
M A G A Z Í N
S NÁMI PO CESTÁCH ŠAMPIONŮ

4
 -

 2
01

1

PE
TR

A
 K

V
IT

O
VÁ

CHAMPIONS LEAGUE

TENISOVÁ EXTRALIGA



D
IA

M
A

N
T
Y

 H
V

Ě
ZD

Á
M

D
IA

M
A

N
T
Y

 H
V

Ě
D

Á
M



Prostějovské hvězdy Petra Kvi-
tová a Tomáš Berdych vyhrály  
suverénně 24. ročník Hopmano-
va poháru, 92letá Lucy Hopma-
nová, vdova po legendárním 
Hary Hopmanovi jim v Burswo-
od Domu předala pohár, ještě 
předtím však oba získali zvlášt-
ní trofej – šperk ve tvaru teniso-
vého míčku, který je zdobený  
diamanty ze západoaustralských 

diamantových dolů.

„Bylo příjemné sledovat vítěznou ces-

tu Petry a Tomáše na Hopmanově 

poháru. Oba si uvědomovali, že pat-

ří k favoritům a líbilo se mi – jak tuto 

roli nejen přijali, ale jak ji s přehledem  

a suverénně zvládli. Petra znovu uká-

zala své bojovné srdce a oba potvrdili, 

že jsou na sezonu dokonale připraveni.“ 

Miroslav Černošek



„Tomáš s Petrou otevřou tenisovou sezonu v Perthu na 

Hopmanově poháru, je to prestižní soutěž osmi nej-

lepších světových týmů a pevně věřím, že tam bu-

dou úspěšní,“ říkal v polovině srpna Miroslav Černošek 

a v duchu si určitě myslel, že by právě tento pár mohl 

patřit na olympiádě v Londýně k velkým favoritům ve 

smíšené čtyřhře. „S Tomem se známe už dlouho, oba 

hrajeme za TK AGROFERT Prostějov, je to příjemný kluk 

a být s ním v jednom týmu bude super. Pro mě půjde 

o něco nového a jiného, než na individuálních turna-

jích. Moc se na to těším,“ přidala tehdy Petra Kvitová.

Petra a Tomáš od začátku patřili v Perthu k největším  

favoritů, skupinu A vyhráli naprosto přesvědčivě, ve 

dvouhrách ztratili jen dva sety, Berdych s Bulharem 

Dimitrovem a Kvitová se světovou jedničkou Dánkou 

Wozniackou. Právě tento zápas patřil v Hopman Cupu 

k nejsledovanějším, Australané se na zápas nejlep-

ších tenistek světa hodně těšili. Petra Kvitová si hned 

na úvod sezony připsala cenný skalp a zvedla si sebe-

vědomí. Vedle tohoto duelu ještě vyhrála nad Bulhar-

kou Pironkovou, Američankou Mattekovou–Sandsovou  

a ve finále přehrála Francouzku Bartoliovou.  

„Nemohlo to dopadnout lépe. Především chci pogra-

tulovat své partnerce, ona to vždy začala, dodala mi 

povzbuzení a já přidal druhý bod. Byl to fantastický  

týden,“ řekl Berdych při slavnostním vyhlášení. Kvitová 

mu poklonu vrátila. „Bylo příjemné s tebou hrát, byla to 

zábava. A děkuji i všem skvělým fanouškům.“ Oba na-

vázali na titul Petra Kordy a Jany Novotné z roku 1994. 

Československý tým Miloslav Mečíř, Helena Suková tri-

umfoval v premiérovém ročníku na přelomu let 1988 a 1989.

Co přinesl týden v Perthu Tomáši Berdychovi? „Samo-

zřejmě krásnou cenu a spoustu zkušeností. Je to zase 

něco jiného, už jsem tady na Hopmanově poháru 

byl a letos to poprvé skončilo vítězstvím. Každý zápas 

byl obrovským přínosem, nebyly to žádné tréninkové 

souboje. Dimitrov bude letos opravdu nepříjemným  

soupeřem, Fish je osmý hráč světa a Gasquet... Všech-

no to byly výborné zápasy a jsem rád, že se mi začá-

tek roku takhle povedl. Je dobré zvládnout celou akci 

tak, jak se mi to tady tenisově podařilo a přenést vše 

pozitivní zase o týden dál.“ A Petře Kvitové? „Čtyři vyhra-

né zápasy, co jsem tady na úvod sezóny hrála, mi daly 

hodně a troufám si říci, že na začátek roku je to pro 

mě opravdu dobrý trénink. Věřím, že se to pozitivně 

projeví i na dalších turnajích. Jsem ráda, že jsem tady 

v Perthu mohla hrát!“ dodávala Kvitová. 

Diamanty si zaslouženě z Perthu odvezly největší hvězdy.



Konečná tabulka, skupina A

1. ČR  3  3  0  7:1  15:4 3

2. Bulharsko  3  2  1 5:4  11:10 2

3. Dánsko  3  1  2  3:5  9:11 1

4. USA  3  0  3  2:7  4:14 0

ČR – Bulharsko 2:1, Kvitová – Pironkovová 6:4, 6:2, Berdych – Dimitrov 
6:4, 6:7(8:10), 6:3. Kvitová, Berdych – Pironkovová, Dimitrov 6:2, 3:6, 9:11. 
ČR – USA 3:0, Kvitová – Matteková–Sandsová 6:2, 6:1, Berdych – Fish 
6:3, 6:3, Kvitová, Berdych – Matteková–Sandsová, Fish 6:3, 7:5.  
ČR – Dánsko 2:0, Kvitová – Wozniacká 7:6(7:4), 3:6, 6:4, Berdych – 
Nielsen 6:1, 6:3.  

Finále: 
ČR – Francie 2:0, Kvitová – Bartoliová 7:5, 6:1, Berdych – Gasquet 7:6(0), 6:4.
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Už dávno jsem si zvykl nevykřikovat do světa, že právě naše cesta 
je správná, a když se nám pak něco podařilo, byl jsem vždyc-
ky vnitřně rád, že jsem se nemýlil. Stejné to bylo i s nedávnou te-
nisovou extraligou. Moc mi na titulu záleželo, vítězství je hodně  
cenné, se šesti týmovými tituly jsme se zapsali do české tenisové 
historie. Někdo říká, že se ještě nikomu nepodařilo – aby vyhrál úpl-
ně všechno, ale, věřte, není to důležité. Pro nás je rozhodující, že 
jsme na domácí tenisové scéně snad už úplně všechny přesvěd-
čili, že jsme nejlepší. Šest týmových titulů už nikdo překonat nemůže, 
jen může náš výkon vyrovnat. Co však stále mnozí mohou? Nepřejíc-
ně nám závidět a stále mám pocit, že i „rádoby přátele“ nejvíce 
zarmoutíte, když se vám něco podaří. 

Jediné, co mě nyní trápí, je – jak obhájit poslední skvostnou se-
zonu a udělat všechno pro to, abychom se mohli radovat stejně 
jako v roce 2011. Je to však vůbec možné? Pamatuji si, jak jsem 
viděl Petru při jednom z prv-
ních tréninků u nás v Prostě-
jově, její pohyb na dvorci roz-
hodně nebyla žádná symfo-
nie, ale od začátku mě Pet-
ra oslovila svou přirozenou 
zarputilostí a tenisovou po-
ctivostí. Klaním se před vším, 
co dokázala, jak po sezo-
ně snů neohroženě vstoupi-
la do světa médií a reklam-
ního marketingu, s jakou od-
hodlanou samozřejmostí  
a současně pokorou přijíma-
la všechny ceremoniály, svě-
tové, evropské i české anke-
ty, stejně jako přivítání ve Ful-
neku na náměstí. Má toho 
už hodně za sebou, mockrát 
jsem ji ale připomněl, že toto 
má mnohem více před sebou. Pamatuji si, jak před čtyřmi lety  
přijela Petra z turnaje v Soffi, aby pomohla vyhrát dorostenecký  
titul v družstvech. V roce 2008 už byla padesátá na světě a ve fi-
nále jsme tehdy porazili I. ČLTK. Měla z titulu stejně upřímnou ra-
dost, jako nedávno, když jsme získali titul opět se Štvanicí a Petra 
s Luckou vybojovaly rozhodující bod ve čtyřhře. Prostě Petra má 
velké tenisové srdce a moc si ji za vztah k našemu klubu vážím. 
Obdivuji Tomáše, jak ve velké konkurenci dokazuje, že patří k nej-
lepším na světě, předvedl na Turnaji mistrů vynikající výkon. To 
oni dva mě v posledních letech posadili do wimbledonské lóže, 
ale v duchu si často říkám, že by tam symbolicky měli taky sedět  
trenéři mládeže, správci a vůbec všichni, kteří stojí za výborný-
mi výsledky našeho klubu. Ano, jsme dobrou a hlavně pracovi-
tou tenisovou partou, která se umí radovat a navzájem si přeje 
to nejlepší.

Řeknu vám jeden malý příběh, a když ho budete znát, tak se na 
mě nezlobte. Zdá se mi, že si snad celý svět myslí, že to byl Edi-
son, kdo vymyslel žárovku. Ale není to pravda. Nabídnu vám jmé-
no německého hodináře Heinricha Göbela, který už pětadvacet 
let před Edisonem, v roce 1855, osvětloval elektrickou žárovkou 
výlohu svého hodinářského obchodu v New Yorku. Pravdou je, 
že Edison jako první začal žárovku vyrábět a v soudní síni doká-
zal, že prvenství vynálezce patří právě jemu. Hodinář Göbel teh-
dy nic nedokazoval, na drahé soudy asi neměl peníze, jemu pro-
stě stačilo, že jím vynalezenou žárovkou si už dávno svítil ve výlo-
ze na opravené hodiny. Věřte, tenhle zapomenutý hodinář má 
mé sympatie…

Přeji tedy vám i sobě, abychom už nikdy nikomu nemuseli nic 
dokazovat, uměli se otevřeně radovat z úspěchů a nemuseli se 
bát – závisti.

Miroslav Černošek, 
jednatel TK PLUS

BK PROSTĚJOV

VEČER MISTRŮ

ZLATÝ KANÁR

42

18

52

12 BERDYCH NA TURNAJI MISTRŮ

16

48

58

68

30

38

TENISOVÁ EXHIBICE

NIKE JUNIOR TOUR

HISTORIE

PŘIPRAVUJEME

PÁR SNŮ

ŠEST ZLATÝCH

KRÁLOVNA ANKET

CHAMPIONS LEAGUE

BK A VK

CAFÉ BAR T. BÍMA

IV. ČTVRTLETÍ 

TENISOVÁ EXTRALIGA

8

26

46

55

62

22

HLEDAJÍ SE NOVÝ BERDYCH A KVITOVÁ

VYNIKAJÍCÍ SEMIFINÁLE

AGASSI A GRAFOVÁ

PROSTĚJOV VKROČIL DO HISTORIE

EVROPA BERE NADĚJI

KONEC VELKÝCH SNŮ

HLEDÁNÍ HVĚZD

ČERNOŠEK POKŘTIL GALERII

ŽEBŘÍČKY DC A FC

ŠESTÉ ZLATO

POHÁROVÉ ZKLAMÁNÍ

ÚSPĚCHY HVĚZD

KVITOVÁ KANÁŘÍ KRÁLOVNOU

PROSTĚJOV NA ŠPICI

FC, DC, KULTURA...

7



Petra Kvitová byla díky výkonům v životní sezóně  
v 53. ročníku tradiční ankety Sportovec roku jasnou 
favoritkou a pro křišťálovou korunu si v Kongreso-
vém sále pražského hotelu Hilton nemohl přijít nikdo 
jiný. „Říkalo se, že jsem asi velká favoritka. Jsem 
šťastná a potěšená. A jsem moc ráda, že jsem v té 
obrovské konkurenci českých sportovců vyhrá-
la,“ komentovala svůj triumf jednadvacetiletá te-
nistka TK AGROFERT Prostějov. Stala se vůbec první 
tenistkou v historii, která anketu Klubu sportovních 
novinářů České republiky vyhrála. Napodobila  
triumf Jana Kodeše, který rovněž jako wimble-
donský šampion zvítězil v roce 1973. Petra Kvitová  
vyhrála anketu v její třiapadesátileté historie s nej-
větším počtem bodů a s největším rozdílem na 
druhého v pořadí. V hlasování 253 sportovních  
novinářů získala 2424 bodů, na druhém místě skon-
čil biker Jaroslav Kulhavý (1688) a třetí byla obháj-
kyně vítězství z předchozích dvou let rychlobrus-
lařka Martina Sáblíková (1420). Petra Kvitová sla-
vila triumf i mezi týmy, fedcupová reprezentace se 
také stala suverénním vítězem soutěže – kolektiv 
roku. „Byla to skvělá parta, která táhla všechny tři 
zápasy spolu, proto jsme vyhrály,“ řekla Petra po 
skončení ceremoniálu. 

Vynikající výkony Tomáše Berdycha ocenili spor-
tovní novináři sedmým místem, cenu za něj pře-
vzal šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek. 
„Český tenis byl jednoznačným vítězem této pres-
tižní ankety a jsem rád, že se na tomto velkém 
úspěchu podíleli rozhodující měrou členové na-
šeho klubu. Když se podíváme na dnes už spor-
tovní legendy, které vyhrály tuto anketu v její  
dlouhé historii, tak Petra se zařadila opravdu do 
noblesní společnosti. Po zásluze je v elitní desítce 
také Tomáš Berdych, který má za sebou výbor-
nou sezonu, navíc ve velké konkurenci. A jsem 
rád, že jasným rozdílem vyhrál anketu také fe-
dcupový tým, vítězství po třiadvaceti letech je  
velkým úspěchem,“ konstatoval v hotelu Hilton 
Miroslav Černošek. 

Hvězdná sezona zákonitě přinesla Petře prven-
ství i výborná umístění v dalších prestižních anke-
tách. Od Mezinárodní tenisové federace ITF získala 
ocenění pro hráčku roku jako první Češka po triumfu 
Ivana Lendla v roce 1990. „Tuto cenu si budu ope-
čovávat, je to třešnička na závěr nádherného 
roku, kdy jsem vyhrála Wimbledon, WTA Cham-
pionships a spolu s českým týmem i Fed Cup. Byl 
to rok snů a něco, na co nikdy nezapomenu,“ ci-
tovala Kvitovou stránka ITF. Byla vyhlášena také  
nejlepší tenistkou roku podle organizace WTA, na-
víc získala ještě další tři ocenění. Podle hlasová-
ní novinářů byla vyhlášena hráčkou, která v roce 
2011 zaznamenala nejvýraznější zlepšení. Po-
dobnou cenu, pro nejoblíbenější tenistku jí udělili  
fanoušci. Od svých kolegyň navíc Kvitová dostala 
Karen Krantzcke Sportsmanship Award, v níž se oce-
ňuje profesionalismus, přístup a smysl pro fair play.

Petra obsadila šesté místo v 54. ročníku ankety  
tiskových agentur o nejlepšího evropského 

sportovce roku. Kvi-
tovou předčily nor-
ská běžkyně na ly-
žích Marit Björgeno-
vá a italská plavkyně 
Federica Pellegri-
niová. Petra se  
o šesté místo  
dělila s hvězdou 
Realu Madrid, 
por tugalským 
f o t b a l i s t o u 
C r i s t i a n e m  
Ronaldem. 

Podle novi-
nářů je Kvito-
vá čtvrtou nej-
lepší sportovky-
ní světa, rozhod-
la o tom Mezi-
národní asocia-
ce sportovních 
novinářů AIPS. 
Vyhrála lyžař-
ka Björgenová, dru-
há byla keňská běžky-
ně Vivian Cheruiyotová, 
třetí Pellegriniová. Jaké bylo 
pro zajímavost pořadí mužů?  
Jednoznačně vyhrál vítěz tří le-
tošních Grand Slamů a první tenista 
světa Djokovič, druhý byl argentinský 
fotbalista Lionel Messi a třetí skončil  
jamajský sprinter Usain Bolt.

Kvitová byla také symbolicky na druhé 
straně anketního pódia, stala se z ní spor-
tovní celebrita a předávala ceny. Společnost 
BBC českou tenistku pozvala mezi čestné hosty 
vyhlášení nejlepších britských sportovců uply-
nulé sezony do Manchesteru, Petra se zařadila 
v seznamu galahostů z let minulých po bok fot-
balové ikony Pelého, legendárního boxera Aliho  
či jamajského sprintera Bolta. Spolu s dálkovou 
plavkyní Keri-Anne Payneovou předávala cenu 
pro Trenéra roku, získal ji trenér kriketu Andy Flower. 
„Byla jsem překvapená, že mě pozvali na takovou 
významnou a sledovanou akci,“ řekla wimble-
donská vítězka a je třeba přidat, že přenos z této  
galaakce BBC patří v Británii k nejsledovanějším. 
Britským sportovcem roku se v anketě BBC stal cyk-
lista Mark Cavendish, mistr světa a majitel zelené-
ho trikotu pro nejlepšího spurtéra Tour de France.

Petra byla v závěru roku ozdobou mnoha akcí,  
v Praze předávala Slavíka, fotila se pro americ-
ké vydání módního časopisu Voque, v Tatrách 
otvírala zimní sezonu. „Je to příjemné, ale tenis 
bude vždycky na prvním místě,“ říkala Petra. „Ten 
mediální shon po úspěšné sezoně byl pro Petru 
opravdu hodně náročný, ale zvládla to dokonale,“ 
přidával její manažer Miroslav Černošek.

KrálovnaKrálovna
anketanket
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Přehled vítězů ankety Sportovec roku:

1959 – Vladimír Jirásek (kanoistika )

1960 – Eva Bosáková (sportovní gymnastika)

1961 – Josef Mikoláš (lední hokej)

1962 – Eva a Pavel Romanovi (krasobruslení)

1963 – Václav Kozák (veslování)

1964 – Věra Čáslavská (sportovní gymnastika)

1965 – Ludvík Daněk (atletika)

1966 – Věra Čáslavská (sportovní gymnastika)

1967 – Věra Čáslavská (sportovní gymnastika)

1968 – Věra Čáslavská (sportovní gymnastika)

1969 – Milena Rezková (atletika)

1970 – Ladislav Rygl (lyžování)

1971 – Ondrej Nepela (krasobruslení)

1972 – Ludvík Daněk (disk)

1973 – Jan Kodeš (tenis)

1974 – Vítězslav Mácha (řeckořímský zápas)

1975 – Karel Kodejška (lyžování)

1976 – Anton Tkáč (dráhová cyklistika)

1977 – Vítězslav Mácha (řeckořímský zápas)

1978 – Anton Tkáč (dráhová cyklistika)

1979 – Jan a Jindřich Pospíšilové (kolová)

1980 – Ota Zaremba (vzpírání)

1981 – Jarmila Kratochvílová (atletika)

1982 – Imrich Bugár (atletika)

1983 – Jarmila Kratochvílová (atletika)

1984 – Květa Jeriová (lyžování)

1985 – Petr Jirmus (letectví)

1986 – Jozef Pribilinec (atletika)

1987 – Jiří Parma (lyžování)

1988 – Jozef Pribilinec (atletika)

1989 – Attila Szabó (rychlostní kanoistika)

1990 – Jozef Lohyňa (zápas ve volném stylu)

1991 – Radomír Šimůnek (cyklokros)

1992 – Robert Změlík (atletika)

1993 – Jan Železný (atletika)

1994 – Dominik Hašek (lední hokej)

1995 – Jan Železný (atletika)

1996 – Martin Doktor (kanoistika)

1997 – Tomáš Dvořák (atletika)

1998 – Dominik Hašek (lední hokej)

1999 – Tomáš Dvořák (atletika)

2000 – Jan Železný (atletika)

2001 – Jan Železný (atletika)

2002 – Aleš Valenta (lyžařská akrobacie)

2003 – Pavel Nedvěd (fotbal)

2004 – Roman Šebrle (atletika)

2005 – Jaromír Jágr (lední hokej)

2006 – Kateřina Neumannová (lyžování)

2007 – Martina Sáblíková (rychlobruslení)

2008 – Barbora Špotáková (atletika)

2009 – Martina Sáblíková (rychlobruslení)

2010 – Martina Sáblíková (rychlobruslení)

2011 – Petra Kvitová (tenis)

Anketa Sportovec roku ČR 2011:

1. Petra Kvitová (tenis) 2424 bodů, 2. Jaroslav Kulhavý (horská 
kola) 1688, 3. Martin Sáblíková (rychlobruslení) 1420, 4. Mirosla-
va Knapková (veslování) 1388, 5. Jaromír Jágr (hokej) 1326, 6. 
Zdeněk Štybar (cyklokros) 1269, 7. Tomáš Berdych (tenis) 1191, 8.  
Barbora Špotáková (atletika) 1017, 9. Ondřej Synek (veslování) 
1003, 10. Petr Čech (fotbal) 848.

Kolektiv roku: 1. Fedcupové družstvo tenistek ČR 651, 2. Fotbalisté 
Viktorie Plzeň 475, 3. Hokejová reprezentace ČR 360.
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NA TuRNAJi MiSTRů

BERDYCH

Vynikající semifinále
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Jak dopadl los v Londýně? Ve skupině A če-
kal na Tomáše Berdycha Novak Djokovič, 
Andy Murray a David Ferrer. Ve skupině B na 
sebe narazily dvě bývalé světové jedničky 
Rafael Nadal a Roger Federer, který vrchol 
sezony už pětkrát vyhrál a obhajoval titul  
z loňska. Skupinu doplňovali Jo-Wilfried Tson-
ga a Mardy Fish. Hrálo se systémem každý 
s každým, dva nejlepší postupovali do se-
mifinále. „S losem jsem spokojený, ostatně 
jsem tyto tři hráče jmenoval, když jsem před  
losováním odpovídal na otázku, koho bych si  
vybral,“ řekl Berdych. „Djokoviče jsem 
volil proto, že v poslední době nehrál v tako-
vé formě jako v průběhu sezóny, Ferrer zase 
není typickým halovým hráčem a Murraye 
jsem porazil krátce před tím na turnaji v Pa-
říži a hrát s ním v Londýně na Masters, by byl 
úžasný zážitek,“ konstatoval Berdych. 

V otvíracím zápase skupiny A prohrál Ber-
dych třísetové drama se světovou jednič-
kou Novakem Djokovičem, po více než 
dvou hodinách měl za stavu 6:3, 3:6, 6:5  
a 40:30 mečbol, Djokovič ho navíc Berdychovi  
nabídl dvojchybou. Tomášův forhend však 
skončil v síti, o osudu dramatické bitvy rozho-
doval tie-break, v něm byl Srb šťastnější, vy-
hrál ho 7:3. „Během většiny zápasu byl Tomáš 
lepší, já jen bojoval. Nehrál jsem svůj nejlep-
ší tenis, ale využil jsem své šance a vyhrál,“ 
řekl Djokovič po zápase. A Berdych? „Mož-
ná jsem při tom mečbolu až příliš riskoval, ale 
takhle hraju a měnit se nehodlám. Chtěl jsem 
si to uhrát sám a bohužel to nedopadlo. Při-
tom jsem odehrál výborné utkání, vycházely 
mi věci, na které jsme se v zápasové přípravě 
soustředili. Jen škoda nevydařené koncovky,“ 
litoval hluboce zklamaný Tomáš. 

Ve druhém utkání základní skupiny se měl 
Berdych utkat s Andy Murraym, britský tenis-
ta však kvůli zranění třísel nakonec odtoupil 
z turnaje. Ve skupině ho nahradil další srbský 
tenista Janko Tipsarevič, přitom právě s ním 
Berdych svedl přímý zápas o účast v Londý-
ně. Tomáš v Paříži vyhrál a odsoudil Srba do 
role náhradníka. Tentokrát měl naopak meč-
bol Berdychův protivník, Tomáš ho za stavu 
5:6 v tiebreaku třetí sady se štěstím odvrátil  
a vzápětí tiebreak sám ovládl – 8:6.

„Mám za sebou dva neuvěřitelné zápasy  
a jsem nadšený, že jsem ten dnešní doká-
zal vyhrát. Skupina je tak nadále otevřená  
a smůla z pondělka se mi dnes trochu vrátila 
větším štěstím. Přitom mi utekl začátek, vůbec 
jsem nemohl chytnout rytmus. Postupně jsem 
se ale rozehrál a cítil, že můžu na kurtu vydr-
žet dlouho. Což se opravdu stalo, rozhodova-
ly maličkosti,“ říkal spokojený, ale hodně una-
vený Berdych.

„Myslím, že výhra je nejlepší odpověď na to, 
kdy se mi podaří vyhnat porážku s Djokovi-
čem z hlavy. Byl to ten nejlepší způsob,“ říkal 
Tomáš, který si v té době už ani nepřipouš-
těl, že byl pouhý míček od porážky a velmi 
pravděpodobného konce nadějí na postup 
ze skupiny. „Ani jsem nad tím nestačil přemýš-
let. Když jsem zahrál obranný bekhend, viděl 
jsem, že půjde na síť. Chtěl jsem proto zahrát 
ten míček co nejníž, aby to neměl úplně na-
hrané. Ten volej nebyl nejlehčí, ale asi to měl 
dát do kurtu. Ale to jsou jen kdyby,“ usmíval 
se Berdych. V té době věděl, že má reálnou 
šanci projít do semifinále.

V pátek už jistý postupující David Ferrer po-
třeboval zvítězit, aby si alespoň trochu od-
počinul před semifinálovým zápasem, a ne-
musel hrát hned následující den odpoledne 
proti největšímu favoritovi Rogeru Federerovi. 
Naopak Tomáš Berdych musel nutně vyhrát, 
aby se kvalifikoval do semifinále na úkor svě-
tové jedničky Novaka Djokoviče, který sice 
v předcházejícím posledním zápase ve sku-
pině podlehl krajanovi Tipsarevičovi, ale měl 
výhodu vítězství ve vzájemném duelu.

V zápase s Ferrerem měl Španěl dlouho  
navrch, vedl 6:3, 4:3, měl navíc servis, ale Ber-
dych se nevzdal. Ve třetím setu už na dvor-
ci kraloval a zajistil si postup do semifiná-
le Turnaje mistrů. „Od konce druhé sady se 
mi dařilo chytit správný rytmus. Jakmile jsem  
získal set, neskutečně mě to nakoplo a ve 
zbytku utkání to bylo vidět. Všechno se dá 
otočit, člověk hlavně se nesmí za žádného 
stavu vzdávat a pořád věřit sám v sebe. Pros-
tě hodit nepříznivé skóre za hlavu, najít uvnitř 
mentální sílu, jít dál dopředu – balón po baló-
nu,“ hodnotil Berdych složitý duel, ve kterém 
šlo o všechno.

Turnaj mistrů, 
Londýn
Výsledková statistika 
Tomáše Berdycha: 

Djokovič (Srbsko) 
6:3, 3:6, 6:7(3), 

Tipsarevič 
(Srbsko)  
2:6, 6:3, 7:6(6),  

Ferrer 
(Španělsko)  
3:6, 7:5, 6:1,  

semifinále: 
Tsonga (Francie) 
3:6, 5:7.

Na předposledním turnaji sezony v Paříži se Tomáš Berdych v polovině listo-
padu probojoval do semifinále, a co bylo důležité, osmifinálovou výhrou nad 
Srbem Tipsarevičem si definitivně zajistil postup na Turnaj mistrů. Na rozdíl od 
předcházející sezony však nemusel čekat, jak budou hrát jeho soupeři a mís-
to mezi elitní osmičkou v Londýně si zajistil vlastním výkonem. „Neuvěřitelně 
se do Londýna těším, protože pojedu v jiné pozici než loni. Letos jde všech-
no líp,“ řekl Berdych. Navíc stále ještě bojoval o šesté místo ATP. „Je dobré, že 
jsem na Turnaji mistrů, ale ještě lepší by bylo, skončit zase na šesté pozici jako 
loni. Pořád je o co hrát,“ prohlásil Berdych, který ukončil podruhé za sebou 
sezonu ve světové desítce. To se z českých tenistů naposledy podařilo Petru  
Kordovi v letech 1991 – 1992. 
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Berdych vyhrál skupinu A a turnajový systém 
mu přidělil druhého z B skupiny Francouze 
Jo-Wilfrieda Tsongu. Do semifinálového du-
elu však Tomáš nastupoval značně oslabe-
ný, chvíli zvažoval, zda se vůbec na dvor-
ci O2 Arény objeví…  „Necítil jsem se dob-
ře, už od rána jsem byl dost rozlámaný,“ říkal 
Berdych, který po příjezdu do haly zašel za  
lékařem. „Naměřil mi zvýšenou teplotu a vzal 
jsem si nějaké prášky... S tím se těžko hraje.“ 
V žádném případě se ale Tomáš nevymlou-
val. „Měl jsem možnost se rozhodnout, jestli 
do toho jít, nebo ne.“ A k výkonu svého pře-
možitele? „Hrál opravdu solidně, dobře ser-
víroval. Nedal mi vůbec šanci. Celkově snad 
můžu být spokojený. Poučil jsem se z loňských 
zkušeností a bylo z toho semifinále. Teď budu 
po hodně dlouhé sezóně odpočívat,“ těšil 
se Berdych. V Londýně se nakonec radoval  
Roger Federer, porazil Tsongu, získal už šes-
tý titul na Masters a to se zatím nikomu ne-
podařilo!

A Berdych? Má za sebou výbornou sezonu 
s nádhernou semifinálovou tečku z Turnaje 
mistrů. Stal se druhým českým tenistou, kte-
rý se probojoval mezi čtyři na Turnaji mistrů, 
napodobil tak Ivana Lendla, pětinásobného  
vítěze turnaje, který se do semifinále napo-
sledy dostal při svém posledním startu na 
Masters přesně před dvaceti lety. „Já na ty 
historické statistiky moc dobrý nejsem, ale 
kluci z týmu říkali, že je to snad dvacet let,  
co byl český tenista v semifinále Turnaje mi-
strů. To je opravdu dlouho, o to je to hezčí.  
A co mě dovedlo do semifinále? Kdybych 
shrnul ty tři zápasy, všechny byly o velké bo-
jovnosti od začátku až do konce, to bylo 
nejdůležitější,“ říkal Berdych v Londýně. Vy-
hrál turnaj v Pekingu, a na rozdíl od před-
chozího ročníku už nebyl jediným účastní-
kem londýnského finále bez turnajového ví-
tězství. Určitě by byl spokojenější, kdyby se 
mu víc dařilo na Grand Slamech – ve čtvrt-
finále v Mebourne nestačil na Djokoviče, 

v Paříži na Roland Garrros prohrál v prvním 
kole překvapivě s kvalifilantem Robertem  
z Francie, ve Wimbledonu ho nepustil v os-
mifinále dál Američan Fish, ve třetím kole 
US Open pak Berdych kvůli zranění rame-
ne skrečoval utkání s Tipsarevičem. Ob-
hajoval semifinále Roland Garros a finále  
Wimbledonu a tak ztracené body musel 
získat na dalších turnajích. Byl v semifinále 
v Čennaí, ve čtvrtfinále v Rotterdamu, v se-
mifinále v Dubaji, ve čtvrtfinále Indian Wells 
a v Miami, v semifinále v Cincinnati, celko-
vě byl v semifinále osmkrát. Za turnajovým  
titulem v Pekingu se dostal přes Melzera,  
Kohlschreibera, Verdasca, v semifinále pře-
hrál Tsongu a ve finále Ciliče. Sezonu 2011 
začínal na 6. místě ATP, v září byl desátý,  
vítězství v Pekingu ho zase posunulo do-
předu na 7. příčku. Navíc dokonalou práci 
odvedl jeho tým.

„Jsem spokojený, byla to pro mě další pozi-
tivní zkušenost. A udělám všechno pro to, 
abych se za rok do Londýna znovu vrátil,“  
říkal na Turnaji mistrů Tomáš Berdych.

Charita při Turnaji mistrů
Berdychovy věci z Turnaje mistrů se vydražily za 43 tisíc korun, osmička nejlepších hrá-

čů světa věnovala své oblečení, rakety, tašky a další věci do internetové aukce, která 

začala 19. listopadu a trvala deset dnů. Dražba dohromady vynesla přes 57.000 do-

larů. Tenisté polovinu výtěžku věnovali oficiální charitě Turnaje mistrů akci Save the 

Children, druhou polovinu podle vlastního výběru. Berdych se rozhodl pro Centrum 

paraple, které pomáhá lidem s poškozením míchy. Podle webu ATP byly jeho věci 

vydraženy za 2300 dolarů. Největší sumou přispěl na charitu šampion Turnaje mistrů  

Švýcar Roger Federer. Věci z vitríny populárního hráče se prodaly za 17.800 dolarů, o tři  

tisíce dolarů méně vynesly předměty od Španěla Rafaela Nadala. K charitě přispěli  

i zbývající účastníci turnaje: Brit Murray, Srb Djokovič, Francouz Tsonga, Španěl Fer-

rer a Američan Fish. Pět vítězných nejvyšších nabídek přišlo z Japonska (včetně té za  

Berdychovy věci), dvě z Británie a jedna ze Švýcarska.

EnergieVkazdemPohybu_210x297.indd   1 12.10.2010   13:57:19
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i Se SLAVNýM POHáReM

TeNiSOVá
EXHIBICE
Hledá se nový Berdych a Kvitová 

Lucie Šafářová a Petra Kvitová s Fed Cupem, který byl vystaven v Prostějově



17

Nádherná tenisová slavnost Večer mistrů 2011 
měla odpoledne dokonalou předehru – exhi-
bici, v níž si zahráli Tomáš Berdych, Petra Kvito-
vá, Lucie Šafářová, Barbora Záhlavová-Strýcová, 
Radek Štěpánek a nechyběli ani talentovaní 
Jiří Veselý, Adam Pavlásek či Barbora Krejčíková. 
Vše se neslo v duchu projektu TK PLUS Hledá 
se nový Berdych a Kvitová, který má už první 
dobré výsledky. Úspěchy prostějovských tenistů  
přilákaly hodně dětí do mini a babytenisu, na-
víc oba prostějovské týmy jsou dokonalým  
příkladem, staly se mistry ČR.

Exhibičním šoumenem, který nikdy nezklame, 
byl samozřejmě Radek Štěpánek, jeho smeč 
hlavou či přebíhaní na druhou stranu dvorce 
nabídlo hodně veselí. „Já si tyhle zápasy oprav-
du užívám, jde především o to, aby se lidé po-
bavili a to se nám snad podařilo,“ říkal po 
exhibičním duelu Radek Štěpánek. Jeho tenis 
je navíc tak rozmanitý, že i na turnajovém okru-
hu jeho nevypočitatelné kraťasy či dokonalé 
technické údery nabízejí příjemné pobavení. 
„Jdu na kurt vyhrát, s tímhle tam jdeme všich-
ni, ale vždycky jsem se snažil, aby se diváci při 
mých zápasech bavili.“

Radek neopomněl přidat, že by se chtěl s da-
viscupovým týmem v příštím ročníku dostat 
co nejdál. „Máme velkou šanci, ale to neříkám 
proto, že se někteří výborní hráči vzdali účas-
ti. S olympijskými hrami je kalendář opravdu  
hodně nabitý, ale pevně věřím, že se s Tomášem 
můžeme dostat hodně daleko. Ale musí nám  
oběma a všem klukům v týmu, sloužit zdraví. Ne-
chtěl bych zažít to trápení před zápasem v Ru-
munsku, nakonec ale všechno dobře dopadlo  
a jsme stále ve Světové skupině.“

V hale prostějovského tenisového areálu byl 
navíc poprvé v České republice představen 
Pohár federace, který naše tenistky na začát-
ku listopadu vyhrály v Rusku. „Už tu máme dru-
hou nejslavnější týmovou trofej. Měli jsme tu při 
UniCredit Czech Open 2010 vystavený Davisův 
pohár, chtěli jsme tehdy poděkovat našemu 
týmu, který se probojoval rok předtím do finále 
i skvělým divákům. V roce 2009 byl daviscupový 
tým celý i s kapitánem – prostějovský, ještě nikdy 
v historii nestartoval ve finále Davisova poháru 
tým, jehož všichni členové byli z jednoho klubu. 
A ve Fed Cupu to byly opět naše hráčky, kte-
ré stály za velkým úspěchem. A každý ví, co pro 
zisk Fed Cupu dokázala Petra Kvitová,“ konsta-
tovala ředitelka tenisových projektů v TK PLUS 
Petra Píchalová-Langrová. „Vystavený fedcu-
pový pohár v Prostějově je nejen připomenutím 
vynikajícího úspěchu českého tenisu, ale jistě  
i inspirací a motivací pro děti a mladé hráče,“ 
dodala. Stříbrný pohár s vyrytým názvem čes-
kých šampionek z roku 2011 zvedly nad hlavu 
v prostějovské hale Petra Kvitová s Lucií Šafá-
řovou… 

Ve zkrácených exhibičních zápasech pora-
zil Tomáš Berdych Jiřího Veselého, nejlepšího  

juniora podle mezinárodní federace ITF, za 
stavu 4:4 v tie-breaku poměrem 8:6 a Šafářo-
vá zdolala Barboru Krejčíkovou 5:1. V zápase 
smíšené čtyřhry porazili Kvitová s Pavláskem  
Radka Štěpánka a Barboru Záhlavovou-Strý-
covou 4:3. Všem bylo od začátku jasné, že roz-
hodčí na empajru byli zbyteční, šlo opravdu 
jen o tenisovou radost. „Děti měly možnost vidět 
v akci své tenisové vzory,“ říkal Tomáš Cibulec, 
manažer TK PLUS Prostějov. 
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MiSTRů

ZLATý

VEČER
Úspěchy hvězd přitahují mladé 

Miroslav Černošek a Petra Píchalová-Langrová předali zlaté medaile k 111 letům prostějovského tenisu Zdeňku Strachoňovi, Lucii Šafářové,  
Tomáši Berdychovi a Petře Cetkovské
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„Kluci a holky, ahoj, dnešní večer je o vás!“  
Přesně tak pozdravil Miroslav Černošek do  
posledního místa plný kongresový sál Národ-
ního tenisového centra Morava, poděkoval už  
tradičně rodičům, bez jejich obětavosti by se 
žádný talent nemohl rozvíjet. Prostějovský klub 
vstoupil do tenisové historie, ještě nikomu se  
nepodařilo získat všechny týmové mládežnické 
tituly a to byl v sázce ještě velký – extraligový, 
sláva se konala v předvečer zahájení finálové 
skupiny české extraligy. 
Večer mistrů se konal podesáté, už je to příjem-
ná tradice a na všech účastnících bylo vidět, 
jak se na něj těší. Ještě nikdy se však neslavila tak 
vynikající sezona, oceňovalo se jen a jen týmo-
vé zlato. První si pro ocenění přišli minitenisté, 
poháry předávali starosta Prostějova Miroslav 
Pišťák a Tomáš Berdych, babytenisty vyzname-
nal hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík 
a Petra Kvitová, mladší žactvo náměstek minis-
tra školství, mládeže a tělovýchovy Jan Kocou-
rek a Lucie Šafářové, týmu staršího žactva po-
háry předali generální sekretářka ČTS Kateřina 

Dostálová a David Kotyza a pátému týmu v po-
řadí – zlatému dorostu pak náměstek hejtma-
na Olomouckého kraje Ivan Kosatík a Petra 
Cetkovská. 
V průběhu večera byla Mirkem Černoškem  
a Martinem Kocourkem předána starostovi  
Prostějova Miroslavu Pišťákovi Cena za celoži-
votní přínos prostějovskému tenisu. Prezident 
Českého tenisového svazu Ivo Kaderka a ne-
hrající kapitán české daviscupové reprezen-
tace Jaroslav Navrátil pak vyznamenali Top  
oceněním nejlepší mladé reprezentanty TK AG-
ROFERT – Jiřího Veselého, Adama Pavláska 
a Dominika Starého, místostarostka Prostějova 

Ivana Hemerková a Jiří Novák ocenili Barboru 
Krejčíkovou, Evu Rutarovou, Terezu Kolářovou 
a Annu Slovákovou. Ředitelka tenisových pro-
jektů agentury TK PLUS Petra Píchalová-Lang-
rová a Miroslav Černošek předali zlaté me-
daile k 111. výročí vzniku prostějovského tenisu  
Tomáši Berdychovi, Lucii Šafářové, Petře Cet-
kovské a Zdeňku Strachoňovi, stříbrnými medai-
lemi byli oceněni Jaroslav Machovský, Patrik  
Navara, Antonín Pánek. 

Tradičním hostem Večera mistrů je šéf čes-
kého tenisu Ivo Kaderka. „Rád do Prostějova 
jezdím, je to už hodně dlouho výkladní skříň čes-
kého tenisu. Na všech je vidět, jak se ze svého 
tenisu a z úspěchů prostějovského klubu radují,“ 
říká každý rok a ve stejném duchu hovořil i na 
konci roku 2011.  

„Letošní sezona je nejlepší v historii prostějovské-
ho tenisu, oslavili jsme 111 let jeho trvání a jsem 
hrdý, že máme v našem klubu Petru Kvitovou,  
Tomáše Berdycha a další úspěšné tenistky  
a tenistky. Slavně jsme zvítězili ve Fed Cupu  

a Petra byla na cestě k titulu rozhodující osobnos-
tí. Prostějovští junioři vyhráli Galeův pohár a to je  
velká naděje do budoucna. Získali jsme pět  
týmových titulů, v sázce je šestý extraligový, vě-
řím, že ho získáme. Mistrovské týmové tituly v mlá-
dežnických kategoriích k Prostějovu už zákonitě 
patří, jsou výsledkem koncepční práce klubu,  
managementu a všech, kteří se na těchto úspě-
ších podílejí. Máme kolem sebe stále dostatek 
obchodních partnerů, vstřícnost města Prostějov  
a Olomouckého kraje, umíme se dokonale starat 
o talenty. Jdeme dobrou cestou, mockrát prově-
řenou, navíc plnou velkých úspěchů,“ konstato-
val v předvečer extraligy Miroslav Černošek.

„Co přinesly prostějovské týmové úspěchy? Mezi 
nejmenšími je o tenis stále větší zájem. Stojí za tím 
naše výrazné úspěchy, zejména největších hvězd 
Petry Kvitové a Tomáše Berdycha. První boom při-
šel po finálové účasti mužů ČR v Davis Cupu 2009, 
v roce 2010 Berďa postoupil do finále Wimbledo-
nu i semifinále French Open a letos přišly Petřiny 
super výsledky vedle dalších úspěchů všech ostat-
ních. Na základě toho jsme rozjeli projekt Hledá se 
nový Berdych a Kvitová, což děti rovněž přitahuje, 
protože si na Tomáše a Peťu rády hrají. Vzory táh-
nou, my jsme samozřejmě za velký zájem o vstup 
do našeho klubu strašně rádi.“ 

Petra Píchalová-Langrová,
 ředitelka tenisových projektů TK PLuS

Adam Pavlásek, Jiří Veselý a Dominik Starý  
obdrželi z rukou Ivo Kaderky a Jaroslava  

Navrátila Top ocenění

Dominik Starý obdržel z rukou Ivo Kaderky Top 
ocenění

Petra Kvitová gratulovala mistrům ČR v babytenisu
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Večer mistrů 2011 
Sestavy oceněných týmů

Družstvo minitenisu TK AGROFERT – 1. místo na MČR:

Matyáš Vítek, Linda Klimovičová, Adam Křesina, Vanesa Šulcová, Jakub Menšík, Jan Hrazdil, 

Jakub Slavík, Natali Švarcová, Samuel Duroň, Robert Šťastný.

Družstvo babytenisu TK AGROFERT – 1. místo na MČR: 

Kryštof Vítek, Denisa Huňková, Lukáš Vaculík, Richard Bálint, Kryštof Bednařík, Adam Jurajda, 

Tereza Pluhařová, Filip Čech, Zdeněk Pekař, Natálie Vyroubalová, Rozálie Dohnalová, Sára 

Chytilová, Adam Konečný.

Mladší žactvo TK AGROFERT – 1. místo na MČR:

Patrick Zahraj, Lukáš Šmíd, Jan Lenoch, Evžen Holiš, Albert Šprlák – Puk, Lukáš Chalupa,  

David Kovařík, Jan Marančák, Martin Neřád, Dominik Zapletal, Magdaléna Pantůčková,  

Monika Kilnarová, Tereza Procházková, Anna Slováková, Anna Kynčlová, Anna Sisková, Nikola 

Homolková. 

Starší žactvo TK AGROFERT – 1. místo na MČR:

Dominik Starý, Miroslav Chyba, Vitalij Ščerba, Jan Pobořil, Petr Hájek, Pavel Janoušek, Daniel 

Orlita, Ondřej Čtverák, Jakub Novák, Jiří Balun, Lukáš Vágner, Jan Krahulík, Petra Melounová,  

Gabriela Knutsonová, Belinda Benčič, Tereza Kolářová, Denisa Cíchová, Tereza Koplová,  

Žaneta Maťhová. 

Dorost TK AGROFERT – 1. místo na MČR:

Jiří Veselý, Adam Pavlásek, Marek Jaloviec, Filip Horanský, Tomáš Prokop, Robert Rumler,  

Miroslav Herzán, Ivan Kocourek, Leonard Stachovskij, Tereza Smitková, Barbora Krejčíková, 

Eva Rutarová, Vivien Juhászová, Kristýna Hrabalová, Diana Šumová, Gabriela Pantůčková, 

Natálie Cváčková.

Trenéři a realizační týmy oceněných družstev:

Ing. Ivo Müller, Mgr. Jitka Navrátilová, Ondřej Soukup, Ing. Ivo Šilhánek, Zdeněk Strachoň,  

Miroslav Štencl, Branislav Bumdzik, Dan Kratochvíl, Pavel Jaloviec, Antonín Pánek, Jaroslav 

Soukup, Petr Cetkovský, Jiří Shejbal, Jan Müller, Jaroslav Navrátil, Jaroslav Machovský, Patrik  

Navara, Jozef Ivanko a Vladimír Volejník.

Miroslav Pišťák, starosta města Prostějova – Cena za celoživotní přínos prostějovskému 

tenisu. 

Jiří Veselý – mj. 1. junior světového žebříčku, vítěz Australan Open 2011 ve dvouhře 

i čtyřhře, 1. hráč týmu ČR, vítězů Galeova poháru.

Adam Pavlásek – mj. mistr ČR ve dvouhře – vítěz Pardubické juniorky, 2. hráč týmu 

ČR v Galeova poháru,

Dominik Starý – čtvrtfinalista Me jednotlivců do 14 let, 1. hráč týmu ČR na halovém 

Me družstev – 2. místo, na žebříčku Te do 14 let 8. místo.

Barbora Krejčíková – finalistka čtyřhry na Me jednotlivců do 16 let, členka vítězného 

týmu ČR dívek do 16 let na halovém Me družstev, v létě členka stejného týmu na Me 

družstev – 3. místo a na Mistrovství světa družstev do 16 let obsadil tým 3. místo, tam  

neprohrála dvouhru.

Eva Rutarová – mj. halová mistryně ČR ve dvouhře dorostenek.

Tereza Kolářová – mj. mistryně ČR ve dvouhře starších žákyň  - jako třináctiletá.

Anna Slováková – mj. mistryně ČR ve dvouhře i čtyřhře mladších žákyň, členka týmu 

ČR dívek do 12 let na Me družstev – 2. místo.

Top ocenění na Večeru mistrů 2011
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Miroslav Pišťák, starosta města Prostějova  
převzal z rukou Miroslava Černoška a Martina 
Kocourka Cenu za celoživotní přínos prostějov-
skému tenisu. 

Hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík  
a Petra Kvitová s týmem mistrů ČR v babytenise

Starosta Prostějova Miroslav Pišťák gratuloval  
nejlepším minitenistům
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TENISOVÁ 
eXTRALiGA

Šesté zlato
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„Všichni jsme si extraligové zlato moc přáli, náš 
klub získal zatím všechny týmové tituly a šestý  
extraligový byl posledním v této řadě. Navíc  
extraliga má v Prostějově vždycky neopakova-
telnou atmosféru, všichni si v podvědomí myslí, 
že nám nic nestojí v cestě k titulu, šéf klubu Mirek 
Černošek má oprávněný pocit, že máme nejsil-
nější sestavu, ale stejně jsme všichni nervózní – 
jak to dopadne,“ říkala před začátkem českého 
týmového šampionátu ředitelka tenisových 
projektů v TK PLUS Petra Píchalová-Langrová.

I letos udělali v Prostějově všechno, aby titul zů-
stal doma. Soupiska byla opravdu nabitá, zále-
želo – kdo se nakonec objeví na dvorci. V kaž-
dém případě měl kapitán Jaroslav Navrátil 
z čeho vybírat – Tomáš Berdych – 7. ATP, Florian 
Mayer (Německo, 23.), Sergej Stachovskij (Ukra-
jina, 62.), Jarkko Nieminen (Finsko, 77.), Lukáš 
Lacko (Slovensko, 112.), Vaclav Pospisil (Kana-
da, 119.), Jan Hájek, 141., Jaroslav Pospíšil 208., 
Jiří Veselý 602, dále Petra Kvitová, 2., Lucie Šaf-
ářová 25. Petra Cetkovská 31., Barbora Krejčíko-
vá 871. Pro soupiskovou úplnost ještě dodejme, 
že nehrajícím kapitány byli Jaroslav Navrátil,  
David Kotyza a Jiří Novák. 

Co říkal před extraligou Jaroslav Navrátil? „Ano, 
máme silnou sestavu, ale zatím jen na papíře,  
i když Mirek Černošek pro to udělal maximum, 

co se udělat dalo. Petra i Tomáš mají za sebou 
vynikající sezony, ale na druhé straně také – 
hodně dlouhé a únavné. Termínové kalendáře 
jsou nabité a ti nejlepší hrají prakticky celý rok. 
Petra měla po Turnaji mistryň ještě finále Fed 
Cupu, Tomáš odehrál na Masters výborné zápa-
sy, dostal se do semifinále a oba si prostě museli 
zákonitě odpočinout. Petra navíc odjela na tra-
diční kondiční přípravu do Tater. Oba se budou 
připravovat až těsně před extraligou, Tomáš za-
čne s tréninkem 13. prosince, Petra taky, první 
zápas máme osmnáctého.  A po pár dnech 
tréninku se dá jen těžké předpokládat – v jaké 
budou formě, pevně však věřím, že budou ne-
jen zdraví, ale i v dobré kondici. Ano, máme vý-
bornou sestavu, ale I. ČLTK hodně posílilo – Me-
lzer, Petzschner, Hernych, Minář, Hradecká, Be-
nešová – to je také vynikající sestava. Samozřej-
mě, všichni věříme, že uspějeme, nezříkáme se 

role favorita, navíc je v sázce šestý týmový titul 
a to se nikdy nikomu nepodařilo,“ dodával pro-
stějovský kapitán. „Když se dívám na sestavy le-
tošní extraligy, tak s nikým jiným než se Štvani-
cí hrát ve finále nemůžeme a bude to hodně  
těžký zápas.“

Jiné finále ani být nemohlo. TK AGROFERT ve 
své semifinálové skupině porazil jasně praž-
skou Spartu 6:0, pak TK NERIDÉ 5:1 a postoupil 
do rozhodujícího zápasu. O prestižní titul se hrá-
lo od poloviny prosince. Ve skupinách v Praze 
a Liberci se bojovalo o postup do prostějovské  
a přerovské semifinálové skupiny, v té první  
hrály týmy TK NERIDÉ, Spartaku Jihlava a Mari-
ánských Lázní, v liberecké domácí tým, celek 
Pardubic a TK Olymp-Orel Praha. Vítězové sku-
pin pak vyrazili na Moravu a pokračovali v kon-
kurenci Prostějova a Sparty a do Přerova, kde 
hrál domácí celek a I. ČLTK Praha. Ten pak po-
razil Přerov 6:3 a finále měl už skoro jasné, prak-
ticky vše bylo rozhodnuté, Štvanice by musela 
klopýtnout s Libercem a to se nestalo… 

Finále bylo dopředu jasné, kdo se podíval na 
soupisky, tak v rozhodujícím zápase jiné týmy 
ani nehledal. Prostějov vyhrál uplynulé tři roč-
níky, v letech 2007, 2008 a 2010, v roce 2009 se 
kvůli postupu do finále Davis Cupu extraliga 
nehrála. TK I. ČLTK byl ve finále poprvé po osmi 

letech a z titulu se Pražané radovali naposledy 
před jedenadvaceti lety, v roce 1990.

Letos se hrála opravdu nejlepší extraliga v histo-
rii, v deseti týmech bylo třináct hráčů a hráček 
první světové padesátky, celková dotace se 
zvedla na čtyři miliony a někteří manažeři jako-
by se probudili. Už nezaznívaly ze Štvanice hla-
sy, že není dobré investovat do extraligového 
týmu, že je lepší dávat šanci českým hráčům… 
Kdo se však ohlédne – ví, že peníze do extraligy 
vždycky dávali Černošek a Kalát, TK NERIDÉ nej-
vyšší soutěž družstev také dvakrát v letech 2004 
a 2005 vyhrál. Oba v tom důsledně pokračují, 
středočeský prezident však neměl ani letos ve 
výběru posil nejšťastnější ruku. 

Tým I. ČLTK Praha angažoval pro letošek rakous-
ko-německou dvojici Jürgen Melzer, Philipp 
Petzschner, Přerov posílili 22. hráč ATP Srb Viktor 

„Tenhle extraligový titul je hodně cenný, soutěž 
měla úroveň a jsem rád, že jsme se šesti tituly za-
psali do české tenisové historie. Někdo říká, že se 
ještě nikomu na světě nepodařilo, aby vyhrál úplně 
všechno, ale to není důležité. Pro nás je rozhodují-
cí, že jsme snad úplně všechny přesvědčili, že jsme 
tady nejlepší,“ 

říkal po skončení extraligy 2011 Miroslav Černošek.
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Troicki a Rumunka Monica Niculescová, Spar-
tu Chorvat Ivan Dodig, TK NERIDÉ Polák Lukasz  
ubot, ten je však už dlouholetým klubovým in-
ventářem… Vítěz tenisové extraligy Česká spoři-
telna 2011 měl získat šek na milion a půl, pora-
žený finalista osm set tisíc. „Kluby investovaly do 
hráčů více peněz. Určitě cítí, že můžou víc zís-
kat,“ dodával prezident Asociace extraligových 
tenisových klubů Petr Huťka.

Senzace se však nekonala, TK AGROFERT opět 
ukázal svou sílu. „Byla to ale velká bitva a znovu 
se potvrdilo, že v týmových soutěžích žebříčky 
nemají moc cenu. Soupeř měl výbornou sestavu 
a tomu odpovídaly jeho výkony. Pro nás to bylo 
nejtěžší finále za poslední roky,“ uznal nehrají-
cí kapitán prostějovského týmu Jaroslav Navrá-
til. „Ale, znovu musím opakovat, nedovedl jsem 
si představit, že bychom to nedotáhli do vítěz-
ného konce, už kvůli Mirkovi Černoškovi, které-
mu na všech týmových titulech tolik záleží.“ Za-
čátek finálového duelu přitom nenaznačoval 
žádné drama. Prostějovské vedení 2:0 zajistila  
Lucie Šafářová a Jarko Nieminen. Pak se však 
vzepřel Hernych, porazil Seppiho ve třech se-
tech. A kdo si myslel, že to bude po prvních čty-
řech dvouhrách 4:0, ten se mýlil, navíc Kvitová 
poprvé v sezoně v hale prohrála, po třiadva-
ceti vítězných duelech ji ve vynikajícím zápase 
přehrála Lucie Hradecká. „Nijak zvlášť jsme se 
nehecovaly. Ani to nebylo nutné. Každá chtěla  
vyhrát a získat bod pro svůj tým. Jsem pochopi-
telně ráda, že se mi to podařilo, současně musím 
uznat, že porazit kamarádku je docela zvláštní 
pocit,“ uvedla po zápase Lucie Hradecká. „Do-
cela mě z těch jejích ran bolela ruka a musela 
jsem si ji nechat rozmasírovat,“ přiznala Kvitová. 
„Předváděly jsme docela slušný tenis. Zradil mě, 
bohužel, servis, Lucka však hrála výborně. Moh-
la jsem mít lepší chvilky, ale hrajeme jako tým  
a doufám, že to ostatní vybojují,“ řekla noviná-
řům po zápase světová dvojka. „Jsem hod-
ně unavená, ale šťastná, že jsem uhrála bod 
pro tým,“ přidala spokojená Hradecká. Štvani-
ce snížila na 2:3, ale všechny naděje jí vzal To-
máš Berdych v šesté dvouhře. Vyhrál nad Ra-
kušanem Melzerem a získal před čtyřhrami na-
dějný čtvrtý bod. „Tlak, že musím vyhrát, jsem si 
nepřipouštěl. Už mám za sebou hodně zápa-
sů, které byly z tohoto pohledu náročnější. Po-
chopitelně mě těší, že jsem týmu mohl pomoci,“ 
prohlásil Berdych, který v přípravě na novou se-
zonu odehrál v celém programu extraligy dva  
vítězné duely. „Nebylo to ještě optimální, ale 
svoji roli jsem zvládl.“ Přidejme, že i loni přinesl 
Tomáš v semifinále proti I. ČLTK svým bodem 
klid.

Vítězný pátý bod pak zajistily nejlepší singlistky 

Prostějova, které si ani nemohly vzpomenout, 

zda spolu vůbec někdy v minulosti hrály. Přesto 

dokázaly proti silné dvojici I. ČLTK Benešová – 

Hradecká vyhrát bez vynalézavé deblové takti-

ky a jen nátlakovou hrou od základní čáry. „Tre-

nér nám řekl, ať si stoupneme dozadu a pálíme 

jeden míč za druhým. Vyšlo to,“ smála se Šafářo-

vá. „Nebylo to vůbec špatné, možná si nějakou 

čtyřhru ještě spolu zahrajeme,“ dodala Kvitová. 
„S tímhle bodem nikdo z nás nepočítal, Benešo-
vá s Hradeckou jsou výborné deblistky, ale hol-
ky to zvládly výborně. Ještě v sobě našly sílu, na-
víc pro Petru to bylo hodně těžké. Vždyť byla na 
dvorci s Hradeckou skoro tři hodiny,“ říkal po zá-
pase vedoucí prostějovského týmu Petr Langr.

Málokdo čekal, že rozhodující bod získají Kvi-
tová se Šafářovou. Když však Berdych porazil 
Melzera a udělal čtvrtý bod, vzkázal přes Petru  
Píchalovou-Langrovou Mirkovi Černoškovi, ať je 
klidný, že spolu s Florianem Mayerem získají ví-
tězný bod, že pár Minář, Hernych určitě porazí. 
Prostějovu totiž dokonale vyšel deblový los, pro-
ti vynikajícímu deblu Melzer – Petzschner měli 
nastoupit Hájek se Stachovským a Berdych 
s Mayerem by šli s jistotou za pátým vítězným  
bodem. Melzer s Petzschnerem vyhráli v roce 
2010 Wimbedon a v roce 2011 US Open a určitě 
by byli mnohem těžším soupeřem.

 „Důležité je, že to vyšlo, že jsme vyhráli. Po pro-
hraném singlu jsme to s Luckou zvládly a máme 
titul,“ říkala po rozhodující čtyřhře Petra Kvito-
vá. „Odehrály jsme výborný zápas, celkově jsme 
byly v pohodě, výhra se od nás nečekala. Ne-
měly jsme co ztratit,“ smála se po vynikajícím vý-
konu Lucie Šafářová. „Šly jsme do toho s úsmě-
vem a to se hraje vždycky dobře. Vůbec jsme 
nebyly nervózní, těšily se a podle toho to vypa-
dalo,“ dodala Kvitová. „Splnili jsme roli favorita, 
za což jsem ráda. Jedná se o týmový úspěch 
a k tomu potřebujete pět bodů. Je to podob-
né jako Fed Cup. Musím říci, že u toho poslední-
ho deblu byla perfektní atmosféra. Všem lidem, 
kteří nás povzbuzovali bych ráda poděkovala. 
V takovém prostředí se opravdu hraje dobře,“  
říkala spokojená Petra Kvitová.

TK AGROFERT Prostějov vyhrál českou extra-
ligu podeváté, na Hané však skoro všichni  
říkají, že tento titul je už desátý. Pořád si zapi-
sují do vlastních tenisových statistik vyhrané fi-
nále z roku 1996, které pak bylo rozhodnutím  
výkonného výboru v čele s Ing. Janem Kode-
šem anulováno. 

Jiří Novák byl poprvé v extralize – na druhé stra-
ně, loni ještě pomáhal na dvorci. „Na kurtu jsem 
neměl takové nervy, jak na lavičce, protože 
když to člověk nemůže ovlivnit, tak je to vždyc-
ky horší. Ale už beru vše s nadhledem a byl jsem 
rád, že jsem byl vůbec součástí toho týmu, že 
jsem mohl přinést nějakou zkušenost nebo radu 
během utkání. Já už si to zase užívám jiným způ-
sobem, i na tenis se už dívám trochu jinak,“ 
říkal Novák. „Byla to jednoznačně nejsilnější ex-
traliga v historii, protože se na ni vyzbrojilo čty-
ři pět týmů, které se posílily zahraničními hráči. 
Byl jsem minulý týden v televizi a tam zaznělo  
z úst pánů Huťky a Šavrdy, že tady bylo snad 
osmadvacet hráčů z první světové stovky, což 
naši ligu řadí za jednu z nejlepších na světě. 
Ukažte mi ligu, kde v jednom týmu startuje dru-
há hráčka světa a sedmý tenista žebříčku ATP. 
Do toho pak ti kluci, kteří jsou od dvacátého po 
sté místo žebříčku ATP. Úroveň byla fantastická  
a o to je to pro nás vítězství cennější.“
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Extraliga 2011
Skupina Prostějov
 
TK Sparta Praha – TK NERIDÉ 6:3, Štěpánek – Kubot 6:4, 7:6(7), Dodig – Beck 6:4, 3:6, 

6:3, Zakopalová – Birnerová 6:0, 6:1, Záhlavová-Strýcová – Radwanská 6:4, 6:3, Dlou-

hý – Ramirez-Hidalgo 6:4, 6:7(5), 7:5, Ulihrach – Lojda 5:7, 3:6, Vaňková, Zakopalová 

– Allertová, Hlaváčková 0:6, 3:6, Ulihrach, Konečný – Devoty, Ramirez-Hidalgo 4:6, 

6:3, 0:1(8), Dlouhý, Čermák – Kubot, Beck 6:3, 6:4. 

TK AGROFERT Prostějov – TK Sparta Praha 6:0, Stachovskij – Dlouhý 6:3 6:2, Nieminen 

– Čermák 6:3 6:1, Seppi – Konečný 6:4 7:5, Mayer – Dodig 2:6 6:4 6:4, Kvitová – Zako-

palová 6:1 6:2, Šafářová – Záhlavová-Strýcová 6:4 6:2, čtyřhry se nehrály.

TK AGROFERT Prostějov – TK NERIDÉ 5:1, Stachovskij – Ramirez-Hidalgo 2:6, 7:5, 6:4, 

Nieminen – Lojda 6:3, 3:6, 6:3, Mayer – Beck 6:1, 1:6, 0:1(7), Berdych – Kubot 6:3, 6:3, 

Kvitová – Birnerová 6:3, 6:2, Šafářová – Hlaváčková 6:3, 6:3, čtyřhry se nehrály.

Finále: TK AGROFERT Prostějov – I. ČLTK Praha 5:2, Nieminen – Mertl 6:2, 7:6(5), 

Seppi – Hernych 6:0, 4:6, 4:6, Mayer – Petzschner 6:1, 7:6(3), Berdych – Melzer 7:6(5), 

6:4, Šafářová – Benešová 7:6(3), 6:3, Kvitová – Hradecká 7:6(6), 6:7(5), 5:7, Kvitová, 

Šafářová – Benešová, Hradecká 6:4, 5:7, 1:0(6), mužské čtyřhry se nehrály. 

1993 – postup do první ligy

1994 – postup do extraligy

1995 – TK AGROFERT Prostějov

1996 – TK AGROFERT Prostějov vítězí na dvorci, na základě rozhodnutí VV ČTS byla   

 utkání Hingisové kontumována, v doplňkovém finále vyhrál TK Přerov ESTA

1997 – TK AGROFERT Prostějov

1998 – TK AGROFERT Prostějov

1999 – TK AGROFERT Prostějov

2000 – TK Sparta Praha.

2001 – extraliga se nehrála, ČR hrála barážový duel v Davisově poháru

2002 – TK AGROFERT Prostějov

2003 – TK Česká sportovní 

2004 – TK Česká sportovní 

2005 – TK NERIDÉ

2006 – TK NERIDÉ 

2007 – TK AGROFERT Prostějov

2008 – TK AGROFERT Prostějov

2009 – extraliga se nehrála, ČR postoupila do finále DC

2010 – TK AGROFERT Prostějov

2011 – TK AGROFERT Prostějov

Prostějovská cesta extraligou 



26

LeAGue

evropa bere naději

CHampIONS
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Při čtvrtém startu nabídla Champions League 
prostějovským volejbalistkám určitě nejtěžší sou-
peřky. „Počet papírově slabších týmů, které by-
chom si mohli do skupiny přát, se rok od roku 
snižuje. Celá soutěž jde svou úrovní stále na-
horu, má obrovskou kvalitu a každé vítězství je  
nesmírně cenné. O postupu do play off ani ne-
mluvě,“ připomínal před losováním kouč Miro-
slav Čada. Dynamo Kazaň, Atom Trefl Sopoty  
a Voléro Curych jsou týmy, které od začátku 
dokazovaly, že myšlenky na postup ze skupiny 
C se budou Hanačkám pomalu a jistě vzda-
lovat. Přitom vše zpočátku vypadalo hodně  
nadějně…

„Největším favoritem naší skupiny je Kazaň,“ 
říkal Čada před zahájením soutěže a přitom 
první zápas právě na palubovce velkého favo-
rita nabídl Hané hodně optimismu. Ještě před-
tím však management VK Prostějov musel ře-
šit nepříjemnou ztrátu, po olympijské kvalifika-
ci odešla do francouzského Cannes Tina Lipi-
cerová a až necelý týden před vstupem do no-
vého ročníku Ligy mistryň získaly volejbalistky 
Prostějova novou posilu – chorvatskou smečař-
ku Sanju Popovičovou. „Prošla špičkovými kluby 
v Chorvatsku, Itálii, Turecku a naposledy v Kore-
ji. Před čtyřmi lety vyhrála Ligu mistryň. Její nej-
větší předností je důrazný útok,“ hodnotil kouč 
Miroslav Čada.

Zápas s Dynamem Kazaň se Hanačkám vyda-
řil. Volejbalistky VK Modřanská Prostějov ode-
hrály na půdě jednoho z největších favoritů 

Champions League Dynama Kazaň dva vyni-
kající sety, už už sahaly po největší výhře oddí-
lové historie. Další tři sady však už tak skvělé ne-
byly, mistryně Ruska se naplno prosadily a vý-
sledek otočily. I tak české šampiónky získaly do 
tabulky základní skupiny C hned z úvodního  
vystoupení bod, který nikdo nečekal! „Tepr-
ve od třetího setu začala Kazaň dominovat, je-
jich trenér vyměnil nahrávačku a mnohem více 
se prosazovala v útoku Gamová,“ konstatoval 
Čada.

V rozhodujícím tiebreaku pak Prostějov ne-
zachytil nástup soupeřek, prohrával už 2:7, 
Hanačky sice ještě zabojovaly a snížily na rozdíl 
jediného bodu… Poslední čtyři míče však patřily 
domácím. „Ještě za stavu 11:12 jsme měli šanci 
výsledek otočit. Ale musím uznat, že Kazaň byla  
v posledních třech setech jasně lepší. Přesto 
jsem s výsledkem spokojený, uhráli jsme dva sety 
a vezeme si z Ruska do tabulky jeden bod a ten 
může být v konečném účtování hodně důležitý,“ 
dodal kouč Čada.

První zápas na domácí palubovce proti týmu 
Voléro Curych nabízel hodně nadějí, měl dát 

odpověď na otázku – budou mít Hanačky šan-
ci postoupit do další fáze Champions League? 
„Své úvodní vystoupení jsme v Rusku zvládli veli-
ce dobře –  výsledkově i herně. Přestože naše 
výkonnost před startem Ligy mistryň nebyla opti-
mální a chybám jsme se nevyhnuli ani v Kazani, 
družstvo ukázalo svůj potenciál. Určitě mu pro-
spěl příchod Sanji Popovičové, zabraly předpo-
kládané opory Helena Horká, Monika Smáková 
či Anna Velikiyová, na hřišti už působíme kolek-
tivnějším dojmem. Teď bude důležité zvládnout 
utkání proti Curychu také psychicky. Pro postup 
do play off má velkou důležitost,“ potvrdil kouč 
Čada to, co si všichni mysleli. 

Zápas s týmem Voléro Curych byl plný očeká-
vání, o to větší zklamání bylo po porážce ve čty-
řech setech. Soupeř byl s výjimkou třetího setu 
jasně lepší. Právě Švýcarky přitom měly být sou-
peřem, přes kterého se mohla hledat cesta do 
play off. „Gratuluji soupeři k zaslouženému vítěz-
ství. Hosté byli lepší než my, trochu jsme se jim  
vyrovnali pouze na podání a přihrávce. Jinak 
byl mezi oběma celky velký rozdíl, hlavně v sou-
hře nahrávaček s útočnicemi a především na 
bloku,“ říkal po zápase zklamaný Čada. A tre-
nérka týmu Voléro Curych Svetlana Iličová? 
„Na utkání jsme se důkladně připravily fyzicky, 
psychicky i takticky, což se nám vyplatilo. Celý 
tým podal vysoce kvalitní výkon, což byla záslu-
ha nejen základní sestavy, ale také střídajících 
hráček, které hodně přispěly ke zmíněné doko-
nalé přípravě.“

Po druhém kole a dvou porážkách byl tým VK 
Modřanská Prostějov na dně čtyřčlenné tabul-
ky skupiny C se ziskem jednoho bodu. Nový sys-
tém dával šanci postoupit do play-off i nejlep-
šímu poslednímu týmu z pěti skupin. Optimisté 
připomínali minulý ročník, kdy Hanačky také 
prohrály první dva zápasy s Cannes a v ital-
ském Cortese a na vítězství dosáhly až v due-
lu s Lodží. Do play-off se dostaly po heroickém 
výkonu na domácí palubovce, kdy smetly ital-
ského mistra a vše dokonaly ve Francii, porazi-
ly Cannes v rozhodujícím tie-breaku. „Byli jsme 
kousíček od vyřazení. Celý tým přesto žil teore-
tickou nadějí a nakonec to dokázal. Loňská zku-
šenost ukázala, že se musí věřit až do konce,“ 
tvrdil Čada.

Ani v Sopotech však tým VK Prostějov neuspěl. 
Polky potvrdily roli favorita, poprvé v letošním 
ročníku Champions League nezískal Prostějov 
ani set. Nejslibněji začal ten závěrečný, třetí, 
čtyřbodový náskok Prostějova 7:3 se však rych-
le rozplynul.  

Oba celky měly na sebe narazit za týden  
v Prostějově. „Sopoty mají kvalitu, ale v domácí 

„Vždycky věřím až do poslední chvíle, pořád je šance.“

Miroslav Čada

Tabulka skupiny C

1. Dynamo Kazaň  
4 3 1 0 0 12:4 11

2. Atom Trefl Sopoty  
4 2 1 0 1 9:5 8

3. Voléro Curych  
4 1 0 1 2 7:10 4

4. VK Prostějov 
 4 0 0 1 3 3:12 1



28

odvetě chceme hrát mnohem lépe,“ sliboval 
Čada. Ani napočtvrté se však prostějovským 
volejbalistkám nepodařilo uspět, s týmem z pol-
ských Sopot na domácí palubovce prohrály 
0:3. S polskými vicemistryněmi měl Prostějov je-
dinou výraznější šanci na zdramatizování utká-
ní, ve druhém setu si díky kvalitnímu útoku vy-
pracoval tři setboly, hostující tým však zachrá-
nila skvělá Corina Ssuschkeová-Voigtová, kte-
rá v minulých dvou sezonách hájila právě bar-
vy celku z Hané. Německá blokařka byla klíčo-
vou hráčkou Sopot. „Bylo to pro mě moc těžké 
utkání, protože tohle město a fanoušky jsem si 
zamilovala. Ale samozřejmě jsem chtěla vyhrát 
a jsem velice šťastná, že se nám to povedlo.“ Co 
říkal kouč Čada? „Odehráli jsme o něco lepší 
střetnutí než v Polsku, a byla velká škoda, že jsme 
nevyužili tři setboly. Mohli jsme tím utkání ales-
poň částečně zdramatizovat. Z volejbalového 
pohledu však byli hosté lepší.“ Italský trenér pol-
ského celku Alessandro Chiappini byl moc spo-
kojený. „Jsem moc rád, že jsme ten zápas zvlád-
li, hlavně proto, že byl pro nás klíčový z hlediska 
postupu do další fáze.“

Předseda Správní rady VK Modřanská Prostějov 
Petr Chytil byl stále optimistou. „Už loni se sta-
lo, že jsme do Ligy mistryň neodstartovali dob-
ře a ještě po čtyřech utkáních začátkem ledna 
to vypadalo, že postoupit do play off můžeme 
jen zázrakem. Přesto se náš tým kvalitní trénin-
kovou prací dokázal výrazně zlepšit a vyřazova-
cí boje nakonec vybojoval, když do té doby ne 
zcela ideální výkony šly po všech stránkách na-
horu,“ konstatoval volejbalový srdcař Petr Chy-
til. „Důvěřuji schopnostem našeho realizační-
ho týmu v čele s hlavním trenérem Miroslavem 
Čadou, který mě za celou dobu svého působe-
ní v Prostějově ještě nikdy nezklamal. Současný 
mančaft podle něho má sílu i potenciál na to, 
aby v Champions League postoupil do play off, 
tak ať to dokáže,“ řekl Chytil.

Kde mohly Hanačky ještě hledat postupovou 
naději jako možný nejlepší tým ze čtvrtého mís-
ta ze všech skupin? Na palubovce Voléro Cury-
cha 11. ledna a o týden později doma s největ-
ším favoritem soutěž Dynamem Kazaň. „Vždyc-
ky věřím až do poslední chvíle, pořád je šance,“ 
říká kouč Čada.

Dynamo Kazaň – VK Prostějov 3:2 (-23, -20, 18, 15, 11) 

Rozhodčí: Garthoff (Německo) a Melnyk (Ukrajina). Čas: 115 minut. 

Dynamo Kazaň: Chrzanovska, Larsonová, Morozová, Gamová, Machnová, 
Borisenková, libero Ulanová – Babešinvá, Kuzněcová. Trenér: Rišat Giljazudtinov.

VK Prostějov: Horká, Hrončeková, Popovičová, Velikiyová, Monzoniová, Smá-
ková, libero Chlumská – Soaresová, Kubínová, Tomášeková, Artmenková.  
Trenér: Miroslav Čada.

VK Prostějov – Voléro Curych 1:3 (-21, -12, 15, -15) 

Rozhodčí: Lungu (Rumunsko) a Jovanovič (Srbsko) Čas: 96 minut. Diváků: 1500

VK Prostějov: Horká, Monzoniová, Popovičová, Velikiyová, Hrončeková, 
Smáková, libero Chlumská – Kubínová, Artmenko, Tomášeková, Soaresová.  
Trenér: Miroslav Čada.
Voléro Curych: Onyejekwe, Živkovič, Petrovič, Sazhina, Alajbeg, Mihajlovič, 
libero Rosič – Wigger, Maleševič. Trenérka: Svetlana Iličová.

Atom Trefl Sopoty – VK Prostějov 3:0 (21, 14, 20) 

Rozhodčí: Murulo (Estonsko) a Alksnis (Lotyšsko). Čas: 74 minut. Diváků: 2300

Atom Trefl Sopoty: Glassová, Ozsoyová, Dziekiewiczová, Kozuchová, Hodgeo-
vá, Ssuschke-Voigtová, libero Majová - Saadová. Trenér: Alessandro Chiappini.
VK Prostějov:  Smáková, Horká, Hrončeková, Popovičová, Velikiyová, Monzoni-
ová, libero Chlumská – Soaresová, Kubínová, Tomášeková, Artmenková. 
Trenér: Miroslav Čada.

VK Modřanská Prostějov – Atom Trefl Sopoty 0:3 (-21, -25, -17) 

Rozhodčí: Stipaničev (Chorvatsko) a Deregnaucourt (Francie).. Čas: 81 minut. Diváků: 1100

V K Prostějov: Horká, Hrončeková, Popovičová, Velikiyová, Monzoniová, Smák, 
libero Chlumská – Kubínová, Soaresová, Artmenkovová, Košická.  
Trenér: Miroslav Čada.
Atom Trefl Sopoty: Glassová, Ozsoyová, Dziekiewiczová, Kozuchová, Hodgeo-
vá, Ssuschke-Voigtová, libero Majová - Saadová. Trenér: Alessandro Chiappini.

Champions League, skupina C

modranska011 A4 final.indd   1 21.4.11   14:28
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Andre Agassi & Steffi Grafová
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„Nenávidím tenis, nenávidím ho celým svým srd-
cem, přesto ho dál hraju, buším do míčku celé 
dopoledne i odpoledne, protože nemám na vý-
běr. Bez ohledu na to, jak moc chci přestat, ne-
můžu. Prosím sám sebe, abych přestal, ale hraju 
dál, a tenhle protiklad, rozpor mezi tím, co chci 
dělat, a tím, co ve skutečnosti dělám, se zdá být 
podstatou mého života.“ 

Andre Agassi se narodil 29. dubna 1970 v ne-
mocnici Sunrise, necelé čtyři kilometry od Stri-
pu, hlavní třídy Las Vegas. „Otec mě pojme-
noval Andre Kirk Agassi, po svých šéfech v ka-
sinu. Ptal jsem se matky – proč mě pojmeno-
val po svých šéfech. Byli přátelé? Obdivoval 
je? Dlužil jim peníze? Matka nevěděla.“ Bydle-
li za městem, v horkém písečném vzduchu se 
v dálce zjevovaly mrakodrapy Las Vegas s je-
dinou velkou ulicí The Strip, na ni bylo kasino 
MGM Grand se zlatou sochou lva. Právě do něj 
jezdil táta Agassi, dělal tam šéfa obsluhujícího 
personálu, živilo ho především spropitné. Sko-
ro každý den přišel ráno domů s kapsami plný-
mi zmuchlaných dolarů. Vážil si peněz a neu-
stále věřil, že se ty velké dají vydělat tenisem. 
Napřed si však táta Agassi našel práci v hotelu  
Tropicana jako učitel tenisu, k tomu ještě dělal 
číšníka v hotelu Landmark. Pak si ho však vy-
hlédli šéfové kasina MGM Grand. Než odešel 
do Las Vegas, byl číšníkem i v newyorském ho-
telu Ambassador. Tam v devětapadesátém ob-
sluhoval v rámci slavnostní daviscupové večeře 
Frasera, Lavera, Emersona, Olmeda a Buchhol-
ze. Hrálo se na konci srpna ve Forest Hills, Aus-
trálie vyhrála 3:2 a tehdy si prý řekl, že i jeho syn 
bude jednou velkou tenisovou hvězdou. „Kdy-
by se Andre sám nechtěl stát velkým hráčem, 
nebyl by jím, ale úloha rodičů je velká. Podívejte 
se na Connorse, Selešovou, Changa, jejich ro-
diče udělali pro své děti vše, co bylo v jejich si-
lách, a po léta jim nevadilo pevně stát za nimi,“ 
říkal otec Andreho. Pořád věřil, že jeho syn jed-
nou vyhraje velký turnaj. Když sháněl nový dům,  

vybíral ho, zda se na dvůr vejde tenisový kurt. 
„Nikdo se mě nikdy neptal, jestli chci hrát tenis, 
a už vůbec ne, jestli chci žít jen pro něj. Matka 
se domnívala, že jsem se narodil, abych byl kně-
zem. Říká ale, že otec se už dlouho před mým 
narozením rozhodl, že budu profesionálním  
tenistou.“

Když byly Andremu čtyři, zařídil otec, aby si za-
hrál s Connorsem. Řekl mu, že jeho syn bude 
jednou světovou jedničkou, Connors ho však 
stejně neposlouchal. Když přijel do Las Ve-
gas, táta Agassi mu pravidelně vyplétal rake-
ty. V osmi si Andre chvilku zahrál s Borgem, táta 
přemluvil i Nastaseho, tomu však Andre z kurtu 
vztekle odešel, protože si Rumun dělal legraci 
z jeho kamarádky Wendy, kterou tajně miloval. 

Andre byl tátovou nadějí. Nejstarší sestra Rita, 
starší bratr Philly i Tami také hráli tenis, ale jen 
jemu věřil. Andre dobře věděl, že nikdy táto-
vi nemůže říct, že tenis hrát nechce, že ho ta 
hra prostě nebaví. „Netroufám si. Když je otec 
rozzlobený, dějí se špatné věci. Když řekne, že 
budu hrát tenis a budu světovou jedničkou, 
tak je to můj osud a já můžu jenom přikývnout  
a podrobit se.“

Táta Agassi se narodil jako bojovník a box byl 
pro něj tehdy jediným sportem, který se v Irá-
nu mohl provozovat. Sílu, pěsti a víru ve vítěz-
ství měl v sobě. Vítězství – bylo první anglické 
slovo, které se od amerických a britských vojá-
ků v Iránu naučil. Dostal se na olympiádu 1948 
do Londýna a o čtyři roky později do Helsinek. 
Neuspěl. Začas zfalšoval cestovní pas a na cizí 
jméno si koupil letenku do New Yorku. Už si neří-
kal Emmanuel Agassi, ale Mike. Jméno Emma-
nuel se do Ameriky moc nehodilo. Sedl do au-
tobusu a odjel do Chicaga. Ve dne dělal v ho-
telu, jezdil jako poslíček ve výtahu, pozdě ve-
čer boxoval. Trénoval ho Tony Zale, který ho do-
vedl až k vítězství na turnaji Zlatá rukavice. Co 
byla první cena? Zápas v hlavním boxerském 

Každý z nich šel dlouho vlastní cestou. Steffi měla za sebou cílevědomého 
otce, který věřil, že jeho dcera jednou bude nejlepší na světě. Táta Agassi byl 
až zarputile umíněný, po narození svého syna se rozhodl, že ho dovede na 
místo světové jedničky. „Sláva je jed, který je nutné brát po malých dávkách,“ 
řekl kdysi Honoré de Balzac a tak se ani neptejme, co oba museli tenisové  
slávě obětovat. Steffi na cestě k tenisovému trůnu neklopýtala, Andre ano. 
Oba k němu ale došli. 

„Za čtyři roky projektu Advantage Tennis přivedla společnost Česká spor-
tovní do České republiky velké tenisové hvězdy. V roce 2008 se hrál duel 
Sampras – Štěpánek, o rok později se v O2 Aréně představili Wilander, 
Edberg, Mečíř, Nováček, Novák, Steeb, Jelen, Leconte, Taróczy, přijel i zra-
něný Becker, v Ostravě se v roce 2010 představili Lendl, Borg, Wilander,  
Nováček a v sezoně 2011 Agassi, Grafová, Novotná, Mandlíková, Novák, ju-
nioři Veselý a Rumler. Každý z nich byl velkou osobností, zapsal se do dějin 
světového tenisu, Andre Agassi se Steffi Grafovou však jako pár byli oprav-
du výjimeční, byla radost s nimi spolupracovat.“ 

Petra Píchalová-Langrová,
šéfka projektu Advantage Tennis
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programu v Madison Square Garden! Jak to  
dopadlo? Když viděl, jak se jeho soupeř na 
chodbě rozcvičuje, lekl se ho, utekl na záchod 
a vylezl ven okýnkem. Tak skončila jeho boxer-
ská kariéra…

Andre si nějaký čas myslel, že by mohl hrát fot-
bal. Táta se to však nesměl dozvědět. Když to 
zjistil, přijel k hřišti, křičel na trenéra, že Andre 
musí okamžitě ze hřiště. „To bylo naposledy, cos 
hrál fotbal!“ Vzal fotbalový drez a hodil ho po 
trenérovi. „Jsi tenista! Pamatuji si, budeš světo-
vou jedničkou! Vyděláš hromadu peněz! Tak to  
bude a konec diskuze!“ řval na syna v autě.

Andre patřil k pracovitým tenisovým žákům, 
otec ho držel zkrátka, ale samozřejmě přišly  
i nástrahy Las Vegas. „Pro teenagera jsou v Las 
Vegas jen dvě cesty. Dobrá, nebo špatná, střed-
ní neexistuje. Bylo mi asi dvanáct, když jsem se 
dostal na tu nesprávnou. Byl jsem stále častěji  
s partou kluků, kde se pilo, jezdili jsme auty do 
kin a tam jsme nasávali.“  

Do tenisové akademie Nicka Bollettieriho An-
dre nechtěl. „Budeš tam jen tři měsíce,“ slibo-
val mu otec. Mělo to stát tři tisíce, když ho pak 
prvně viděl Bollettieri, volal otci, že ho tam ne-
chá zadarmo a jak dlouho bude chtít. „Ale mu-
sím přece do školy,“ bránil se Andre. Chodil do 
sedmé třídy. Otec jen mávl rukou a bylo roz-
hodnuto. Do školy už nikdy nechodil. „Celý ži-
vot jsem vládl v Las Vegas a teď se ze mě sta-
la malá ryba v obrovském rybníku,“ myslel si 
o svém působení v Akademii. A co říkal Nick 
Bollettieri o třináctiletém Andre Agassim? „Mno-
hokrát se pohyboval na samé hraně. Nechtěl 
jsem měnit jeho osobnost. Kdybych pohřbil jeho 

názory, jeho přístup, zabil bych v něm šampió-
na. Byl rebelem, hejskem, nikdy nebyl přizpů-
sobivý. Oblečení, účes, chování – vše bylo jiné 
než u ostatních.“ Andre tak dával najevo, že 
není spokojený se svým způsobem života. Žil ti-
síce mil od domova, děvčat a přátel a byl ne-
šťastný. Když přišel do Akademie, zmizelo jeho 
dětství. Dlouho hledal k Bollettierimu cestu, byl 
největším rebelem v Akademii, Nick však dob-
ře věděl, proč mu musí ustupovat. Agassi pak 
byl dlouhou dobu největším reklamním tahá-
kem jeho tenisového byznysu, fabriky na teni-
sové talenty. 

Na jaře 1986 se Andre definitivně stává profe-
sionálním hráčem. Dostal se na Masters satelit-
ních turnajů do finále a mohl si vzít šek na 1100 
dolarů. Kdyby ho převzal, vstoupil by mezi pro-
fesionály. Volal tátu do Las Vegas, ten na něj  

křičel, aby to udělal, aby si ten šek vzal a ne-
přemýšlel nad tím. „Vypadl jsi ze školy! Nemáš 
dokončenou základku! Máš snad na výběr? Co  
jiného bys sakra dělal? Stal se doktorem?“ Po-
padl šek a vyšel z kanceláře jako tenisový pro-
fesionál. Bylo 29. dubna 1986, Andre měl prá-
vě šestnáct let. Za pár dní se ozvala firma Nike, 
Agassi podepsal smlouvu na dvacet tisíc dola-
rů za první a pětadvacet za další rok. Svůj prv-
ní turnaj jako profesionál hrál Agassi ve Sche-
nectady ve státě New York, dostal se do finále 
a prohrál s Indem Krishnanem.

Tenisový svět v roce 1988 miloval jeho džíno-
vé šortky. Kde to začalo? V roce 1987 v Portlan-
du, hrál se tam Nike International Challenge  
a zástupci Nike pozvali Agassiho, aby mu před-
vedli návrhy na novou kolekci oblečení. V po-
koji už vybíral McEnroe, vzal do ruky džínové 
šortky, pohrdavě je odhodil a Andre po nich 
hned sáhl. „Jestli je nechceš, Macu, jsou moje.“ 
Stává se tenisovým idolem. „Mluví o mně jako 
o zachránci amerického tenisu, i když nevím, 
co to znamená. Nechápu, proč všichni ti lidi 
chtějí být jako Andre Agassi, protože já Andrem  
Agassim nechci být,“ říkal rozpolceně.

„Jak nádherné je snít, když jsi bdělý. Sni, když jsi 
bdělý, Andre. Kdokoli může snít ve spánku, ty 
ale musíš snít pořád, říkat své sny nahlas a vě-
řit v ně,“ říkal mu Gil Reyes, který se dlouhá léta 
staral o jeho kondici.

Třikrát prohrál ve finále Grand Slamu, v roce 
1990 na Roland Garros a na US Open, o rok 
později opět v Paříži, ale v roce 1992 vyhrá-
vá Wimbledon. Poráží Chorvata Ivaniševiče  
a těší se na wimbledonský ples, že si zatančí se  

Steffi Grafovou. Den před finále si šel do ob-
chodního domu Harrods koupit smoking, co 
kdyby ho potřeboval… „Mám pro ni slabost od 
té doby, co jsem ji prvně viděl v rozhovoru pro 
francouzskou televizi. Její úmyslně mírněný pů-
vab, její nenucená krása mě ohromily a oslovi-
ly. Připadalo mi, že z ní sálá dobro. A že je dob-
rá, principiálně, svou podstatou, vnitřně dobrá, 
až po okraj naplněná morální poctivostí a ja-
kousi důstojností, která se už nevyskytuje.“ V ten 
rok se však sólo šampionů nekonalo a Andre 
se se Steffi jen formálně seznámil. V té době žil  
s Brooke Shieldsovou, kterou si pak vzal.

Vyhrál Wimbledon a svět se kolem něj změnil. 
„Usilovně se snažím odklidit slávu ze své mysli. 
Sláva je ale síla. Nezastavitelná. Zavřete před ní 
okna a ona proklouzne pode dveřmi. Jednou 
ráno se vzbudím a zjistím, že mám tucty slavných 

Andre Agassi 
*1970,  Las Vegas

Grand Slamy  
(8 titulů)

Australian Open (4) 
1995, 2000, 2001, 
2003

French Open 1999

Wimbledon 1992

US Open (2)  
1994, 1999

Poprvé světovou 
jedničkou 10. dub-
na 1995 (30 týdnů) 
a naposledy 16. 
června 2003 (12 
týdnů) 

Celkem byl světo-
vou jedničkou 101 
týdnů

Vítěz Masters 1990, 
OH 1996 Atlanta

„Nikdo se mě nikdy neptal, jestli chci hrát tenis,  
a už vůbec ne, jestli chci žít jen pro něj. Matka se 
domnívala, že jsem se narodil proto, abych byl kně-
zem. Říká ale, že otec se už dlouho před mým na-
rozením rozhodl, že budu profesionálním tenistou.“

Andre Agassi, 2009
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přátel, aniž bych věděl, jak jsem valnou část 
z nich kdy potkal. Dostávám pozvání na večír-
ky a do VIP prostor, na různé události a oslavy, 
kde se shromažďují slavní, a mnozí z nich chtě-
jí mé telefonní číslo nebo mi do ruky tisknou svo-
je. Stejně jako jsem se vítězstvím ve Wimbledo-
nu automaticky stal doživotním členem All En-
gland Clubu, získal přístup do tohoto neurčitého 
klubu bohatých lidí. Okruh mých známých nyní 
zahrnuje Kennyho G., Kevina Costnera a Barb-
ru Streisandovou. Dostanu poznání na noc do 
Bílého domu, kde večeřím s prezidentem Geor-
ghem Bushem před jeho summitem s Michailem 
Gorbačovem. Spím v Lincolnově ložnici. Zdá se 

mi to surrealistické, pak dokonale normální. 
Ohromuje mě, jak rychle se ze surreality stane 
normalita. Žasnu, jak nedráždivé je být slavným, 
jak světští jsou slavní lidé. Zmatení, nejistí, neroz-
hodní, a často nenávidí to, co dělají,“ říká Agassi 
v knize svých vzpomínek.

Desátého dubna 1995 se Agassi stává světo-
vou jedničkou, vystřídal svého velkého soupeře 
Samprase, ten byl nahoře dvaaosmdesát týd-
nů. „Srazil jsem Peta z vrcholku hory, teď se na 
mě dívá zespodu. Jsem dvanáctý tenista, který 
se stal světovou jedničkou, za těch dvacet let, 
co tenhle počítačem sestavený žebříček fun-
guje. Volá novinář. Řeknu mu, že ze své pozice 
mám radost, že je to dobrý pocit, být nejlepší.  
Je to lež! Tohle vůbec necítím. Tohle chci cítit. 
Tohle jsem čekal, že budu cítit, říkám si, abych 
to cítil. Ve skutečnosti ale necítím vůbec nic. 
Umístění na žebříčku mi bylo vždycky ukrade-
né, stejně jako počet Grand Slamů, které vyhra-
ju. Roy Emerson má nejvíc Grand Slamů, dva-
náct, ale nikdo si nemyslí, že byl lepší než Rod 
Laver. Nikdo! Laver byl nejlepší, král, protože vy-
hrál všechny čtyři během jednoho roku, a na-
víc dvakrát. Tehdy byly sice jen dva povrchy,  
tráva a antuka, ale i tak je to božský výkon.  
Nenapodobitelný.“

V polovině listopadu 1997 je však Agassi na 
141. místě ATP, nejníže, kam ve své kariéře klesl.  
Hraje challenger v Las Vegas. Má za sebou 
problém s drogami a je rád, že dostal šanci – 
vrátit se zpátky. Už trénuje s Bradem Gilbertem. 
Za osm měsíců je zpátky ve světové desítce! „Už 
jsem si myslel, že se nevrátím a přiznám se, ani 
jsem k tomu neměl moc chuť. Naštěstí jsem měl 
kolem sebe hodně pracovitých lidí.“ V roce 1997 
jede na pozvání Nelsona Mandely do Jižní Afri-
ky. Nemůže zapomenout na větu z jeho rozho-
voru – „bez ohledu na to, kde se ve svém životě 
nacházíte, vždy máte před sebou další cestu.“

„Andre má něco z Connorse a McEnroea. Po-
dobně jako oni i on pluje proti proudu, ale je 
tuze dobrým plavcem na to, aby se utopil. Ve-
dení ATP se sice může pominout z kampaně na 

podporu mladé generace, ale odepsat Agas-
siho, Samprase nebo Raftera prostě nejde.  
Poslední slovo totiž zdaleka neřekli,“ napsal Bud 
Collins a určitě nejen on si myslí, že nastupují-
cí hvězdy nemají v sobě nezbytnou zarputilost 
dřívějších tenisových osobností. Možná si i moc 
brzy zvykli na slávu, sponzorské podbízení či fi-
nanční vstřícnost turnajových ředitelů. „Když jste 
slavní, nepatříte sami sobě. Bludný kruh, ze kte-
rého se dá jen těžko utéct,“ říkával Boris Becker, 
kterého i v dobách největší slávy dostal na zem 
zkušený promotér Ion Tiriac.

V kariéře Andre Agassiho bylo samozřejmě 
hodně pádů, propadal se na žebříčku, aby se 

opět vracel zpátky, ale - uvnitř měl sílu šampió-
na. „Vydržet výměny s Agassim znamenalo do-
hrávat s nožem v břiše,“ konstatoval nehrající 
kapitán Kukal, když vzpomínal na velký zápas 
naší daviscupové reprezentace loni v Los An-
geles. „Navíc je na dvoci schopen vytvořit vítěz-
nou atmosféru, prostě se vám najednou zdá, že 
to nemůže dopadnout jinak - než jeho vítězným 
gestem. Často mu k tomu stačí jeden vydřený 
míč, který byl už prohraný a právě s jeho pomo-
cí se vrátí do zápasu…“ 

Samozřejmě, že i Amerika by ráda měla, vzhle-
dem k dokonalým tréninkovým podmínkám, 
ve světové špičce mnohem početnější zastou-
pení. I ona má problémy s nástupci Agassiho 
či Samprase. Proč se tam nerodí více šampió-
nů? „Musíte hodně riskovat, abyste byli nejlepší,“ 
říkal Nick Bollettieri. „Andre riskoval jak na kur-
tě, tak v životním stylu. Naopak, mnoho lidí pro-
pluje životem, aniž by něco riskovali a to je z 99,9 
% vyřadí ze hry - stát se šampiónem. Být nejlepší  
v tom, co jste si zvolil, vyžaduje vydat ze sebe 
úplně všechno.“

Se Steffi se poznali blíže při Roland Garros 1999. 
„Bylo to osudové setkání, její vítězství mě inspiro-
valo k mému úspěchu. Najednou jsem ke Steffi 
pocítil víc než kolegiální přátelství.“ Od té chvíle 
byli hodně spolu, a když Andre vyhrál US Open 
1999, oslavovali už veřejně. Bydleli spolu v jed-
nom hotelu na Manhattanu, chodili večeřet do 
proslulé taverny P. J. Clarke´s nebo do italského 
bistra v Greenwich Village. „Steffi mi dává sílu 
k další kariéře, je dobré mít vedle sebe osob-
nost, která toho tolik dokázala,“ tvrdil tehdy An-
dre. Oba vyhráli, Steffi pošesté, Andre zvedal 
pařížský pohár poprvé. Pak už jejich život do-
stával jinou barvu. Andre měl za sebou pár pře-
létavých lásek - Anny Mossová, Wendy Stewar-
tová, Sheena Eastonová, Barbra Streissandová 
a následně vkročil i do manželství s Brooke Shi-
eldsovou, které na jaře 1999 skončilo rozvodem. 

V březnu 1999 si Steffi a Andre v Key Biscayne 
spolu zatrénovali a pak už Steffi stále častě-
ji sedávala v hledišti a držela Andremu palce. 

Steffi Grafová 
*1969, Manheim

Grand Slamy  
(22 titulů)

Australian Open 
(4) 1988, 1989, 
1990, 1994 

French Open (6) 
1987, 1988, 1993, 
1995, 1996, 1999

Wimbledon (7)
1988, 1989, 1991, 
1992, 1993, 1995, 
1996

US Open (5)  
1988, 1989, 1993, 
1995, 1996 

Poprvé světovou 
jedničkou 17. srp-
na 1987 (186 týd-
nů)

a naposledy 25. lis-
topadu 1996 (18 
týdnů) 

Celkem byla svě-
tovou jedničkou 
377 týdnů (1987 – 
1997)

Vítězka Masters (5) 
1987, 1989, 1993, 
1995, 1996

OH 1988 Soul

„Steffi má nejlepší tenisovou postavu, jakou jsme 
kdy viděli. Její pravačku políbil Bůh.“

Mary Carillová, televizní komentátorka
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„Můj život se stal nádherným snem,“ říkával pak 
stále častěji Andre. 

A jak začínala tenisová cesta Steffi Grafové? 
„Pan Graf je pracovitý a dcera bude určitě 
jednou po něm,“ prohlásil kdysi o Peteru Gra-
fovi Ion Tiriac. Steffi měla štěstí, že její otec byl 
opravdu houževnatý a cílevědomý a že k její 
výchově přistupoval určitě systematičtěji než 
ostatní. Měl to navíc o něco lehčí než ostatní 
tenisoví tátové, talent Steffi byl průkaznější než 
u jiných. Klaus Hofsäss, jeden ze šéftrenérů ně-
meckého tenisu o ní řekl: „Steffi byla fenomenál-
ní už v jedenácti letech, jiné dívky se projeví až  
v patnácti či šestnácti. Její vůle a stoprocent-
ní přístup byly už tenkrát naprosto přesvědčivé  
a tak předpovědi, že se jednou stane velkou 
hráčkou nebyly nijak objevné.“ 

„Ještě jí nebyly čtyři roky a už jsem věděl, že se 
stane světovou šampiónkou,“ říkal Peter Graf. 
„Její paže byla silnější než u většiny šesti a sed-
miletých dívek a hochů. Nejhlavnější však bylo, 
že Steffi tenis vždycky bavil. Viděl jsem spousty 
mladých hráčů, které rodiče ke hře nutili. Říka-
li jim – dnes musíš hrát tenis. Steffi se tohle nikdy 
říkat nemuselo. Jí jsem jen řekl –  OK, myslím, že 
dnes můžeme hrát a ona pak byla na dvorci 
stejně dříve, než jsme plánovali.“ Peter Graf, ab-
solvent Karl-Friedrichova gymnasia v Mannhei-
meu vyrůstal v přísně katolické rodině. Byl hod-
ně tvrdohlavý, a když se v osmnácti pohádal 
s otcem, nemluvili spolu několik let. Obchodník 
s auty, pojišťovací agent a učitel tenisu. V sedm-
advaceti si udělal trenérskou licenci a s předstí-
ranou suverenitou se pohyboval v turnajovém 
světě. Určoval, kdo se přiblíží ke Steffi a kdo ne. 
Ať se jednalo o novináře či obchodní partne-
ry. Chtěl být stejně suverénní jako Steffi na teni-
sovém dvorci. Někdy se mu to dařilo, jindy ne.

I Peter Graf toho se Steffi hodně nahrál v obý-
váku, pak prodal kulečník a hráli ve velké před-
síni, když ani to nestačilo, prodal svůj obchod  
s auty a postavil nedaleko domu tenisovou 
halu. „Mohl jsem začít pracovat se Steffi indivi-
duálně, přesně podle svých představ. To bylo 
pro její tenis velmi důležité. Hráli jsme spolu den-
ně hodinu až dvě, a přesně jsem věděl, co po-
třebuje, co je pro ni dobré a co ne. Co jsem si 
z té doby odnesl? Že člověk musí za věci, o kte-
rých je přesvědčený, že jsou správné, bojovat. 
Nebylo to vždy v mé povaze, ale chtěl jsem zba-
vit Steffi všech tlaků a převzít je na svá rame-
na. Bylo velmi důležité, že jsem šel tehdy vlastní 
cestou a proto jsem neměl v tenisu mnoho přá-
tel. Šli jsme cestou, která byla správná pro Steffi  
a možná nesprávná pro 99,9 % ostatních  
hráčů.“

Když byly Steffi čtyři, dostala první tenisovou  
raketu, v šesti vyhrála v Mnichově prestižní tur-
naj pro děti do desíti let, ve dvanácti Orange 
Bowl, turnaj světových nadějí. Osmnáctého  
října 1982 se stala profesionálkou, bylo jí tři-
náct a na konci roku skončila na počítači na 
214. místě. Správně se jí mělo říkat Stefanie, jí sa-
motné se to i více líbilo, ale tenisový svět se jí 
naučil říkat Steffi. Ve třiaosmdesátém přestává  
Steffi chodit do školy a věnuje se jen a jen tenisu. 

Nezačala hned vyhrávat… V roce 1984 hrá-
la patnáct turnajů, šestkrát prohrála v prv-
ním kole, dvakrát ve druhém a jednou se  

probojovala do třetího kola. Třináctého dubna 
1986 v Hilton Head vyhrála první turnaj. Dosta-
la tři čtvrtě metru vysokou vázu, 38 000 dolarů  
a klíčky od nového chevroleta. Koncem roku 
1986 vstupuje do klanu Grafových Pavel Složil. 
Byla to tehdy pro něj ohromná příležitost a na-
vždy ho proslavila. Neměl to však u Grafů jed-
noduché, ale i on se ve spojení s ambiciózní 
Němkou mnohému naučil. „První měsíce u Gra-
fů byly pro mě hodně těžké, a třebaže jsem si 
myslel, že tomu tak nebude, bylo to ještě horší. 
Steffi byla v té době už třetí na světě a bylo jas-
né, že mě pan Graf zaměstnal jen proto, abych 
z jeho dcery udělal světovou jedničku. Snažil 
jsem se na tuhle skutečnost nemyslet, ale prostě 
to nešlo. Novináři se Steffi a pana Grafa na nic 
jiného prakticky neptali, jen se chtěli dozvědět, 
kdy se nám to už konečně podaří. Ne, nemohl 
jsem nikomu dát žádné záruky, Grafovi je ani ne-
chtěli, ale hlavně pan Graf věděl svoje. Tenisu 
natolik rozuměl, že mu bylo jasné, kam jeho dce-
ra směřuje,“ vzpomínal na začátky angažmá 
u Grafů Pavel Složil. „Na počítači byly před ní 
Martina a Chris, její dvě největší soupeřky a Stef-
fi se na ně dlouhodobě připravovala. Evertová 
však byla o patnáct a Martina o třináct let starší,  
a třebaže toho ještě mohly hodně vyhrát, čas už 
nebyl na jejich straně. Ten naopak jednoznač-
ně zvýhodňoval Steffi a tak ani neměl proč být 
pan Graf nervózní. Navíc už Steffi měla za se-
bou první výhry nad Evertovou, v první polovi-
ně dubna 1986 vyhrála na Hilton Haead Islan-
du svůj první turnaj Grand Prix a ve finále pře-
hrála právě Chris 6:4, 7:5.“ Steffi tehdy prohráva-
la ve druhém setu s Chris už 0:4, aby vyhrála pět 
her za sebou! Navíc na turnaji, který patřil sym-
bolicky právě Evertové. Chris ho do té doby vy-
hrála osmkrát a jen jednou prohrála v semifiná-
le s Jägerovou v roce 1982. Bud Collins, jeden 
z nejznámějších novinářů na světě, tehdy pro-
hlásil, že diváci byli svědky historické události, 
že 13. dubna 1986 začala velká tenisová ces-
ta Steffi Grafové. Hráčky z ní už měly respekt… 
Že tehdy Steffi vyhrála, nebylo ani tak velké pře-
kvapení, ale způsob, jakým to dokázala, musel 
světové experty doslova šokovat. Novináři teh-
dy napsali, že v Hilton Haead Islandu Steffi dráž-
dila Evertovou jako boxer, provokovala ji nepří-
jemnými údery ze základní čáry, aby pak v nej-
nečekanější okamžik udeřila. „Poznal jsem, že 
Steffi vždycky bojuje jako o život,“ dodával Slo-
žil. „Už na prvním tréninku jsem viděl, že mám 
před sebou hráčku, která chce doslova nena-
sytně trénovat, pořád něco zlepšovat a je ne-
ustále nespokojená. Vedle Steffi jsem se musel 
naučit žít jako stoprocentní profesionál a nikdy 
nic neošidit. Každý trénink rozebírala, pořád se 
ptala, co dělá špatně a co by měla dělat lépe. 
Vyhrála turnaj, a přesto na svém výkonu hleda-
la chyby,“ říkal Složil o prvních týdnech s Grafo-
vou. „Tatínek mě naučil pracovat a práce mě 
nikdy nevadila,“ tvrdívala Steffi. „Tenis je krásný, 
ale také tvrdý. Naučila jsem se nedívat do stran. 
Ztrácíte tím čas a mnohdy přestanete sledovat 
cíl, který je před vámi.“ 

V šestaosmdesátém byla Steffi už na třetím mís-
tě světového žebříčku. Bylo jí teprve sedmnáct 
a táta Graf byl nadmíru spokojený. „Kdyby mi 
někdo před rokem předpověděl, že Steffi vyhra-
je v roce 1986 osm turnajů, hned bych ho pro-
hlásil za blázna. Dnes jsem z toho obrovského 
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výkonu sám celý bez sebe. Ale než všechny titu-
ly je pro Steffi mnohem důležitější, že dokázala 
porazit Chris a Martinu. Má dcera nechce, aby 
se jednou říkalo – Steffi se dostala až nahoru jen 
proto, že obě přestaly hrát.“ 

Rok 1986 byl pro Steffi fantastický, hrála na tři-
nácti turnajích a osm z nich vyhrála! Devate-
náctého května nastoupila v Berlíně Steffi pro-
ti Martině a vyhrála 6:2, 6:3. Tím prolomila úplně 
všechno! Vítězství v Berlíně mělo i velký vliv na 
další popularitu ženského tenisu v Německu, 
do té doby se přece jen všechno točilo kolem 
Beckera a nebylo se co divit, svým wimbledon-
ským vítězstvím v roce 1985 Boris doslova šoko-
val tenisový svět! Steffina pozice na ženských 
turnajích se přece jen začala trochu kompliko-
vat. „Vím, všichni mi nepřejí a stále je více těch, 
kteří by rádi viděli, jak prohrávám,“ říkala Steffi. 

„Po čase jsem se dozvěděl, že pan Graf turna-
jové tituly moc nepřeceňoval a mnohem více 
si v té době vážil výher nad Chris a Martinou. 
Dobře věděl, jakou cenu měly pro psychiku 
své dcery,“ říkal Složil. Steffi se vydala do těžké-
ho boje. Dříve stála ve stínu Martiny a Chris, ko-
lem nich se všechno točilo a najednou se i ta-
hle její pozice začala měnit. Rostla její populari-
ta v Německu a v anketě deníku BILD na konci 
roku 1986 porazila jasně Beckera a nikdo nepo-
chyboval o tom, že Německo má novou hvěz-
du první velikosti. V roce 1984 vysílala německá 

televize třináct hodin televizních přenosů z teni-
su, v roce 1993 už 2673 hodin! Kdo za to mohl? 
Steffi Grafová a Boris Becker. Pro sponzorské  
Německo zlaté časy.

Šestého června 1987 vyhrála Steffi svůj první 
Grand Slam ve dvouhře, na Roland Garros sice 
musela ve finále s Navrátilovou ve třetím setu 
odvracet nepříznivý stav 3:5, ale nakonec to 
bylo 8:6! „Je to správná holka s dobrým srdcem 
a obohatila ženský tenis svou forhendovou dě-
lovkou,“ řekla po finále Navrátilová. Po návra-
tu z French Open přivítaly Steffi v rodném Brüh-
lu tisíce lidí a na radnici dostala dárek – deví-
timěsíčního dalmatina jménem Enzo von Des-
charo. Tři dny před Wimbledonem oslavila osm-
nácté narozeniny, mohla podepisovat smlouvy 
i šeky, řídit auto. Dostala ho od firmy Opel, byly  
v něm tři tisícovky míčků. Firma Dunlop jí věno-
vala náhrdelník s patnácti diamanty, za každý 
titul, který do té doby získala. Od Pavla Složila 
dostala obraz s jejím portrétem, od filmových 
producentů nabídky na malé role. Táta Graf 
ale vše stále držel pevně v rukou, tenis a jen 
tenis, to bylo jediné a hlavní motto života jeho 
dcery. Steffi začala žít zvláštní život. Každá její  

minuta byla spočítaná, čím výše stoupala, tím 
byla menším pánem svého času. Čím byla výše, 
tím více se musela rozdávat pro druhé, proto-
že takový je osud hvězd. A navíc začala stále 
více vnímat velkou odpovědnost k okolí, patřila  
k nejlepším na světě a podle toho se také mu-
sela chovat. Svět se na geniální lidi dívá úplně 
jinak, než na ty bezejmenné. Pan Graf to dobře 
věděl, od začátku nutil Steffi k přesnému plně-
ní povinností. Všechno vycházelo i z jeho pova-
hy. Bylo na něm vidět, že je Němec. Důsledný, 
pracovitý, houževnatý, myslící na všechno. Taky 
to uměl dát náležitě najevo. V tenisovém zákuli-
sí se choval stále suverénněji a u mnoha teniso-
vých činovníků ztrácel prestiž. Respektovali ho, 
protože museli.

Sedmnáctého srpna 1987 se Grafová stala po-
prvé světovou jedničkou. Rozhodl o tom tur-
naj v Los Angeles s dotací 250 000 USD a pro-
hra Martiny v semifinále. Steffi ve finále porazila 
Chris Evertovou 6:3, 6:4. Byla to tehdy historicky 
devatenáctá změna na tomto postu a Steffi vy-
držela poprvé jako světová jednička 186 týdnů. 
Osmkrát se pak ještě do čela WTA vrátila! „Kdo 
byl jednou nahoře, ten ví, jak je všechno složité. 
Stát se nejlepším na světě ve sportu, který pa-
tří k nejrozšířenějším na světě, chce obrovskou 
vůli. Prodrat se tou spletí počítače, shromažďo-
vat body a připravovat se k útoku, vydržet neko-
nečné cestování a obrovské psychické napětí, 

být nejtrpělivější, neobětavější a nejpilnější mezi 
všemi, co chtějí dokázat totéž! Mockrát jsem si 
sám pro sebe říkal, kde jsou kořeny Steffininy 
cesty nahoru a na prvním místě musím připome-
nout její pracovitost. Někdy jsem měl pocit, jako-
by pro ni přestal okolní svět existovat a přitom si 
ho mohla díky svému postavení a příjmům užívat 
života plnými doušky,“ říkal Složil.

V roce 1988 získala Steffi Grafová Grand Slam, 
vyhrála v jednom roce čtyři největší turnaje – 
Austrálii, Paříž, Wimbledon a US Open. Němka 
navíc k velkému úspěchu přidává i olympijské 
zlato. To se zatím nikomu nepodařilo! Čtyři nej-
známější turnaje před ní vyhrála v roce 1953 
Američanka Mauren Connollyová a v sezoně 
1970 Australanka Margaret Courtová. Poprvé 
se začíná otevřeně mluvit o tom, že už nemá  
o co hrát. Historicky nejdelší dobu byla první na 
žebříčku a ženský tenis díky její suverenitě ztrá-
cel na zajímavosti. Sponzoři tvrdili, že se hraje 
podle jednoho scénáře, závěrečné ceremo-
niály se mohly připravovat dopředu a Steffina 
děkovací řeč pouštět z magnetofonového pás-
ku. Vyzařovala z ní převaha a způsob jejího vy-
hrávání byl často až surově deklasující. Jeden 

„Otec mě pojmenoval Andre Kirk Agassi, po svých 
šéfech v kasinu. Ptal jsem se matky – proč mě po-
jmenoval po svých šéfech. Byli přátelé? Obdivoval 
je? Dlužil jim peníze? Matka nevěděla.“

Andre Agassi

„Se Steffi jsem se prvně 
potkala ve svých dva-
nácti letech, hráli jsme 
mistrovství Evropy ve fran-
couzském Blois, vypadla 
jsem v prvním kole a Stef-
fi to samozřejmě celé vy-
hrála. Ve třinácti hrála už 
o kategorii výš do 14 let, 
kategorii do 12 let vyhrá-
la tehdy má vrstevnice 
Radka Zrubáková. S Rad-
kou jsme pak vyhrály de-
bla. Steffi je o rok starší, 
takže na juniorských ak-
cích jsme se vídaly pra-
videlně, ona byla sa-
mozřejmě jasně nejlep-
ší. Pak se stala světovou 
jedničkou, dál jsme se 
potkávaly na Tour, Stef-
fi se ale nikdy nijak nevy-
vyšovala. Hrály jsem spo-
lu čtyřikrát, moc gemů 
jsem neuhrála. Vždycky 
to byla velmi příjemná, 
normální holka, nic tako-
vého jako nyní, kdy jsou 
třeba kolem sester Willi-
amsových doslova klany 
lidí. Steffi spoustu let tré-
novala s Pavlem Složilem, 
vídávaly jsme se v player 
lounge, bavili se s Pav-
lem, Steffi bývala s ním. 
Vždycky bylo znát, jak 
je pracovitá, houževna-
tá, cílevědomá. Pozdě-
ji už byla přece jen uza-
vřenější, na světovou jed-
ničku byl opravdu velký 
tlak. Agassiho si z juniorů 
nepamatuji, ale všechny 
holky jsme dobře vědě-
ly, že toho kluka v džíno-
vých šortkách s dlouhý-
mi vlasy, který byl ve své 
době ohromnou hvěz-
dou, Amerika milovala. 
Měl spousty fanoušků, 
všude kam přijel, byl ko-
lem něho velký rozruch.“

Petra Píchalová-Langrová
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z největších znalců světového ženského teni-
su Ted Tinling prohlásil, že by Steffi musel kous-
nout pes či by se musela srdcervoucně zami-
lovat, aby přišla o místo světové jedničky. To si 
sice dovolil v osmaosmdesátém pes Max a ani 
známost s automobilovým závodníkem Bartels 
ji z kurtu nevyhnala. Steffi v té době považova-
la tenis za smysl svého života.

„Má dcera je nejhouževnatější tenistkou na svě-
tě,“ říkal o své dceři Peter Graf. „Ještě jsem ne-
poznal pracovitější hráčku, hodně chlapů by 
její tréninkové tempo nevydrželo,“ tvrdil o Steffi 
Pavel Složil. Steffi doslova hltavě sbírala jeden 
úspěch za druhým. „Všechno bylo tak rych-
lé, neuměli jsme se ani na chvíli zastavit a tře-
ba jen trochu zaradovat z úspěchu,“ říkal Pa-
vel Složil. Přesto si vzpomíná na první společ-
nou večeři po vítězství na mezinárodním mis-
trovství Francie na Roland Garros 87, když Stef-
fi získala v Paříži první grandslamový titul. „Tohle 
si Steffi a hlavně její otec vůbec neuvědomovali 
a tvrdím, že spousty nádherných okamžiků, kdy 
se mohli radovat, jim doslova protekly mezi prs-
ty.“ Také dvě hodiny po finále US Open 1988 už 
seděl tým Steffi Grafové v autech a pospíchal 
na letiště... 

Týden co týden soutěžila jen sama se sebou. 
Se svou náročností a neustálou nespokoje-
ností. „Vyhrála zápas a šli jsme trénovat. Ně-
kdy jsem to nechápal, ale ona se prostě cho-
vala jako stoprocentní profesionál. Vyhrála 6:0, 
6:1 a přemýšlela, proč ten gem ztratila,“ říkal 
o ní Pavel Složil. A sláva? Znal jí přece celý svět! 

„Je to něco jako druhá kůže, kterou by člověk 
nejraději svlékl. Stále mi dělá problémy, chci žít 
jako úplně obyčejný člověk,“ říkala Steffi. Muse-
la toho hodně vydržet.

V devětadevadesátém se už blížil tenisový ko-
nec Steffi Grafové. Vyhrála sice ještě antukovou 
Paříž, jeden z nejtěžších grandslamových turna-
jů, pak ve Wimbledonu nedotáhla své snaže-
ní do konce, podlehla až ve finále Davenpor-
tové a všichni se ptali – jak se jí bude dařit na 
US Open? Byl to už její 54. grandslamový turnaj 
kariéry a opět měla patřit mezi největší favorit-
ky! Místo toho však svolala na pátek třinácté-
ho srpna v Heidelbergu tiskovou konferenci  
a na ní oznámila, že končí. „Po prohře ve Wim-
bledonu jsem najednou měla pocit, že už mě te-
nis nebaví jako dřív,“ řekla novinářům a teniso-
vé Německo v té chvíli odškrtlo už druhou nej-
větší hvězdu. Právě ve Wimbledonu se totiž roz-
loučil se svou neopakovatelnou kariérou Boris 
Becker. „Nikdy dříve jsem něco podobného ne-
cítila. Z ničeho nic jsem neměla ze hry potěšení. 
Ale ničeho nelituji, protože si myslím, že jsem do-
sáhla všeho, co lze v tenise dokázat,“ řekla. Za 

patnáct let profesionální kariéry vyhrála 107 ti-
tulů ve dvouhře, včetně dvaadvaceti grandsla-
mových, turnajové šeky za tenisové výhry děla-
ly dohromady 21 839 777 dolarů. „Ztratila jsem 
motivaci,“ prohlásila v Heidelbergu a nedalo se 
té velké bojovnici nevěřit. Přitom ještě pár mě-
síců předtím řekla v jednom z rozhovorů: „Změ-
nilo se mé sebevědomí. Naučila jsem se, že 
všechno v životě visí na hedvábné niti jménem 
zdraví. O to víc si nyní tenis vychutnávám. Je to 
kus nového životního pocitu a možná i proto ně-
kteří lidé říkají, že jsem se změnila, že jsem jiná.“  

„Prožila jsem s tenisem krásné roky. Dosáh-
la jsem snad všeho, a proto nebylo rozhodnu-
tí odejít tak těžké. Nyní mohu žít jinak,“ řekla na 
galaparty v newyorské hale Madison Square 
Garden. „Ztratila motivaci a radost ze hry, a pro-
to se rozhodla tenisovou scénu po sedmnácti 
úspěšných letech opustit,“ napsali novináři. Do-
stala množství dárků, počínaje dresem hoke-
jistů New York Rangers či tréninkovým trikotem 
basketbalového celku Knicks, diamantový řetí-
zek a od každé hráčky raketu s podpisem a vě-
nováním. Z čeho však měla největší radost? Do-
stala dvířka své tradiční skříňky s číslem 19 ze 
šatny pařížského areálu Rolanda Garrose. Na-
víc v Paříži vyhrála svůj poslední Grand Slam. 
„Věřte, vůbec mě nepadlo, že bych je mohla 
dostat, ale moc jsem po nich toužila,“ řekla na 
tiskové konferenci. Nezapomněli na ni ani ostat-
ní organizátoři Grand Slamů. Plakát Melbourne, 
představitelé Wimbledonu jí věnovali plaketu, na 
které byly připomenuty všechny její zápasy v All 

England Clubu, šéfové US Open jí dali archivní 
fotografie a kousek konstrukce starého stadió-
nu Louise Armstronga. 

Všichni si v té chvíli mysleli, že se brzy vdá, ob-
jevily se dokonce hlasy, že čeká rodinu a navíc 
její přítel, automobilový závodník Michael Bar-
tels prohlásil, že Steffi udělala dobře, že se roz-
hodla opustit tenisové dvorce. „Ve svém soukro-
mém životě mám co dohánět. Přeji si, aby v něm 
bylo v budoucnu co nejvíce radosti. Jsem při-
pravena změnit i jeho styl,“ řekla na rozlouče-
nou novinářům. 

A že se po jejím boku nakonec objeví Andre 
Agassi? Ne, to nečekal skoro nikdo! Konečně, 
každý z nich byl úplně jiný. Steffi byla vždycky 
houževnatou tenisovou bojovnicí, která důsled-
ně šla za svou kariérou. Pracovitá, brilantní cho-
vání na dvorci, tenis byl pro ni vždycky na prv-
ním místě. Andre byl naopak vždycky rozpus-
tilým klukem, který si uměl užít, a jeho jméno  
často plnilo společenské rubriky. 

„Jsem rád, že to tak je. Steffi je nyní pro mě 
na prvním místě,“ říkal Agassi v té době. „Je 

Steffi Grafová dokazuje, že pro ni není vůbec důle-
žité utírat prach z grandslamových pohárů. „Musíte 
toho hodně zažít, abyste si uvědomili, jak malé věci 
vás udělají šťastným,“ říká.
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zajímavé, že když jsem v dvaadevadesátém 
vyhrál ve Wimbledonu svůj první grandslamový 
turnaj, mezi ženami zvítězila Steffi. A to samé se 
opakovalo letos na French Open. To musel být 
osud.“ Po US Open odletěli společně do Agassi-
ho sídla v Las Vegas a společenské rubriky chr-
lily zprávy z jejich společné dovolené. Tenisoví 
experti tušili, že Agassi moc trénovat nebude 
a měli pravdu. Na mnichovském Grand Slam 
Cupu prohrál ve čtvrtfinále s domácím Tommy 
Haasem a z porážky si rozhodně nic nedělal. 
Při Oktoberfestu před něj postavili pár tupláků  
a Agassi se náramně bavil. Ale i tak to byla je-
diná sezóna v jeho kariéře, kdy skončil na konci 
roku v ATP Entry žebříčku na prvním místě!

Závěr století a konec kariéry přinesl Grafové 
mnohá ocenění a vítězství v anketách. V té nej-
prestižnější, kterou pořádala americká tisková 
agentura Associated Press, se stala nejlepší te-
nistkou století, na druhém místě skončila Na-
vrátilová, třetí Australanka Smithová-Courtová. 
V Německu byla vyhlášena nejlepší sportov-
kyní století. Na začátku prosince 1999 převzala 
v Lausanne z rukou předsedy MOV Juana An-
tonia Samaranche Olympijský řád. „Dala jste 
všem lidem na světě lekci, jak se mají ve spor-
tu chovat,“ poznamenal Samaranch poté, co 
ocenil vynikající tenistku. 

Dvaadvacátého října 2001 se Steffi Grafová 
vdala za Andre Agassiho, vytvořili pár snů, netr-
valo dlouho a narodil se jim syn Jaden Gil (2001) 
a dcera Jaz Elle (2003). Pak už byla Steffi k vidě-
ní jen v hráčských lóžích, jak fandí svému man-
želovi. Patřili k nejfotografovanějším párům na 
světě a díky reklamě pro telekomunikační firmu 
byli najednou známi i tam, kde nevědí, jak se 
tenis počítá. Ekonomické rubriky neopomenu-
ly konstatovat, že se také symbolicky spojily fir-
my Andre Agassi Enterprises a Steffi Graf Sports, 
s. r. o., že se neberou jen dva nejlepší tenisté his-
torie, ale že mají k sobě hodně blízko i tyto dvě 
obchodní společnosti. Andre už měl za sebou 
rozvodové zkušenosti se Shieldsovou, dobře vě-
děl, co ho dva společné roky manželství stály 
a tak bylo zákonité, že i za tímhle sňatkem stá-
li právníci. Steffi měla v případě rozvodu zaru-
čeno jednorázové odstupné šest milionů dola-
rů, dále 1,125 milionu dolarů za každý rok man-
želství a polovinu domu u San Franciska, který 
stál 23 milionů dolarů. Smlouva byla důležitá  
i pro syna, který se měl v prosinci narodit. Přes-
tože oba původně plánovali velkolepou svatbu 
v lednu, obřad se nakonec uskutečnil pouze  
v okruhu nejbližších přátel a rodiny. „Manželství 
je pro nás velkým požehnáním, jsme velmi šťast-
ní,“ vzkázali prostřednictvím svého agenta Tod-
da Wilsona novomanželé Andre a Steffi. „Tako-
vou svatbu jsme si vždycky přáli. Byla opravdu 
krásná a dokonale splnila naše očekávání.“ 

V roce 2004 byla Steffi Grafová slavnostně uve-
dena do Síně slávy v Newportu, mezi hlavní řeč-
níky patřil její manžel. „Nechci, abys tu plakala, 
chci, abys byla šťastná, že ses dostala mezi nej-
slavnější tenisové osobnosti,“ říkal mj. Agassi na 
tenisovém dvorci v Newportu. „Mým největším 
štěstím je, že mě tenis přivedl k tobě,“ odpoví-
dala Steffi.

Sedm let po Steffi skončil kariéru i Agassi. „Pořád 
mě podporovala, byl jsem klidnější, když jsem ji 

viděl v hledišti. Určitě dobře věděla, co pro mě 
tenis pořád znamená,“ říkal Agassi ještě v době, 
kdy bojoval na dvorcích. 

Před US Open 2006 Andre Agassi dopředu 
ohlásil, že to bude jeho poslední turnaj. Tím se 
tento Grand Slam dostal jednou provždy do sta-
tistik jako turnaj – na kterém odcházel Agassi. 
Mnozí si řekli, že ho do tenisové penze měl vy-
provodit přece jen někdo známější než Němec 
Benjamin Becker, v té době 112. hráč ATP. Ale 
Andre už opravdu nemohl, injekce ho držely na 
nohou. Stál uprostřed vyprodaného centrálního 
dvorce, těžko hledal sílu, aby mohl promluvit. 
Tleskala mu Steffi, obě děti a nechtěli ho pus-
tit do šatny. „Až to přijde a bude konec, nesmíš 
plakat,“ říkal si dopředu. Ale v té velké chvíli se 
slzám ubránit nemohl. Dlouho pak seděl v šat-
ně, na hlavě ručník… „Mám před sebou jiný ži-
vot, i když ten tenisový byl nádherný. I se všemi 
těmi problémy, které jsem si způsobil sám. Mladí-
ci ale někdy dělají hlouposti…“

Agassi se stal vedle Grafové klidnějším, ta měla 
vždycky větší a důslednější tenisovou a určitě i ži-
votní disciplínu. Steffi byla vždycky finančně nezá-
vislá a nikdy se nemusela dívat na bankovní konta 
svých partnerů a určitě to nedělala ani v případě 
Andre Agassiho. Když Američan skončil, měl osm 
grandslamových titulů, konto jeho finančních od-
měn činilo přes 31 miliónů dolarů. Oba navíc do-
konale prodávali v průběhu svých kariér – a Stef-
fi i po skončení aktivní činnosti – své jméno v re-
klamních kampaních. Steffi však byla vždycky pra-
covitější než Andre, ten svou nedisciplinovaností 
určitě přišel o několik vítězných Grand Slamů. Že 
však měl v sobě dostatek houževnatosti, to Ame-
ričan dokázal při několika velkých návratech do 
špičky světového tenisu. Andre a Steffi zmizeli  
z tenisového života. „Budeme se nyní snažit více po-
máhat těm, kteří to potřebují. Máme na to víc času,“ 
říkal Agassi.

Pár snů už nekráčí jen tenisovým světem.
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O první titul hráli mladší žáci v polovině čer-

vence v Jihlavě, na Vysočině se nakonec ko-

nalo stejné finále jako loni – tentokráte se však 

radovali žáci TK AGROFERT Prostějov, TK Spar-

ta byl stříbrný. Prostějovský tým vedlo trio Ivo Šil-

hánek, Pavel Jaloviec a Ondra Soukup, me-

daile a pohár mistra ČR z rukou Jiřího Veselíka  

a Jiřího Hanáka převzali Monika Kilnarová, 

Anna Slováková, Tereza Procházková, Magda-

léna Pantůčková, Patrik Zahraj, Lukáš Šmíd, Jan 

Lenoch, Evžen Holiš, Albert Šprlák-Puk, Jan Ma-

rančák, David Kovařík a Gabriel Huber. Šampi-

onát se konal v areálech Tenis centra a ČLTK 

Jihlava. Jak šel prostějovský tým za titulem? 

Ve čtvrtfinále porazil TSM Sokol Vysočany 8:1,  

v semifinále stejným poměrem I. ČLTK PRAHA 
8:1 a ve finále TK Sparta Praha 5:4. Po dvou-
hrách to bylo 3:3, Prostějov překvapivě vyhrál 
obě chlapecké čtyřhry, zejména získaný bod 
dvojice Lenoch – Šmíd byl nečekaný. Prostě-
jovští v obou případech proměnili druhé meč-
boly. „Oba finalisté potvrdili své suverénní po-
stavení v českém tenise, sehráli zajímavý zá-
pas. V našem týmu, který měl i trochu štěstí, za-
hráli nad očekávání dobře chlapci, pochva-
lu zasluhují především za bojovnost ve čtyř-
hrách finálového duelu,“ konstatoval šéf vítěz-
ného týmu Ivo Šilhánek. Po zisku rozhodujícího 
pátého bodu skrečovali Prostějovští dobře ro-
zehranou čtyřhru, Pantůčková se Slovákovou  

jasně vyhrály první set 6:2 nad párem Spar-
ty Kaňková, Kotlárová… „V mladším žactvu 
jsme nebyli největším favoritem, tuhle roli plni-
la spíš silná Sparta. Loni nás porazila a brousila 
si zuby na obhajobu, ovšem tentokrát jsme po-
dobně vyrovnaný souboj ve finále lépe zvládli 
my. Hned několik vzájemných utkání přitom do-
padlo opačně, než se čekalo, v náš prospěch 
rozhodla schopnost zvítězit v klíčových střetnu-
tích. Potěšili přitom kluci, kteří získali čtyři body  
z pěti a zařídili tím možná trochu překvapivý  
titul,“ dodával Ivo Šilhánek.

Suverenita Černoškových týmů Prostějova 
a Sparty pokračovala i při mistrovství ČR starší-
ho žactva. V Rakovníku v areálu Cafex se vše 

opět odvíjelo podle stejného scénáře, finá-
le mělo znovu stejné obsazení, v závěrečném 
duelu se opět představily TK AGROFERT Prostě-
jov a pražská Sparta. Ve čtvrtfinále porazil TK 
AGROFERT Severočeskou tenisovou přesvědči-
vě 7:0, poražení získali jeden jediný set, stejný-
mi výsledky 7:2 skončily zápasy, které rozhod-
ly o finalistech – TK AGROFERT Prostějov  vyřa-
dil ze hry o zlaté medaile starší žactvo I. ČLTK a 
TK Sparta Praha nepustil dál tým TK DEZA Va-
lašské Meziříčí. Ve finále vyhrál TK AGROFERT 
nad Spartou Praha 5:3. Dominik Starý nastou-
pil k finále ne úplně zdravý, na prostějovském 
MS do 14 let musel odstoupit kvůli zranění břišní-
ho svalu, sestava se ale jeho účastí ve finále mi-

ZLATýCH
„Nemá cenu to opakovat stále dokola, ale přes-
to – ano, tenisu v České republice už dlouhodobě 
kraluje Prostějov. Rozhodují výsledky, vše ostatní jsou 
jen a jen prázdné řeči, hledání výmluv, jak to nejde. 
Prostějov je nejprofesionálněji řízený klub, finanč-
ně zabezpečený a vztahově nastavený. V Prostějo-
vě do sebe všechno zapadá tak, jak by zapadat 
mělo a na konci je vždy co největší pravděpodob-
nost – že přijde úspěch. V klubu je už také dokona-
le zažitá vítězná atmosféra a ti, kteří nejsou schop-
ni držet krok, musí odejít. Talent je v Prostějově málo, 
práce je všechno.“ 

ivo Kaderka 
prezident ČTS

Černoškova klubová filozofie ovládla český tenis, ještě nikdy v historii se nepo-
dařilo jednomu klubu získat šest mistrovských týmových titulů, ten poslední –  
extraligový, za titul v soutěži dospělých, tenisové extralize.

TK AGROFERT Prostějov, mistr ČR družstev v baby-
tenisu 2011, dolní řada zleva: K. Vítek, D. Huňková, 

L. Vaculík, A. Jurajda, K. Bednařík, F. Navrátil,  
T. Pluhařová, F. Čech, horní řada zleva: I. Müller,  

J. Navrátilová, O. Soukup.

TK AGROFERT Prostějov, mistr ČR družstev  
v minitenisu 2011, dolní řada zleva: J. Menšík,  

N. Švarcová, M. Vítek, K. Slavík, S. Duroň, vlajko-
noš, A. Křesina, A. Duroňová, vlajkonoš, J. Hrazdil, 

V. Šulcová, J. Navrátilová, horní řada zleva:  
D. Navrátil, F. Navrátil, Ivo Müller. 



40

strovství republiky posunula a byli to starší žáci  
Pobořil, Hájek, Orlita a v deblu s Pobořilem také 
Starý, kteří rozhodli o pěti mistrovských bodech.  
Velice kvalitní výkony odvedla ve finálové sku-
pině o rok mladší Tereza Kolářová (1998), kte-
rá tak potvrdila, že její vítězství na šampioná-
tu jednotlivců nebylo náhodné. „Podobně 
jako dorost bylo také naše starší žactvo papí-
rovým favoritem, jenže nás zaskočily zdravotní 
komplikace. Chlapeckou jedničku zranění ci-
telně omezovalo a dvojka vůbec nemohla na-
stoupit, což znamenalo velké těžkosti. Osvědči-
la se nám však filozofie stavět širší a přitom vy-
rovnaný kádr, kde existuje kvalitativní zastupitel-
nost. Díky tomu jsme mistrovství i v dost oslabe-
né sestavě zvládli, byť finále se Spartou nebylo 
vůbec snadné,“ zhodnotil vystoupení prostějov-
ských nadějí Ivo Šilhánek.

Na mistrovství republiky družstev dorostu, kte-
ré se hrálo ve Stromovce, se podle očekávání 
do boje o zlato probojovaly týmy TK AGROFERT 
Prostějov a I. ČLTK Praha. Na dosah měli titul  

Štvaničtí, jejich snaha se ale v závěrečných de-
blech změnila v marnost. Pod vedením Jarosla-
va Machovského a Patrika Navary vybojovali 

zlaté medaile Barbora Krejčíková, Tereza Smit-

ková, Vivien Juhászová, Jiří Veselý, Filip Horan-

ský, Adam Pavlásek, Robert Rumler a Marek Ja-

loviec. Předala jim je spolu s pohárem pro mi-

stra České republiky ředitelka šampionátu Eva 

Slaninková. Ta dekorovala stříbrem tým I. ČLTK 

Praha a bronzem celek TK Precolor Plus Pře-

rov. Po dvouhrách byl stav finále 3:3, rozhodně 

se nečekala prohra Veselého s Vrňákem, pak 

ale všechny tři čtyřhry patřily tenistům z Hané,  

vyhrály páry Krejčíková, Smitková, Horanský, Ve-

selý a Pavlásek, Rumler. Ve čtvrtfinále porazil 

TK AGROFERT Severočeskou tenisovou 6:0, v se-

mifinále TK Precolor Plus Přerov 5:2. Černoško-

va klubová filozofie, dvacet let prosazovaná 

na Hané, přinesla i dokonalé výsledky i spar-

ťanským mládežnickým týmům ve Stromovce.  

„Důležité bylo, že po zranění Jirky Veselého  

a porážkách obou děvčat, dokázali ostat-

ní srovnat na 3:3 a pak o titulu rozhodl náš vý-

borný výkon ve čtyřhrách,“ konstatoval kouč 

Jaroslav Machovský.

O mistrovské medile v babytenisu se bojovalo 
v Prostějově, domácí sestava měla následují-
cí složení – Denisa Huňková, Terézie Pluhařová, 
Kryštov Vítek, Lukáš Vaculík, Richard Bálint, Kryš-
tof Bednařík, Adam Jurajda a Filip Čech. Na 
dvorcích dominovali domácí svěřenci Ivo Mül-
lera, kteří stříbro z roku 2010 „přetavili“ víc než su-
verénně ve zlaté medaile. Stříbro si z Hané od-
vezli reprezentanti TK NERIDÉ a bronzové členo-
vé výběru I. ČLTK Praha. Pamětní medaili pak 
převzali z rukou člena výkonného výboru ČTS 
Mojmíra Krupy a člena Rady ČTS Josefa Vlka 
všichni účastníci Memoriálu Zdeňka Kocma-
na. „Již před rokem, když jsme prohráli ve finá-
le, jsem si dal za cíl vrátit i v této kategorii titul do 
Prostějova. Měli jsme nejkvalitnější a nejvyrov-
nanější tým, vyhráli jsme zaslouženě,“ říkal s vý-
razem veliké spokojenosti Ivo Müller. Jak jsme  

postupovali za mistrovským titulem? V prvním 

kole jsme porazili TK Strakonice 6:0, v semifi-

nále TO TJ TESLA Pardubice 5:1 a ve finále TK  

NERIDÉ 4:0. 

Na konci září v hale na Štvanici získali zlato  

minitenisté TK AGROFERT, ve finále porazili tým 

TK Sparta Praha 7:1, na bronzovém stupni skon-

čili nejmenší tenisové naděje TK Radegast Rož-

nov pod Radhoštěm. Jaká byla soupiska vítěz-

ného minitenisového týmu? Vanesa Šulcová, 

Natali Švarcová, Linda Klimovičová, Adam Kře-

sina, Jakub Menšík, Jan Hrazdil, Jakub Slavík, 

Matyáš Vítek, koučem byl Ivo Müller. 

Jak vnímal pět mládežnických titulů šéftrenér 

mládeže Ivo Šilhánek? „Je to naprosto jedineč-

né a velmi těžko opakovatelné, neboť potřebu-

jete hráčský potenciál, fantastické zázemí i ne-

zbytné štěstí. A my to všechno máme, proto jsme 

aktuálně bez přehánění nejlepším tenisovým 

klubem na světě, což vychází z dlouhodobě 

„Všechna týmová zlata mají pro náš klub samo-
zřejmě stejnou cenu – za každým z nich je dob-
rá práce trenérů, kvalitní výkony, ale také dokona-
lé podmínky pro výchovu talentů, které v Prostějově 
jsou. Ale přiznejme – zlato z týmové soutěže dospě-
lých má přece jen ze všech titulů největší mediál-
ní ohlas, mnozí obchodní partneři ho více vnímají.“ 

Petra Píchalová-Langrová,  
ředitelka tenisových projektů TK PLuS

TK AGROFERT Prostějov, mistr ČR družstev, 
mladší žáci 2011, dolní řada zleva:  
M. Kilnarová, T. Procházková, M. Pantůčková, 
A. Slováková, horní řada zleva: I. Šilhánek,  
D. Kovařík, A. Šprlák-Puk, L. Šmíd, E. Holiš,  
J. Lenoch, P. Zahraj, G. Huber, J. Marančák,  
O. Soukup, P. Jaloviec.

TK AGROFERT Prostějov, mistr ČR družstev  
v dorostu 2011, dolní řada zleva: V. Juhaszová,  
T. Smitková, B. Krejčíková, E. Rutarová, horní 
řada zleva: P. Navara, J. Veselý, F. Horanský,  
A. Pavlásek, R. Rumler, T. Prokop, M. Jaloviec,  
J. Machovský.

TK AGROFERT Prostějov, mistr ČR družstev,  
starší žáci 2011, dolní řada zleva: B. Bencic,  
T. Kolářová, G. Knutsonová, P. Melounová,  
horní řada zleva: I. Šilhánek, D. Orlita,  
M. Chyba, P. Janoušek, P. Hájek, V. Shcherba, 
J. Pobořil, O. Soukup, P. Jaloviec.
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vynikajících podmínek pro naše zástupce  

všech věkových kategorií. Klíčové je přitom jejich 

propojení, kdy v klubu začíná malé dítě, postup-

ně roste a po letech se z něho třeba stane spor-

tovní hvězda, jako z Tomáše Berdycha či Petry  

Kvitové. Tuhle možnost má teoreticky každý člen 
TK AGROFERT a to je úžasná věc i motivace.“

Na přelomu prosince se bojovalo o extraligo-
vý titul. „Chceme obhájit extraligový titul a pev-
ně věřím, že se nám to podaří,“ říkala před  
začátkem českého týmového šampionátu ře-
ditelka tenisových projektů v TK PLUS Petra  
Píchalová-Langrová. V nejlepší extraligové sou-
těži české tenisové historie vyhrál pak ve finá-
le TK AGROFERT Prostějov na I. ČLTK Praha. „Vel-
ká bitva, soupeř měl výbornou sestavu a tomu 
odpovídaly jeho výkony. Bylo to pro nás nejtěžší  
finále za poslední roky,“ uznal kapitán Navrátil. 
„Znovu musím opakovat, nedovedl jsem si před-
stavit, že bychom to nedotáhli do vítězného  
konce, už kvůli Mirkovi Černoškovi, kterému na 
všech týmových titulech tak záleží.“

Šest zlatých finále 

MČR družstev mladšího žactva, Jihlava, 14. – 17. 7. 2011, TK AGEROFERT Prostějov 
– Sparta Praha 5:4, Zahraj – Rikl 6:0, 7:5, Šmíd – Friberg 3:6, 3:6, Kilnarová – Kaňková 

6:2, 6:4, Slováková – Kotlárová 6:7, 4:6, Lenoch – Patyk 3:6, 2:6, Holiš – Macháč 6:3, 

6:3, Pantůčková, Slováková – Kaňková, Kotlárová 6:2 skreč Prostějova, Šmíd,  

Lenoch – Rikl, Friberg 7:5, 2:6, 6:4, Zahraj, Holiš – Patyk, Vrbenský 6:2, 7:6(4).

MČR družstev staršího žactva,  Rakovník, 25. – 28. 8. 2011, TK AGROFERT Prostějov 
– Sparta Praha 5:3, Starý - Krstev 3:6, 2:6, Pobořil - Hrubý 6:4, 6:0, Bencicová  – 

Komardinová 6:0, 2:6, 6:7, Kolářová - Žovincová 6:7, 3:6, Hájek – Motl 6:2, 6:4,  

Orlita – Rikl 6:1, 6:1, Starý, Pobořil – Krstev, Šimek 4:6, 6:4 skreč Sparty, Hájek, Orlita – 

Hrubý, Motl 6:3, 6:1.

MČR družstev dorostu, Praha, 16. – 19. 9. 2011, TK AGROFET Prostějov – I. ČLTK  
Praha 6:3, Veselý – Vrňák 1:6, 2:4, skreč Veselého, Horanský – Šimůnek 6:2, 6:1, Krejčí-

ková – Malečková 0:6, 2:6, Smitková – Rohanová 3:6, 6:7, Pavlásek – Pitra 6:4, 1:6, 6:2, 

Rumler – Kunčík 6:1, 5:7, 6:4, Krejčíková, Smitková - Fabíková, Malečková 6:3, 6:3,  

Horanský, Veselý – Pitra, Vrňák 7:5, 6:2, Pavlásek, Rumler – Kunčík, Šimůnek 7:6, 6:4. 

MČR družstev v babytenisu, Prostějov, 17. 9. 2011, TK AGEROFERT Prostějov – TK 
NERIDÉ 4:0, Vítek – Příhoda 6:0, Huňková – Burian 6:1, Vaculík – Kratochvíl 6:2, 

Jurajda – Šafářová 6:2. 

MČR družstev v minitenisu, Praha, 28. 9. 2011, TK AGROFERT Prostějov – Sparta 
Praha 7:1, Křesina – Kratochvíl 10:8, 8:10, 10:7, Šulcová – Fruhvirtová 10:9, 10:6, Men-

šík – Brabcová 10:6, 10:8, Hrazdil – Watzek 10:7, 7:10, 10:9, Šulcová – Kratochvíl 6:10, 

10:8, 3:10, Křesina – Pakurová 10:8, 10:5, Slavík – Vejvoda 10:2, 10:5, Švarcová – Pelda 

2:10, 10:2, 10:7.

MČR družstev smíšených družstev dospělých, extraliga, 14. – 20. 2011, finále  
Prostějov, TK AGROFERT Prostějov – I. ČLTK Praha 5:2, Nieminen – Mertl 6:2, 7:6(5), 

Seppi – Hernych 6:0, 4:6, 4:6, Mayer – Petzschner 6:1, 7:6(3), Berdych – Melzer 7:6(5), 

6:4, Kvitová – Hradecká 7:6(6), 6:7(5), 5:7, Šafářová – Benešová 7:6(3), 6:3, Kvitová, 

Šafářová – Benešová, Hradecká 6:4, 5:7, 1:0(6), mužské čtyřhry se nehrály.
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PROSTĚJOV
Na pohárové zápasy letos nebudou mít basket-
balisté českého vicemistra dobré vzpomínky. 
Nejdříve v kvalifikaci o postup do EuroCupu ne-
stačili na Lukoil Sofia a následně nezopakova-
li loňský postup mezi nejlepších šestnáct muž-
stev ve třetí evropské soutěži. Porážka v kvalifi-
kaci o EuroCup nabídla Prostějovským Orlům 
start ve stejné soutěži jako v loňské sezoně –  
v EuroChallenge Cupu. Koho jsme měli ve sku-
pině? Ukrajinský tým BC Goverla, v minulé se-
zoně třetí v domácí lize, francouzského účast-
níka nejvyšší soutěže ProA Chorale de Roanne 
Basket, v sezoně 2009/2010 se dostal až do se-
mifinále EuroChallenge Cupu. Dalším soupe-
řem BK Prostějov byl tým BK JIP Pardubice a do 
dalších bojů postupovali dva nejlepší. Co říkal 
losu prostějovský generální manažer Petr Frid-
rich? „Určitě nás nečeká nic jednoduchého, ale 
ve srovnání s ostatními skupinami jsme dopadli 
ještě poměrně dobře a los k nám byl spíš milo-
srdný,“ konstatoval s optimismem, ale nakonec 
bylo všechno jinak. Na Ukrajině v prvním zápa-
se EuroChallenge Cupu s BC Goverla vyhrá-
li šťastně Orli, derby českých celků ve druhém 
kole EuroChallenge Cupu skončilo lépe pro do-
mácí Prostějov. Hanáci zdolali Pardubice 82:76 
a vedli skupinu C. Když už si Prostějovští Orli měli  

domácím vítězstvím nad francouzským Chora-
le Roanne skoro zajistit postup – prohráli po in-
farktové koncovce o dva body. Škoda, hrdina 
prvního zápasu proti Goverle Jamar Smith ten-
tokrát neproměnil slibnou akci zpod koše a na 
ukazateli se zastavilo konečné skóre 85:87! 

A pak přišly prosincové duely, které definitivně 
rozhodly o tom, že Prostějovští Orli v evropských 
pohárech daleko nedoletěli. Přitom vše zača-
lo nadějně, BK Prostějov doma přehrál tým BC 
Goverla, ale jak se pak ukázalo, Ukrajinci nevy-
hráli v EuroChallenge Cupu ani zápas. Ze dvou 
zbývajících duelů na palubovkách Pardubic  
a francouzského Chorale Roanne Basket potře-
bovali prostějovští basketbalisté jednou vyhrát. 

Pardubice si ale věřily, měly postupový osud  
ve svých rukou, musely Prostějov porazit ales-
poň o sedm bodů. „Když se nám to podaří, bu-
deme blízko,“ těšil se manažer Pardubic Pavel 
Stara. Do důležitého duelu šli Hanáci kompletní, 
přestože Nicholson kvůli nemoci vynechal po-
slední trénink a Eitutavičius si stěžoval na bolest 
v tříslech. Jejich start to však neohrozilo. Orli si  
s Pardubicemi v letošní sezoně poradili v Mat-
toni NBL i v Českém poháru, do třetice všeho  
dobrého však pro ně neplatilo. Prohrávali od 
úvodního hvizdu, v poločase už o hrozivých 
osmnáct bodů! K udržení druhého místa by Pro-
stějovu stačila i porážka o pět bodů, nejblíže 
k ní byl ve 24. minutě, kdy stáhl na 57:48. „Měli 
jsme spoustu dobrých pozic, ale nedávali jsme. 
Pardubicím hodně narostla křídla, věřili si, dob-
ře spolupracovali, a když jsme vytáhli obranu 

výš, trestali nás rychlými protiútoky,“ přiznal tre-
nér Choleva. Mnozí si kladli otázku – podalo 
mužstvo v Pardubicích zatím svůj nejhorší výkon 
v probíhajícím ročníku? „S ohledem na důleži-
tost střetnutí určitě ano. I když nám bůhvíjak ne-
vyšel už domácí zápas proti Roanne, kde jsme 

„Letošní výkonnostní cíl je stejný jako v předchozích 
sezónách – postup do finále Mattoni NBL, včetně 
dalšího pokusu o zisk titulu na úkor Nymburka. Což 
by byl velký úspěch vzhledem k tomu, že v sobě 
soustředí jádro české reprezentace a disponuje 
minimálně dvojnásobným finančním rozpočtem 
oproti všem ostatním. Vyhrát ligu je tedy složité, ale 
jak říkám – finále je pro nás minimum.“

Milan Matzenauer,
předseda Správní rady BK Prostějov

BK Prostějov nakonec do EuroCupu nepostoupil, Orli navíc neuspěli ani  
v EuroChallenge Cupu a první sezonní cíl se prostějovským  basketbalistům 
splnit nepodařilo. V EuroChallenge Cupu skončili už v základní skupině, na  
jejich úkor se při své premiéře v pohárové Evropě do semifinálové fáze pro-
tlačily Pardubice. Porážka Prostějovských Orlů 13. prosince na hřišti Chorale 
de Roanne Basket definitivně rozhodla o tom, že BK Prostějov v evropském  
poháru končí. Poslední dva zápasy na evropské scéně v polovině prosince tak  
definitivně přistřihly Orlům křídla.
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velkou ztrátu výrazně zkorigovali až v závěru  
a nakonec málem zvítězili – v Pardubicích jsme 
ani to nedokázali, což přineslo vysokou poráž-
ku, která nás všechny nemile zaskočila. Nedaři-
lo se nám v obraně, ani v útoku, naopak soupe-
ři vycházelo téměř všechno. To se stává, ale my 
jsme tomu měli být schopni lépe čelit. Nestalo 
se a já doteď přesně nevím proč.“

Kouč Choleva určitě tušil, že už tým neodvrá-
tí pohárové zklamání, Francouzi byli v domá-
cím prostředí jen těžko k poražení. „Čekaly se 
od nás kvalitní výsledky a našlápnuto jsme měli 
slibně jak v lize, tak v poháru. Teď se to všech-
no, bohužel, trochu zadrhlo, do nepříjemné situ-
ace jsme se dostali především v EuroChallenge 
Cupu. Samozřejmě, máme ještě šanci vše zvrátit 
v Roanne, ale tam to bude nesmírně těžké. Ved-
le porážky v Pardubicích nás pochopitelně moc 
mrzí i ta domácí s Kolínem, i když právě tenhle 
mančaft hraje v současnosti výborně a my mo-
mentálně tak dobří nejsme. V momentě, kdy se 
nedaří stěžejním oporám, jde dolů celé mužstvo 
a je z toho špatný výkon. Chce to trpělivost, dál 
pracovat, neztrácet sebedůvěru a brát si i z díl-
čích neúspěchů pozitivní věci, od nichž se dá 
odrazit ke zlepšení.“

Zachránit Orly mohlo jedině senzační vítězství 
na hřišti silného Roanne a to ještě museli dou-
fat v prohru Pardubic v Ivanofrankovsku s tý-
mem Goverly. Nevyšlo první, vyšlo druhé, Pro-
stějov prohrál jasně, Pardubice vyhrály o bod. 
„Jsme zklamaní,“ přiznal prostějovský trenér Zby-
něk Choleva a uznal, že vyřazení je o to boles-
tivější, že místo Hanáků bude další část soutě-
že hrát jejich ligový soupeř. „Pardubice ale uká-
zaly, že mají výborný tým. Hrají opravdu dobře.“

Mattoni NBL a Český pohár jsou nyní jediným  
a posledním cílem Prostějovských Orlů. Urči-
tě příznivce překvapila prohra ve Svitavách  

v šestém kole, či prohra na domácí palubovce 
s Kolínem o bod. „Ligu jsme až na dvě zbyteč-
né porážky nerozjeli špatně, ale prohra doma  
s Kolínem a propadák v Pardubicích jsou pro nás 
všechny v týmu velkou výstrahou“ říkal Choleva. 
V předposlední den roku vyhráli Orli ve 20. kole 
v Pardubicích, rozhodující koš dali sedm vteřin 
před koncem a škoda, že tento výkon nepřed-
vedli – když šlo o postup do další fáze poháru 
EuroChallenge. Oba týmy měly na kontě tři po-
rážky, BK Prostějov však odehrál o utkání méně  
a tak byl virtuálně na druhém místě tabul-
ky Mattoni NBL. Po výhře s Pardubicemi těsně 
před koncem roku čekala Orly série pěti zápa-
sů na palubovkách soupeřů, do konce základ-
ní části hráli doma s USK a venku s Ostravou, 
Nymburkem, Chomutovem, Děčínem a Opa-
vou. „Po Novém roce bude šňůra venkovních 
střetnutí samozřejmě až příliš dlouhá. Půjde o 
to, jestli se nám bude v prvních soubojích téhle 
série dařit nebo ne, jakým směrem se násled-
ně posuneme. Nedá se nic dělat, zápasové po-
řadí máme takové a musíme se s tím vyrovnat,“ 
dodával kouč Choleva.

Jak dál v Mattoni NBL? 
Základní část končí 4. února, týmy na 1. – 6. místě postupují do skupiny A1, týmy 

na 7. – 14. místě hrají skupinu A2. Ve skupině A1, která se hraje v období 11. 2. – 7. 

4., startují týmy, které skončily na 1. – 6. místě systémem každý s každým dvouko-

lově a výsledky se započítávají. Skupina A2 se hraje od 8. 2. do 31. 3., týmy na 7. 

– 14. místě hrají také dvoukolově a výsledky se započítávají. Týmy na 7. – 10. místě 

pak hrají předkolo play-off, týmy na 11. – 14. místě hrají o udržení v Mattoni NBL.

Předkolo play-off se hraje od 4. 4. – 9. 4., hraje se na dvě vítězná utkání systémem 

1-1-1, 7 – 10, 8 – 9, vítězové postupují do play-off, pro poražené sezona končí.

Týmy na 11. – 14. místě po skupině A2 hrají – skupinu o udržení. Hraje se systémem 

každý s každým, všechny výsledky se započítávají. V pořadí 11. a 12. české kluby 

pak hrají prolínací soutěž o MNBL s týmy 1. ligy, které si ji vybojovaly.

Play-off se hraje od 13. 4. – 2. 6., zúčastní se ho týmy ze skupiny A1 a postupující 

z předkola play-off. Zápasy čtvrtfinále a semifinále se hrají na tři vítězné zápasy,  

finále na čtyři.
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EuroChallenge Cup - skupina C

BK Prostějov – BC Goverla 78:64 (20:18, 17:9, 21:19, 20:18)

BK Prostějov: Nicholson 16, Peterson 12, Smith 11, Venta 9, Slezák 8, Eitutavičius 
6, Pandula, Švrdlík, Bohačík a Prášil 4.  

Trenér: Zbyněk Choleva. 

BC Goverla: Coleman a Lemyk 15, Walker 9, Tiggs 8, Swanson 7, Herasymchuk 
6, Silkovskyi a Osnach 2, Dubniuk, Greene.  

Trenér: Jevgenij Murzin.

Rozhodčí: Tanatzis, Špendl, Faur. 

Střelba 3b.: 22/4 – 8/1. 

Střelba 2b.: 48/29 – 43/22. 

Trestné hody: 11/8 – 29/17. 

Doskoky: 34 – 32. 

Fauly: 27 – 14. 

Diváci: 523

BK Pardubice – BK Prostějov 98:84 (29:18, 53:35, 72:52)  

Body: Hampton 22, Arnold a Muirhead po 18, Pospíšil 13, P. Bohačík 8, O. Peter-

ka 7, Čarnecký 5, Opoku 4, Kotas 2, T. Tóth 1 –  Eitutavičius 21, Peterson 18, Prá-

šil 10, Smith a Švrdlík po 8, Pandula 7, Gadri-Nicholson a Slezák po 5, Venta 4.  
Rozhodčí: Kokainis (Lot.), Jokič (Č. Hora), Rodriguez (Něm.). 

Trestné hody: 28/22 - 16/13. 

Fauly: 20:27. 

Trojky: 6:7. Diváci: 750

Chorale Roanne Basket – BK Prostějov 87:70 (15:13, 17:20, 29:22, 26:15)

Body, Chorale Roanne: Holland 18, Page 15, Tanghe 12, Nsonwu, Braud a Bar-

rett 10, Diabate a Souchu 6, Bentafah. 

Trenér: Luka Pavičevič. 

BK Prostějov: Eitutavičius 16, Peterson 12, Smith 9, Pandula a Bohačík 8, Prášil 7, 

Švrdlík 6, Nicholson a Slezák 2, Bratčenkov.  

Trenér: Zbyněk Choleva. 

Fauly: 19 – 19. 

Trestné hody: 15/12 – 6/6. 

Střelba 2b.: 35/24 – 42/23. 

Trojky: 20/9 – 26/6. 

EuroChallenge Cup - skupina C

1. Chorale Roanne Basket  6  5  1  490:451  11

2. BK JIP Pardubice  6  4  2  478:476  10

3. BK Prostějov  6  3  3  476:487  9

4. BC Goverla  6  0  6  425:455  6
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Konec velkých snů
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Oba týmové projekty se od začátku zařadily na 
české sportovní scéně mezi nejlepší, Prostějovští 
Orli sice ke zlatu nikdy nedoletěli, ale v sedmile-
té historii byli třikrát v nejvyšší soutěži stříbrní, v le-
tech 2006/2007, 2009/2010 a 2010/2011. Hanač-
ky klopýtly jen v premiérovém ročníku 2007/2008, 
nezvládly svou roli v rozhodujícím play-off, po ví-
tězství nad týmem Přerova nestačily na entuzias-
mus a nadšení družstva UP Olomouc a neuspě-
ly ani v boji o třetí místo. Od sezony 2008/2009 se 
pak staly jasnými královnami českého volejbalu 
a prosadily se i v evropských pohárech, postou-
pily ze skupiny Champions League.

Kam je však až možno dojít, kolik je třeba inves-
tovat, aby kapitán basketbalového týmu a ka-
pitánka VK Prostějov mohli převzít pohár za ti-
tul mistra ČR? Šéf Prostějovských Orlů Ing. Milan 
Matzenauer už několik sezon zdůrazňuje, že je 
hodně složité soutěžit s rozpočtem ČEZ Basket-
ball Nymburk. „Víme, jak pracují hráčští agen-
ti, situace v basketbalu je z tohoto hlediska pro 
kluby obecně špatná. Agenti šponují podmínky 
pro své klienty co nejvýš a my pak nejsme schop-
ni se těchto finančních dostihů zúčastnit, neboť 
naše ekonomické možnosti jsou svým způsobem 
limitované,“ říká prezident BK Prostějov Milan 
Matzenauer.

Pohled na perspektivu prostějovských týmů ve 
spojení s možným ekonomickým zázemím roz-
hodně sebou nese i reálnější cíle. Vše nasvědču-
je tomu, že Prostějovští Orli se už nebudou pokou-
šet vyletět výš, než lépe zabezpečenější Nym-
burk a prostějovské volejbalistky přestanou snít 
o tom, že jednou budou hrát Final Four Cham-
pions League či se výrazněji prosazovat na ev-
ropské volejbalové scéně. Aktuální stav domá-
cí ekonomiky a často neúměrné požadavky ze 
strany sportovců zákonitě přinutí managemen-
ty změnit klubovou filozofii. Kluby prostě musí hle-
dat úspory…. „Čteme si v současných výsledcích 
i klubové ekonomice jak BK Prostějov, tak VK Mod-
řanská Prostějov a přemýšlíme, jak s oběma spor-
ty dál. U volejbalu se mi situace zdá jednodušší  
v tom, že nekulhá finančně. Přesto je otázkou, 
jestli se permanentně pokoušet o postup co nej-
dál v evropské Champions League, kde rozpoč-
ty většiny soupeřů jsou řádově několikanásob-
ně vyšší než ten náš. Úplně nejsilnější oddíly mají 
rozpočet okolo sto milionů korun a mě připadá  
v porovnání s tenisem či atletikou nesmyslné in-
vestovat tak vysoké částky při pokusu vyrovnat se 
těmto klubům,“ konstatoval v druhé polovině pro-
since Miroslav Černošek, jednatel TK PLUS. „Ne-
jsme slepí. Chystáme se na možnou recesi čes-
ké ekonomiky v příštím roce. Probíráme cesty, po 
kterých se budou naše sportovní projekty ubí-
rat,“ prohlásil Miroslav Černošek, šéf TK PLUS kte-
rá stojí za prostějovským volejbalem a basketba-
lem. Oba týmy se po postupu do nejvyšších sou-
těží zařadily mezi domácí špičku. Volejbalistky 
dlouhodobě extralize dominují, vyhrály třikrát za  

sebou titul mistra ČR, kralují Českému a Česko-
Slovenskému poháru, vyhrály Středoevropskou 
ligu MEL Cup a pro mnohé je jediným měřítkem 
jejich kvality start v Champions League. „Druž-
stva bojující o vítězný pohár Champions League 
mají čtyřnásobné rozpočty, což je mimo naši re-
alitu. Proto je třeba řešit otázku, zda má smysl sta-
vět tým pro tuto soutěž, v níž se budeme pravidel-
ně rvát o osmifinále nebo přinejlepším o postup 
mezi posledních osm,“ klade si řečnickou otáz-
ku Černošek. Před klíčovým rozhodováním o bu-
doucnosti stojí také basketbaloví Orli, kteří v Mat-
toni NBL přes veškerou snahu ani jednou nepo-
kořili osminásobného českého šampiona z Nym-
burka. „Rozhodnutí jak dál, leží na vedení basket-
balového klubu,“ konstatoval Černošek.

Už před zahájením volejbalové sezony nazna-
čoval šéf prostějovského volejbalu změny ve fi-
nanční filozofii klubu. „Realita financí ve volej-
balu a vůbec ve sportu všude v Evropě je tako-
vá, že kluby se dostávají stále více a více do fi-
nančních potíží. Je to zejména tím, že se spirála 
mezd hráček nesmyslně a nereálně roztáčela. 
Je jasné, že ženský volejbal není fotbal, ve kte-
rém většinou angažování špičkového hráče při-
nese sekundárně do klubové pokladny zajíma-
vé příjmy.“ A co dál? „Zvažujeme variantu, že po-
skládáme perspektivní celek mladých volejbalis-
tek doplněný o několik zkušených hráček s am-
bicí získat český titul. Ten může výkonnostně růst 
a za pár let si třeba úspěch na mezinárodní scé-
ně vybojuje sám bez nákupu drahých zahranič-
ních posil. Je to ale otázka širší diskuse.“ Jaký 
je pohled předsedy Správní rady VK Prostějov  
Petra Chytila na příští sezony? „O budoucnosti 
oddílu jsme se už mnohokrát bavili z mnoha růz-
ných úhlů. Mně osobně se nejvíc líbí cesta, kte-
rou jsme šli v tenisu, to znamená maximální péče 
o mladé talenty. Nebylo by špatné do Prostějova 
soustředit šikovné mladé hráčky, s nimi několik let 
koncepčně pracovat a postupně zlepšovat hru  
celého družstva. Abychom drželi nejvyšší pozici v ČR  
a zároveň vybudovali tým schopný konkurovat 
v Evropě, viz například současný Curych s jeho 
skvělými výkony. Jak ukazuje prostějovský te-
nis, tahle cesta jednoznačně může být úspěšná  
a v prostředí české ekonomiky určitě je nejpřiro-
zenější,“ dodával Petr Chytil. Navíc je třeba při-
dat, že se oba projekty mají podporu města Pros-
tějov a Olomouckého kraje, je dobré, že se kluby 
dlouhodobě snaží pečovat o mládež, zajišťují ta-
lentům dobré podmínky. Co říkal Chytil před čtyř-
mi roky? „Náš projekt se totiž netýká jen ženské-
ho extraligového družstva, ale máme pod sebou 
i mládež. Naším přáním je, aby holky, které chtě-
jí hrát volejbal, měly před sebou vidinu šance se 
prosadit na vrcholovou úroveň a přitom nemuse-
ly odcházet do Přerova, do Olomouce nebo do 
Brna. V neposlední řadě pak budeme dělat vše 
pro to, aby se tady hrál volejbal na špičkové úrov-
ni, usídlil se v Prostějově a získal si dobré jméno 
mezi prostějovskou veřejností.“

S námi po cestách šampionů – tohle atraktivní motto provází marketingovou 
agenturu TK PLUS už hodně dlouho, všechny projekty mají jednoho společné-
ho jmenovatele – úsilí o stoprocentní dokonalost, být prostě nejlepší. V roce 
2004 vstoupil do nejvyšší basketbalové soutěže BK Prostějov, po čtyřech le-
tech začaly hrát nejvyšší soutěž i prostějovské volejbalistky! „Chceme být nej-
lepší, snažíme se mít ty nejvyšší a nejperspektivnější cíle,“ říkal tehdy Mgr. Petr 
Chytil, předseda Správní rady VK Prostějov. 

„Nebylo by špatné do 
Prostějova soustředit ši-
kovné mladé hráčky,  
s nimi několik let kon-
cepčně pracovat a po-
stupně zlepšovat hru ce-
lého družstva. Abychom 
drželi nejvyšší pozici v ČR 
a zároveň vybudova-
li tým schopný konkuro-
vat v Evropě. Jak ukazu-
je prostějovský tenis, ta-
hle cesta jednoznač-
ně může být úspěšná  
a v prostředí české eko-
nomiky určitě je nejpřiro-
zenější.“

Petr Chytil
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JuNiOR TOuR

Hledání hvězd

maSTERS NIKE

Jednatel M Sport Service Zdeněk Duplák, zleva,  Nicolas Barthes, Nike Global Tennis Sports Marketing Director a Jaroslav Navrátil, nehrající kapitán české  
daviscupové reprezentace
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Už popatnácté hledala firma Nike nové teniso-
vé naděje, patnáctý ročník Masters Nike Junior 
Tour se konal v polovině prosince už podruhé 
v Club Med Sandpiper Bay na Floridě. Dají se 
však v tomto globálním světě najít ještě nějaké 
neobjevené hvězdy? Talenty, které ještě žádná 
z firem neoslovila? Miroslav Černošek byl spo-
lu se Zdeňkem Duplákem první, kteří se v roce 
1997 v Hilversumu setkali s Masters Nike Junior 
Tour. Se zakladatelem seriálu Chrisem Verme-
erenem, v té době šéfem Tennis Europe Nike, 
Prostějov v té době už čtyři roky spolupracoval  
a právě Vermeeren přišel s vizí světového seri-
álu, ve kterém by mladí mohli nahlédnout do 
světa velkého tenisu. „Chtěl nás tehdy sezná-
mit s filozofií seriálu a hned další rok ve Stuttgar-
tu 1998 premiérově startovala naše reprezenta-
ce. Současně se tam konal velký turnaj ATP, děti 
viděli v akci Agassiho a Samprase, přišel mezi 
ně Tiriac. Nadal v tom roce vyhrál první ze třech  
titulů na Masters NJT,“ říká Ing. Zdeněk Duplák, 
jednatel M Sport Service a člen představenstva 
a. s. Česká sportovní, který byl doposud na čtr-
nácti turnajích Masters a v době, kdy se Petra 
Kvitová dostala do světové špičky, je i jedním 
z mužů, kteří hlouběji vstupují do tenisového  
zákulisí.

Loni měl celosvětový Masters NJT poprvé jinou 
filozofii, šéfové firmy Nike důrazně naznačili, že 
jim jde o co největší kvalitu, poprvé nabídli vol-
né karty, vyhlédli si talentované hráče a ty pro-
stě chtěli na Masters mít… Navíc se hrálo popr-
vé v novém termínu, pořadatelé z Nike chytře 
vstoupili mezi dva prestižní turnaje Eddie Herr 
Championship a Orange Bowl, v tom původ-
ním dřívějším se už mnohdy nepředstavili nej-
lepší v kategorii do 14 let. „Filozofie volných ka-
ret a hledání největších hvězd pokračuje. Začí-
nalo to před časem tím, že Nike dělala všechno 
pro to, aby dostala do podvědomí rodin mla-
dých hráčů, a nyní už jde jen po těch nejlep-
ších, oslovuje potenciální hvězdy, jde prostě po 
největších talentech. Navíc se zdá, že zůstane 
u současného termínu na začátku prosince, po 
turnaji Eddie Herr a Orange Bowl a vznikne tak 
hodně prestižní seriál tří velkých mládežnických 
turnajů, které už mají pravidelné místo v kalen-
dáři rodin dětí, hráčů, trenérů, ale i jednotlivých 
federací, manažerů a hledačů talentů,“ říká 
Zdeněk Duplák. 

Dají se ještě nějaké nové budoucí tenisové 
hvězdy najít? „Mockrát jsem říkal, že je to vel-
mi složité, Nike má navíc dokonalý přehled  
o talentech i v jednotlivých zemích. Samozřejmě 
je to také o smlouvách a právě na Masters se 
tyhle záležitosti upřesňují. Ale nejde jen o kon-
takty s firmou Nike, letos byli na Floridě zástup-
ci i dalších firem, nechyběla tam ani IMG, kte-
rá má samozřejmě pod smlouvou velké teniso-
vé hvězdy Nike, např. Nadala, Federera, Šara-
povovou a mnohé další. I my spolupracujeme 
s firmou IMG, takže i pro nás byla účast na Mas-
ters z toho pohledu velmi užitečná a navíc čes-
kému tenisu se v poslední sezoně mimořádně 
dařilo. Samozřejmě, naskýtá se otázka, proč 
se ještě dál pravidelně organizuje seriál Nike 
Junior Tour, když už se nové hvězdičky přetěž-
ko hledají. Pro firmu Nike je to však především 
prestižní záležitost, žádná firma na světě to tak  

dokonale nedělá a je tedy zájmem všech mla-
dých hráčů, aby se právě na takovém podni-
ku představili. Značka Nike ovládá světový sport  
a každý se chce do téhle společnosti dostat. 
Kdo ještě nemá smlouvu, věří, že by se tam tře-
ba k ní mohl dostat, ale zdůrazňuji – konkurence 
je rok do roku větší. A kdo se jednou dostane do 
rodiny firmy Nike, tak je to opravdu hodně uzná-
vané ocenění,“ dodává Zdeněk Duplák. 

Dá se ještě něco zlepšit na organizaci turna-
jů Masters? „Těžko, opravdu těžko, pořadate-
lé se snaží, aby to bylo každoročně na výbor-
né úrovni, dají se samozřejmě nalézt zajímavos-
ti v doprovodném programu. Letos tam byli ce-
lou dobu Max Mirnyj, Mary Piercová, pravidelně 
tam jezdí trénovat Zvonarevová se svým týmem. 
A samozřejmě tam funguje tenisová akademie 
Club Medu.“

V každém případě to byla firma Nike, která si 
jako jedna z prvních uvědomila, že mladý tenis-
ta je dobrým zbožím. „Nešlo ji však jen o získává-
ní mladých nadějí a jejich marketingové využi-
tí… O co šlo firmě Nike především? O vybudová-
ní určitého podprahového efektu v oblibě ně-
kterého zboží či značky. Není třeba připomínat, 
že to, co si oblíbíte v mládí, to vás pak ve většině 
případů provází i celým životem. Proto oslovova-
la mladé rodiny. Značka Nike se navíc vždycky 
snažila být jiná, avantgardní, chtěla oslovit mla-
dé a toužila po tom, aby si tuhle značku zamilo-
vali na celý život. Ano, k tomu potřebuje hvěz-
dy, např. vynikající fotbalisty, atlety, Federera či  
Serenu Wiliamsovou a další.“ 

Co přináší seriál českému tenisu? „Také letos 
byla při zajišťování českého seriálu NJT dokona-
lá spolupráce s firmami Nike a Prince, s Nike to 
funguje už hodně let a díky tomu má tento seri-
ál v českém tenise stále větší prestiž,“ říká Jaro-
slav Balaš, který má už více než deset let domá-
cí seriál na starosti a byl patnáctkrát koučem 
české reprezentace na Masters NJT. „V každém 
případě jsou to další turnaje pro věkové kate-
gorie do 12 a 14 let s atraktivním vyvrcholením 
na Masters, který se pokaždé koná v zajímavé 
destinaci. Je to také o značce Nike a ti nejlepší 
jsou v její smluvní péči. Mladí navíc určitě chtě-
jí jít např. ve stopách Tomáše Berdycha, Petry  
Kvitové, Lucky Šafářové či Petry Cetkovské.  
Tomáš, Lucka i Petra seriálem Nike Junior Tour  
prošli a dodnes se jimi pořadatelé seriálu chlu-
bí. Uspěl na něm a dvakrát celosvětové finále 
vyhrál také Radim Urbánek,“ přidává Jaroslav 
Balaš.

„Dá se říct, že někteří nadějní mladí čeští hrá-
či a hráčky se pohybují na mládežnickém okru-
hu v oblečení firmy Nike, které jim zajišťujeme, 
ale nedá se říct, že by byli úplně pod smlou-
vou Nike, spíše jsou pod klubovými smlouva-
mi. Všechno ale například směřuje k tomu, že 
by mohla být uzavřená smlouva s mladým Pa-
trikem  Riklem ze Sparty, který na letošním Mas-
ters postoupil do semifinále a předvedl výbor-
ný výkon,“ říká Zdeněk Duplák. Proč usilovat 
o start na Masters Nike Junior Tour? „Schází se 
tam opravdu mimořádná konkurence, navíc se 
vše zvedlo udělováním volných karet. Nike pros-
tě chce dokázat, že na tomto turnaji startuje až 
na pár výjimek světová špička. Nechci snižovat 

Markéta Vondroušová (I. ČLTK Praha), zleva   
a Petra Melounová (TK AGROFERT Prostějov)  

s koučem Jaroslav Balašem v Club Med Sandpi-
per Bay na Floridě 

Markéta Vondoušová vyhrála katgorii do 12 let, 
ve finále přehrál Rusku Nefedovou
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turnaje Eddie Herr a Orange Bowl, ale Masters 
NJT je organizačně o dvě tři patra výš, prostě 
je to nejlepší turnaj v těchto věkových katego-
riích na světě. Žádný z těchto turnajů nedosa-
huje úrovně Masters, ať se jedna o zajištění uby-
tování, péče o mladé hráče, rozhodčí, dopro-
vodné akce, účast světových hvězd. Pamatuji si 
na začátky, kdy třeba nebyly v některých roční-
cích závěrečné turnaje Masters nejlépe obsa-
zené, ale se změnou filozofie Nike je vše jiné. Dá 
se říct, že někteří hráči mnohdy dávali předost 
jiným turnajům a především proto přišla Nike 
s volnými kartami. Ano, mnozí mohli v minulosti 
oprávněně namítat, že konkurence na Masters 
v některých ročnících nebyla nejlepší, nechtěli 
na závěrečném turnaji startovat, nyní se to díky 
volným kartám vyřešilo. Je třeba ale také říct, že 
se mnohdy jedná o mladé americké talenty, je 
to po Eddie Herr a tak je na Masters chtějí mít. 
Navíc se tam také objeví mladí hráči ze zemí, 
kde se seriál Nike Junior Tour ještě nepořádá, 
nebo je pod jinou firmou.“

Když se podívá Zdeněk Duplák zpátky na svých 
čtrnáct ročníků Masters Nike Junior Tour? „Připo-
mínám si úspěchy Berdycha, Šafářové, Cetkov-
ské, Urbánek, ten dokonce vyhrál Masters dva-
krát. Samozřejmě, největší hvězdou byl a vždyc-
ky bude Rafael Nadal, co dokázal on, to se za-
tím nikomu nepodařilo. Navíc si pamatuji, jak 
z něho od dětství doslova tryskala touha něco 
dokázat, vyhrát, byl od dětství nepředstavitel-
ným bojovníkem a to mu zůstalo. Pro manaže-
ry Nike je Nadal vlajkovou lodí a na webových 
stránkách NJT stálé vybízí mladé k účasti v seriá-
lu. S Masters NJT jsme také objevili zajímavé des-
tinace. I když jsme před více než deseti lety hod-
ně cestovali za tenisem, tak Nike vždycky doká-
zalo vybrat atraktivní místa, která nebyla jen tak 
dostupná. Pamatuji si na turnaje Masters v Již-
ní Africe, nyní co tam byl úspěšný šampionát ve 
fotbale, tak je Jižní Afrika přece známější, ale 
dříve tomu tak nebylo.“

Jak se rodila nová filozofie Nike Junior Tour? 
„Před časem firma Nike nějaký čas váhala – ja-
kou cestou se vydat – zda oslovit co nejvíce 
mladých nadějí a mít v jednotlivých zemích co 
nejširší zájem nebo jít jen a jen za kvalitou. Dří-
ve měla firma podepsáno více než sto hráčů, 
když se na to podíváme nyní – tak je to pouhá 
desetina. Ano, z Nike je cítit absolutní soustředě-
ní jen na ty nejlepší a nejnadějnější. Když se po-
díváme do špičky, tak tam bude dvanáct, maxi-
málně patnáct hráčů a hráček s Nike. V junior-
ské kategorii je to dvacet kluků a dvacet děv-
čat. Kdo skýtá naději, že by mohl vyniknout, toho 
chtějí mít pod sebou. Pak se to časem samozřej-
mě proseje, nechci říkat surově, že zrno se od-
dělí od plev, ale je to tak. Je třeba také říct, že 
za poslední léta se navíc neobjevují žádné vý-
razné talenty. Ano, je hodně mladých, kteří za-
září, ale mnozí brzy zhasnou, nevydrží ten obrov-
ský tlak,“ dodává Ing. Zdeněk Duplák, jednatel 
M Sport Service a člen představenstva společ-
nosti Česká sportovní.

Jak se letos dařilo české reprezentaci na Mas-
ters NJT 2011? V Club Med Sandpiper Bay na 
Floridě se představili v kategorii U12 Patrik Rikl 
(TK Sparta Praha) a Markéta Vondroušová  

(I. ČLTK Praha), v kategorii U14 Daniel Orlita (TK 
SK Zlín) a Petra Melounová (TK AGROFERT Pro-
stějov). Už před odletem na Floridu favorizo-
val kouč Jaroslav Balaš Markétu Vondroušo-
vou. „Věřím, že na světovém finále předvede 
své kvality – i když to bude pro ni první zájezd 
mimo Evropu.“ Na celosvětovém Masters Nike 
Junior Tour startovali mladé naděje z pětatřice-
ti zemí. I letos pořadatelé dali volné karty naděj-
ným hráčům a hráčkám, v každé kategorii jich 
bylo sedm, jen v chlapeckém pavouku čtrnác-
tiletých šest. Jednu z nich dostal i Korejec Se-
ongchan Hong, byl prvním nasazeným a zcela 
jednoznačně Masters vyhrál. Další volnou kartu 
mezi čtrnáctiletými získal Rumun Borza a ten byl 
ve finále… Mezi dvanáctiletými dívkami dostala 
kartu druhá nasazená Ruska Nefedová, i ona 
se probojovala do finále, ve kterém však nesta-
čila na naši Vondroušovou. Mezi čtrnáctiletými 
dívkami se na volnou kartu představila Chor-
vatka Ana Konjuhová, byla třetí nasazenou  
a na Floridě neprohrála ani set. Konjuhová byla 
na druhém Masters, vyhrála ME u nás a v Itá-
lii získala titul na Masters do 16 let. „Třebaže se 
turnaj Masters Nike Junior Tour konal podruhé 
na stejném místě, organizace a celkové zabez-
pečení bylo opět na vynikající úrovni, Club Med 
Sandpiper Bay na Floridě byl kompletně reno-
mován a všechno mělo větší lesk. Jediné, co po-
řadatelé z firmy Nike nemohli ovlivnit, bylo poča-
sí, několik dní vytrvale pršelo a déšť hodně naru-
šil program Masters. Nemohly se uskutečnit zají-
mavé mimotenisové aktivity, nehrála se útěcha, 
pořadatelé měli opravdu velký problém dohrát 
turnaj,“ říkal Jaroslav Balaš, ředitel ČTS.

Jak hodnotil Balaš výsledky české reprezenta-
ce? „Musím jednoznačně vyzvednout výkony 
mladých do 12 let, Markéty Vondroušové, kte-
rá Masters vyhrála, tak Patrika Rikla, který pro-
hrál v semifinále s celkovým vítězem Američa-
nem Gianni Rossem, navíc v supertiebreaku 
8:10. K celkovému vítězství Riklovi mnoho nechy-
bělo, pro mě však bylo důležité – jakou hrou se 
naši mladí prezentovali a co na Floridě před-
vedli. Výsledky jsou samozřejmě hodně povzbu-
zující, ale všechno mají před sebou. Oba před-
vedli tenis, který zaujal zástupce Nike, ale jak ří-
kám, všechno mají před sebou a z jednoho, byť 
výborného vystoupení se nedají dělat definitiv-
ní závěry. Když však budou ve svých výkonech 
pokračovat, tak o nich určitě ještě hodně uslyší-
me. Co se týká staršího žactva, tak Petra Melou-
nová se celou sezonu potýkala se zdravotními 
problémy, i když v závěru se to přece jen zlepši-
lo, vyhrála české Masters NJT, na Floridě se opět 
zdravotní problémy vrátily a ty jí nedovolily před-
vést maximální výkon. Dan Orlita doplatil na těž-
ký los, ale rozhodně si ověřil, že být dobrý doma 
prostě nestačí,“ dodával Balaš.

Kdo se Balašovi nejvíce líbil? „Korejec Seong-
chan Hong se prezentoval opravdu skvělým te-
nisem a myslím si, že důsledný doprovod, kte-
rý se kolem něj točí a příslovečná pracovitost 
těchto národů z něj dělají velkou naději do bu-
doucna. Chorvatka Ana Konjuhová je mistryní 
Evropy do 14 let, byla suverénní, i s ní se musí po-
čítat. Pro české mladé hráče by účast na ce-
losvětovém Masters měla být povzbuzením do 
dalšího tréninku. Všichni viděli, jak velká je kon-
kurence, jak složité je prosadit se.“

„Nechci snižovat turna-
je Eddie Herr a Orange 
Bowl, ale Masters NJT je 
organizačně o dvě tři 
patra výš, prostě je to 
nejlepší turnaj v těchto 
věkových kategoriích na 
světě.“

Zdeněk Duplák, jednatel 
M Sport Service

Korejec Sonngchan Hong vyhrál zcela přesvěd-
čivě kategorii do 14 let a patří k velkým talentům

Američan Gianni Ross porazil v semifinále katego-
rie do 12 let Patrika Rikla

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

– audioprůvodce – Veteran Arena 
– Zoo Svatý Kopeček – Fort č. II Radíkov 
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Bouzov
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Zámek a zahrady Kroměříž Petříkov

Kouty nad Desnou Mladějov
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KANáR 2011
ZLaTÝ
Kvitová kanáří královnou
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Anketa ZLATÝ KANÁR, kterou pořádá časopis 
TENIS ve spolupráci s Českým tenisovým sva-
zem, zná své vítěze a už tradičně byl v celko-
vém kanářím bilancování jasně nejlepší TK AG-
ROFERT. Slavnostní vyhlášení v Přerově bylo kvů-
li státnímu smutku k úmrtí bývalého preziden-
ta Václava Havla zrušeno a ocenění budou 
předána v náhradním termínu. Devatenáctý 
ročník ankety vyhrála zcela jednoznačně Pet-
ra Kvitová, stala se i hráčkou roku, byla největ-
ší oporou fedcupového týmu, který stejně suve-
rénně vyhrál kategorii Tým roku.

Nikdo jiný než Petra Kvitová nemohl devate-
náctý ročník ankety Zlatý kanár vyhrát! Na 176 
anketních lístcích se v kategorii Zlatý kanár  
a Hráčka roku neobjevilo jiné jméno, stejně su-
verénně kralovala kategorii Tým roku česká fe-
dcupová reprezentace.  „Je to největší česká 
tenisová anketa, takže jsem ráda, že jsem vyhrá-
la,“ řekla Petra Kvitová po oznámení výsledků. 
„Už loni se mě ptali, kdy konečně porazím Tomá-
še, jestli budu na jeho trůn útočit. Říkala jsem, že 
se o to pokusím, a je to tady!“ smála se vítězka 
Wimbledonu, Turnaje mistryň a Fed Cupu. Pet-
ra Kvitová je druhou tenistkou, která Zlatého ka-
nára získala, před ní to dokázala Jana Novot-
ná, čtyřnásobná držitelka hlavní ceny z let 1994 
– 1996 a 1998. Poprvé se Kvitová představila 
na kanářím pódiu v roce 2006 jako Talent roku,  
o rok později si šla Petra podruhé pro stejnou 
trofej, v roce 2008 získala cenu za Postup na 
žebříčku WTA, tehdy postoupila ze 158. místa 
WTA na 44. příčku. Loni Petra vyhrála dvě tro-
feje – stala se nejlepší českou tenistou a opět 
byl oceněn i její postup na žebříčku WTA, ze 62. 
příčky WTA se posunula na 34. místo.

Berdych se mohl v případě zisku nejprestižněj-
ší trofeje se šesti Zlatými kanáry vyrovnat Jiřímu 
Novákovi, ten anketě kraloval v letech 1999 – 
2004. Sedmý hráč světa Tomáš Berdych vyhrál 
kategorii Nejlepší český tenista, i jeho jméno 
bylo na všech hlasovacích lístcích. Tomáš Ber-
dych se v anketě objevuje od roku 1999, teh-
dy byl vyhlášen Talentem roku a v roce 2001 si 
šel pro stejné ocenění podruhé. Šest let po pre-
miérovém Talentu roku vyhrál v roce 2005 Zla-
tého kanára, po Karlu Nováčkovi, Petru Kordo-
vi, Janě Novotné a Jiřím Novákovi se stal nej-
mladším držitelem nejprestižnější trofeje v histo-
rii. V létech 2003 a 2004 získal cennou trofej za 
kvalitativní skok na ATP. V sezonach 2005 – 2008 
vévodil anketě a byl samozřejmě i nejlepším 
mužem českého tenisu. Zlatého kanára 2009 
získal za finále DC tým, jehož byl oporou, v roce 
2010 si šel Berdych opět pro nejprestižnější trofej, 
navíc v letech 2009 – 2010 byl spolu s Radkem 
Štěpánkem nejlepším deblovým párem roku. 

Pro mnohé byla ve výsledcích ankety velkým 
překvapením kategorie Postup na žebříčku 
WTA, počty hlasů jasně potvrzovaly, že ji pře-
svědčivě vyhrála Petra Cetkovská před Pet-
rou Kvitovou. Co tomu říkala Petra Cetkovská? 
„Z vítězství v kategorii Postup na žebříčku WTA 
mám samozřejmě radost, těší mě, že jsem do-
stala tolik hlasů, ale stejně si myslím, že měla 

vyhrát Petra. Dostala se z 34. místa na druhé  
a to je určitě lepší postup než ten můj, ze 140. 
místa na 31. příčku,“ hodnotila své umístění 
v anketě Petra Cetkovská. „I když na druhé stra-
ně moje cesta nahoru taky nebyla jednoduchá, 
sama dobře vím, co mě to stálo sil. Pořád si však 
myslím, že tato trofej měla patřit Petře.“ Jak hod-
notil úspěch Petry Cetkovské Miroslav Černo-
šek? „Petra předvedla opravdu krásný návrat 
mezi nejlepší, vím, že to mnozí nečekali, nevě-
řili, že by se jí to ještě mohlo podařit. Ona sama 
ale dobře ví, jak je to těžké a složité. Za všech-
ny její výsledky bych připomenul turnaj v New  
Haven v druhé polovině srpna, během týdne 
porazila tři hráčky světové desítky A. Radwan-
skou, Bartoliovou, Číňanku Li Na. Petra jde svou 
vlastní cestou, žije v Paříži, moc jí fandím, koneč-
ně má naše prostějovské kořeny.“ Petra se po-
prvé představila na kanářím pódiu v roce 1999, 
v hotelu Hilton si šla pro trofej Talent roku spolu 
s Tomášem Berdychem. 

Za devatenáct let konání ankety neměl Pros-
tějov pouze jednou zastoupení mezi oceně-
nými Talent roku, v roce 2000 vyhráli Ivo Minář  
(I. ČLTK Praha) a Barbora Strýcová (TK Slavia PU 
Plzeň). „Považovali jsme tuto kategorii vždy za 
velmi prestižní,“ opakuje šéf prostějovského te-
nisu Miroslav Černošek. „Myslím si, že je jasným 
měřítkem perspektivy tenisového klubu. Samo-
zřejmě, může být někde juniorská hvězda, kte-
rá předčí ostatní, ale za našimi oceněnými byly 
i týmové tituly. Ty jednoznačně dokazují sílu. Po-
tvrzuje to, že máme dobré vyhledávače talentů, 
trenéry, výborné podmínky pro výchovu talentů. 
Máme dobrý cit – objevit talent a hlavně – umí-
me se mu věnovat.“

V kategorii Talent roku 2011 dostali nejvíce hla-
sů Patrik Rikl (TK Sparta Praha) a Barbora Krej-
číková (TK AGROFERT Prostějov). Ta je v Pro-
stějově moc spokojená. „Trénovala jsem už 
i s Petrou Kvitovou, je to můj velký vzor.“ Kterých 
svých úspěchů si zatím Barbora nejvíce pova-
žuje? „Moc mě potěšil Wimbledon, kde jsem se 
mezi juniorkami dostala do druhého kola v sin-
glu a do semifinále v deblu. Velkou radost mi 
udělal také titul ze čtyřhry na Pardubické juni-
orce, tam jsem navíc při své premiéře hrála i se-
mifinále dvouhry. Z ženských turnajů mi nejlíp vy-
šel chorvatský Osijek, kde se mi podařilo vyhrát 
debl a probojovat se do finále dvouhry. Z ko-
lektivních úspěchů musím zmínit první místa na 
Winter Cupu i Summer Cupu do 16 let a bronz  
z mistrovství světa téže věkové kategorie s čes-
kým nároďákem, podílela jsem se též na titulu 
dorostu Prostějova v mistrovství republiky druž-
stev. Po přestupu z Ivančic do Prostějova jsem 
začala mnohem víc trénovat, mám v nejlep-
ším českém klubu vynikající podmínky k přípra-
vě, včetně dokonalého zázemí, potkávám zde 
špičkové světové hráče i hráčky a to mi dává  
velkou motivaci.“

A jak hodnotil anketní výsledky šéf českého te-
nisu Ivo Kaderka? „Anketa Zlatý kanár je prav-
divé zrcadlo českého tenisu a také potvrzením 
– jak se český tenis ohromně rozvíjí, jakou měl 

Přehled vítězů  
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 - český daviscu-

pový tým

2010 - Tomáš Berdych

2011 - Petra Kvitová
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v roce 2011 fantastickou sezonu. Ano, má nej-
lepší vítěze ve své historii! Petra Kvitová se sta-
la podle ITF tenistkou roku, zcela přesvědčivě 
vyhrála i českou anketu a to jen potvrzuje, že 
zrcadlo Zlatého kanára je nastaveno opravdu 
spravedlivě. Nejlepší deblistka světa podle ITF 
Květa Peschkeová kralovala své kategorii zá-
konitě také doma. Prostě, pro mě je to úžasné, 
mám velkou radost, že svět uznal kvality obou 
tenistek a je to jen dobře. A když jsme u oceně-
ní Mezinárodní tenisové federace, tak Jiří Vese-
lý je světovou juniorskou jedničkou! Tomáš Ber-
dych se – pevně tomu věřím – nadlouho usa-
dil ve světové desítce, v posledních letech kra-
loval anketě Zlatý kanár, poprvé si šel pro nej-
vyšší trofej v roce 2005. Rád bych ale připome-
nul, že v roce 1999 byl spolu s Petrou Cetkovskou 
Talentem roku, v roce 2001 dostal toto oceně-
ní znovu, šel po cestě, která ho dovedla až do 
úplné špičky.“ Prezident ČTS zavzpomínal i na 
své začátky v roli prvního muže českého tenisu. 

„Petra Cetkovská si kanáří trofej za Postup na 
žebříčku opravdu zaslouží, pamatuji si, jak 
v roce 1998 spolu s Birnerovou a Tichou vyhrá-
la MS do 14 let v Nagoji. Byl jsem tehdy krátce 
ve funkci tenisového prezidenta, vítal jsem zlaté  
juniorky na Ruzyňském letišti a vždycky jsem věřil, 
že se Petra jednou prosadí. Neměla to jednodu-
ché, šla svou cestou, musela překonávat hodně 
překážek, co však oceňuji, vždycky v sobě našla 
sílu a je mezi nejlepšími. Talenti roku Rikl a Krej-
číková? Přál bych jim, aby se vydali stejnou ces-
tou jako jejich předchůdci, kteří dnes přebíra-
jí hlavní trofeje.“ 

Jaká si vedly v 19. ročníku ankety Zlatý kanár 
české kluby? TK AGROFERT Prostějov získal pět 
trofejí, TK Sparta Praha dvě, TK NERIDÉ a TK Pre-
color Plus Přerov jednu trofej, v nejlepším deb-
lovém páru roku jsou zastoupeny kluby I. ČLTK  
a TK NERIDÉ a ve vítězném týmu Fed Cupu v se-
zoně 2011 nastoupily po dvou hráčkách z klu-
bů TK AGROFERT Prostějov a I. ČLTK Praha, jed-
na hráčka byla z TK NERIDÉ a TK Sparta Praha.

Zlatý kanár 2011: Petra Kvitová (TK AGROFERT Prostějov)

Nejlepší český hráč: Tomáš Berdych (TK AGROFERT Prostějov), 

Nejlepší česká hráčka: Petra Kvitová (TK AGROFERT Prostějov), 

Postup na žebříčku ATP: Lukáš Rosol (TK Precolor Plus Přerov), 

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

Talent roku – chlapci: Patrik Rikl (TK Sparta Praha),

Talent roku – dívky: Barbora Krejčíková (TK AGROFERT Prostějov), 

Deblista roku: František Čermák (TK Sparta Praha), 

Deblistka roku: Květa Peschkeová (TK NERIDÉ), 

Deblový pár roku: Lucie Hradecká, Andrea Hlaváčková (I. ČLTK Praha, TK NERIDÉ), 

Tým roku: Fed Cup – Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Lucie Hradecká, Květa 

Peschkeová, Iveta Benešová (I. ČLTK Praha), Barbora Záhlavová-Strýcová  

(TK Sparta Praha), nehrající kapitán Petr Pála,  

Nejlepší tenista na vozíčku: Miroslav Brychta (Centrum tenisu na vozíku, Brno)
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Černošek pokřtil galerii

CaFÉ BaR

Tomáš Bím, Miroslav Černošek a hvězda evropského komiksu Jozef Gertli Danglár při otevření galerie a první vernisáže výstavy
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Když jdete v Dobřichovicích ulicí 5. května musíte 
se v Galerii Café Bar Tomáše Bíma zastavit. Prostě 
to nejde jen tak projít kolem… Vedle jasně modré-
ho proskleného vstupu je na venkovní zdi velký ba-
revný poutač a dovnitř vás pozvou jeho obrazy. Pří-
mo z ulice se vstupuje i do vedlejšího baru, vymalo-
vaného pěknou tlumenou bímovskou červení, jed-
nu stěnu tvoří veliká koláž Tomáše Bíma – s jeho po-
hledem na slavná léta šedesátá. „Snad jsem tam na 
nic a na nikoho nezapomněl,“ říká Bím. Kdo si pro-
hlédne Bímovu historii let šedesátých, najde tam  
i portrét Miroslava Černoška. „Mirka jsem tam pros-
tě musel dát, rozumí kumštu a hlavně si ho umí užít. 
Pamatuji si, jak jsme byli loni v březnu v New Yorku 
v centru Manhattanu v nové galerii MoMa, v Muzeu 
moderního umění, byl tam k vidění Van Gogh, Picas-
so, Dalí, Warhol, Gauguin, Monet, Matisse, Pollock, 
Wyeth či Ernst, chodili jsme kolem těch obrazů a pak 

jsme seděli v kavárně u Rockefeller Centra, dívali 
se jak nadšenci krasobruslí pod sochou Prométhea  
a Mirek pro nás objednal – grappu. Pili jsme první, 
pak druhou a před třetí řekl – pánové, udělat ta-
kovouhle kořalku, to musí být taky ohromnej kumšt.  
A v duchu se asi myšlenkami vracel k těm fantas-
tickým obrazům, co jsme předtím viděli. Jak říkám,  
Mirek umí žít a rozumí kumštu v každé podobě…“ 

A právě Miroslav Černošek na konci září nejen ote-
vřel výstavu hvězdy evropského komiksu, slovenské-
ho malíře Jozefa Gertli Danglára, ale hlavně pokřtil 
novou Bímovu galerii. Už toho spolu s Bímem otevře-
li a zahájili hodně. V prosinci 1999, kousek pod hra-
dem Karlštejn pokřtil Mirek Černošek knihu Tomá-
še Bíma II. inventura, předtím už byl mezi těmi, kte-
ří otevírali v Galerii Vltavín výstavu k Bímovým pa-
desátinám. Tehdy už třetí rok, od léta 1994 prováze-
ly jeho litografie CENTROTEX Challenger, plakát 

a všechny turnajové tiskoviny zdobily jeho tenisové 
motivy. „Vím o Tomášovi, že miloval starou Štvanici, 
vysedával v místním baru a k ránu se bavíval s Jirkou 
Hřebcem o tom, kudy by se měl ubírat svět. To mu ne-
beru. I my na Hané si po několika režných mnohdy 
myslíme, že se bude zeměkoule točit podle nás. Jed-
nou jsem ho viděl, jak u nás bloudí po časných ran-
ních kurtech, ve tváři měl zvláštní výraz spokojenos-
ti. Já tehdy taky toho moc nenaspal, ale on se díval 
na ranní antuku úplně jinak než já. Když jsem teh-
dy přivřel oči, tak jsem toužebně viděl postel s dob-
ře vypnutým prostěradlem, kdežto on v duze ranního 
antukového kropení jakoby hledal tenisové legendy  
v dlouhých bílých kalhotách, pro které byla na prv-
ním místě džentlmenská radost a žádné zběsilé 
tie-breaky. To jsem mu prostě nebral, třebaže můj 
tenis už byl v té době především o sponzorských 
smlouvách, titulech a nezbytných profesionálních  

žebříčcích. Pak k nám přijel na výstavu plakátů  
Alfonse Muchy, dlouho si vyprávěl s Honzou Kukalem 
o kumštu a říkal o Ivanovi Lendlovi, který byl garan-
tem naší výstavy, že to musí být obrovský frajer, když 
si mezi grandslamovými tituly našel čas na budová-
ní nádherné plakátové sbírky,“ říká Mirek Černošek. 
„Od té doby byl Tomáš v Prostějově mockrát, jeho 
obrazy zdobí i tenisovou Spartu, jeho obraz si odvez-
la i největší světová atletická hvězda Usian Bolt. Je to 
kamarád, už patří k Prostějovu.“

„Jsem rád, že mi Mirek pokřtil Galerii, vážím si toho. 
Konečně, bez něj by ani nevznikla. Při té slavnosti 
jsem mu za to zapomněl před všemi poděkovat, ale 
je to napsané v malém rámečku v rohu Galerie. Tak 
snad si to tam Mirek přečetl,“ dodává Tomáš Bím.

Je to už hodně dlouho, byl jsem u Tomáše na ná-
vštěvě. Pod stolem polehávali dva nádherní labra-
doři a on si posteskl, že mu doktoři zakazují připíjet si 
s druhými na zdraví. A když šel dělat kafe, které prý 
taky moc nesmí, udělal jsem pár kroků a zůstal stát 
vprostřed jeho ateliéru. Ze zdí ke mně z barevných 
krajin přicházely kouzelné tenisové příběhy, v du-
chu jsem se procházel po nádherných golfových 
greenech či vystupoval ze starého buika na ame-
rické longway. Za vším bylo strašně práce. Pak jsem 
uslyšel jeho kroky, a když jsem mu jen tak mezi řečí 
řekl, že už toho namaloval strašně moc, jen přidal, 
že všechno je o práci. Ano, práce je jediná děv-
ka, která nás neopustí, říká. A on, když stojí ve svém  
ateliéru, má vždycky pravdu…

Miroslav Černošek, 1998

Co napsala o nové ga-
lerii Tomáše Bíma aka-
demická malířka Dana 
Puchnarová? „Dobřicho-
vice se dočkaly důstoj-
ného a přitom nekon-
venčního společenské-
ho centra, které je na vy-
soké úrovni podobných 
výstavních síní s kavár-
nami v Evropě. Všechny 
prostory zde nesou pe-
čeť autorského rukopisu 
umělce. Barevnost, zaří-
zení i obsah, smysl a cíl 
Galerie Café baru na-
vrhoval sám Tomáš Bím 
tak, že návštěvník je pří-
mo vtažen do okouzlují-
cí atmosféry jeho světa 
již při vstupu. Hlavní klu-
bová místnost kavárny je 
vyzdobena jeho velkými, 
sytě barevnými olejovými 
obrazy ve stylu pověst-
ného „magického realis-
mu“, vedle zářivých gra-
fických listů na protější 
stěně je pak návštěvní-
kům k dispozici další pře-
kvapení - knihovna, plná 
inspiračních zdrojů ne-
jen z oborů výtvarného 
umění, ale i současné fi-
losofie, poesie a krásné 
literatury.“ 

Tomáš Bím a Martin Kocourek
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Jaká byla má první setkání s Prostějovem? 
„upřímná, přátelská, s Mirkem Černoškem a Fran-
tou Mackem jsme se seznámili už v Praze, a když 
jsem přijel do Prostějova, hned jsem poznal, že 
jsem mezi svými. Jsou to kamarádi, takových, 
jako jsou oni, moc nemám. Musím ale podo-
tknout, že jsem proti nim byl z trochu jiného těs-
ta. Zatímco oni byli nadšeni nejprudším servisem  
a nekonečnými výměnami, já hledal v tenise  
i připomenutí minulých časů. Když se procházím 
jejich krásným areálem a přivřu oči, tak v duchu 
vidím sváteční tenisty, kteří na Štvanici hrávali po 
ránu jen a jen pro radost. Zdálky jsem slyšel ště-
kat Puňtu pana Součka, toho bájného správce 
ze staré Štvanice, který seděl na dřevěné tribuně 
na krajní sedačce a když pán na empajru vykři-
kl – prosím, obnovte základní čáry, tak pan Sou-
ček vyskočil a běžel s metličkou na kurt. Nemohu 
zapomenout, jak pan doktor stával na kraji baru 
ve staré štvanické klubovně, my jsme už s Jirkou 
Hřebcem vykřikovali, že se svět bez nás neobejde 
a pan Souček se na nás díval moudrýma oči-
ma a myslel si něco o prdeli. Pan Souček už za-
metá lajny na nebeských kurtech a na empajru 
tam nahoře píská Tonda Bubeník svůj nebeský 
Wimbledon, protože se do Londýna na ten po-
zemský jako hlavní rozhodčí nikdy nedostal. Ně-
kdy se v baru na Štvanici taky mihnul pan Kodeš, 
wimbledonský šampión, s tím jsem si ale moc 
nerozuměl, protože on uměl tenis a já chtěl umět 
malovat a v názorech na cenu kumštu jsme se 
nikdy nesešli.“ 

Tomáš Bím, 1998



TK Prostějov si v roce 1996 zcela jasně upevnil pozici nejlepšího čes-
kého klubu. Zajímavé a přesvědčivé bylo i jeho postavení na mlá-
dežnických žebříčcích roku 1996. Ve 14 kategoriích obsadil TK Pros-
tějov deset prvních míst, o zbývající čtyři místa se podělili – v katego-
rii ročníku 1979 Hübnerová (I. ČLTK), 1980 Schönfeldová (Slavia IPS), 
1983 Novák (Karviná) a 1984 Železný (Sparta Praha). Na mistrovství Ev-
ropy jednotlivců do 14 let byla Novotníková třetí, do 16 let se Vik pro-
bojoval až do finále, stejně jako Tabara v kategorii do 18 let a podí-
lel se na titulu v deblu. V soutěži družstev se na ME do 14 let prosadi-
ly Raimrová s Novotníkovou a v Galeově poháru skončil tým, ve kte-
rém hrál Tabara, ve finále. Ročníku 1979 kraloval Tabara, 1980 Vik, 1981 
Levinský, 1983 Mašík, v ročníku 1985 byl nejlepší na žebříčku Vejmel-
ka, Berdych druhý. Cetkovská byla první v ročníku 1985, mezi dívkami 
ročníku 1982 vévodila Raimrová, v ročníku 1984 Tichá. „Těší nás, že se 
hráči a hráčky, kteří jsou členy našeho klubu, prosazují ve světě. Jana  
Novotná se probojovala na třetí místo na světě, Martina Hingisová, ob-
rovská naděje světového tenisu, skončila těsně za ní. Jirka Novák byl  
v průběhu sezóny už na 31. místě ATP, Petra Langrová se vrátila do stov-
ky a byla na 77. místě WTA. Jsme hrdi na naše juniory – Tabara je prv-
ním juniorem světa v ročníku 1979, Vik druhý mezi mladými v ročníku 
1980, ve stejném ročníku skončila v deblu Paštiková na druhém mís-

tě. Mrzely nás však prohry mládežnických týmů na republikových mi-
strovstvích. Mladší žáci prohráli ve finále s I. ČLTK, dorost v semifinále  
s Přerovem, i když byl náš tým velmi oslaben o Michala Tabaru,“ říkal 
na konci roku 1996 Ing. Milan Matzenauer.

Prostějov měl také premiéru na olympijských hrách v Atlantě 1996. 
Jiří Novák prohrál s Furlanem v prvním kole, ve čtyřhře spolu s Vac-
kem podlehli páru Broad, Henman, který si nakonec odvezl z Atlan-
ty stříbro. „Byl jsem šťastný, když jsem byl nominován na olympijské hry. 
Byl to pro mě obrovský zážitek, já tyhle kolektivní věci moc prožívám, 
byla tam fantastická atmosféra,“ říkal Novák po návratu z Atlanty. 
O české medaile se zasloužily ženy, Novotná se Sukovou byly stříbrné, 
prohrály ve finále s americkým párem Mary Joe Fernándezová, Jana 

Novotná byla bronzová, v semifinále nestačila na Španělku Sánche-
zovou-Vicariovou. Dvouhru vyhráli Američané Agassi a Davenportová. 

Ne všichni však tleskali prostějovským úspěchům. Najednou tu byl 
klub, který přišel s něčím novým. Společnost TENISKomerc, která byla 
prezentována jako obchodně-komerční firma v oblasti tenisu, měla 
roční obrat kolem 50 miliónů Kč, proti 38 miliónům v roce 1995. Na tu 
dobu to byly opravdu velké peníze. Každý, kdo se pohyboval v této 
oblasti podnikání, potvrdil, že nebylo jednoduché tyhle prostředky za-
jistit. Navíc v tomto regionu do té doby jednoznačně kraloval na teni-
sové scéně Přerov a objevil se soupeř, se kterým se nepočítalo. Mno-
zí kritizovali snahu Prostějovských, že si smluvně zavázali naše nejlep-
ší hráče, ale získat Novotnou, Hingisovou či Nováčka vyžadovalo ved-
le finančních prostředků i kus diplomacie. I vztah k pozdější světové 
jedničce Martině Hingisové byl od začátku postaven na upřímných  
a přátelských základech. „Do Prostějova jezdím ráda, máme tu vynika-
jící podmínky k tréninku a hlavně – jsou tu dobří, obětaví lidé,“ říkáva-
la Martina. Těžko se dá přepokládat, jak by se vyvíjel další vztah Mar-
tiny Hingisové a hlavně její maminky k České republice, nebýt nafouk-
nuté aféry kolem občanského průkazu. Třeba by při fedcupových  
zápasech seděla Melanie Molitorová na druhé straně dvorce 

a Martina by hrála v jiném drezu. Všechno jsou to samozřejmě jen  
a jen kalkulace, ale i ty mají v životě své místo... Prostějovští nepřijali  
tehdejší rozhodnutí VV ČTS lehce, měli a stále mají v sobě pocit 
křivdy. „Jedinou zkušeností z téhle kauzy je – že jsme pocítili nepří-
zeň „mocných“. Znovu jsme na vlastní kůži poznali, že ne všichni do-
kážou ocenit – co se nám podařilo a spíše jsme se setkali s opa-
kem – se závistí.“ Tak hodnotil události kolem závěru extraligy šéfma-
nažer dr. Černošek. Chvíli se zdálo, že TENISKomerc požádá o revi-
zi rozhodnutí výkonného výboru ČTS, obrátí se na civilní soud, mož-
né odvolání proti výroku sportovně-technické komise bylo zpra-
cováno prestižní pražskou advokátní kanceláří. Nakonec k odvo-
lání nedošlo. „Nebylo by to dobré vůči sponzorům, kteří podporovali 

„Dobře si ale uvědomujeme, že spojení s vynikajícími obchodními partnery nás 
zákonitě nutí k ještě lepší kvalitě, v žádném případě se nespokojí s průměrnou 
nabídkou. Vážíme si každého, kdo se točí kolem prostějovského tenisu, kdo 
nám chce pomoci.“

Milan Matzenauer, 1996

HISTORIE

Prostějov se usadil na špici
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a podporují tuto soutěž,“ znělo z Prostějova. „Navíc jsme vnitřně cíti-
li, že stanovisko těch, kteří nám nepřáli a hlavně záviděli, bylo hod-
ně kategorické a nepřející.“ Mohlo by se zdát, že tahle nepříjem-
ná záležitost ovlivní i vztah Martiny k prostějovskému klubu, rozhod-
ně jí nepřidalo, že se její jméno mockrát objevovalo v souvislosti  
s touto kauzou, ale ten vztah byl opravdu hodně pevný. Martina využí-
vala každé volné chvíle, aby zajela do Rožnova, trénovala v Prostějo-
vě či seděla v hledišti na vsetínské hokejové extralize. 

Konal se také I. ročník turnaje Parlament Open, ten přivedl do Pros-
tějova zajímavé osobnosti české politiky, byznysu a zábavy. Při té pří-
ležitosti se také natáčel pořad Věčná hra a půldruhé hodiny televiz-
ní zábavy pak bylo vyhodnoceno jako nejsledovanější letní pořad na 
ČT 1. Velký zájem byl i o JAGR Show, stadión byl absolutně vyprodaný  
a a na tenisovou exhibici nejznámějších hokejových hvězd NHL při-
šlo 1 500 diváků. Prostějovští pokračovali ve spolupráci s E.S.T.A a RmS 
Wien při pořádání tenisových kempů, přivítali příchod nových ob-
chodních partnerů „Dobře si uvědomujeme, že spojení s vynikající-
mi obchodními partnery nás zákonitě nutí k ještě lepší kvalitě, v žád-
ném případě se nespokojí s průměrnou nabídkou. Vážíme si každého, 
kdo se točí kolem prostějovského tenisu, kdo nám chce pomoci. Vel-
korysosti velkých obchodních partnerů, stejně jako těch menších, kte-
ří nám přispívají se stejnou upřímností,“ konstatoval na konci roku 1996 
ing. Milan Matzenauer. Třináctého ledna 1997 žádá TK Prostějov Čes-
ký tenisový svaz o zaregistrování změny názvu klubu na TK SEZOOZ 
Prostějov a byla založena akciová společnost TK Prostějov.

Zvláštní začátek sezóny měl Jiří Novák. V první únorový týden hrál náš 
daviscupový tým utkání prvního kola proti Indii, pro většinu expertů 
jsme byli jasnými favority, ale na antuce v příbramské hale se roz-
hodovalo až v poslední dvouhře. Novák podlehl v první den Paeso-
vi, díky bodu Petra Kordy to bylo 1:1, pak Damm a Kordou neuspěli  
v deblu, Korda srovnal na 2:2 a osud zápasu měl v rukou Novák. Nad 
Bhúpathím vyhrál jasně ve třech setech a Česká republika postoupi-
la do čtvrtfinále proti Austrálii v Adelaide. Pak Novák odletěl do Du-
baje a prohrál až v semifinále s Ivaniševičem, když v prvním kole sko-
čil na jeho raketě Moya a ve čtvrtfinále Krajicek. V jednom týdnu po-
razil dva hráče první světové desítky, navíc sehrál vyrovnanou partii  
o postup do finále s Ivaniševičem. „Turnaj v Dubai považuji ve své kari-
éře za hodně důležitý, potvrdil jsem si, že mohu hrát opravdu s každým 
a že rozhoduje jen málo a mohu být úspěšný.“ 

Utkáním s Indií se rozloučil s Davisovým pohárem Petr Korda. Bylo mu 
devětadvacet a chtěl o svých budoucích tenisových letech přemýš-
let přece jen trochu jinak. Strávil v týmu devět let a stále věřil, že se ješ-
tě může vrátit mezi nejlepší na světě. A když mluvil o konkurenci, ne-
opomenul připomenout, že je v desítce stále řidší vzduch. „Pátý jsem 
byl před více než pěti lety... Byl jsem mladý a hodně věcí jsem bral ji-
nak. Nerad bych ale říkal, že už všechno vím a že mě už nic nemů-

že překvapit. Tenis je pořád jinačí. Jiné je ale i to, že jsem na mnoha  
turnajích třeba ve druhém kole už nejstarším hráčem. Zatím mě to ale  
nijak netrápí a věřím, že jsem ještě neřekl poslední slovo.“ Petr Korda 
přes Plzeň přestoupil do Prostějova, kde našel ideální tenisové prostředí.  
„V Prostějově jsem byl vždycky moc spokojený, lidé kolem Černoška od 
začátku nasadili vysokou laťku a brzy byli hodně daleko před ostatní-
mi.“ Začaly ho napadat myšlenky na odchod z tenisové scény? „Nej-
horší období mě teprve čeká, chvíle – kdy bych měl odejít z velkého 
tenisu. Je strašně těžké poznat, kdy už nemůžete jít nahoru a kdy se jen 
trápíte. Pak se těm, kteří to odhadnout nedokážou, může stát, že vypa-
dají směšně, že jsou na okruhu jako kašpaři a ztratí to, co ve svých nej-
lepších letech těžce získávali. Stále však cítím, že mám v sobě náboj, 
který mě tlačí dopředu, a chci ještě něco velkého dokázat. Samozřej-
mě, rád bych se znovu dostal do dvacítky, ale už to není hlavní mot-
to mého tenisového života.“ Přiznejme si, moc expertů už s jeho návra-
tem do špičky nepočítalo...

Jiří Novák byl samozřejmě nominován k daviscupovému duelu do 
Austrálie, tam už ale nenastoupil a po návratu domů byl rychle odve-
zen do nemocnice. Přitom v Austrálii měl poprvé šanci hrát jako rov-
nocenný člen týmu Davisova poháru, nenastupoval by v roli náhrad-
níka, který čeká buď na zranění či rozhodnutý stav. „Bral jsem to teh-
dy tak trochu jako ránu pod pás. Osud si se mnou zahrál... Cestoval 
jsem přes celou zeměkouli, abych si tam lehl na pokoj. Den před zá-
pasem jsem měl skoro čtyřicetistupňové horečky, byl jsem malátný, ne-
mohl jsem se pořádně pohnout. Věděl jsem, že nenastoupím a bylo 
mi líto, že jsem z pozice týmové jedničky či dvojky nemohl na kurt. Mr-
zelo mě to, navíc jsem si v té chvíli neuvědomoval, že můj zdravotní 
stav je mnohem složitější, než si všichni kolem mě v té době mysleli.“ 
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Jiří Novák ležel v nemocnici a přišly chvíle, kdy už na tenis nemyslel. 
„Najednou se vám zdá svět úplně jinačí, nemáte na tenis vůbec po-
myšlení, a co vám dříve připadalo moc a moc důležité, už vidíte v ji-
ném světle. Věřte, najednou jsem se začal dívat na tenis jako na něja-
kého koníčka, kterému jsem se nějaký čas věnoval a myslel jsem pře-
devším na to, abych vyšel z nemocnice zdravý a mohl normálně žít. 
Zdraví je opravdu v životě to nejdůležitější a když najednou o něj při-
cházíte, připouštíte si, že by že byste o něj mohli přijít, tak větu o dů-
ležitosti zdraví hned přestanete považovat za otřepanou frázi...“ Jiří 
Novák se pak poprvé po nemoci představil až na prostějovském  
turnaji Centrotex Challenger.

Nokia Cup 97 se hrál už bez Martiny Hingisové, tahle kategorie turna-
je byla pro ni už přece jen málo, ve stejné době musela hrát v Tokiu.  
Nokia Cup se však rozhodně zapsal do jejího sportovního dospívání 

a určitě ji pomáhal otevírat dveře do tenisového světa... Do Prostějo-
va se opět sjela vynikající konkurence, turnaj měl dotaci 50 000 USD,  
první čtyři nasazené byly do dvacítky na WTA – Habšudová (11.), 
Wiesnerová (15.), Paulusová (17.) a Malejevová (19.). Navíc přijela do 

Prostějova kromě Novotné a Sukové celá česká reprezentace. „Mám 
ráda atmosféru tohoto turnaje, cítím se tu opravdu skvěle a navíc se 
mi v Prostějově, kromě loňského roku, i dařilo,“ říkala na Hané Karina 
Habšudová, která byla také největší favoritkou turnaje, a to se potvr-
dilo. Ale i z poražené Paulusové, která byla už loni spolu s Martinou 
Hingisovou největší hvězdou Nokia Cupu, vyzařovala spokojenost. 
„Máme radost, že se v Prostějově sešla vynikající konkurence. Byli jsme 
spokojeni s organizací, celá akce měla vynikající kvalitu,“ říkal před 
koncem turnaje Jukka Honkanen, výkonný ředitel Nokia Telecommu-
nications Česká a Slovenská republika a ředitel firmy Nokia Telecom-
munications pro střední Evropu. Mac Almann, výkonný ředitel EURO-
TEL Praha, byl s turnajem také spokojený. „Přesvědčil jsem se, že Pros-
tějov je centrem tenisu a rozhodně chceme v začaté spolupráci po-
kračovat,“ řekl Mac Almann na tiskové konferenci. V roli generální-

ho sponzora byl vedle firmy EurotelL Praha i RV Capital Invest. Na prv-
ní velké akci v českém tenise se představila firma WILSON, rozhodčí  
a sběrače oblékl Jitex Písek. Připomeňme, že na Nokia Cup přijelo 
skoro čtyřicet zástupců médií... „Nokia Cup má už svou tradici a vě-
řím, že zásluhou hlavního sponzora a dokonalých prostějovských po-
řadatelů bude patřit k nejvyhledávanějším,“ tvrdil v Prostějově Jan Ku-
kal, který se svou pečlivou prací v zákulisí ženského tenisu zasloužil  
o kvalitní obsazení. Čtvrtému ročníku Nokia Cupu chybělo jen jedno 
jediné – Martina Hingisová, která startovala na všech předchozích 
ročnících. Ta už se ale na jiných turnajích vydala na cestu grandsla-
movými tituly. 

Centrotex Challenger 97' se hrál ve druhém týdnu Roland Garros  
a do té doby nejpřekvapivější French Open tenisové historie nedo-
volil některým novým hvězdám přijet na prostějovský turnaj. „Tohle 
nemělo s challengerem moc společného. Bylo tu hodně výborných 
hráčů, dobré peníze a dost bodů. Byl to dobrý týden,“ řekl jakoby za 
všechny první nasazený Bohdan Ulihrach, který prohrál v prvním týd-
nu Roland Garros a mohl se objevit na Hané. Cut off, tedy žebříčko-
vé umístění posledního nominovaného hráče, bylo 108., v tomhle Pro-
stějov předběhl pražský Peagas Czech Open... Znovu byla znát filozo-
fie prostějovských organizátorů, kteří dobře věděli, že finanční dotace 
125 000 USD nedělá z turnaje finanční galapodnik, ale dokonalé ma-
nažérské zvládnutí tenisového zákulisí opět jasně vyneslo Centrotex  
Challenger mezi nejlepší podniky téhle kategorie. Navíc byl turnaj už 

„Byl jsem šťastný, když jsem byl nominován na olympijské hry. Byl to pro mě obrov-
ský zážitek, já tyhle kolektivní věci moc prožívám, byla tam fantastická atmosféra.“ 

Jiří Novák po návratu z OH v Atlantě, 1996

HISTORIE

Melanie Molitorová a Jan Kukal
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tradičně vyzdoben kvalitními doprovodnými akcemi. „Když jsme před 
časem s našimi hlavními partnery Centrotexem a Živnostenskou ban-
kou budovali filozofii tohoto challengeru, šlo nám vedle kvalitního teni-
su i o to, aby se turnaj stal také místem zajímavých obchodních setká-
ní,“ říkal po turnaji generální manažer TENISKomerc Miroslav Černo-
šek. Za kvalitu mohla především dokonalá turnajová předehra v po-
dání šéfů Černoška a Kukala. V Prostějově se podle přihlášek měli ob-
jevit – pařížský šampión Gustavo Kuerten, Magnus Norman, ten však 
porazil na Roland Garros Samprase a Rosetta, Blanco se dostal do 
čtvrtfinále, v případě pařížského vyřazení byl připravený přijet do Pro-
stějova i Korda... To by pak byl vítěz Paříže Kuerten až šestým nasa-
zeným! „Měli jsme opravdu dobrou ruku ve výběru hráčů pro náš tur-
naj,“ říkal v Prostějově Jan Kukal. „V žádném případě nepovažujeme 
za prohru, že nám někteří na Centrotex Challenger nepřijeli, protože 
předvedli vynikající výkon v Paříži. Nebereme to jako smůlu, ale jako 
důkaz, že jsme ukázali ve správný okamžik na správné hráče. Navíc 
byly připraveny smlouvy a volné karty pro Brugueru, Berasateguiho, 
Gustaffsona, Alberto Costu či Mantilu, v úvahu ještě připadali Pioline, 
Gumy a Tillström.“ Výborné výsledky většiny vybraných hráčů na dru-
hém grandslamovém turnaji dokázaly, jak dobře Černošek s Kukalem 
vybírali. A to se ještě dlouho dopředu licitovalo o účasti finalisty Aus-
tralian Open Carlose Moyi, který vypadl v Paříži ve druhém kole, ale  
v době uzávěrky přihlášek byl Moya na desátém místě světového 
žebříčku a pravidla ATP účast hráčům z Top Ten nedovolují. Prvním 
nasazeným byl Bohdan Ulihrach (27. ATP.), dvojku měl Clavet, troj-
ku výborný Slovák Dominik Hrbatý a čtyřku Jirka Novák. Na Hanou  

přijelo dvanáct hráčů z první stovky, vedle nich startovali v Prostějo-
vě ještě čtyři hráči těsně za stovkou - Spadea - 101., Golmard 102., 
Fredriksson 104. a Pescariu 108. Divoké karty dali pořadatelé Ulihra-
chovi, Španělu Clavetovi, domácí naději Tabarovi, tu čtvrtou nevyuži-
li. Je ale třeba připomenout, že ji pořadatelé drželi do poslední chvíle 
pro Brazilce Kuertena, ten však v dohrávce porazil Medvěděva a pak  
vítězně dokráčel k pařížskému trůnu.

Pro Jiřího Nováka byl zase start na Centrotex Challengeru návratem 
po dvou měsících tenisového půstu, kdy jeho organismus zápasil s ne-
příjemným virem. „Věřím, že s kvalitními zápasy přijde i ztracená fyzic-
ká kondice a že se opět dostanu tam, kde jsem byl,“ říkal nejlepší pros-
tějovský hráč po prohře ve druhém kole s Gaudenzim. Michal Tabara 

opět předvedl na challengeru dobrý výkon, jakoby chtěl potvrdit, že 
divokou kartu dostal naprosto zaslouženě. Že však v prvním kole pře-

hraje pátého nasazeného Alberta Portase, který v prvním pařížském 
kole smetl ve čtyřech setech Moyu, tomu věřil jen málokdo. Tabaro-
vým osudem byl Brazilec Fernando Meligeni, jednadevadesátý hráč 
ATP, který se nakonec na Hané dostal až do finále. Roli favorita přece 
jen potvrdil Bohdan Ulihrach. Debl patřil páru Novák-Rikl. „Viděli jsme 
vynikající tenis, společenská úroveň turnaje byla už tradičně na vyso-
ké úrovni,“ říkali v poslední turnajový den zástupci hlavních sponzo-
rů - Ing. Milan Velek, místopředseda představenstva a náměstek ge-
nerálního ředitele společnosti Centrotex a Ing. Jiří Kunert, předseda 
představenstva a generální ředitel a.s. Živnostenská banka. Prostějov-
ský challenger si získal ve světě jméno a dlouhodobě patřil ve své ka-
tegorii mezi nejlepší turnaje na světě.

„V Prostějově jsem byl vždycky moc spokojený, lidé kolem Černoška od začátku 
nasadili vysokou laťku a brzy byli hodně daleko před ostatními.“

Petr Korda, 1996

Centrotex Challenger 1997 - Jiří Kunert a Bohdan Ulihrach
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Co říkají žebříčky DC a Fed Cupu?

Kdy skončí s tenisem Petra Kvitová?

Volejbalové naděje Prostějova

Pospíšil chce do stovky

IV.ČTVRTLeTÍ

Individuální ocenění za sezonu 2011 převzal na Večeru mistrů Sparty Praha Ondřej Krstev z rukou ředitelky klubu Michaely Soukupové-Peterové a jednatele  
TK PLUS Petra Chytila.
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ADAM PAVLÁSEK SE PROBOJOVAL DO SEMI-
FINÁLE v Rožnově pod Radhoštěm, turnaj měl 
dotaci 15 tisíc dolarů a patřil do jedenáctého 
ročníku seriálu ITF Futures Moravské naftové 
doly Tour. Adam Pavlásek jako vítěz Pardubic-
ké juniorky dokonale zúročil volnou kartu ČTS. 
Ve čtvrtfinále čekal Adama další majitel volné 
karty, klubový kolega Robert Rumler. První sadu 
vyhrál Pavlásek poměrně hladce 6:1. Ve dru-
hé sadě oba střídali dobré okamžiky se slabší-
mi. Pavlásek za stavu 4:4 prolomil Rumlerův ser-
vis a svůj po několika zaváháních přece jen vy-
hrál a postoupil do semifinále. V semifinále už 
Pavlásek nestačil na nasazenou pětku Angli-
čana Warda a po setech 1:6, 2:6 se se soutěží 
rozloučil. Co říkal po skončení turnaje prezident  
TK Radegast Ing. Josef Kramoliš? „Pořádání tur-
naje je velkým přínosem pro oddíl tenisu, pro 
renomé haly i samozřejmě i pro město Rožnov. 
Děti mají možnost vidět na vlastní oči „skuteč-
ný tenis“, který oproti televizním přenosům, vy-
padá naživo podstatně jinak. Úžasné pro všech-
ny místní však byly po pět dnů návštěvy nejlep-
ší světové tenistky Petry Kvitové, která sledova-
la své kamarády z Prostějova, stejně jako poby-
ty nehrajícího kapitána DC Jaroslava Navráti-
la i bývalého vynikajícího hráče a reprezentan-
ta Jiřího Nováka, kteří sledovali své svěřence.“ 

VE SNĚMOVNĚ PŘEDVEDLI SVÉ IQ studenti 
z celé republiky, den v poslanecké lavici strávil 
také Tomáš Pola, septimán Cyrilometodějského 
gymnázia v Prostějově. Společně s Tomášem 
usedly do lavic Poslanecké sněmovny další 
dvě stovky mladých lidí, aby soutěžili v celostát-
ním kole Logické olympiády. „Kromě testů jsme 
soutěžili také v pohotovosti. Na panelu běželo 
nějaké zadání, a kdo věděl první odpověď, při-
hlásil se pomocí hlasovacího zařízení. Takže to 
bylo o to těžší, že nešlo jen o správné řešení, ale 
také o rychlost,“ líčil své zážitky Tomáš Pola, kte-
rý nakonec obsadil ve své kategorii dvanáctou 
příčku. Prostějov reprezentoval také Ondřej Ku-
čera z 5. A Základní školy Jana Železného. „Ten 
se v kategorii žáků prvního stupně umístil na třia-
dvacátém místě, a to je velice dobrý výsledek,“ 
komentoval Ondrovy výsledky Tomáš Blumen-
stein, předseda české organizace Mensa, kte-
rá sdružuje lidi s IQ nad 130. Mensa Logickou 
olympiádu pořádá a Tomáš Blumenstein je je-
jím hlavním moderátorem. Letos se zúčastnilo 
Logické olympiády téměř osm tisíc dětí ze zá-
kladních a středních škol a už postup do finá-
le byl velkým úspěchem. V každé ze tří kategorií 
se do něj totiž probojovalo jen pětašedesát nej-
lepších. „Byla to hlavně velká zkušenost. Olympi-
ády jsem se letos zúčastnil poprvé, takže to pro 
mě byl úplně nový zážitek,“ uzavřel Tomáš Pola. 
Kromě jiných cen pro finalisty si odvážel z Pra-
hy také poukaz na bezplatný IQ test od Mensy.

ZAJÍMAVÁ VÝSTAVA BIBLÍ byla uspořádána za-
čátkem listopadu v podkrovním sále prostějov-
ské knihovny. Návštěvníci mohli obdivovat čes-
ké i zahraniční Písmo svaté, to nejstarší z polovi-
ny 16. století. S velkým zájmem se setkala i Bib-
le do nepohody, která po dobu výstavy našla 
své místo v akváriu plném vody. „Je vyrobena 

ze speciální hmoty, které ani „nepohoda“ ne-
ublíží,“ vysvětlili organizátoři akce. Výstavu za-
hájila místostarostka Ivana Hemerková společ-
ně s  ředitelem knihovny Alešem Procházkou. 
 
DALŠÍ PROSTĚJOVSKÁ CYKLISTICKÁ STEZKA, kte-
rá byla dokončena v polovině září 2011, slouží 
příznivcům cykloturistiky. Jedná se o úsek Mo-
ravská – Myslbekova – Sídliště svobody a byla 
vybudována na základě podnětu občanů 
v rámci připomínek k návrhu zadání nového 
územního plánu. Cyklistická stezka je napojena 
na komunikaci v ulici Moravská a pokračuje ko-
lem oplocení průmyslového areálu Galy k uli-
ci Myslbekova. Na tuto trasu navazuje cyklistic-
ká stezka, která vede podél oplocení aquapar-
ku k Sídlišti svobody, kde se napojuje na místní 
komunikaci. Součástí cyklistické stezky je i láv-
ka, která umožňuje přejezd cyklistů přes umě-
lé koryto vodního toku Mlýnský náhon. Záro-
veň bylo podél stezky vybudováno nové veřej-
né osvětlení s šestnácti stožáry. Stezka by měla 
sloužit jak pro pěší tak cyklistickou dopravu 
v obou směrech a její celková délka je 490 m. 
 
CO ŘÍKAJÍ ŽEBŘÍČKY DC A FED CUPU? V obou 
českých týmech hrají rozhodující roli tenisté  
a tenistky TK AGROFERT Prostějov. České tenistky 
postoupily po vítězství ve finále Fed Cupu nad 
Ruskem v Moskvě na druhé místo žebříčku ITF! 
První zůstal tým Itálie. Tým kapitána Petra Pály 
si za výhru nad Ruskem a zisk slavné trofeje po 
23 letech hodně polepšil, na vedoucí Itálii, kte-
rá je v čele díky titulům ve Fed Cupu z let 2009  
a 2010 a letošnímu semifinále, ztrácí přes tři tisí-
ce bodů. Výměna míst mezi ČR a Ruskem byla 
zákonitě jedinou změnou na žebříčku ITF. Jak 
vypadal žebříček Fed Cupu k 7. listopadu 2011? 
1. Itálie 27837,5 b., 2. ČR 24650, 3. Rusko 20120, 
4. USA 13912, 5. Belgie 7775, 6. Španělsko 7157,  
7. Srbsko 6115, 8. Ukrajina 6070, 9. Německo 5655, 
10. Austrálie 4175, 11. Slovensko 3950, 12. Japon-
sko 3655, 13. Švýcarsko 3445, 14. Bělorusko 3267, 
15. Francie 3200. Po finále Davisova poháru se 
ještě výrazněji zvětšil náskok Španělska, které 
tuto trofej vyhrálo v letech 2008, 2009 a v roce 
2011. V pořadí zemí si český tým oproti loňsku 
pohoršil o dvě příčky, na 5. místo je odsunuli se-
mifinalisté 2011 Francouzi a finalisté Argentin-
ci. Žebříček Davisova poháru sčítá výsledky za 
poslední čtyři roky. Čeští tenisté si během nich 
dostali v roce 2008 do čtvrtfinále, prohráli 2:3  
v Rusku, byli ve finále v roce 2009, prohra 0:5 ve  
Španělsku, v roce 2010 prohráli 2:3 v semifinále 
v Srbsku. V sezoně 2011 jsme překvapivě nesta-
čili v 1. kole na Kazachstán, ve Světové skupině 
jsme se udrželi úspěchem v baráži 5:0 na půdě 
Rumunska. Před šestou Amerikou má však naše 
daviscupová reprezentace dostatečný náskok. 
Žebříček DC k 5. prosinci 2011: 1. Španělsko 38951, 
2. Srbsko 23806, 3. Argentina 23368, 4. Francie 
17948, 5. ČR 14266, 6. USA 6062, 7. Chorvatsko 
5695, 8. Rusko 5250, 9. Německo 4843, 10. Ka-
zachstán 4588, 11. Izrael 4196, 12. Švédsko 3950, 
13. Itálie 3217, 14. Kanada 3187, 15. Švýcarsko. 
V SOUTĚŽI O KERAMICKOU POPELNICI, která se 
uděluje obcím a městům, jejichž občané nej-
lépe třídí v Olomouckém kraji odpad, skončil  
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Prostějov v kategorii měst na pátém místě. V ka-
tegorii měst zvítězil Jeseník, následovaný Olo-
moucí a Kojetínem. Soutěž se konala již pošes-
té a slavnostní ceremoniál byl součástí infor-
mační kampaně, jejímž dlouhodobým cílem 
je podpořit a zlepšit třídění odpadu v regionu. 
„Každý obyvatel našeho města vytřídil za uply-
nulý rok skoro 51 kilogramů papíru, plastu, skla  
a nápojových kartonů. Pro nás je také důležité, 
že jsme oproti loňsku poskočili o čtyři příčky naho-
ru,“ konstatoval Jiří Pospíšil, místostarosta města.
 
KDY SKONČÍ S TENISEM PETRA KVITOVÁ? Urči-
tě je na takové prognózy hodně brzy, ale v po-
lovině prosince říkala v sále kulturního centra 
ve Fulneku na zajímavé besedě světová dvoj-
ka, že – ve třiceti. Sál byl vyzdoben jejími portré-
ty, které nakreslily děti, bylo plno a dotazů hod-
ně. „Vždycky, když se vracíte do rodného měs-
ta, tak je to pro vás specifické a krásné. Napo-
sledy, když jsem tady byla v létě, to bylo něco 
neskutečného, že  přišlo tolik lidí,“ uvedla Kvi-
tová. A konec kariéry? „Teď se na to odpovídá 
lehce. Kolem třiceti bych s tenisem asi končila, 
abych mohla založit rodinu a žít jako každý nor-
mální člověk,“ řekla Kvitová. Na další otázku od-
pověděla, že kdyby nebyla tenistkou, asi by teď 
hrála volejbal. Fulnecká starostka Jana Moco-
vá uvedla, že díky Kvitové je Fulnek známý ne-
jen v České republice, ale také ve světě. „Co 
udělala Petra pro Fulnek, je úžasné,“ řekla sta-
rostka. A jaké měla Petra předvánoční plány? 
„Toho času na užívání opravdu není moc a mu-
sím trénovat, možná i na Štědrý den půjdu hrát,“ 
řekla Kvitová. Předsevzetí do nového roku si  
Petra nikdy nedávala a ani tentokráte to mě-
nit nechtěla.

 
JE V PROSTĚJOVĚ DOSTATEK DĚTSKÝCH HŘIŠŤ 
s kvalitním a hlavně bezpečným vybavením? 
Podle místostarostky Ivany Hemerkové je jich 
dostatek a začínají se budovat i hřiště pro seni-
ory. „Město Prostějov vybudovalo prozatím jed-
no v Kolářových sadech, které bude předáno 
do užívání. Já osobně dávám přednost označe-
ní – vícegenerační. Je to taková venkovní posi-
lovna. Toto hřiště je vybaveno pěti cvičebními 
stroji, které slouží k posílení svalových partií, ale 
především k udržení motorických schopností.  
U každého posilovacího stroje je stručný návod, 
jak cvičit i co konkrétně daný stroj rozvíjí, k čemu 
slouží.“ V současné době je v Prostějově v pro-
vozu 52 veřejných hřišť. Do tohoto počtu však 
nejsou zahrnuty sportovní plochy a školní hřiště. 
V poslední době tlačí Evropská unie svými tvr-
dými požadavky na bezpečnost hřišť na města, 
aby odstranila nebezpečné prvky z houpaček, 
prolézaček, klouzaček a podobně „Herní prvky, 
které nesplnily normy, byly odstraněny. Pracovní-
ci města každoročně na počátku října provádě-
jí kontrolu všech hřišť a na podkladě zjištěných 
závad probíhají na jaře opravy,“ dodává mís-
tostarostka města Prostějov Ivana Hemerková. 
MICHAL KONEČNÝ BYL V OPAVĚ dvakrát ve 
finále, na druhém dějství seriálu ITF Futures 
Moravské naftové doly Tour 2011 se mu da-
řilo. V místním Tenis Centru se hrálo o 15 tisíc  

dolarů, vítězem dvouhry se stal Polák Andrej 
Kapas, ve čtyřhře se radovala běloruská dvo-
jice Betau-Bury. V obou případech hrál vel-
kou roli Michal Konečný, probojoval se do finá-
le dvouhry, prohrál s Kapasem těsně ve třech 
setech a získal 15 bodů do žebříčku, což ho 
posunulo na 370. místo ATP. Konečný nechy-
běl ani ve finále čtyřhry, hrál s bratrem ukra-
jinského reprezentanta Stachovským, který 
se také připravuje v TK AGROFERT Prostějov. 
 
OD VYNÁLEZU KONTAKTNÍCH ČOČEK uplynu-
lo v prosinci padesát let. Měkké hydrofilní kon-
taktní čočky jsou dílem prostějovského rodá-
ka, čestného občana Prostějova, světově pro-
slulého vědce a vynálezce, zakladatele mak-
romolekulární chemie profesora Otto Wichter-
leho (1913–1998). Jeho život připomněla výsta-
va, jež probíhala v prosinci v sídle Českých cen-
ter v Rytířské ulici v Praze. Na kontaktních čoč-
kách pracoval Wichterle již od začátku 50. let. 
Před Štědrým dnem roku 1961 doma sestrojil 
první „čočkostroj“ na odstředivé odlévání kon-
taktních čoček ze stavebnice Merkur. Jako ná-
hon použil dynamo z jízdního kola. Vynález kon-
taktních čoček se stal nejznámějším z jeho sto 
padesáti patentů. „Otto Wichterle je naprosto 
jedinečná osobnost, neúplatný člověk, odcho-
vanec první republiky, skvělý učitel a brilantní 
řečník, který šel odhodlaně za svou pravdou,“ 
konstatoval na vernisáži výstavy čestný před-
seda AV ČR Rudolf Zahradník. Uvedená vý-
stava je součástí projektu Otto Wichterle, vě-
dec a vynálezce. Výstava bude v upravené 
podobě putovat po síti Českých center a za-
stupitelských úřadech v zahraničí. V roce 2013 
– kdy uplyne 100 let od narození Otto Wich-
terleho – se vrátí do České republiky. Uvede-
ný projekt bude také představen v Prostějově. 

TENISOVÁ SPARTA POTŘETÍ SLAVILA NA VEČE-
RU MISTRŮ. Začátek prosince byl na teniso-
vé Spartě ve znamení vyhlašování nejlepších 
hráčských výsledků, již 3. ročník Večera mistrů 
se opět konal v pevné hale. Ta se na několik ho-
din proměnila ve slavnostní sál a přivítala spar-
ťanské hráče, jejich rodiče a významné hosty 
klubu. Místopředsedkyně správní rady TK Spar-
ta Praha Petra Píchalová-Langrová na začátku 
uvítala mladé úspěšné hráče Sparty, jejich ro-
diče, trenéry a všechny, kteří v současné době 
pomáhají tenisové Spartě. „Jsem ráda, že se Ve-
čer mistrů stal na Spartě hezkou a milou tradicí 
a hlavně, že je stále co slavit, že jsme se dostali 
mezi nejlepší kluby v České republice. A to pře-
devším zásluhou vás, kteří sedíte tady v sále,“ 
řekla mj. na úvod. Večer opět dokonale uvá-
děl Petr Salava. Ocenění Osobnost roku převzal 
z rukou Ivo Kaderky, prezidenta ČTS a bývalého 
vynikajícího tenisty Karla Nováčka Bohdan Uli-
hrach. Šéf českého svazu ve svém vystoupení 
opět zdůraznil, že pražská Sparta je svými mlá-
dežnickými výsledky jasně nejlepším klubem  
v Čechách, s Prostějovem bojovala o mistrov-
ské tituly. Úspěchy sparťanských hráčů se nes-
ly zejména ve znamení stříbrných ocenění. 
Ocenění předávali mj. ministr financí vlády ČR  

Prof. Ing. RTDr. Otto Wichterle, DrSc. (1913–1998), 
český chemik a vynálezce.
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Miroslav Kalousek, předseda Rozpočtového 
výboru PS PČR Pavel Suchánek, náměstek mi-
nistra školství, mládeže a tělovýchovy Jan Ko-
courek, ředitel Centra sportu MV Josef Ne-
chutný, ředitel společnosti ACCF Tomáš Me-
dek a známý prostějovský advokát Jiří Černo-
šek. Večera mistrů se zúčastnil, i když jen pro-
střednictvím on-line přenosu z USA, také nový 
člen Sparty Radek Štěpánek, který svým mla-
dým, čerstvě oceněným spoluhráčům, po-
gratuloval a zdůraznil, že na cestě za úspě-
chem je ještě čeká spousta tvrdé práce. Slav-
nostní přípitek v závěru večera pronesl ma-
jitel klubu Miroslav Černošek, popřál vše zú-
častněným, aby rok 2012 byl ještě úspěšnější. 
 
VOLEJBALOVÉ NADĚJE PROSTĚJOVA v krajské 
reprezentaci byly úspěšné na přípravných tur-
najích v Uherském Hradišti a Břeclavi. Na prv-
ním turnaji trenéři rozdělili hráčky do dvou druž-
stev. B družstvo skončilo na slušném pátém mís-
tě, první družstvo se dostalo do finále, kde pod-
lehlo Bílovci. V Břeclavi už nastoupilo jedno 
družstvo a dostalo se opět do finále. „Po semifi-
nálové vítězné bitvě s Post Vídeň jsme opět na-
razili na družstvo z Bílovce. Finálový duel přine-
sl volejbal, který v Břeclavi v žákovské kategorii 
zřejmě dlouho neviděli. Krajský výběr sice znovu 
prohrál, koncovky nezvládl, holkám se nedalo 
takřka nic vyčíst. Maximální bojovnost, výborné 
zákroky v poli zdobily výběr ročníku 98. Základ-
ní osu družstva tvoří hráčky VK Prostějov – Terka 
Vymazalová, Pavla Maindlová, Terka Slavíková, 
Adéla Stavinohová a Terka Baláková. V Prostě-
jově roste další ročník šikovných volejbalistek,“ 
konstatoval spokojený trenér Miloš Papcun. 
 
PETRA KVITOVÁ SE STALA SPORTOVKYNÍ MINIS-
TERTVA VNITRA, ukončila tříleté panování slalo-
mářky Šárky Záhrobské. Jednadvacetiletá Kvi-
tová loni skončila v anketě ministerstva vnit-
ra čtvrtá. První trojici ankety ministerstva vnitra 
ovládly ženy. Za Kvitovou skončila druhá rychlo-
bruslařka Martina Sáblíková a třetí byla skifařka 
Mirka Knapková. Jaké bylo další pořadí?  4. Svo-
boda (atletika), 5. Erbanová (rychlobruslení),  
6. Orság (vzpírání), 7. Pechanová (plavání), 8. 
Jiří Ježek (cyklistika, handicapovaný), 9. Jaromír 
Ježek (judo), 10. Tomeček (broková střelba). Síň 
slávy: in memoriam Bernard Kočař (plavání). 
 
ROZPOČET MĚSTA PROSTĚJOV PRO ROK 2012 
byl schválen, město počítá s příjmy ve výši 
zhruba 700 milionů korun, na stavební investi-
ce vydá z obecní pokladny přibližně 100 mili-
onů. Dalších až 50 milionů korun může radnice 
v této oblasti získat z dotačních titulů. Nejvyšší 
jednotlivou částkou v rámci stavebních inves-
tic bude splátka za výstavbu aquaparku v Kra-
sické ulici. „Jde o více než šestadvacet milionů 
korun,“ informoval starosta Prostějova Miroslav 
Pišťák. Na dvacet milionů pak přijde dostavba 
Základní školy Majakovského ve Vrahovicích. 

„CHCI PODĚKOVAT VŠEM, kteří svou prací 
a nejrůznějšími aktivitami dělají něco pro Pro-
stějov a jeho občany,“ konstatoval mj. ve 

svém přání občanům starosta města Miroslav  
Pišťák. „Těm, kteří byli v tomto roce úspěšní, pře-
ji, aby je ta vytrvalost a potřebné štěstí prová-
zely i nadále. Těm, kteří takové štěstí neměli, 
přeji, aby se vše obracelo k lepšímu. Ten příš-
tí rok nebude lehký, ale alespoň trošku opti-
mismu bychom si měli zachovat. A pokud to 
jenom trochu jde, pomáhejme si vzájemně.“
 
JAROSLAV POSPÍŠIL CHCE DO STOVKY ATP, 
do sezony 2012 vstoupil tenista TK AGROFERT 
11. ledna, kdy v Melbourne odstartovala kvali-
fikace prvního Grand Slamu sezony Australian 
Open. „Letím pouze na jeden turnaj, kterým je 
Australian Open. Je to sice trochu risk, ale vě-
řím, že uspěji,“ říkal 208. hráč ATP, který se na-
posledy v Melbourne probojoval do třetího zá-
věrečného kola kvalifikace a cestu do hlavní 
soutěže Australian Open mu překazil Gilles Mül-
ler z Lucemburska. Začátek sezony nebude mít 
Pospíšil jednoduchý, v prvních třech měsících 
obhajuje polovinu bodů. Držitel dvou titulů na 
turnajích kategorie challenger absolvoval před 
Australian Open desetidenní kondiční soustře-
dění v Tatrách. „Do nové sezony jdu v dobrém 
rozmaru, vždyť mám za sebou dvě nejlepší se-
zony kariéry a to mi dává sílu. Znovu se pope-
ru o elitní stovku světového žebříčku,“ konstato-
val Jaroslav Pospíšil, který byl v květnu 2011 na 
103. místě ATP.

PETRA KVITOVÁ ODLETĚLA TĚSNĚ PŘED KON-
CEM ROKU do Austrálie, kde spolu s Tomášem 
Berdychem startovala na Hopmanově pohá-
ru. Kvitová zamířila k „protinožcům“ pod dohle-
dem kouče Davida Kotyzy a kondičního trené-
ra Jozefa Ivanka. Ke sportovnímu oblečení mu-
sela navíc přibalit i společenské šaty, jelikož 
jako světová dvojka bude častěji zvána na růz-
né sponzorské akce. „Do jednoho kufru se mi to 
vejde, beru dvoje šaty a jedny boty,“ prozradila. 
Se sponzorskými akcemi a rozhovory, které musí 
absolvovat v rámci podpory ženské organiza-
ce WTA, si už hlavu nedělá. „Už jsem trochu za-
čala po Wimbledonu. Věřím, že jsem si zvykla.“

ČTYŘI ORLI DO ALL-STAR GAME, o nominaci zá-
kladních pětek do Utkání hvězd basketbalové 
Mattoni NBL mužů rozhodlo internetové hlaso-
vání fanoušků, trenéry zase aktuální umístění 
mužstev v ligové tabulce. Zbylé hráče pro All-
Star Game pak vybrali právě jednotliví koučo-
vé. Účastníci individuálních soutěží částečně 
vzešli ze zmíněného hlasování příznivců, čás-
tečně rozhodli také pardubičtí pořadatelé ex-
hibice. Z kádru BK Prostějov nakonec v nomi-
naci figurovala trojice Jamar Smith, Travis Peter-
son (hlavní zápas) a Jaromír Bohačík (střetnu-
tí mladíků do 23 let), trenér Zbyněk Choleva byl 
druhým lodivodem A-mužstva Východu. Ameri-
čan Lamar Smith navíc zkusil své umění i štěstí 
ve smečování.

JIŘÍ VESELÝ BYL VYHLÁŠEN Mezinárodní teni-
sovou federací ITF nejlepším juniorem světa. 
Osmnáctiletý prostějovský tenista ovládl Aus-
tralian Open 2011 a v deštěm přerušeném  
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finále US Open podlehl Britovi Oliveru Goldingovi.  
„Ocenění ITF si hodně vážím, ale je to pro mě 
především další výzva k intenzivnějšímu trénin-
ku. Rozhodně bych nechtěl, aby tohle oceně-
ní bylo pro mě poslední. V prostějovském klu-
bu mám velmi dobré podmínky, jsou v něm naši 
nejlepší a teď už to záleží jen a jen na mě,“ říká 
Jiří Veselý, který spolupracuje s trenérem Jaro-
slavem Machovským ml. Nejlepší juniorkou roku 
2011 se stala Ruska Chromačovová. Nově jme-
novaní mistři světa – Petra Kvitová, Novak Djo-
kovič, deblové páry Peschkeová, Sreborniková, 
bratři Bryanové, nejlepší tenisté na vozíku Ver-
geerová a Scheffers z Nizozemska převezmou 
ceny na slavnostní večeři 5. června v Paříži bě-
hem turnaje Roland Garros. Vedle Petry Kvito-
vé byl suverénem sezony také Novak Djokovič, 
na začátku roku držel sérii 43 vítězných zápa-
sů a posbíral trofeje na Grand Slamech v Aus-
trálii, Wimbledonu i na US Open. Celkem vyhrál 
deset turnajů a rok zakončil s bilancí 70 vítězství  
a jen šesti porážek.  Vítězstvím v anketě ITF 
ukončil Djokovič dlouholeté kralování Švýcara 
Rogera Federera nebo Španěla Rafaela Nada-
la, kteří od roku 2003 na trůn nikoho jiného ne-
pustili. Petra Kvitová vystřídala na místě mistryně 
světa Dánku Wozniackou.

PŘED KONCEM ROKU SE TRADIČNĚ konají turna-
je kategorie A staršího žactva, chlapci hráli ve 
Frýdku Místku a organizoval ho TK Tennispoint  
a turnaj dívek v Řevnicích a stála za ním Řev-
nická sportovní . Dvouhru vyhrál Ondřej Čtverák 
(TK AGROFERT), v turnaji dívek Denisa Cíchová 
z prostějovského klubu byla v semifinále dvou-
hry a čtyřhry. Jak postupoval Ondřej Čtverák 
za vítězstvím? V prvním kole porazil Filipa Gu-
ziura (TK Moravská Slavia Brno) 6:4, 6:1, ve dru-
hém Radka Koudelu (SK Zlín-Mladcová) 6:4, 6:2, 
ve čtvrtfinále klubového kolegu Jakuba Nová-
ka 7:5, 6:2, v semifinále Piotra Matuszewského 
(SK Slavia Orlová) 6:4, 6:2. Až ve finále proti Pet-
ru Nouzovi (SK Hamr) prohrál Ondra Štverák set, 
ale další dva byly více než jasné – 1:6, 6:0, 6:2. 
 
PRIMÁTOR PRAHY BOHUSLAV SVOBODA při-
jal ve středu 21. prosince hráčky a nehrajícího 
kapitána fedcupového týmu a poblahopřál 
českému týmu k vynikajícímu úspěchu. „S od-
stupem času si všichni uvědomujeme, jak vel-
ký ohlas mělo naše vítězství v Moskvě, jak moc 
nám lidi fandili,“ konstatovala po přijetí u primá-
tora Prahy Petra Kvitová. Slavnostního přijetí se 
zúčastnil také Miroslav Černošek. „Pan primá-
tor sportu fandí, tenis má rád, vážili jsme si toho, 
když v polovině roku převzal čestnou záštitu nad 
druhým ročníkem mezinárodního ženského tur-
naje Sparta Prague Open, který jsme pořáda-
li ve Stromovce. Při debatě jsem si znovu potvr-
dil, jak velký význam má sportovní úspěch pro 
vytváření přívětivé atmosféry ve společnosti, jak 
důležitá je podpora české reprezentace. Oce-
ňovali jsme  skutečnost, že si pan primátor ve 
svém nabitém denním programu udělal na fed-
cupový tým čas,“ dodával Černošek. 

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR: 
AMER SPORTS Czech Republic, s. r. o.

www.amersports.cz
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Miroslav Černošek předal pražskému primátorovi Bohuslavu Svobodovi pamětní litografii Tomáše Bíma

Zleva Petr Pála, Lucie Hradecká, Bohuslav Svoboda a Petra Kvitová
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Fed Cup: Německo venku

Davis Cup: Itálie doma

Nejlepší sportovci krajů

Šesté Ceny za kulturu

COPŘiPRAVuJeMe
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OBHÁJCE FEDCUPOVÉ TROFEJE NEMÁ LEHKÉ 
PRVNÍ KOLO, los v japonském Kóbe určil, že se 
české tenistky v prvním kole příštího ročníku Fed 
Cupu utkají s Německem. Soupeř bude mít vý-
hodu domácího prostředí, hrát se bude 4. a 5. 
února ve Stuttgartu v Porsche-Areně, pořada-
telé zvolili rychlý povrch, němž v dubnu porazi-
ly v baráži výběr Spojených států bez sester Wil-
liamsových. Kapitánka německého týmu Bar-
bara Rittnerová má ve svém výběru dvě hráč-
ky z elitní světové dvacítky. Spoléhat bude na 
kvarteto Andrea Petkovicová (10.), Sabine Lisic-
ká (15.), Julia Görgesová (21.) a Angelique Ker-
berová (32.), takový byl stav žebříčku WTA ke 
konci roku 2011. „Češky s Petrou Kvitovou mají 
silný tým, ale i my máme předpoklady k postu-
pu mezi nejlepší čtyřku,“ konstatovala němec-
ká kapitánka Barbara Rittnerová. „Role favori-
tů je hodně dvousečná. Jedeme do Němec-
ka jako vítězové Fed Cupu, ale tým Němec-
ka je obrovsky silný. Mají hráčky, které jsou na 
žebříčku mezi Petrou a našimi ostatními tenist-
kami, což je skoro jako Rusko,“ říkal na začát-
ku prosince kapitán Petr Pála. Na konci roku 
měl český tenis následující zastoupení na žeb-
říčku WTA: 2. Kvitová, 25. Šafářová, 31. Cetkov-
ská, 41. Zakopalová, 44. Záhavová-Strýcová, 52. 
Hradecká, 54. Benešová. V německém tábo-
ře vzbudil los značný ohlas. Především Petkovi-
cová dodnes nerada vzpomíná na vzájemný 
duel  z roku 2010, ve kterém byla poprvé týmo-
vou jedničkou a prohrála obě dvouhry. V Brně 
zvítězily Češky po boji těsně 3:2, když o svém tri-
umfu rozhodly až v závěrečné čtyřhře. V celko-
vé bilanci s Německem mají české a českoslo-
venské tenistky jasně navrch v poměru 5:1, pro-
hrály pouze v roce 1987. „Pro Andreu to byl teh-
dy hořký okamžik, ale také signál pro průlom v 
kariéře, neboť se hodně poučila,“ řekla kapitán-
ka Barbara Rittnerová. „Česko je určitě nejtěžší 
los, který jsme mohli mít, ale skvělé je, že hraje-
me doma. Toužíme po odplatě.“ Ve  fedcupo-
vém žebříčku ITF patří Německu deváté místo. 
Los Světové skupiny I 2012: Rusko – Španělsko, 
Belgie – Srbsko, Ukrajina – Itálie, Německo – ČR. 
 

V DAVISOVĚ POHÁRU BYL NAOPAK LOS v Ban-

gkoku k českému týmu přívětivý, od 10. do 12. 

února 2012 se utká v Ostravě s Itálií, která se 

mezi elitu vrátila po jedenácti letech díky ba-

rážově výhře nad Chile. Jaroslav Navrátil byl 

s losem hodně spokojený: „V osudí byli dale-

ko těžší soupeři. Nesmíme však Italy podcenit, 

mají v týmu zkušené hráče. Jsem rád, že hraje-

me první kolo doma. Po všech dohodách bu-

dou hrát Berdych i Štěpánek, takže sílu máme 

a měli bychom první kolo zvládnout.“ Šéf české-

ho tenisu Ivo Kaderka: „Los nám opravdu přál, 

navíc hrajeme doma, přiznejme – jsme favori-

ty, ale nechci to připomínat, loni jsme v domá-

cím prostředí poznali, jak je každý zápas nároč-

ný. Co je však důležité, oba naši nejlepší chtě-

jí v Davisově poháru startovat a proto je celko-

vě los velice nadějný.“ Optimisticky se na prv-

ní kolo DC dívá také majitel společnosti Česká 

sportovní Miroslav Černošek: „Věřím, že se pro-
ti Italům rozehrajeme na domácí odvetu pro-
ti Srbsku, kterému máme co oplácet.“ Třebaže 
vše nasvědčuje tomu, že některé hvězdy z Top 
Ten sezonu 2012 v Davisově poháru vynechají, 
opory českého týmu Berdych a Štěpánek na-
opak vyhlásili, že chtějí dojít v této týmové sou-
těži hodně daleko. „Samozřejmě vnímám jejich 
nadšení pro Davisův pohár, vážím si toho a chci 
věřit, že budou oba v dobré kondici. Rok 2012 je 
hodně náročný, je tam navíc olympiáda a na té 
budou chtít všichni uspět,“ přidává kapitán Na-
vrátil. „Mnozí experti říkají, že je navíc velká šan-
ce, když navíc někteří výborní hráč za své týmy 
nenastoupí, chce to však velkou trpělivost. Zatím 
máme před sebou první kolo a Itálii…“

Jaký je los Světové skupiny DC 2012? Španělsko 
– Kazachstán, Rakousko – Rusko, Kanada – Fran-
cie, Švýcarsko – USA, ČR – Itálie, Srbsko – Švédsko, 
Japonsko – Chorvatsko, Německo – Argentina. 
 
JEDENÁCTÝ SPORTOVEC OLOMOUCKÉHO KRA-
JE bude vyhlášen v poslední den února v pře-
rovském hotelu Jana. Od počátku za anketou 
a jejím zajištěním stojí ve spolupráci s Olomouc-
kým krajem marketingová společnost TK PLUS. 
Loni vyhrál Tomáš Berdych, v dosavadní anket-
ní historii získali nejprestižnější trofej prostějov-
ští tenisté už poosmé, pětkrát byl nejlepší prá-
vě Berdych, třikrát Jiří Novák. V roce 2002 pře-
vzala nejvyšší ocenění bikrosařka Jana Horáko-
vá a v roce 2008 veslařka Pavlína Žižková. Po-
zici nejlepšího seniorského týmu obhájily volej-
balistky VK Modřanská Prostějov. Prestižní Cenu 
Olomouckého kraje získal trenér slovenských 
šampionů ze Žiliny Pavel Hapal, cenu mu při-
šel předat spolu s hejtmanem Olomouckého 
kraje Martinem Tesaříkem i nejslavnější čes-
ký hokejista Jaromír Jágr, který přiletěl z Om-
sku a byl na akci speciálním hostem. „Už hod-
ně dlouho spolupracuji s TK PLUS a doktorem 
Černoškem, a třebaže jsem doma jen na krát-
kou dobu, přijal jsem pozvání na vyhlášení této 
ankety,“ říkal Jágr loni ve vestibulu Moravské-
ho divadla v Olomouci. Čestnou cenu obdr-
žel legendární boxerský kouč Alexander Bögi. 
 
SPORTOVEC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE bude 
znám v březnu, nejlepší sportovci Jižní Mora-
vy budou vyhlašováni potřetí. Loni hlavní trofej 
obhájil motocyklový závodník Karel Abraham, 
druhou Hanu Horákovou, kapitánku basketba-
lových vicemistryň světa, předstihl o jediný hlas. 
Třetí skončil hokejový mistr světa a hráč Komety 
Petr Hubáček. Třebaže Hana Horáková nedo-
sáhla na první místo, basketbal na slavnostním 
ceremoniálu doslova kraloval – Nejlepším tre-
nérem se podle sportovních novinářů stal po-
druhé Jan Bobrovský a basketbalistky BK Fris-
co Sika Brno si odnesly cenu pro nejlepší druž-
stvo. A to ještě nebyl konec – prestižní Čestnou 
cenu získal basketbalista bývalé Zbrojovky Brno 
Ivo Mrázek. I podruhé stála za organizací slav-
nostního večera marketingová agentura TK 
PLUS. „Spolupráce s představiteli Jihomoravské-
ho kraje a s hejtmanem JUDr. Michalem Haškem 
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byla opět velice dokonalá,“ zaznělo z úst jed-
natele TK PLUS Dr. Miroslava Černoška. „Všich-
ni dobře víme, že na stupních vítězů moc místa 
není, dostanou se na ně jen ti nejlepší a nejta-
lentovanější, ale pro nás, kteří se snažíme vytvá-
řet podmínky pro aktivní sportování, je důležité, 
aby sportující mládeže bylo co nejvíc. Jen tak 
ji ochráníme před nejrůznějšími rizikovými fak-
tory, které jí okolí nabízí. Investovat do sportov-
ní výchovy je určitě perspektivnější, než násled-
ně pomáhat ze složitých drogových závislostí,“ 
řekl mj. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomo-
ravského kraje před slavnostním vyhlášením. 
 
CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OB-
LASTI KULTURY budou vyhlášeny na začátku 
dubna už pošesté a tradičně v Moravském di-
vadle v Olomouci. Loni byly uděleny dvě Ceny 
za celoživotní přínos, slavnostní uvedení do Dvo-
rany slávy a této cti se dostalo historikovi Milanu 
Tichákovi a významnému českému kunsthisto-
rikovi Prof. Františku Dvořákovi. Dr. Miroslav Čer-
nošek, jednatel pořádající společnosti TK PLUS  
a Jindřich Štrait, významný fotograf, nositel 
Ceny osobnost roku v oblasti kultury za rok 2006 
vyznamenali sochaře Bohumila Teplého Cenou 
za výjimečný počin v oblasti výtvarného umě-
ní. Další cena putovala do Prostějova zásluhou 
Theodora Mojžíše, scénáristy, dokumentaristy  
a režiséra. DVD Javoříčko, Video Theo bylo oce-
něno za výjimečný počin v oblasti profesionál-
ního umění – oblast filmu, rozhlasu a televize. 
Cenu předali náměstek hejtmana Olomoucké-
ho kraje Mgr. Radovan Rašťák a Mgr. Pavel He-
kela, ředitel Českého rozhlasu Olomouc. Cenu 
osobnost roku v oblasti kultury předali náměs-
tek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavel Se-
kanina a držitel této ceny z roku 2009 hudební 
skladatel, textař a zpěvák Jaroslav Wykrent ma-
líři Zdeňku Vackovi. „Mezi naše priority patří po-
silování duchovní a kulturní vyspělosti celého re-
gionu, stejně jako přispívat kulturním projektům 
a institucím, které za prospěšným rozvíjením kul-
turního podvědomí stojí. Jsou to dobré investice, 
určitě se nám vrátí, i když národní sebevědomí 
a hrdost nikdy nebudou oceňovány v přísných 
ratingových číslech. Určitě se to však projeví 
v občanských postojích,“ konstatoval před slav-
nostním večerem hejtman Olomouckého kraje 
Ing. Martin Tesařík. Od začátku moderuje kultur-
ní Ceny Olomouckého kraje Marek Eben, opět 
s noblesou a zdravým nadhledem. Loni Rada 
Olomouckého kraje vybírala z 84 nominací, 
podaných fyzickými i právnickými osobami  
a vyznamenala šest osobností a čtyři události. 
 
V TÝMOVÝCH SOUTĚŽÍCH se Prostějovští Orli po 
vypadnutí z poháru EuroChallenge, musí sou-
středit na Mattoni NBL a Český pohár. V evrop-
ském poháru jde dál na úkor BK Prostějov celek 
BK JIP Pardubice, který skončil ve skupině C na 
druhém místě. Volejbalistky VK Prostějov kralují 
suverénně domácí soutěži a o dalších šancích 
Hanaček v Champions Laeague rozhodovaly 
poslední dva zápasy ve skupině – venku pro-
ti Voléro Curych a doma proti Dynamu Kazaň 
v první polovině ledna.

Děláme vše, abyste se cítili jako doma

© VIKO, Malé náměstí 14/15, 500 01 Hradec Králové, viko@viko-hk.cz; texty: TK PLUS; foto: Pavel Lebeda, Jiří Vojzola, Česká sportovní a archiv.
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Děláme vše, abyste se cítili jako doma
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