na klubovém  
životě, vedení podporuje rekreační tenis. Výbor rekreačního tenisu 
pracuje od čtyřiadevadesátého roku, jeho předsedou je MUDr. Jiří 
Běhal. Tenisoví fandové chodí minimálně jednou týdně na pravidelný 
fotbálek a pak všechno proberou v klubové sauně. „Chceme, aby se 
všichni členové cítili v našem klubu dobře, navzájem si fandíme. Dob-
ře víme, že život klubu není jen vynikající úspěch na prestižním turnaji, 
dobře připravená akce, ale i příjemný každodenní život. I proto si vá-
žíme všech, kteří našemu klubu fandí. Naši rekreační tenisté měli, mají 
a vždycky budou mít v našem klubu své místo,“ říká Miroslav Černo-
šek. „Jsme rádi, že nás naši fandové podporují i při dalších zápasech 
a nejsou jen na extralize. Dokážou fandit našim nejlepším, stejně jako 
družstvu starších žáků. Turnaje či mistrovské zápasy mají hned jinou at-
mosféru.“ Na konci roku 1993 skončila se svou činností ve funkci jed-
natele výboru klubu Slávka Toulová a hned se zapojila do výboru re-
kreačního tenisu. „Slávka je jednou z největších osobností našeho klu-
bu, patřila ve své době k nejlepším tenistkám republiky, i po skončení  
aktivní činnosti neustále aktivně pomáhá. Prostě je na ní vidět, jak má 
tenis ráda,“ říkal v té době o Jaroslavě Toulové Milan Matzenauer. 
Slávka Toulová hrávala ještě na prvních dvorcích za Kolárovou uli-
cí. „Když jsme je tenkrát opouštěli, bylo nám strašně smutno, zažili jsme 

tam hodně krásného. Dokonce se do tenisového areálu ve Sportov-
ní ulici převážely i vzrostlé stromy. A na co se nedá zapomenout? Roz-
hodně to bylo první vítězství v Pardubicích ve čtyřhře či finále na juni-
orce v roce 1941 a v roce 1946 mistrovství Moravy. Tenisu jsem vděčná 
i za to, že mi pomohl překonat těžké životní chvíle, naučil mě bojovat. 
Tenis mě taky stál moc peněz. Abych měla dobrou dunlopku s doko-
nalým výpletem, tak jsem musela prodat nádhernou křišťálovou mísu, 
kterou jsme dostali jako svatební dar.“ A jak se tehdy Slávka Toulová 
kolem roku 1994 dívala tenis? „Samozřejmě mu fandím, máme velké 
úspěchy, ale přece jen se mi zdá, že se za nás hrávalo v přátelštější at-
mosféře. Nešlo o peníze, o tenisové kariéry, na dvorcích jsme hledali  

především tenisovou radost. Vím, že to v současné době ani jinak  
nejde, ale jak říkám – tehdejší tenis je pro mě – ráj dávno ztracený.“ 
Slávka Toulová získala první největší úspěch v Ostravě, v silné konku-
renci vyhrála mistrovství Moravy 1946 a v celostátním žebříčku skonči-
la na 3.- 4. místě spolu Olinou Miškovou. První byla Helena Straubeová 
a druhá Bohunka Bertlová-Šolcová. Přitom na Hané nebyly v té době 
dobré podmínky. „Ve válce se tenisu nedařilo, všichni se snažili dělat 
všechno pro to, aby přežil. Co nás drželo pohromadě? Vždycky jsme byli 
dobrou partou, jeden druhému jsme se snažili pomáhat,“ říkala Slávka 
Toulová. V polovině roku 2004 Slávka Toulová ve věku 83 let zemřela. 
Do posledních dnů se podílela na činnosti oddílu rekreačního tenisu 
při TK AGROFERT Prostějov, stále patřila k nejpilnějším organizátorům 
klubového života. „Její laskavý pohled na život a tenis bude na Hané 
chybět,“ vzpomínal na Slávku Miroslav Černošek.

Prostějovští v té době už také patřili mezi nejlepší organizátory turna-
jů v České republice. Na konci roku 1993 se na Hané poprvé udělo-
valy prestižní ceny ankety Zlatý kanár, kterou vyhlašuje redakce časo-
pisu TENIS ve spolupráci s ČTS. Prémiovým držitelem hlavní trofeje se 
stal Karel Nováček. „První můžete být jen jednou a jsem šťastný, že jsem 
to právě já. Anketa Zlatý kanár je výborný nápad a určitě ji náš tenis  
potřeboval. A že se navíc první tituly udělovaly v roce oslav sta let 

českého tenisu, o to má pro mě tahle trofej větší význam,“ prohlásil 
po slavnostním ceremoniálu v prostějovském divadle čerstvý laureát 
ankety Zlatý kanár ‚93 Karel Nováček, který získal vedle hlavní trofeje  
i titul Playboy českého tenisu. Kategorii Talent roku vyhrál Jiří Novák, 
který se pak v dalších sezónách stal hvězdou ankety a hlavní trofej 
Zlatý kanár získal v letech 1999-2004 šestkrát za sebou!

Co říkal na začátku roku 1994 Miroslav Černošek? „Loni jsme postoupili 
do ligy, s béčkem do druhé ligy, vyhráli jsme kategorii dorostu, starších 
žáků. Naším cílem je postoupit s áčkem do nově vytvářené extraligy. 
Ve druhé lize chceme dát šanci pouze perspektivním hráčům a tak si 
ověřit, zda mohou jít ještě výkonnostně nahoru. Kdo neprokáže, že může 

„Věhlas prostějovského klubu stoupá i tím, že za něj hrají opravdu naši špičko-
ví hráči, že z něj vycházejí lídři jednotlivých mládežnických ročníků a nemusím  
jistě připomínat, co v současné době pro prestiž klubu znamená – že za něj 
hraje jedna z největších hvězd ženského tenisu Martina Hingisová.“

Jaroslav Navrátil, 1997
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být hvězdou doma a časem se prosadí i na scéně velkého tenisu, 
ztrácí pro náš klub význam.“ Tahle slova z roku 1994 tehdy v českém 
tenise zněla až moc tvrdě, ale čas ukázal, že to byla jedině správná 
cesta. „Je to tvrdé, náročné, ale jiné to prostě být nemůže. Lítost nám 
dopředu cestu neotevře, kdo bere ohledy, ten se často zastaví. Sklo-
ňuje se pořád pojem tržní ekonomika a ta se také nekouká kolem 
sebe. Když máte výsledky, můžete sehnat peníze, sponzory. Úspěš-
ní podnikatelé, a ti se kolem našeho klubu dávají dohromady, chtějí  
vynikající výsledky. Jsme rádi, že můžeme využívat ochoty a vstřícné-
ho chování Karla Nováčka a taky jeho rodičů k prostějovskému te-
nisu, navíc máme v klubu dvě velké naděje, osmnáctiletého Jirku  
Nováka a čtrnáctiletého Michala Tabaru. Naše i zahraniční sponzory 
jsme překvapili i tím, že za nás bude hrát ligu velké naděje světového 
tenisu Martina Hingisová.“ 

Samozřejmě, mluvilo se o plánech. Jeden z jednatelů TENISKomerc 
Ing. Milan Matzenauer měl před sebou vizi velkého klubu – „který 
bude mít evropskou úroveň, hrát evropskou soutěž, chtěli bychom, 
aby v našem klubu působily opravdu špičky světových žebříčků,  
v mužích, ženách, v juniorských kategoriích, aby vše bylo na vysoké 
společenské úrovni. To je ale tak čas kolem roku 2000 a abychom 
tyhle sny naplnili, potřebujeme dobudovat náš areál. V současné 
době máme šestnáct dvorců, v tom problém nevidíme, chceme ale 
mít vlastní halu s několika dvorci, centrální dvorec pro dva tisíce di-
váků, hotel se 128 lůžky, restaurační zařízení, společenské a klubo-
vé místnosti, bowling, squashová hřiště, billiard, badmintonové kurty, 
prostě všechno, co takový špičkový klub mít musí. Někomu se tohle 
bude zdát nesplnitelné, ale my to prostě musíme dokázat.“ 

Jméno TK Prostějov se začínalo stále více prosazovat v českém  
tenise, v kategoriích mládeže zaujímalo přední místa na žebříčcích 
všech kategorií. Ve čtyřiadevadesátém také přichází do Prostějo-
va z tehdy již konkurenčního Přerova bývalý daviscupový reprezen-
tant a výrazná trenérská osobnost Jaroslav Navrátil. „Přivést Jarosla-
va Navrátila do Prostějova bylo jedno z mých nejsprávnějších život-
ních rozhodnutí v oblasti tenisu,“ tvrdí Miroslav Černošek. „Když jsme 
začínali, tak jsme mezi našimi trenéry takovou osobnost prostě ne-
měli. Jarda měl za sebou vynikající hráčskou kariéru, dokázal být vý-
borným sparingpartnerem a naše talentované hráče tenis naučit. 
Na přelomu let 1993 a 1994 jsme se Milanem Matzenauerem s Jar-
dou několikrát sešli a přivedli ho do prostějovského klubu. Potřebo-
vali jsme někoho, kdo měl image hráče, který se úspěšně pohybo-
val na turnajovém okruhu. Jarda nám výrazně pomohl se získáváním 
hráčů, s koučinkem, s ním také přišla do Prostějova vítězná týmová 
vlna. První extraligový titul, to byla nepřehlédnutelná klubová pres-
tiž. Postup Berdycha do první desítky, to je především jeho zásluha.  
Jarda navíc dokonale zapadl do naší klubové atmosféry, která je  
postavená na přátelských vztazích, na velice rozšířeném rekreač-
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ním tenise, prostě – jsme dobrou partou a on do ní stoprocentně 
patří. Patří také do okruhu lidí, kteří fandí prostějovskému basketu, 
chodí si s námi pravidelně zahrát, sedne si k partičce karet, je to  
prostě výborný kluk, který je opravdu vynikajícím tenisovým odbor-
níkem. Kamarád, se kterým jsem prožil spousty příjemných chvil  
nejen při sportu, ale i v baru,“ dodává Černošek. Jak viděl 
Jaroslav Navrátil v roce 1997 prostějovský klub? „Vnitřní organiza-
ce a prezentace klubu na veřejnosti, to všechno patřilo k evropské 
špičce. V mnohém jsme před nimi. Je pravdou, že Německý teni-
sový svaz více pomáhal mladým talentům, ale v klubech se Něm-
ci o mladé tak nestarali. Navíc prestiž prostějovského klubu stou-
pá i tím, že za něj hrají opravdu naši špičkoví hráči, že z něj vychá-
zejí lídři jednotlivých mládežnických ročníků a nemusím jistě připo-
mínat, co v současné době pro prestiž klubu znamená – že za něj 
hraje jedna z největších hvězd ženského tenisu Martina Hingisová,“ 
říkal Navrátil v roce 1997.

V druhém březnovém týdnu 1994 se konal v hale prostějovské-
ho Sportcentra turnaj žen Nokia Cup s dotací 25 000 USD. První 
nasazenou byla Kateřina Kroupová, tehdy na 106. místě žebříčku 
WTA, druhou Petra Langrová, té patřila v té době 129. příčka WTA. 
Premiérového ročníku se zúčastnila i třináctiletá naděje Martina  
Hingisová, která se snažila do velkého tenisu teprve nahlédnout. 
Nebylo jí patnáct, na konci sezóny 1994 pak byla na 87. místě svě-
tového žebříčku, ale většina tenisových expertů v ní viděla bu-
doucí světovou jedničku. Na Hanou přijely tenistky deseti zemí  
a nejpočetnější výpravou bylo Nizozemsko. Právě tenistky ze země  
tulipánů se pak nejvíce radovaly, sedmnáctiletá Kim de Weille-
ová vyhrála dvouhru a její krajanky Bitterová a Koutstaalová ne-
prohrály ani set ve čtyřhře! První nasazenou Katku Kroupovou  
zastavila Pospíšilová hned v prvním kole, Petra Langrová skonči-
la ve čtvrtfinále na raketě pozdější šampiónky. V semifinále vy-
hrála Martina Hingisová proti de Weilleové první set, pak se ale 
přece jen prosadila důraznější Holanďanka. „Nejsem zklamaná, 
v semifinále jsem prohrála s pozdější vítězkou. V Prostějově se mi líbí, 
mám tu ideální podmínky k přípravě, nevím, proč bych měla jezdit  
k Bollettierimu. A navíc – je to odtud blízko do Beskyd a já hroz-
ně ráda lyžuji,“ říkala po skončení turnaje talentovaná Hingisová. 
Martina navíc podepsala smlouvu s místním TK Prostějov o startu 
v tenisové extralize. Spokojený byl i zástupce generálního sponzo-
ra, víceprezident firmy Nokia Matti Saarinen. „Prostějovští orga-
nizátoři odvedli velmi dobrou práci,“ říkal na tiskové konferenci. 
„Naše firma sponzoruje Nokia Cup v Essenu a Peking Open, takže 
jsme schopni posoudit výsledky pořadatelů z prostějovského klu-
bu. Po úspěchu prvního ročníku budeme uvažovat, zda nezvýšíme 
finanční dotaci našeho turnaje.“ 

V dubnu 1994 se klub z Hané začíná prosazovat i na funkcio-
nářské scéně, Ing. Milan Matzenauer byl jedním ze tří kandidá-

HISTORIE

Nokia Cup 1995 - Martina Hingis a pes Zorro.

Mansoure Bahrami, Ilie Nastase, Milan Matzenauer a Jan Kukal.
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tů na funkci prezidenta ČTS. Na volební Valné hromadě ČTS 9. – 10. dubna mj. řekl. 
„Jsem ze Vsetína, bydleli jsme sto metrů od tenisových kurtů a bylo zcela zákonité, 
že jsem to začal zkoušet s tenisovou raketou. Pak jsem ale spíše s obdivem sledoval 
kariéru svého bratra, který to dotáhl tak daleko, že hrál v pražské Rudé hvězdě ligu  
s Jirkou Hřebcem a dalšími. Přišel jsem do Prostějova, začal pracovat v podniku Do-
pravní stavby Olomouc a podílel jsem se i na sponzorování hokeje ve městě, ale 

osud rozhodl o tom, že jsme začali podporovat tenis. Mezitím se naše privátní fir-
ma velkého stavebnictví zařadila mezi ty úspěšné, náš obrat se pohybuje kolem 550  
milionu korun ročně a tak zatímco můj bratr, který odešel do Ameriky skoro před de-
seti lety, aby se tam stal primářem jedné z prestižních klinik a navíc i jedním z nejlep-
ších tenisových veteránů ve své věkové kategorii, já začal funkcionařit v tenisovém 
oddíle. V Prostějově se vytvořila parta výborných pracovitých lidí, během čtyř let  
jsme z téměř nevýrazného venkovského oddílu udělali jeden z nejlepších tenisových 
klubů u nás – a to nejen z hlediska vybavenosti, ale můžeme se pochlubit i dobrý-
mi výsledky v mládežnickém a juniorském tenisu. Snad právě proto jsem byl oslo-
ven některými tenisovými funkcionáři i částí veřejnosti a požádán, abych kandidoval  
na funkci prezidenta ČTS.“ Ing. Milan Matzenauer tehdy apeloval především na 
potřebu dokonalejšího tenisového marketingu. „Český tenisový svaz a naše teni-
sové kluby disponují velkým majetkem, který lze při dobrém vedení velice úspěšně  
komerčně využít. Je to majetek, se kterým musíme podnikat, i v tenise totiž platí stej-
ná pravidla jako v investiční politice, vynaložená námaha se musí při dobrém vedení  
určitě vyplatit.“ Vedle Ing. Milana Matzenauera kandidovali i JUDr. Jiří Lendl 
a Ing. Milan Šrejber. Ani lokální zájmy jednotlivých oblastí a roztříštěnost postojů lob-
bistických skupin nezabránily, aby do té doby neznámý Milan Matzenauer dostával 
ve všech kolech největší počet hlasů, podle Stanov ČTS mu však stále dva chybě-
ly ke zvolení... Nakonec do hry vstoupil Ing. Jan Kodeš, pro něj se vyslovil i Ing. Milan 
Matzenauer a tak se prostějovský kandidát po zákulisních dohodách nakonec stal 
na čtyři roky předsedou výkonného výboru ČTS, přitom právě Matzenauer byl na 
nejlepší cestě – stát se prezidentem ČTS. Že své místo v roce 1994 přepustil Ing. Janu 
Kodešovi mu mnozí dlouho nemohli zapomenout. On sám si tehdy myslel, že udě-
lal dobře, že se rozhodl správně. „Pak jsem poznával, že některé věci potřebují větší 
čas, než jsem v té době měl. A navíc – mělo jít o čestnou funkci, a jak se ukázalo – byl  
to full time job. Nestačí ty věci mít rád, musíte je dělat, žít vším čtyřiadvacet hodin.  
A já měl tehdy o svém životě jiné představy,“ říkal Matzenauer.

„Pak jsem poznával, že některé věci potřebují větší čas, než jsem v té době měl.  
A navíc – mělo jít o čestnou funkci, a jak se ukázalo – byl to full time job. Nestačí  
ty věci mít rád, musíte je dělat, žít vším čtyřiadvacet hodin. A já měl tehdy o svém 
životě jiné představy.“

Ing. Milan Matzenauer poté, co funkci prezidenta ČTS 
přenechal v roce 1994 Ing. Janu Kodešovi
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Na vydařeném mistrovství světa basketbalistek měla svůj podíl také společnost Česká sportovní, která byla marketingovým partnerem akce
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OD ÚVODNÍHO MISTROVSKÉHO UTKÁNÍ VK 
PROSTĚJOV jsou u stropu v hale  Sportcent-
rum-DDM vyvěšeny zvětšeniny týmových dre-
sů, které mají všem návštěvníkům připomínat  
dosavadní úspěchy novodobé éry ženského 
volejbalu v Prostějově – úspěchy v extralize, po-
hárech, stejně jako účast v Champions Lea-
gue. Za tímto nápadem stojí Petr Chytil, před-
seda Správní rady VK Modřanská. „Když jsem 
ty dresy viděl v Americe ve velkých arénách, 
poznal jsem, jak moc a hluboce si tam váží  
nejrůznějších sportovních legend, týmových 
úspěchů a to u nás pořád neumíme. Jednou 
z poct je právě vyvěšení dresu se jmenovkou 
dotyčného. Napadlo mě praktikovat něco ob-
dobného i na prostějovské úrovni, a tak jsme se 
rozhodli vyzdvihnout nejlepší výsledky týmu ve 
všech třech sezónách a budeme tak činit po 
každém odehraném ročníku,“ konstatoval Petr 
Chytil a lze si jen přát, aby vyvěšených dresů 
s úspěchy prostějovských volejbalistek bylo co 
nejvíce…

TITULEM ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ se 
může v Prostějově chlubit Základní škola v ulici  
Dr. Horáka. „Měli jsme tu hygienickou kontrolu 
z Prahy, Olomouce i z Prostějova a podmínka-
mi pro získání certifikátu jsme prošli. Titul máme 
na čtyři roky a pak jej budeme obhajovat,“ uve-
dl ředitel Ivan Pospíšil. K certifikátu, který udělu-
je Státní hygienická stanice v Praze, dopomoh-
lo škole i tradiční zaměření na sport. „Máme roz-
šířenou výuku tělesné výchovy – tři hodiny týd-
ně. To jsme sice zavedli už před delší dobou, 
ale při získávání certifikátu nám to prospělo,“ 
dodal ředitel s tím, že díky osvědčení získá ško-
la také peníze na další zlepšování životního  
prostředí pro žáky. 

PETRA CETKOVSKÁ KRALOVALA na stotisícové-
mu turnaji v Libanonu, v Jounieh vyhrála dvou-
hru a spolu s Renatou Voráčovou i čtyřhru.  
Petra Cetkovská  byla po turnaji na 137. mís-
tě WTA, za úspěšný týden si připsala do žeb-
říčku 150 bodů ve dvouhře i čtyřhře. V prvním 
kole porazila Slovenku Lenku Jurikovou 5:7, 6:2, 
7:6(4), ve druhém první nasazenou a deblovou 
partnerku Renatu Voráčovou  7:6(2), 2:6, 7:5,  ve 
čtvrtfinále Nizozemku Elise Tamalaovou  7:6(6) , 
6:4, v semifinále přehrála Lourdes Dominguez-
Linovou 6:4 1:6 6:4. Až do finále potřebovala  
Petra pokaždé k postupu tři sety a v něm jen 
ve dvou setech hladce porazila šestou nasa-
zenou Francouzku Mathildu Johanssonovu 6:1, 
6:3. Ve finále čtyřhry Cetkovská s Voráčovou 
přehrály česko-slovenský pár Birnerová, Klepa-
čová 7:5, 6:2.

PROSTĚJOV SKONČIL NA TŘETÍM MÍSTĚ v projek-
tu Město pro byznys 2010. Vyhlašovatelem srov-
návacího výzkumu je týdeník Ekonom. Hodno-
ceno bylo 205 obcí s rozšířenou působností ve 
13 krajích, Praha a její městské části byly vyhod-
noceny zvlášť. Města byla sledována na zákla-
dě padesáti kritérií, rozdělených do šesti oblas-
tí: současný rozvoj podnikatelského prostředí, 
kvalita lokality, přístup veřejné správy, podmín-
ky pracovního trhu, ceny a průzkum mezi více 

než deseti tisíci podnikateli. Výsledky a data 
srovnávacího výzkumu byly dokonce využity  
v roce 2009 pro návrh řešení odstranění dopa-
dů hospodářské krize v ČR Národní ekonomic-
kou radou vlády (NERV). Jaké bylo pořadí prv-
ních deseti měst? 1. Písek, 2. Nová Paka, 3. Pro-
stějov, 4. Slavkov u Brna, 5. Vimperk, 6. Vyškov,  
7. Tachov, 8. Třeboň, 9. Mariánské Lázně, 10. Pel-
hřimov. „Co se týká kvality podnikání, tak třetí 
místo v republice je pochopitelně obrovským 
úspěchem. Na druhé straně si člověk uvědo-
muje, jak podobná ocenění jsou zavazující a co 
všechno nás při podpoře podnikání v budouc-
nu ještě čeká,“ konstatoval Miroslav Pišťák, mís-
tostarosta Prostějova.

NA TARRAGONA COSTA DAURADA OPEN, na 
turnaji s dotací 30 tis. eur+H, skončil Jaroslav  
Popíšil až ve finále a kdyby mu přálo počasí, ur-
čitě by se radoval z titulu. V závěrečném due-
lu se Španělem Marcelem Granollersem vyhrál 
první set, ve druhém vedl 2:1, finále pak bylo 
přerušeno pro déšť a dohrávalo se v hale. Tam 
rychlý povrch už Pospíšilovi tolik nesvědčil jako 
tarragonská antuka a nakonec prohrál 1:6, 7:5, 
6:0. V prvním kole Pospíšilovi za stavu 6:4, 5:0 do-
mácí Pablo Andujar vzdal, ve druhém musel 
prostějovský tenista hodně bojovat s Francou-
zem Alexandrem Sidorenkovem a vyhrál až těs-
ně v tie-breaku třetího setu – 1:6, 6:1, 7:6(7), ve 
čtvrtfinále vyřadil Pospíšil Guillerma Olasoe ze 
Španělska  6:7(3), 6:1, 6:1, v semifinále výbor-
ného Portugalce Frederice Gila 6:2, 4:6, 7:6(5)  
a pak až přišla finálová prohra s Granollesem. 
Pospíšil si připsal do žebříčku ATP 48 bodů, je 
stále čtvrtým nejlepším Čechem, znovu si vy-
lepšil své žebříčkové maximum a posunul se na 
142. místo ATP! Pospíšil se tak stal jedním z nej-
vážnějších kandidátů na vítězství v katego-
rii Nejlepší postup na žebříčku ATP, na začát-
ku roku byl na 620. příčce! Ve Španělsku starto-
val také Jan Hájek, ale k zápasu druhého kola  
kvůli bolestem zad nenastoupil.

STŘÍBRNÁ MEDAILE ČESKÝCH BASKETBALISTEK 
na mistrovství světa, které se konalo v ČR, měla 
za sebou také společnost Česká sportovní, ta 
byla marketingovým partnerem akce. „Využi-
li jsme zkušeností z pořádání akcí, jako je Zlatá 
tretra nebo futsalové mistrovství Evropy. Pomoh-
la nám také znalost prostředí. Za roky, co se ve 
sportovním marketingu pohybujeme, už víme, 
jaké akce jsou v hledáčku velkých firem,“ vy-
světlil úspěšné zajištění rozpočtu mistrovství ma-
jitel České sportovní Miroslav Černošek. Na akci 
se také podílela agentura TK PLUS. „S předse-
dou basketbalového svazu Miroslavem Janstou 
máme dlouhodobě výborné vztahy. I když na 
přípravu nebylo příliš času, bez problémů jsme 
se dohodli a s výsledkem můžeme být spokoje-
ni.“ Úspěch basketbalového šampionátu přine-
sl téměř okamžitě své ovoce. Česká sportov-
ní dostala nabídku od Českého volejbalové-
ho svazu na marketingové zajištění mistrovství  
Evropy v roce 2011, které bude probíhat v Pra-
ze a Karlových Varech. Druhou část bude hos-
tit Vídeň a Linec. Černošek již ale uvažuje o další 
špičkové basketbalové akci. „Podáme přihlášku 
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na pořádání Final Four v Eurolize mužů pro rok 
2013. Tuto akci jsme už do Prahy přivezli v roce 
2006 a věřím, že nejsme bez šancí získat ji opět.“

PETRA KVITOVÁ SE STALA POPRVÉ ČESKOU 
JEDNIČKOU, ukázal to žebříček WTA k 11. říjnu! 
Jaké bylo pořadí českých hráček v první stov-
ce WTA? 31. Kvitová (1849 bodů), 35. Šafářová 
(1790), 38. Zakopalová (1565), 58. Záhlavová-
Strýcová (1090), 67. Benešová (925), 74. Voráčo-
vá (848), 82. Záhlavová (785), 85. Ondrášková 
(768). Za pozici české jedničky vděčila Kvitová 
především životnímu výkonu ve Wimbledonu, 
kde postoupila až do semifinále, na US Open 
se dostala do třetího kola, stejně jako na turna-
ji v Pekingu, v Memphisu byla v semifinále. Ve 
druhém kole byla na Australian Open, v Indi-
an Wells, Miami a Římě. Po Wimbledonu patři-
la Petře dokonce 29. příčka, zatím nejlepší umís-
tění na WTA v kariéře. Post nejlepší Češky jí pa-
radoxně otevřel zápas, kdy se Dánka Caroline 
Wozniacká po vítězství nad Petrou stala světo-
vou jedničkou, obě hráčky v Pekingu bojova-
ly o čtvrtfinále. „Myslím, že má forma jde naho-
ru, na US Open jsem hrála docela dobře. V Pe-
kingu jsem velmi slušně odehrála dva zápasy.  
V tom prvním proti Pennettaové jsem navíc 
bojovala s větrem, byly velmi těžké podmínky.  
A s Kanepiovou máme vždy vypjaté a těžké 
souboje. Naštěstí jsem to zvládla jak fyzicky, tak 
takticky,“ říkala spokojená Kvitová po turna-
ji v Číně.

STAROSTOU MĚSTA PROSTĚJOVA se stal 
Miroslav Pišťák. Volby v Prostějově skončily vítěz-
stvím ČSSD 34,44%, ODS získala 21,02%, TOP 09 
14,70%, KSČM 11,81%, KDU ČSL 5,61%. Po dva-
nácti letech ve funkci místostarosty byl Miro-
slav Pišťák ve čtvrtek 4. listopadu 2010 zvolen 
novým starostou Prostějova. Jaké budou jeho 
nadcházející úkoly? A má to jako nový sta-
rosta s tak bohatými zkušenostmi jednodušší? 
„Práce starosty je pochopitelně jiná, než prá-
ce místostarosty, ale svých dosavadních zku-
šeností chci využít. Navrhnul jsem proto zastupi-
telům, a ti můj návrh schválili, abych jako nový 
starosta města Prostějova řídil nejen kancelář  
starosty, interního auditora a městskou policii, 
ale nadále budu zodpovídat i za městské fi-
nance, přípravu rozpočtu a hospodaření měs-
ta. Chci a budu dělat všechno pro to, aby měs-
to nadále pokračovalo v dobrém a rozumném 
hospodaření.“ ČSSD získala v Prostějově čtrnáct 
mandátů, ODS osm, TOP 09 šest, KSČM pět,  
KDU-ČSL dva. Sbor prostějovských zastupitelů 
má pětatřicet členů. Sociální demokracie na 
základě výsledků voleb získala post starosty, 
který obsadil Miroslav Pišťák a dvou místostaros-
tů – Alena Rašková a nový člen vedení města 
Zdeněk Fišer. Za ODS byli na posty místostaros-
tů zvoleni Jiří Pospíšil a Ivana Hemerková. Nové 
zastupitelstvo také zvolilo zbývající členy Rady 
města, jimiž se stali Jaroslav Faltýnek, Alois Ma-
čák, Pavel Smetana a Milada Galářová z ČSSD, 
Milada Sokolová a Zdeněk Peichl z ODS.

MARTINA KUBIČÍKOVÁ KRALOVALA V ČTYŘ-
HŘE, s Maďarkou Janiovou vyhrála turnaj 

s dotací 25 tis. USD ve čtyřhře v Káhiře a připsa-
la si 50 bodů do světového deblového žebříč-
ku WTA. Jaká byla jejich společná cesta k ti-
tulu? Ve čtvrtfinále přehrály český pár Gerlová, 
Kriegsmannová 7:5, 7:5, v semifinále gruzínsko-ital-
ský pár Chakhnashviliová, Dentoniová, který byl 
první nasazený, 6:1, 6:2, ve finále pak Vogtovou 
z Lichtenštějnska a Slovinku Zec-Peskiricovou 
6:7(4), 6:1, 11:9.

PROSTĚJOVSKÝ BASKETBAL OSLAVIL 60 LET 
organizované činnosti v polovině listopadu, 
Městská hala Sportcentra DDM v Olympijské 
ulici ožila setkáním zasloužilých členů basket-
balu v Prostějově. Kulaté šedesátiny nemohli 
basketbaloví pamětníci oslavit jinak, než aktiv-
ně pod koši a do hry se zapojili ti, kteří ještě v ne-
dávné době bojovali v prostějovských tělocvič-
nách. Od poslední podobné akce uplynulo už 
deset let, během kterých se basketbal v Prostě-
jově proměnil z malého oddílu v respektovaný 
klub, který patří k nejlepším u nás. Prvopočátky 
košíkové sahají v Prostějově až do roku 1931, kdy 
při TJ Sokol I působil oddíl žen. Konkrétní datum, 
kdy prostějovský basketbal začal psát svou his-
torii, se nepodařilo určit, proto se výbor basket-
balového klubu rozhodl považovat za počá-
tek organizovaného basketbalu rok 1950, kdy 
se hrála košíková už pod hlavičkou TJ OP Pro-
stějov. „Pozvali jsme všechny, kteří za šedesát 
let prošli prostějovským basketbalem ať už jako 
hráči, trenéři či rozhodčí. Dostal jsem pozdravný  
e-mail až z australského Sydney, kde žije jedna 
z prostějovských hráček košíkové. Těší nás, že 
se odchovanci stále k mateřskému oddílu hlásí.  
Vypovídá to o tom, že tady byla vždy výborná 
parta ať mužů nebo žen,“ zdůraznil předseda 
basketbalového oddílu Ivan Pospíšil už při přá-
telské debatě, která následovala po duelech 
na palubovce.

DO LETOŠNÍ SEZONY VSTUPOVALA PETRA  
KVITOVÁ ze 61. příčky WTA a po posledním tur-
naji ve ve francouzském Poitiers byla na 34. 
místě, za Luckou Šafářovou, která skončila na  
33. pozici. Petra také patřila mezi velké kandi-
dátky na úspěch v anketě Zlatý kanár a to ne-
jen v kategorii Nejlepší česká hráčka, ale moh-
la si z přerovského kanářího pódia odnést i tro-
fej Nejlepší postup na žebříčku WTA. Jak se jí 
dařilo ve Francii na turnaji s dotací 100 tis. USD? 
V prvním kole jako druhá nasazená přehrála 
Italku Marii-Elenu Camerinovou 6:2, 6:1, ve dru-
hém Angličanku Anne Keothavengovou 7:5, 
6:3, ve čtvrtfinále Slovenku Magdalenu Rybá-
rikovou  6:3, 6:2 a až v semifinále nestačila na 
pozdější vítězku Švédku Sofii Arvidsonovou 5:7, 
4:6.

PROSTĚJOVSKÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
PODNIKÁNÍ A OBCHODU připravila průzkum 
spokojnosti občanů města – jak jsou spokoje-
ni s životem v Prostějově, jak hodnotí kvalitní  
a bezpečné bydlení, dostupnost základních 
služeb (školství, zdravotnictví, kultura, atd.), mož-
nost zaměstnání, kvalitní životní prostředí (jak 
přírodní, tak člověkem ovlivněné a pozměně-
né) a reálnou možnost účastnit se místního  
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plánování a rozhodování. Z celkového vzorku 
800 občanů Prostějova bylo 49% mužů a 51% 
žen. Nejčastěji zastoupenou věkovou kategorií 
byly věkové skupiny 31 – 40 let (21%) a 41 - 50 
let (16%). Z hlediska sociální kategorizace re-
spondentů převažovali zaměstnaní občané 
(42%). Z průzkumu vyplynulo, že 72 procent re-
spondentů je s městem Prostějovem spokojeno. 
Potěšitelné je, že z detailnějšího hodnocení ve-
řejných služeb dosáhla nejvyššího ohodnoce-
ní spokojenost občanů Prostějova s  mateřský-
mi a základními školami. Z oblastí života, které 
jsou pro občany města nejdůležitějšími, obsadi-
ly nejvyšší příčky možnosti zaměstnání, mezilid-
ské vztahy a základní veřejné služby.

VESELÝ A RUMLER SE PROBOJOVALI DO SEMI-
FINÁLE na turnajích seriálu Moravské naftové 
doly Tour. Jubilejní desátý ročník seriálu turna-
jů ITF byl zahájen v Rožnově pod Radhoštěm 
a pokračoval v Opavě. Výborný výkon od-
vedli naši Robert Rumler a Jiří Veselý na otví-
racím turnaji, oba se probojovali do semifiná-
le! Konečný prohrál v prvním kole s Chorvatem  
Pamičem. Jak postupovali Veselý s Rumlerem? 
I. kolo: Veselý – Vrňák 6:4, 6:2, Rumler – Horeč-
ný (SR) 7:5, 6:3, II. kolo: Veselý – Šnobel 6:2, 6:1, 
Rumler – Šodek 6:3, 4:6, 7:6(7), čtvrtfinále: Ve-
selý – Vanni 6:3, 6:0, Rumler – Schmid 6:2, 7:5, 
semifinále: Mertl – Veselý 6:3, 7:6(5), Smethurst 
– Rumler 6:4, 6:4. Na turnaji v Opavě se do fi-
nále čtyřhry dostali tři hráči TK AGROFERT Pro-
stějov – Konečný, Veselý a Urbánek! Náhod-
ně sestavená dvojice Konečný-Lustig si vyšláp-
la na turnajové „jedničky“ Gawrone s Panfilem 
a poté si otevřela finálovou bránu výhrou nad 
dvojicí Bury-Godlewski. Do finále celkem snad-
no postoupili i Urbánek s Veselým. Ti měli v boji 
o prvenství v prvním setu setbol, druhý už jed-
noznačně ovládl především skvěle servírující  
Lustig s Konečným, který dobře returnoval. Obě-
ma hráčům vítězného týmu se dařilo na síti. Vý-
sledky čtyřhry? I. kolo: Konečný, Lustig – Androic 
(Chor.), Raspudič (BaH) 6:4, 6:4, Urbánek, Vese-
lý – Mich. Navrátil, Rumler w.o., II. kolo: Konečný, 
Lustig – Gawron, Panfil (oba Pol.) 4:6, 6:4, 10:4, 
Urbánek, Veselý – Marcan, Pavič (oba Chor.) 
4:6, 6:4, 10:8, semifinále: Konečný, Lustig  - Bury 
(Bul.), Godlewski (Pol.) 4:6, 6:3, 10:6, Urbánek, 
Veselý – Schmid, Vögeli 6:2, 6:1, finále: Konečný, 
Lustig – Urbánek, Veselý 7:6 (7), 6:2. 

ELITNÍ 601. SKUPINA SPECIÁLNÍCH SIL OSLAVILA 
na začátku prosince půlstoletí od doby, kdy se 
tehdejší výsadkářská jednotka zvláštního urče-
ní nastěhovala do Prostějova. Město je na jed-
nu z nejlepších jednotek světa patřičně hrdé  
a radnice s armádou společně připravily osla-
vy. „Padesát let je dlouhá doba a pamatuji si, 
kdy se k nám výsadkáři přestěhovali z Prešova. 
Od té doby tady mají pevné místo. Prostějov  
a vojáci prostě k sobě patří,“ konstatoval staros-
ta Miroslav Pišťák. „Jsem hrdý, Prostějov vyniká 
ve sportu, v kultuře a také v tom, že je tady elit-
ní jednotka.“ Motto jednotky je výstižné: „Dum 
Spiro Spero - Dokud dýchám, doufám“. Kořeny 
elitní české jednotky sahají více jak půl století do 
minulosti, útvar vznikl v říjnu 1952 jako výsadková 

brigáda, v roce 1988 se jednotka mění na 22. 
výsadkovou brigádu. 6. speciální brigáda vzni-
ká v roce 1995 a její struktura se rok před vstu-
pem do NATO, v roce 1998, již přizpůsobuje 
strukturám zavedených v armádách Severo-
atlantické aliance. V roce 2002 byla 6. speci-
ální brigáda přeměněna na 6. skupinu speciál-
ních sil a o rok později pak v rámci reformy čes-
ké armády přestavěna na 601. skupinu speciál-
ních sil. V roce 1999 propůjčil prezident repub-
liky jednotce čestný historický název - generá-
la Moravce.

PETRA KVITOVÁ ZÍSKALA prestižní ocenění orga-
nizace WTA, byla zvolena – Nováčkem sezóny! 
V době, kdy WTA oznámila výroční ceny, byla 
Petra na soustředění v Tatrách, kde trénovala 
kondici. „Je to pro mě ohromné překvapení, při-
znám se, ani jsem netušila, že taková cena exis-
tuje. Moc si tohoto ocenění vážím a je to pro 
mě velké povzbuzení do další práce,“ komento-
vala Petra Kvitová ocenění WTA. Na londýnské 
trávě porazila mimo jiné Azarenkovou či smetla 
pozdější světovou jedničku Wozniackou, která 
ocenění pro pro nováčka roku získala v sezóně 
2009. Podruhé v kariéře a poprvé od roku 2005 
byla hráčkou roku zvolena Kim Clijstersová. Se-
dmadvacetiletá Belgičanka v sezoně 2010 zís-
kala pět turnajových titulů, včetně US Open  
a závěrečného Turnaje mistryň. Belgičanka Jus-
tin Heninová dostala ocenění za comeback 
roku, když se v lednu vrátila po dvouleté pau-
ze a hned postoupila do finále Australian Open 
a získala dva tituly. Nejlepším deblovým pá-
rem byly zvoleny Gisela Dulková a Flavia Pen-
nettaová, které spolu vyhrály sedm turnajů. Za 
charitativní činnost byla oceněna Ruska Maria  
Šarapovová, která mj. jako ambasadorka Or-
ganizace spojených národů navštívila děti po-
stižené černobylskou tragedií. Šarapovovou 
rovněž fanoušci zvolili nejoblíbenější tenistkou  
a nejlépe oblékající se hráčkou na okruhu. Dal-
ší Ruska Jelena Dementěvová, která po se-
zoně ukončila kariéru, podruhé získala cenu  
Karen Krentzckeová za smysl pro fair play.

BÝVALÁ PROSTĚJOVSKÁ ŽIVNOBANKA, dům 
číslo popisné 123 na náměstí T. G. Masary-
ka, spolu s pozemkem, byl Ministerstvem kultu-
ry prohlášen kulturní památkou. Projektantem 
domu byl významný pražský architekt Osvald 
Polívka (1859 Enns, Rakousko, 1931 Praha), kte-
rý vystudoval architekturu na české technice 
v Praze a po studiích působil mimo jiné jako  
asistent slavných českých architektů Josefa 
Zítka a Antonína Wiehla. V době projektová-
ní bankovního domu v Prostějově byl architekt  
Polívka již známým a zkušeným projektan-
tem sídel finančních ústavů. Některé projek-
toval sám, jiné ve spolupráci s  dalšími archi-
tekty. Mezi Polívkovy realizace náleží napří-
klad Pražská městská spořitelna v Rytířské uli-
ci (1892-1894), Zemská (živnostenská) banka 
Na Příkopech (1894-1896) nebo palác Pražské 
městské pojišťovny na Staroměstském náměs-
tí (1898). Vedle nich s Antonínem Balšánkem 
projektoval stavbu Obecního domu hlavního 
města Prahy (1905–1911). Jako projektant kladl  
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důraz na celkové vyznění objektu, proto pro 
dekoraci staveb využíval služeb předních uměl-
ců – např. sochařú Ladislava Šalouna, Bohusla-
va Schnircha, Josefa Václava Myslbeka či ma-
lířů Mikoláše Alše, Jana Preislera, Josefa Ženíš-
ka a dalších).

BEZ MILADY BERGROVÉ-SPALOVÉ, jedné z opor 
VK Modřanská Prostějov, se musejí obejít ve 
druhé polovině sezony volejbalistky Prostějova. 
Jednatřicetiletá kapitánka týmu, která byla nej-
lepší českou volejbalistkou let 2004, 2007 a 2008, 
přerušila kariéru kvůli blížícím se mateřským po-
vinnostem. Poslední zápas odehrála v Lize mis-
tryň v polovině prosince v polské Lodži. „Smlou-
vu měla původně jen do listopadu, ale ještě ji 
prodloužila. Nyní jsme se už domluvili na jejím 
ukončení,“ uvedl manažer klubu Peter Goga. 
Bergrová původně plánovala mateřské povin-
nosti už po konci loňské sezony a zisku titulu. 
Místo ní bude staronovou kapitánkou Solange 
Soaresová.

PENÍZE Z EVROPSKÝCH GRANTOVÝCH PRO-
GRAMŮ na ekologii a moderní vyučování se 
podařilo získat dvěma prostějovským školám. 
Náročnou a zároveň zajímavou práci si naplá-
novaly se svými učiteli děti na Základní škole E. 
Valenty. „Projekt Naše ekozahrada jsme vybra-
li proto, že chceme zvelebit okolí školy. V rámci 
programu environmentální výchovy a osvěty se 
už několik let snažíme pracovat na obrazu eko-
logicky přívětivé školy, proto jsme se rozhodli usi-
lovat o realizaci tohoto projektu,“ vysvětlil učitel 
Radomír Palát. Děti projekt vybíraly z databáze 
programu Škola pro udržitelný život, nad nímž 
převzala záštitu Česká komise pro UNESCO.  
Z programu dostala škola podporu ve výši čtyři-
ceti tisíc korun. Na vyučování pomocí výpočet-
ní techniky, takzvaný e-learning, získalo grant  
z Unie Gymnázium Jiřího Wolkera. „Po celé ško-
le jsme zavedli bezdrátové připojení a pořídi-
li notebooky pro studenty. V podstatě jsme vy-
tvořili takovou mobilní počítačovou učebnu. Stu-
denti si čím dál častěji nosí do hodin notebooky 
a požadují také studijní materiály přístupné na 
internetu. A na to učitelé v moderní škole musí 
umět reagovat,“ prohlásil fyzikář Michal Vodič-
ka, který na projektu pracuje.

ŽÁKYNĚ VK PROSTĚJOV BYLY ÚSPĚŠNÉ ve dru-
hém kole Českého poháru. Až na jedno zavá-
hání v úvodním střetnutí s Novým Jičínem pro-
šly naše mladé naděje turnajem bez ztráty dal-
ších utkání. První osmičku ve druhém kole Čes-
kého poháru žákyň hostily prostějovské tělo-
cvičny Palacká a Letní. Dva dny bojů o co nej-
lepší výsledek přinesly většinou pohledný volej-
bal. Družstvo VK Modřanská Prostějov si vybo-
jovalo první místo v tomto kole a tím i dobrou 
pozici mezi prvními osmi týmy republiky. Radost  
z tohoto úspěchu podpořilo i dobré zvládnutí 
organizace turnaje.

V PRAZE SE SEŠEL V PRVNÍ PROSINCOVÝ DEN 
VÝBOR ČBF, který projednal řadu změn, které 
se dotýkají i prostějovského basketbalu. V kate-
gorii chlapců budou vytvořeny nové kategorie, 
vznikne nový systém péče o sportovní talenty, 

Prostějov by měl být jedním z vrcholových člán-
ků. Od sezóny 2011/12 bude nově zavedena 
kategorie chlapců U15, U17 a U19, stávající ka-
tegorie by tak měly hrát ve stejném složení i dal-
ší sezónu. Mistrovství ČR kategorie U14 nebude 
v této sezóně pro čtyři týmy, nýbrž pro šest. Dív-
čí kategorie zůstanou stejné. Po dlouhé době 
se zasedání zúčastnil i předseda minibasketba-
lu Jiří Toušek. V této kategorii došlo v poslední 
době k totální absenci činnosti ze strany vede-
ní asociace minibasketbalu, to se omezilo pou-
ze na organizaci Festivalů (Mistrovství ČR), i zde 
však byly značné nedostatky a problémy. I díky 
tomu naše hráčky nemají (a asi mít nebudou) 
medaile z Festivalu nejmladších minižaček ze 
Strakonic. Po diskvalifikaci družstva Klatov, které 
hrálo se staršími hráčkami, jsme se posunuli na 
3. místo, více však vedení ČAMB neřešilo. Dal-
ší novinkou je změna organizace podpory ta-
lentované mládeže. V Prostějově se zcela jistě 
udrží sportovní třídy, které jsou na ZŠ dr. Horáka  
a SCM (Sportovní centrum mládeže) pro chlap-
ce 15-19 let, novinkou bude vznik VSCM (Vrcho-
lové sportovní centrum mládeže) pro chlapce 
ve věku 19-23 let. Ty budou čtyři, jedno z nich 
bude v Prostějově, rádi bychom upřesnili, že se 
vlastně jedná o současný tým BK Prostějov „B“, 
který hraje 1. ligu v Brně.

SVĚTOVÁ TENISOVÁ JEDNIČKA Caroline Wozni-
acká fandila Prostějovským Orlům v jejich klíčo-
vém zápase o postup do další fáze EuroChal-
lenge Cupu proti Bonnu. Sympatická Dánka 
byla v polovině prosince na tréninkovém kem-
pu v Prostějově a současně také největší posi-
lou týmu TK AGROFERT v tenisové extralize.

ROZDÁVÁNÍ DÁRKŮ PACIENTŮM dětského od-
dělení prostějovské nemocnice patří už k tra-
dičním akcím Prostějovských Orlů. „Basketbalis-
té navštívili malé pacienty těsně před vánoce-
mi, přinesli jim malé dárky, děti z nich měly ra-
dost,“ konstatoval generální manažer BK Prostě-
jov Ing. Petr Fridrich.

TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ se uskuteč-
nilo v hotelu Tennis Club, basketbalisté BK Pro-
stějov, volejbalistky VK Modřanská a tenisté  
TK AGROFERT se sešli na společném slavnost-
ním obědě s managementem a pracovníky  
TK PLUS. 

PROSTĚJOVSKÝ VOLEJBALOVÝ POTĚR se v celo-
státním turnaji neztratil. Po Vánocích se do nym-
burského sportovního střediska sjelo na pět set 
volejbalistů, volejbalistek a jejich trenérů nej-
mladších kategorií z celé republiky k prvnímu 
ze čtyř velkých turnajů nového projektu volej-
balového svazu „Minivolejbal v barvách“. Pro-
stějovský mládežnický volejbal zde reprezen-
tovaly volejbalistky ve třech kategoriích z pěti 
možných - červeném, zeleném a modrém mi-
nivolejbalu. Děvčata hrající v kategorii červe-
ný minivolejbal neprohrály a  získaly první mís-
to. Družstvo v kategorii zelený minivolejbal vy-
bojovalo druhé místo a v kategorii modrý mi-
nivolejbal místo třetí. Co znamenají jednotlivé 
barvy minivolejbalu? Jednotlivé barvy rozlišují 
kvalitu hry a věkové kategorie. Např. červený je 
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pro 8-10-leté, to je 3. a 4. třída, zelený pro 9-11 let,  
5. a 6. třída, modrá kategorie je pro mladé 
volejbalistky od 10 do 13 let, šestou a sedmou 
třídu, tato družstva už musí být nominována 
krajskými volejbalovými svazy.

POSLEDNÍ TURNAJ ROKU 2010 skončil úspě-
chem starších žáků TK AGOFERT Prostějov.  
V hale SC Ostrava zvítězil mezi svátky na tur-
naji nejvyšší kategorie A ve dvouhře náš Petr  
Hájek. V prvním kole porazil Urbana (TK NERI-
DÉ) 6:0, 6:1, ve druhém stejně jasně Borunské-
ho (TK Minerva Opava) 6:0, 6:0, ve čtvrtfinále A. 
Hrubého (Severočeská tenisová) 6:4, 7:5, v se-
mifinále J. Pobořila 6:2, 6:2 a v finále P. Motla 
(TK Moravská Slavia Brno) 6:2, 6:1. V semifiná-
le byli dva hráči TK AGROFERT Prostějov Štěpán 
Šimek a Jan Pobořil. Jak dopadlo finále čtyřh-
ry? Šimek, Hrubý – Hájek, Pobořil 4:6, 6:2, 12:10. 
V závěrečném duelu čtyřhry měl náš klub troj-
násobné zastoupení.

HODNOCNÍ PLNÉ SPOKOJENOSTI, takové bylo 
společné motto setkání představitelů TK PLUS 
s novináři na závěr roku. Vítězství Prostějova  
v tenisové extralize družstev bylo symbolickou 
tečkou za celým sportovním rokem 2010. „Sezo-
na nám s lehce dramatickým semifinále a ná-
sledným titulem v extralize splnila všechny naše 
představy,“ prohlásil jednatel společnosti TK 
PLUS Miroslav Černošek, který rovněž připome-
nul sportovní projekty roku. „Mezi stěžejní akce, 
které nám šíří slávu a vytvářejí nám i finanční 
zdroje, patří Zlatá tretra,“ vzpomenul na ostrav-
ský atletický mítink, který svojí účastí ozdobil ge-
niální sprinter Usain Bolt. Během tradičního te-
nisového turnaje UniCredit Czech Open pro-
běhla exhibice Ivana Lendla s Jiřím Novákem. 
„UniCredit Czech Open se nám povedl rovněž 
mimořádně díky Ivanu Lendlovi s Jirkou Nová-
kem, ale i příletem Tomáše Berdycha,“ vzpo-
menul Černošek na okamžik, kdy se v Prostě-
jově na centrálním dvorci objevil čerstvý semi-
finalista Roland Garros. „Divácky to bylo velice 
úspěšné, zvlášť když bylo k vidění prostějovské 
finále,“ prohlásil šéf prostějovského tenisu Čer-
nošek. „Turnaj nám vyšel opravdu neskutečně. 
Měli jsme tady Ivana Lendla, ale také Saláto-
vou mísou pro vítěze Davis Cupu,“ rekapitulova-
la šéfka tenisových projektů TK PLUS Píchalová 
Langrová. „Měli jsme české finále, které se sice 
nedohrálo, ale až do závěrečného zápasu pro-
cházeli dva domácí hráči a daviscupoví repre-
zentanti. Takže letos se turnaj opravdu vydařil  
a my se znovu pokusíme nabídnout něco jiné-
ho a udržet laťku stejně vysoko, jak tomu bylo le-
tos,“ slibuje před blížícím se dalším ročníkem ře-
ditelka turnaje. Tenis je pro společnost TK PLUS 
vlajkovou lodí, TK AGROFERT se stal zcela jasně 
nejúspěšnějším českým klubem. „Získali jsme tři 
tituly mistrů České republiky a třikrát jsme skonči-
li na druhém místě. Prioritou stále zůstává výcho-
va a péče o talentovanou mládež, velice kva-
litní práci odvádějí tréninkové středisko mláde-
že, středisko vrcholového tenisu a Národní te-
nisové centrum Morava,“ dodává Petra Pícha-
lová-Langrová. Prostějov bude i nadále orga-
nizátorem prestižní akce ITF – mistrovství světa 

družstev do 14 let. „Vážíme si spolupráce s ITF 
a jsme rádi, že máme i nadále jejich pořadatel-
skou důvěru.“ Agentura TK PLUS stojí i za dvěma 
prestižními projekty v týmových sportech – bas-
ketbalisté kráčí úspěšně pohárem EuroChal-
lenge, volejbalistky se zatím představují jen 
v evropských soutěžích, ale čeká je obhájení  
mistrovských pozic v české extralize.
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Fed Cup: Slovensko venku

Davis Cup: Kazachstán doma

Popáté Ceny za kulturu

Letos oslavíme tři jedničky!

COPŘIPRAVUJEME
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Fed Cup: Slovensko venku

Davis Cup: Kazachstán doma

Popáté Ceny za kulturu

Letos oslavíme tři jedničky!

PŘIPRAVUJEME

V TÝMOVÝCH SOUTĚŽÍCH, v Davisově poháru 
a ve Fed Cupu máme stejně jako loni polo-
viční výhodu domácího prostředí, tým Daviso-
va poháru přivítá v termínu 4. – 6. března na 
domácí palubovce nováčka Světové skupiny  
Kazachstán. „Opravdu nejpodstatnější je, že 
budeme hrát doma. Kazachstán je sice nováč-
kem, ale výhrou doma nad Švýcarskem, i když 
bez Federera, dokázal, že sílu má. Všechny je-
jich hráče znám, jsou mladí a perspektivní, tak-
že se tenhle soupeř hlavně nesmí podcenit  
a musíme se na něj dobře připravit,“ konstato-
val po losu kapitán Jaroslav Navrátil. „Jejich 
jednička Andrej Golubjov nám pomohl vyhrát 
extraligu, ze všech jeho úspěchů bych připo-
menul vítězství na miliónovém German Open 
v Hamburku, u nás na UniCredit Czech Open 
byl v semifinále.“ Co si myslí o losu šéf české-
ho tenisu Ivo Kaderka? „Kazachstán je rozhod-
ně silným soupeřem a byla by chyba ho pod-
ceňovat. Když jsem před dvěma lety v jednom 
z rozhovorů řekl, že se tyto státy brzy prosadí do 
Světové skupiny, tak se tehdy rádoby-experti 
smáli. Je dobře, že ten zápas hrajeme doma, 
že se náš výborný tým bude moci opět před-
stavit českým tenisovým fanouškům, kteří nás 
tak obětavě provázejí na zápasech v zahrani-
čí.  Kazachstán nepatří mezi atraktivní soupeře, 
má teprve patnáctiletou daviscupovou tradici, 
ale jasný postup do Světové skupiny potvrzuje, 
že jde o velice kvalitní tým.“               

České tenistky se představí v prvním kole elit-
ní skupiny 5. – 6. února v Bratislavě, losovalo se 
loni v průběhu Roland Garros, hrát se bude tý-
den po Australian Open 2011. „Mohlo to do-
padnout hůř. Tohle je přijatelný soupeř, ale stej-
ně přijatelný soupeř jsme my pro ně. Je to ote-
vřené a bude záležet na momentální formě. 
Doufám, že to zvládneme, zatím jsme podobné 
zápasy zvládali,“ komentoval pařížský los loni 
nehrající kapitán Petr Pála. Slovenky ve Fed 
Cupu 2010 porazily v 1. kole Světové skupiny 
II Čínu 3:2 a v baráži o účast v elitní skupině 
Srbsko 3:2. Češky vyhrály nad Německem 3:2  
a poté prohrály v Itálii 0:5. „Mockrát jsem kon-
statoval, že ve Světové skupině Fed Cupu není 
slabý soupeř, osm týmů – to je prostě elita svě-
tového týmového tenisu,“ komentoval los šéf 
českého tenisu Kaderka. „V posledních letech 
jsme se Slovenkami třikrát vyhráli a věřím, že se 
náš tým bude i nadále pohybovat na vítězné 
vlně. Slovenský tým se jistě vrací do Světové sku-
piny s velkými ambicemi, v novodobé historii zís-
kal v roce 2002 Fed Cup a určitě to bude velice 
těžký zápas. Los mi udělal radost i proto, že du-
ely v Bratislavě měly vždycky přátelskou atmo-
sféru, se slovenským svazem máme velmi dob-
ré vztahy a na zápas se moc těším. Nebude to 
jen sportovní rivalita, ale také setkání s přáteli.“

UŽ PODESÁTÉ SE BUDE VYHLAŠOVAT SPORTO-
VEC OLOMOUCKÉHO KRAJE, na začátku úno-
ra bude znám vítěz, který vzejde z hlasová-
ní zástupců kraje, sportovních svazů, noviná-
řů a starostů. Za organizací ankety a slavnost-
ním vyhlášením stojí od počátku marketingová 
společnost TK PLUS, hostitelem bude tentokrá-
te Olomouc a jeho Moravské divadlo. V roce 
2010 se na trůn nejlepšího sportovce kraje vrátil 

Tomáš Berdych, vyhlášení se konalo v Brušper-
ku. V dosavadní anketní historii získali nejpres-
tižnější trofej prostějovští tenisté už posedmé, 
čtyřikrát byl nejlepší právě Berdych, třikrát Jiří 
Novák. V roce 2004 převzala nejvyšší oceně-
ní bikrosařka Jana Horáková a v roce 2008 ves-
lařka Pavlína Žižková. „Jsme rádi, že si anketa 
Nejlepší sportovec Olomouckého kraje získala 
pevné místo ve sportovním kalendáři, má svou 
hodnotu a respekt jak mezi sportovci, tak i mezi 
fanoušky. Co je však na naší anketě hodně dů-
ležité – nabízí v této uspěchané době příkla-
dy, které je dobré následovat. Přiznejme, sport  
a podobné volnočasové aktivity patří mezi mla-
dými lidmi stále k méně oblíbeným, technický 
pokrok nabízí záliby, které rozhodně nevyžadu-
jí náročný a pravidelný trénink, sportovní zarpu-
tilost a touhu po vítězství,“ konstatoval loni před 
slavnostním vyhlášením Mgr. Radovan Raš-
ťák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje. 
Jak dopadly další kategorie? Nejlepším senior-
ským družstvem se staly volejbalistky VK Mod-
řanská Prostějov, trenérem lyžař David Schre-
ier (Fenix Ski Team Jeseník). V juniorské kate-
gorii kralovali orientační běžkyně SK UP Olo-
mouc Vendula Hořčičková a starší žáci, pólis-
té KVP Přerov. Ceny pro nejlepší handicapova-
né sportovce získali Eva Kacanu (Atletický klub 
Olomouc) a Pavel Pastrnek (SK SKIVELO Olo-
mouc – sluchově postižení). Cenu Olomouc-
kého kraje, která je udělována za výjimečné 
zásluhy o zviditelnění a propagaci Olomouc-
kého regionu, získal nehrající kapitán českého 
daviscupového týmu a šéftrenér TK AGROFERT 
Prostějov Jaroslav Navrátil. Cenu Olomouc-
kého kraje a Čestnou cenu Libor Dvořáček,  
šumperský trenér, který se věnoval především 
ženskému basketbalu. 

ANKETA SPORTOVEC JIHOMORAVSKÉHO KRA-
JE bude vyhlášena podruhé na konci března 
v Brně. „Sport je hluboce spojen s naším živo-
tem a vynikající sportovci jsou důležitým vzorem 
pro mladé lidi. Sport by jim měl pomáhat hle-
dat tu nejlepší životní inspiraci,“ konstatoval loni 
na začátku anketního večera hejtman Jiho-
moravského kraje Michal Hašek. „Jsem proto 
rád, že součástí naší ankety je i ocenění těch, 
kteří myslí na druhé, pomáhají slabším a be-
rou to jako samozřejmou součást svého života.  
O to více zaslouží naše ocenění, i když se je-
jich činnost nedá změřit stopkami či metrem  
a netleskají jim plné tribuny. Výsledky nejlep-
ších sportovců i týmů Jihomoravského kraje, 
stejně jako obětavá práce jejich trenérů, mě 
vždy naplňovaly hrdostí a jsem rád, že máme 
novou příležitost ocenit ty, kteří si to zaslouží.“ 
Vloni si pro premiérovou cenu v hlavní katego-
rii přišel motocyklový jezdec Karel Abraham, 
Čtenáři deníku Rovnost ho také zvolili Sympa-
ťákem roku. Nejlepším družstvem byly vyhlá-
šeny házenkářky Veselí nad Moravou, Cenu 
pro talent roku získal krasobruslař Michal Březi-
na, nejlepším juniorským družstvem se staly at-
letky Olympu Brno. Za loňskou výbornou sezó-
nu si přišel pro ocenění v kategorii Nejlepší tre-
nér kouč basketbalistek Frisco Sika Brno Jan 
Bobrovský, Sportovní akcí roku se stal fotbalový 
Morava Cup, Cenou Jihomoravského kraje byl 
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odměněn olympijský vítěz v dráhové cyklistice 
Jiří Daler a Čestnou cenu získal basketbalový 
kouč Josef Fleischlinger. Obrovského aplausu 
od zaplněného divadla se dočkali i oba nejlep-
ší handicapovaní sportovci. Alpská lyžařka Jar-
mila Válková z SK Slunečník Brno si stejně jako 
její oddílový kolega, běžkař Marek Koudelka, 
odnesli kromě krajské ceny také šek na pět tisíc 
korun, které jim věnovala TK PLUS.

CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS  
V OBLASTI KULTURY budou předány na začátku 
dubna, jsou už páté v pořadí. „Je povznášející 
děkovat oceněným za všechno, co pro naši kul-
turu udělali. Vážíme si jejich vnitřní síly a houžev-
natosti, že dokázali ve svém kulturním snažení 
dojít tak daleko,“ konstatoval loni hejtman Olo-
mouckého kraje Ing. Martin Tesařík. „Jsem hrdý 
na to, že Olomoucký kraj se jako první v České 
republice přihlásil k pravidelnému vyhlašování 
nejlepších osobností, už podeváté jsme společ-
ně ocenili sportovce, týmy a sportovní legendy 
regionu, počtvrté se symbolicky pokloníme těm, 
kteří proslavili náš kraj v oblasti kultury,“ přidal 
loni Miroslav Černošek. Od začátku za těmito 
anketami stojí marketingová agentura TK PLUS. 
Rada Olomouckého kraje vybírala ze 78 návr-
hů, které mohly podávat fyzické a právnické 
osoby, zástupci kulturních a vzdělávacích insti-
tucí, profesních organizací, občané Olomouc-
kého kraje. Slavnostní vyhlášení Cen Olomouc-
kého kraje za přínos v oblasti kultury už tradič-
ně s noblesou moderuje Marek Eben. Cenu 
za oblast výtvarného umění dostal z rukou so-
chaře Olbrama Zoubka Jiří Andrýsek, fotograf 
a organizátor výtvarných výstav, Cenu v oblasti  
neprofesionální umělecké činnosti předal  
souboru Academic Jazz Band Přerov hejtman 
Olomouckého kraje Martin Tesařík. V hudební 
oblasti byl oceněn zpěvák Richard Pachman, 
kterému skleněnou skulpturu předal slovenský 
zpěvák Meky Žbirka. Český rozhlas Olomouc si 
jako jednička v oboru filmu, rozhlasu a televi-
ze zasloužil cenu, kterou převzal ředitel rozhla-
su Pavel Hekel od Miroslava Černoška. Uzná-
ní dostal také prostějovský rodák Vladimír Kör-
ner za literaturu. Jan Sulovský, redaktor, drama-
tik a divadelní režisér ovládl sféru profesionální-
ho umění divadelního a sošku vyjadřující poctu 
převzal od herečky Jiřiny Bohdalové. Rektor Uni-
verzity Palackého v Olomouci Miroslav Mašláň 
převzal ocenění za knihu „Univerzita v Olomou-
ci 1573-2009“ v oboru ochrany a populariza-
ce kulturních hodnot. První cenu pro Osobnost 
roku dostal sbormistr ze Šumperka Alois Motýl, 
ale z důvodu jeho nepřítomnosti předal náměs-
tek Michal Fischer sošku synovi Tomáši Motýlovi. 
Druhým oceněním obdaroval náměstek Ivan 
Kosatík hudebního skladatele a textaře Jarosla-
va Wykrenta. Ceny za celoživotní přínos v ob-
lasti kultury si zasloužili akademický malíř Lubo-
mír Bartoš a také herec František Řehák, kterým 
cenu předal hejtman Martin Tesařík.

BK PROSTĚJOV rázně vkročil do basketbalové 
Evropy, postoupil ze skupiny E poháru EuroChal-
lenge a v osmifinálové fázi mají Orli za soupe-
ře ruský BC Lokomotiv Kubaň, tým z Krasnoda-
ru, chorvatský BC Zadar a belgický tým BC Te-
lenet Oostende. Jaký mají Prostějovští Orli další 

program? S belgickým týmem BC Telenet Oos-
tende hrají 18. ledna, 25. ledna se představí na 
palubovce BC Zadar a první únorový den se 
v hale Sportcentra ukáže pravděpodobně nej-
větší favorit skupiny BC Lokomotiv Kubáň. S tý-
mem BC Telenet Oostende hraje odvetu v Bel-
gii BK Prostějov 15. února, o týden později hos-
tí Orli doma BC Zadar a boje v skupině skončí 
1. března v Krasnodaru s BC Lokomotiv Kubáň. 
Jde nyní o dvě postupová místa ve skupině, BK 
Prostějov je ve hře o postup mezi posledních 
osm týmů EuroChallenge Cupu! „Od začátku 
sezony bereme účast v evropském poháru jako 
velkou prioritu a jsem rád, že všichni hráči vza-
li pohár jako opravdovou výzvu. Pochopili, že se 
klub chce předvést také v mezinárodním měřít-
ku,“ konstatoval předseda Správní rady BK Pro-
stějov Ing. Milan Matzenauer, který věří, že letos 
neřekl jeho tým v EuroChallenge Cupu posled-
ní slovo. Prostějovští Orli také vstoupí do Matto-
ni NBL a vše nasvědčuje tomu, že by měli po-
kračovat ve skupině A1, ve které se bude hrát  
o 1. – 6. místo. Do skupiny A1 postupuje prvních 
pět týmů po základní části a ČEZ Basketball 
Nymburk, který startuje v Adriatické lize a v ev-
ropském poháru. Ve skupině A1 se hraje dvou-
kolově každý s každým, každé družstvo sehra-
je deset utkání. Výsledky ze základní části se  
nezapočítávají.

VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV má na přelomu 
roku před sebou klíčovou část sezony. Los nabí-
dl prostějovským volejbalistkám přetěžkou sku-
pinu, ve které byly týmy RC Cannes, MC-Carna-
ghi Villa Cortese a Organika Budowlani Lodž. 
A právě zbytečná prohra na palubovce druž-
stva Organika Budowlani Lodž, když měly na-
víc Hanačky zápas výborně rozehraný, s největ-
ší pravděpodobností zavřel dveře k postupu. 
„Když se nám to nepodaří, budeme pokračovat 
v poháru CEV. Co se týká Středoevropské ligy, 
tak její finále by se mělo začátkem března hrát 
právě v Prostějově,“ prozradil Petr Chytil, před-
seda správní rady VK Modřanská Prostějov.

SPOLEČNOST TK PLUS má v letošním roce hod-
ně plánů, vedle tradičních projektů jsou v ka-
lendáři roku 2011 Hry V. letní olympiády dětí  
a mládeže ČR, což je pro Prostějov nová a na 
organizaci velice náročná akce. Olympiáda 
dětí a mládeže České republiky je republiko-
vá soutěž krajských reprezentací v kategoriích 
mladších a starších žáků a žákyň, svým charak-
terem navozuje atmosféru opravdových olym-
pijských her. Mladí účastníci tak nejsou ochu-
zeni o zapálení olympijského ohně, slavnostní  
ceremoniály, soužití v olympijské vesnici nebo 
složení olympijské přísahy. Olympiáda dětí  
a mládeže je projektem Českého olympijské-
ho výboru, který si ke spolupráci vybírá jako po-
řadatele jednotlivé kraje České republiky. Zášti-
tu nad Olympiádou dětí a mládeže převzala 
v květnu 2009 Asociace krajů České republiky.

Snahy majitelů TK PLUS však budou také roz-
hodně směřovat k datu 11. 11., kdy si všichni při-
pomenou 111 let prostějovského tenisu. „Zvolili 
jsme záměrně tento příběh, tato magická čísla  
a k této příležitosti chceme pozvat řadu osob-
ností. Je to krásné výročí,“ říká Miroslav Černošek.
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