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úvodní slovo

Už skoro patnáct let provází mou pefku do
nového roku litografie kamaráda Tomáše
Bíma a na jejím okraji je každoročně pár slov.
Co přeji kamarádům a všem blízkým? Co
jsem tam letos připsal? Kde je naděje, tam je
i cesta. Měl bych ještě přidat – kde je naděje,
tam se prostě musí najít cesta.
Český tenis zažil nejslavnější rok ve své historii,
jen bláznivý optimista by si mohl myslet, že
se i v roce příštím bude ten úspěch opakovat, a mně nezbude nic jiného, než prodloužit smlouvu s agenturou, která má v České
republice v opatrování Fed Cup a Davisův
pohár. Za všemi úspěchy bylo hodně starostí
a jsem rád, že byly.
Společnost Česká sportovní má smlouvu
s Českým tenisovým svazem na zajištění
reprezentační účasti v týmových soutěžích,
vše zvládla a rozhodně to nebylo jednoduché.
Mezi finále Fed Cupu a Davisova poháru v O2
Areně bylo čtrnáct dní, lidem z našeho týmu
snad ještě zněla v uších píseň Dance Again
megastar Jennifer Lopez, když den po jejím
koncertu všechno začalo. V O2 Areně vyrůstal
kurt s povrchem novacrylic ultracushion, pro
holky se zpomaloval, prosypával se pískem,
muži ho zase chtěli co nejrychlejší. Napřed
ale vše připravit pro exhibici Marie Šarapovové,
Petry a Lucky, pak hned centrální dvorec
zahalit do růžových fedcupových barev, pro
Davisův pohár pro změnu zase vše do zelena.
Postavit, složit, zbourat, za pár dní všechno
znovu. Za necelé dva dny musel vyrůst dvorec, skládal se z bezpočtu dílů, v jeho okolí
čestné lože, k tomu navíc dokonalé zázemí.
Věřte, když se v noci začalo vše připravovat,
nikdo se neptal, zda se přece jen budeme
moci radovat, a když se to podařilo holkám
a obhájily fedcupovou trofej, říkal jsem si – už
je to dobré, půlka radosti je doma a kluci mohou jen překvapit.
Celý tenisový svět ví, jak to dopadlo, ale
rozhodně neví, že fantastický úspěch znovu
potvrdil, že se prostě mnohdy radovat neumíme, v duchu snad ani – nechceme a jsme
spíše bandou zakuklených závistivců. Ano,
znovu jsem si uvědomil, že se atmosféra
šampiónů u nás moc nenosí, české prostředí
je stále více nepřející a doba, kdy jeden druhému držel palce, je nenávratně pryč. Musel
jsem zapomenout, jak otráveně jsem vyšel
z televizního studia, když jsem druhý den
po fantastickém vyhraném finále byl v České
televizi hostem pořadu Hyde Park. Skoro
v každé otázce byla kupa jedu, myslel jsem
si, že to bude po tak historickém úspěchu víc
oslavné, ale, bohužel, česká malost se projevila i v otázkách lidí, závisti i nepřejícnosti
vůči hráčům.

Těžko se hledá recept, jak to změnit. Až zběsilá
překotnost světa nás dohnala i v naší malé
– dlouho švejkovské kotlině – k zvláštnímu
českému pokrytectví. Víte, nikdy jsem neměl
rád – čecháčkovství, jakousi národní malost,
až charakterní slabost a nevyzrálost. Na jedné
straně se mnozí snaží mentorovat a poučovat
zeměkouli, na druhé se ti úlisní schovávají do
anonymní ulity zaprděné české malosti a z ní už
je jen krůček k závisti a přihlouplému sobectví.
Zbavme se toho, narovnejme se, nebojme
se vznešeně a nahlas říkat, že jsme Češi a že
jsme rádi, že tomu tak je.
Miroslav Černošek

P. S.
Nestyděl jsem se za lesklé oči, když se O2
Arenou rozezněla po vynikajících výkonech
českých (a rád přidávám) – hlavně prostějovských tenistů česká hymna. Na konci roku
jsme už pojedenácté uspořádali v Národním
tenisovém centru Morava tradiční „Večer
mistrů“, děkovali jsme všem našim úspěšným týmům a na začátek jsem nechal zahrát
českou hymnu. Narvaný sál povstal v trochu
ledabylé důstojnosti, hlavně ti nejmenší
osmiletí a desetiletí šampioni, ale jsem přesvědčený, že je musíme od začátku vychovávat k upřímnému češství, národní hrdosti
a následně i velkorysosti.
Ano, kde je naděje, tam je i cesta…

Tři vítězné kroky k obhajobě vítězství
Fed Cupu udělaly české tenistky ve
Stuttgartu, Ostravě a Praze. Šest hráček se představilo ve třech zápasech
– Petra Kvitová, Iveta Benešová, Lucie
Hradecká, Barbora Záhlavová-Strýcová
v prvním kole, v Ostravě se do týmu vrátila Lucie Šafářová a premiéru si odbyla
Andrea Hlaváčková, do finálového duelu pak kapitán Petr Pála nominoval Petru
Kvitovou, Lucii Šafářovou, Lucii Hradeckou
a Andreu Hlaváčkovou, pevnou součástí
byla i Klára Zakopalová jako pátá členka
týmu.
1. Stuttgart

Fed
cup
Zlatá obhajoba
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Cesta za obhajobou Fed Cupu začala na
začátku února ve Stuttgartu, český tým
hrál už popáté na palubovce soupeře.
Petra Kvitová byla v té době světovou
dvojkou a podle expertů, anket WTA a ITF
dokonce královnou světového tenisu. Na
druhé straně Němky ztratily svou jedničku,
tehdy jedenáctou hráčku WTA Andreu
Petkovičovou. Přesto byla německá kapitánka Barbara Rittnerová hodně optimistická: „Česko je určitě nejtěžší los, který
jsme mohli mít, ale skvělé je, že hrajeme
doma. Toužíme po odplatě.“ Nepodařila se jim, ve stuttgartské Porche Areně
vyhrály Češky 4:1, bylo rozhodnuto už po
třech zápasech a naše hráčky postoupily
do semifinále počtvrté za sebou.
Pála nominoval k zápasu prvního kola
tým ve složení – Petra Kvitová (2. WTA),
Iveta Benešová (49.), Lucie Hradecká (47.)
a Barbora Záhlavová-Strýcová (53.), tedy
„belgickou“ sestavu, která v roce 2011
vybojovala v Charleroi postup do finále Fed Cupu. Tehdy přiletěla do Belgie
Šafářová, zranila se a nahradila ji právě
Hradecká. Ta je od té doby stálou členkou
Pálova výběru. Kapitán to ani tentokráte
neměl lehké, říkal – „stále mám na výběr
minimálně osm hráček, je to pro mě pokaždé hodně složité.“ Německá kapitán-

ka Barbara Rittnerová měla také hodně
silnou sestavu – Sabine Lisická (14.), Julia
Görgesová (21.), Anguelique Kerberová (27.) a Anna-Lena Grönefeldová (60.
ve čtyřhře). Ještě štěstí, že Rittnerová neměla k dispozici světovou desítku Andreu
Petkovičovou, ta si v Heidelbergu po příletu ze Sydney v polovině ledna vyslechla
diagnózu – únavová zlomenina ve spojení
kosti křížové, kyčelní a pánevní.
Pála měl zase šťastnou ruku! Benešová
šokovala stuttgartskou Porche Arenu,
porazila německou jedničku a světovou
čtrnáctku Sabine Lisickou – 2:6, 6:4, 6:2!
„Mám hroznou radost, že se mi to povedlo
a zvládla jsem to. Začátek nebyl nejlepší,
obě jsme byly nervózní, ale ve druhém
setu jsem se do toho dostala, ona začala
panikařit a měla jsem převahu. Je to super
výsledek,“ řekla Benešová. „Za co bych se
pochválila? Že jsem to nevzdala a vybojovala to. Doufám, že jsem ukázala, že jsem
bojovnice, jinak bych to asi neotočila.“
Zápas Kvitové proti Julii Görgesové měl
pro Petru šťastný konec. Po dvou hodinách a jednadvaceti minutách vyhrála
třetí set 10:8! Na ukazateli byl stav 3:6, 6:3
a 10:8. Kvitová byla ve třetím setu dva
míče od porážky. Za stavu 4:5, 0:30 však
ukázala sílu a otočila na 6:5. Za tohoto
stavu šla servírovat na vítězství, ale v důležitém okamžiku ji zradil servis. „Byl to
hrozně těžký zápas. Jsem jednička, bod
se ode mě čeká. Julia hrála výborně, hlavně dobře podávala. V třetím setu to bylo
hrozně vyrovnané a nervy už mi párkrát
tekly. Nebylo jednoduché je udržet, jsem
ráda, že jsem to na druhý pokus doservírovala,“ řekla Kvitová po zápase. „K postupu potřebujeme tři body, máme na to tři
možnosti a věřím, že to dotáhneme.“
Kvitová to v otvíracím zápase nedělního programu neměla se Sabine Lisickou
opět jednoduché. Ve druhé hře odvrátila
dva brejkoboly a pak si obě hráčky držely
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servis, v tiebreaku byla Němka přesnější
a vyhrála první sadu. „Moc mi tady nešel
return a trvalo mi set a půl, než jsem se
s tím srovnala,“ komentovala Kvitová začátek zápasu. Od druhého setu už byla
Petra lepší, agresivnější, více si pomáhala bekhendem a po dalším brejku vedla
v rozhodující sadě 3:0. V páté hře odvrátila
třetí brejkbol Němky a pak už kráčela ke
třetímu českému bodu. „Jsem nadšená,
že jsem zápas zvládla, Sabine neměla co
ztratit. Je skvělé, že jsem už teď přidala třetí
bod, nemusíme být nervózní a můžeme
si to užít. Navíc si semifinále zahrajeme
doma,“ říkala Kvitová po zápase. „Vést tři
nula v Německu je úžasné, protože všechny zápasy byly vyrovnané,“ řekl Pála. Petra
vyhrála ve Fed Cupu osmou dvouhru
za sebou a v hale na mezinárodní scéně
i s loňským rokem ovládla už 23 zápasů
bez klopýtnutí! „Je to sice první kolo, ale
kdybychom spolu byly ve finále, nikdo neřekne ani půl slova,“ konstatovala po otvíracím zápase Fed Cupu 2012 s Němec-

mluvit i o posledním vzájemném duelu
s Itálií, kdy jsme v Římě na hluboké antuce
před dvěma roky jasně prohráli. „Teď hrajeme doma na tvrdém povrchu, což nám
celému týmu vyhovuje víc než antuka.
Doufám, že se odveta povede,“ dodávala
Kvitová.
„Italkám máme co vracet,“ říkala Petra
v ostravské ČEZ Areně. Itálie přijela do Ostravy v silné sestavě – nejvýše v žebříčku
byla Francesca Schiavoneová (12. WTA),
dále byly v týmu Roberta Vinciová (18.),
Flavia Pennettaová (24.) a Sara Erraniová
(33.). Itálie patří k nejúspěšnějším týmům
posledních fedcupových let, Italky vyhrály
v letech 2006, 2009 a 2010, v roce 2007
byly ještě ve finále. „Tajemstvím našeho
úspěchu byla vždycky bojovnost,“ konstatoval Corrado Barazzutti, který seděl
ve stejné Areně na kapitánském křesle na
začátku dubna s týmem mužů.
Postup do finále Fed Cupu byl v dokonalé prostějovské režii! První krok udělala

„Prostějovské hráčky získaly ve finále Fed Cupu tři rozhodující body a neskromně bych mohl říct: Prostějov – Srbsko ve finále Fed Cupu 3:1. Ale
je to především o vynikající prezentaci České republiky, celého českého
tenisu a všech, kteří našemu tenisu pomáhají. Holky byly výjimečné a je
třeba říct, že Lucka sehrála životní zápas. Co dokázala v tak důležitém
zápase, to umí jen velké hráčky.“

Miroslav Černošek
kem Petra Kvitová. Italky vydřely výhru 3:2
nad Ukrajinou a byly našimi soupeřkami
v semifinále, ve druhém duelu o finále se
střetlo Srbsko a Rusko.
2. Ostrava
Po pěti zápasech na půdě soupeřek hrál
český tým konečně v domácím prostředí,
v ostravské ČEZ Areně! Do Ostravy se
Petra moc těšila. „Loni jsem na tom byla
úplně stejně, taky jsem před fedcupovým
semifinále měla odehrané jen tři zápasy.
Ani nemám pocit, že mi ty zápasy chybí,
na různé pauzy jsme zvyklí. Možná mi to
naopak dodá více chuti do zápasu. Myslím, že není třeba dlouze rozebírat sestavu, rozhodující je, kdo nastoupí na kurt
a kdo vybojuje tři body potřebné k postupu do finále.“ Samozřejmě, muselo se
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Lucie Šafářová, další dva přidala Petra
Kvitová. Po třech dvouhrách vedla česká
reprezentace 3:0 a neztratila ani set! Nejdříve po přesvědčivém výkonu porazila
Šafářová světovou dvanáctku Francescu
Schiavoneovou, pak Petra Kvitová přehrála hvězdu barcelonské antuky Saru
Erraniovou a druhý den získala třetí bod
s italskou jedničkou Schiavoneovou. Příležitost ve dvouhře pak dostala za rozhodnutého stavu Iveta Hlaváčková, prohrála
ve třech setech s Erraniovou.
Jak hodnotil nehrající kapitán Petr Pála
ostravské semifinále? „V Ostravě jsme
měli dokonalé podmínky, atmosféra
v ČEZ Areně byla úžasná, nakonec – ještě
nikdy jsme nehráli fedcupový duel před
tak velkou návštěvou. Jsem rád, že to bylo
rozhodnuté po třech zápasech, byl jsem

moc spokojený s Luckou, ta předvedla
proti Schiavoneové velice zkušený výkon.
A co je důležité? Že Petra hraje stále lépe.
Bylo na ni vidět, jak do toho jde, jak má
chuť vyhrávat. Pro náš tým je důležité, aby
se jí dařilo, aby byla na finále – stejně jako
loni – ve skvělé formě. To stejné přeji všem
holkám. Tahle sezona je hodně těžká, na-

Kvitová se kvůli nemoci odhlásila z probíhajícího Turnaje mistryň v Istanbulu, do
kterého jako obhájkyně titulu vstoupila
prohrou s Polkou Agnieszkou Radwaňskou.
Navíc ji za pár dní čekala exhibice v pražské O2 Areně s Marii Šarapovovou. „Pro
mě je hlavní Fed Cup,“ říkala.

„Nad mistryněmi světa je už jen tenisové nebe. Chtěl bych jim poděkovat
za to, co dokázaly a jsem hrdý na to, že pořád září na tenisovém nebi jako
velké hvězdy.“

Ivo Kaderka
víc se koná olympiáda. Nás může hodně
těšit, že máme před sebou opět velký úkol
– uspět ve finále Fed Cupu.“ A finále proti
Srbsku? „Je to ještě daleko, moc daleko,“
dodával šťastný kapitán.
3. Praha
V prvním listopadovém týdnu nastoupil
český tým ve finále Fed Cupu proti Srbsku, které překvapivě vyhrálo v Moskvě.
„Poprvé je poprvé, takže postup do finále, který jsme zažily loni, byl nový a pro
všechny velké překvapení. Letos už víme,
jak to všechno chutná a já doufám, že se
nezastavíme ani ve finále, zase se porveme o mísu, protože si pamatuji z Moskvy,
že zvednout ji nad hlavu je neuvěřitelný
pocit. Ráda bych si to zopakovala,“ řekla
Petra Kvitová v Ostravě po zisku třetího
rozhodujícího bodu.
Naprostá většina českého tenisového
národa byla hodně optimistická, i když
cesta za letošní obhajobou fedcupového
titulu se odehrávala v podobných problémech jako v roce 2011. Petra Kvitová přiletěla před rokem do Moskvy z Istanbulu
po vítězném Turnaji mistryň – psychicky
i fyzicky vyčerpaná a navíc pořádně
nastydlá. „Byla jsem nachlazená, škrábalo mě v krku a bolela hlava. Jednou jsem
měla i teplotu, to jsme museli zatajit,“
usmívala se Petra Kvitová po posledním
zápase loni v Moskvě. Letos to bylo stejné, jen se nic schovávat nedalo. Petra sice
neustále věřila, že bude v pořádku, ale rozhodovalo se až v posledních dnech před
zápasem.

Trenér David Kotyza měl od istanbulského
úterý, kdy Petra prohrála s Radwaňskou,
ve tváři starost. „Víme, že to není ideální
stav, ale Petra se s tím bude snažit hodně
poprat. Má velikou touhu hrát, a pokud
bude mít jen trošku energie a schopností,
tak to na dvorci určitě nechá,“ řekl novinářům. V pondělí odehrála Petra exhibiční
set se Šarapovovou, třebaže se při fotografování usmívala, bylo znát, jak se trápí.
„Nikdo z nás nedokáže odhadnout, v jaké
formě přijde o víkendu na kurt. Důvěru
má a také vzhledem k tomu, kolik sem
přijde lidí, tak jí atmosféra pomůže, aby
ze sebe vydala vše. Uvidíme, jestli to bude
stačit,“ přidával kouč Kotyza.
Po návratu z Turnaje mistryň se Petra
doslova schovala v Prostějově, měla nařízený pětidenní klid. A co Pála? „Uvidíme,
co řeknou doktoři, za pár dnů budeme
moudřejší, ale věřím, že bude v pořádku,“
řekl český kapitán. „Petra pokaždé odvedla
maximum, podřídila Fed Cupu vždycky
úplně všechno.“
Srbky přiletěly do Prahy v pohodě.
V prvním kole zvítězily v Belgii, a po výhře
v semifinále v Rusku se poprvé probojovaly do finále Fed Cupu. „Je to pro nás velká čest – být tady a mít šanci hrát o titul.
Škoda, že nehrajeme taky doma, byl to úžasný zážitek,“ prohlásila Ana Ivanovičová.
„Jsme po tolika letech konečně ve finále
a naši tenisté nám jsou příkladem,“ doplnila Jankovičová. „Bylo by skvělé mít jména
na trofeji, protože Fed Cup je v týmovém
tenise prostě nejvíc,“ přidala Ivanovičová. „S individuálními trofejemi a úspěchy
se to nedá srovnat. Chceme vyhrát pro
Srbsko, pro lidi u nás,“ navázala Jankovičová.

Německo – ČR 1:4,
Fed Cup, Světová skupina I,
1. kolo, Stuttgart,
4. – 5. 2. 2012.
Lisická – Benešová 6:2, 4:6,
2:6, Görgesová –
Kvitová 6:3, 3:6, 8:10, Lisická
– Kvitová 7:6(2), 4:6, 1:6,
Kerberová –
Hradecká 6:4, 6:4,
Görgesová, Grönefeldová –
Benešová, Záhlavová-Strýcová
3:6, 6:7(4).
ČR – Itálie 4:1,
Fed Cup, Světová skupina,
semifinále, Ostrava, ČEZ
Arena,
21. – 22. 4. 2012.
Šafářová – Schiavoneová
7:6(3), 6:1, Kvitová –
Erraniová 6:4, 6:3, Kvitová
– Schiavoneová 6:4, 7:6(1),
Hlaváčková – Erraniová
6:2, 2:6, 2:6, Hlaváčková,
Hradecká – Pennettaová,
Erraniová 5:6 skreč Itálie.
ČR – Srbsko 3:1,
Fed Cup, Světová skupina,
finále, Praha, O2 Arena,
3. – 4. 11. 2012.
Šafářová – Ivanovičová 6:4,
6:3, Kvitová –
Jankovičová 6:4, 6:1, Kvitová
– Ivanovičová 3:6, 5:7,
Šafářová –
Jankovičová 6:1, 6:1.

Milé Lucie, Andreo a Petro,
osobně jsem velmi rád,
že vám mohu pogratulovat k vítězství ve finále
letošního Fed Cupu. Když
jsem vám, českým tenistkám,
ke stejnému úspěchu blahopřál před rokem, byl jsem velmi
pyšný na triumf, kterého se
vám podařilo dosáhnout.
Neskrývám svůj obdiv k vašemu výkonu, který opět potvrdil, že patříte mezi světovou
špičku. Osobně před vámi
smekám a jako předseda vlády děkuji za skvělou reprezentaci České republiky.
S úctou
Petr Nečas,
předseda vlády
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Ze všech letošních zápasů české reprezentace byl ten finálový žebříčkově nejvyrovnanější. Češky – 8. Petra Kvitová, 17.
Lucie Šafářová, 46. Lucie Hradecká a 65.
Andrea Hlaváčková, Srbsko – 12. Ana Ivanovičová, 22. Jelena Jankovičová, 56. Jovana
Bojanovská a Aleksandra Kruničová byla
na 167. místě. „Hlavně první dvě hráčky
z každého týmu jsou žebříčkově hodně
blízko, pro Ivaničovou a Jankovičovou
hovoří to, že byly v minulosti světovými
jedničkami a mají za sebou velké zápasy na grandslamových turnajích. V našem týmu to dokázala zatím jen Petra,
Lucka na velké úspěchy na Grand
Slamech čeká,“ říkal český kapitán Petr
Pála.

Novotná dostala ocenění za
výkony ve Fed Cupu
Jana Novotná dostala jako
první Češka Cenu za vynikající
výkony ve Fed Cupu, převzala ji
v pražské O2 Areně před duelem se Srbkami z rukou prezidenta ITF Franceska Ricci Bittiho
a Jane Brownové Grimesové,
čestné prezidentky Mezinárodní tenisové Síně slávy. Ocenění se uděluje od roku 2001,
v minulosti ho např. dostaly
Američanka Billie Jean Kingová,
Britka Virginia Wadeová nebo
Španělky Arantxa Sanchezová
Vicariová a Conchita Martinezová. Jana Novotná byla
třiatřicetkrát členkou fedcupovém týmu, vyhrála 33 zápasů a jen dvanáctkrát odešla
poražena. V roce 1988 byla ve
vítězném československém
výběru. Bývalá světová dvojka
ve dvouhře, jednička ve čtyřhře a vítězka Wimbledonu
z roku 1998 byla v roce 2005
uvedena do tenisové Síně slávy.
Za svou čtrnáctiletou kariéru
získala celkem 100 titulů – 24
ve dvouhře a 76 ve čtyřhře.
Jana Novotná také hrála extraligu v prostějovském dresu.
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V O2 Areně byl položen Novacrylic
Ultracushion Systém, český tým ho znal,
porazil na něm v ostravské hale v semifinále Italky. Domácí hráčky chtěly, aby
byl trochu pomalejší a s vyššími odskoky,
a tak se při mixování směsi přidalo více
písku. V tréninku vše nasvědčovalo, že se
Češky na známém povrchu cítí dobře.
„Los je formalita, málokdy něco ovlivní,
nejsem nespokojen,“ říkal po losování
český kapitán Petr Pála. Jméno Šafářové
vytáhl ze stříbrné šampionské fedcupové
mísy primátor Prahy Bohuslav Svoboda,
v Brožíkově síni Staroměstské radnice se
žádné překvapivé zašumění neozvalo,
spíše se na tvářích Petry Kvitové a Lucie
Šafářové objevil úsměv – v prvním zápase měla Šafářová nastoupit proti srbské
jedničce Ivanovičové. A Petra? Potřetí
měla jít v úvodní den na kurt jako druhá.
V předešlých dvou zápasech, v Německu
a v Ostravě proti Itálii, pokaždé její kolegyně – Iveta Benešová nebo Lucie Šafářová
získaly první bod. A po třetí dvouhře bylo
hotovo. I proto si české hráčky tak trochu
přály, aby los poslal na kurt jako první Lucii
Šafářovou.
Češky po sobotě vedly 2:0, Srbky
nevyhrály ani set, Šafářová jasně přehrála
Ivanovičovou a Petra uklidnila ty, kteří
jí moc nevěřili. Moc šancí Jankovičové
nedala. „Před tolika lidmi jsem asi ještě
nehrála. Určitě ne před tolika, kteří fandili
jen mně. O2 Arena je krásná hala, byl to
úžasný zážitek,“ řekla česká dvojka Lucie
Šafářová. „Atmosféra byla neskutečná,

lidi mi moc pomohli. Bylo strašně pozitivní, když se po vyhraném míči zvedla
celá hala. Vyhrát doma ve finále před takovou kulisou je nepopsatelné.“
A co Petra Kvitová po hladkém vítězství
nad Jankovičovou? „Snažila jsem se odevzdat to nejlepší a vyšlo to opravdu skvěle.
Musím ale přiznat, že jsem sama překvapena, jak lehce to šlo.“ Přestože v minulých
dnech zápolila se zánětem nosohltanu
a až ve čtvrtek poprvé absolvovala hodinový trénink, po vlažnějším začátku ztratila
od stavu 2:4 jediný game…

Obyčejný ztrácí
časem hodnotu.

Kapitán Petr Pála byl i po výborné fedcupové sobotě zdrženlivý. „Víc jsem si přát
nemohl, obě vyhrály ve dvou setech, ale
ještě není konec. Je třeba mít respekt. Teď
jsme v euforii, ale musíme se dobře připravit, respektovat soupeřky a jednu ze
tří šanci využít a vybojovat třetí kýžený
bod,“ řekl Pála. Jaké šance dávala týmu
Jankovičová?„Je složité vyhrát třikrát po
sobě, ale ne nemožné. Budeme bojovat
a uvidíme, jak se to vyvine,“ řekla nespokojená Srbka.

2,5 %
p. a.

V nedělní úvodní dvouhře mohla Petra
Kvitová získat třetí rozhodující bod, ale
bylo znát, že není v dobré kondici. Ve výměnách byla Ivanovičová přesnější, méně
chybovala. „Necítila jsem se na kurtu
nejlépe. Věřila jsem, že mě to vybudí, ale
nebyla jsem ve své kůži. Chyběla mi energie,“
řekla Kvitová.

Spořicí účet
PRIMA
ho udělá každý
rok cennější.

Z jejího fedcupového stínu vystoupila
Lucie Šafářová, vyhrála obě dvouhry a získala třetí šampionský bod, po vynikajícím
výkonu hladce porazila Jelenu Jankovičovou!
„Byl to jeden z nejlepších zápasů mé kariéry, cítila jsem se na kurtu neuvěřitelně,“
řekla Šafářová na tiskové konferenci. Skvěle
zastoupila Petru Kvitovou! „Jako hrdinka se
však necítím, je to týmová soutěž. Prostě
jsme získaly tři body a je jedno, kdo to získal. Zasloužily jsme se o to všechny.“

Je skvělé, když věci přibývají samy.
Zhodnoťte své peníze na našem
Spořicím účtu PRIMA s výhodným
úrokem garantovaným do konce roku.

Co říkal Miroslav Černošek po finále Fed
Cupu? „Jsem velice dojatý. Zažil jsem
loni v Moskvě ten fantastický úspěch, ale
doma je to přece jen něco jiného a před
čtrnácti tisící diváky v O2 Areně naprosto
neopakovatelný pocit.“

Oﬁciální partner Petry Kvitové.

Češky slavně obhájily vítězství ve Fed Cupu.

Úrok 2,5 % p. a. je platný pro zůstatky do 500 000 Kč.

Vše začal Radek Štěpánek 10. února
v ostravské ČEZ Areně, v pěti setech porazil v otvíracím zápase Itala
Andrease Seppiho. Český daviscupový sen se pak začal naplňovat 18.
listopadu krátce po osmé, kdy Radek
po vynikajícím výkonu v posledním
zápase letošního ročníku porazil
Nicolase Almagra a získal třetí rozhodující bod! Českou cestu za Davisovým pohárem Štěpánek začal
a také ji vítězně ukončil. K tomu
však musíme přidat šest vyhraných dvouher Tomáše Berdycha
a čtyři úspěšné čtyřhry se Štěpánkem.
Češi porazili v prvním kole Itálií 4:1, pak v pražské O2 Areně ve
čtvrtfinále stejným poměrem Srbsko. V semifinále se zrodilo jedno
z největších překvapení letošního
ročníku Davisova poháru, vyhráli
jsme v Buenos Aires 3:2! A pak přišlo
slavné vítězné sté finále Davisova
poháru proti Španělsku.

Davis
CUP 
Radost po dvaatřiceti letech
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Už počtvrté byl československý a český
tenis ve finále. V roce 1975 prohrál
ve Stockholmu se Švédskem, v roce
1980 trofej v Praze slavně vyhrál
a před čtyřmi lety nestačil v hale Sant
Jordi v Barceloně na silné Španělsko.
Daviscupové finále 2012 mělo až
mystické podobenství s naším jediným vítězstvím v roce 1980 a zvláštně
všem našeptávalo, že bychom měli
vyhrát. V roce 1980 zvítězil československý tým překvapivě v Buenos
Aires, Lendl byl tehdy v hlavní roli
a pak jsme v pražské Sportovní hale
porazili Itálii. Letos to mělo být stejné – po dvaatřiceti letech jsme znovu
šokovali Argentinu, největší osobností
zápasu byl Berdych a skoro každý se
bál doříct – jak by ten tenisový příběh
měl letos dopadnout. A daviscupový
los 2013? V roce 1981 jsme jeli k zápasu

prvního kola do Švýcarska a letošní
los Davisova poháru v Londýně nás
posílá na stejné místo! Vše nakonec
dopadlo tak, jak si český tenisový
národ přál.
V ÚNORU V OSTRAVĚ mělo premiéru
Jestřábí oko, náklady hradila ITF, která
jeho užívání zavedla do týmových
soutěží šest let po jeho grandslamové
premiéře na US Open 2006. „V ostravské ČEZ Areně byla jako vždy
skvělá tenisová atmosféra, znovu se
potvrdilo, že Ostrava je městem sportu.
Děláme v ní i další projekty, například Zlatou tretru, máme dokonalou
spolupráci s vedením města a Moravskoslezského kraje,“ konstatoval
majitel společnosti Česká sportovní
Miroslav Černošek, když říkal – proč
se Ostrava opět stala pořadatelským
městem Davisova poháru. Italové se
do Světové skupiny vrátili po jedenácti letech, v baráži přehráli Chile,
k nám se Italové vrátili po dvaatřiceti
letech, tehdy jsme je doma porazili
a získali Davisův pohár. Tomáš Berdych
navíc v týdnu před Itálií vyhrál turnaj
v Montpellieru, získal sedmý titul
ve dvouhře v kariéře a do Ostravy přijel v pohodě. V ostravské ČEZ Areně
byl položený nový povrch novacrylic
ultracushion, dřevěný podklad se
speciálním nástřikem nahrazuje dřívější taraflex, který byl vyškrtnut ze
seznamu povolených povrchů. Naši
si ho od začátku pochvalovali, Italové
nad ním spíše kroutili hlavou.

Daviscupová pětka
v sezoně 2012
v českém týmu pod
vedením nehrajícího
kapitána Jaroslava
Navrátila nastoupili
Tomáš Berdych, Radek
Štěpánek, Lukáš Rosol,
Ivo Minář, v prvním kole
proti Itálii a ve čtvrtfinále
proti Srbsku byl
v nominaci také deblista
František Čermák.

Kapitán Navrátil měl před daviscupovou sezonou ještě jednu velkou jistotu,
Tomáš s Radkem chtěli tuto soutěž –
i přes náročný program s olympiádou
– hrát. „Věřím, že spolu s Tomášem dojdeme v Davis Cupu hodně daleko, los
nám přál a Srbům máme co vracet,“
říkal Radek Štěpánek už před Itálií.
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Navrátil nominoval do týmu Berdycha
(7. ATP), Štěpánka (31.) Lukáše Rosola
(81.) a zkušeného deblistu Františka
Čermáka, Italové měli v nominaci Andrease Seppiho (42.), Potita Staraceho
(68.) a deblisty Daniele Braccialiho
(33. v žebříčku čtyřhry ATP) a Simone
Bolelliho (40.). „Známe všechny,
potkáváme se s nimi na turnajích
a víme, co od nich můžeme čekat.
Jsme v pozici, že se od nás čeká vítězství, ale nesmíme Italy v žádném
případě podcenit,“ říkal před zápasem
Radek Štěpánek. Navíc mu po Australian Open narostlo sebevědomí, deblový titul s Indem Leanderem Paesem
přidal k pěti ve dvouhře! „S Radkem
vždycky přichází do týmu dobrá
atmosféra, je to dokonalý parťák,
navíc cítí, že tyhle sezony mohou
být v Davis Cupu jedny z posledních
a o to více mu na všem záleží. Je to
velký bojovník, když jde na kurt, tak
tam vždycky nechá úplně všechno,“
říkal Jaroslav Navrátil.

v páté sadě. „Ráno jsem se probudil se
zánětem v krku a na sto procent jsem
nevěděl, jestli nastoupím. Myslel jsem,
že po prvním setu padnu, byl jsem
rád, že se držím na nohou. Když jsem
šel na kurt, cítil jsem se dobře, ale jak
šel tep nahoru, ztrácel jsem sílu,“ řekl
Štěpánek po zápase. „Hodně jsem
se na výhru nadřel, v posledním setu se
ukázaly moje zkušenosti a srdce.“ Za
nachlazeného Staraceho nastoupil
proti Berdychovi Bolelli (135. ATP),
sedmý hráč světa šel za druhým bodem naprosto sebevědomě, a třebaže
se Ital snažil držet krok ve výměnách,
výborně servíroval, dokonce srovnal
stav setů na 1:1, po prvním dnu český
tým vedl 2:0.
Navrátilovi je jasné, že pokud může
nastoupit v Davisově poháru pár Berdych-Štěpánek, je to skoro jistý bod.
„V Davis Cupu jsou jasně jednou z nejlepších dvojic, mají vynikající bilanci.

„Kluci měli šanci už v roce 2009 a bylo mi jich hodně líto, že jim to ve
Španělsku nevyšlo. Tak si to doma vynahradili se vším všudy. Mám z toho
úspěchu obrovskou radost, povedla se jim fantastická věc.“

Ivan Lendl

Čtvrteční los na ostravské radnici určil,
že první se na kurtu ve vítkovické aréně představil Štěpánek s Andreasem
Seppim. Pak Berdych a Simone Bolelli,
který nahradil nachlazeného Potita
Staraceho. „Můžeme tu vykládat, že
jsme přijeli vyhrát, ale prostě musíme
uznat, že proti nám stojí opravdu silný soupeř,“ konstatoval otevřeně po
losování Corrado Barazzutti. „Stačí se
podívat na poslední výsledky Tomáše
Berdycha, Štěpánek musel hrát výborně
v deblu v Melbourne. Samozřejmě,
přijeli jsme bojovat, ale český tým je
hodně kvalitní.“
Český kapitán Navrátil v zákulisí přidával, že žádný jiný výsledek než
– 2:0 po sobotě nečeká. Přiznejme,
na druhé straně nikdo také nečekal,
že Radek bude bojovat o první bod skoro čtyři hodiny a že se rozhodne až
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Prohráli jen ve finále v Barceloně, ale
předtím odehráli fantastické zápasy,
které rozhodovaly o vítězstvích našeho
týmu. Ať postaví Barazzutti, koho
chce, je to jedno – po dnešku povedeme 3:0. Povrch nám vyhovuje, Italové se na něm trápí, po dnešku jsme
ve čtvrtfinále.“ Bylo to přesně tak
– za necelé dvě hodiny bylo hotovo,
Berdych se Štěpánkem vyhráli ve
třech setech, porazili Potita Staraceho s Daniele Braccialim úplně jasně
a mohli slavit postup do dubnového
čtvrtfinále.
Po čtyřhře se už začalo myslet na Srbsko ve čtvrtfinále, i když ti ještě museli v neděli získat rozhodující třetí
bod. Každý to však bral za hotovou
věc. „Určitě máme Srbům co vracet.
Hlavně doufám, že budeme oba s Tomášem zdraví,“ říkal Štěpánek. „Budeme

mít výhodu domácího prostředí a volbu
povrchu, ať budou s Djokovičem nebo
bez něj, mají v zásobě další kvalitní
hráče Tipsareviče nebo Troického.“
Djokovič se pro první kolo vzdal reprezentace, ale v případě postupu by

manažerem dohodl během Roland
Garros na jeho návratu k týmu. „Velké
zápasy se dají vyhrát jen s Tomášem
a Radkem,“ řekl pak několikrát kapitán
Jaroslav Navrátil.
A co říkal žebříček ATP na začátku

„Davisův pohár je tak náročná soutěž, že v ní mohou uspět jen výrazné
osobnosti. A stále tvrdím, že máme šanci na úspěch proti velkým týmům
jen tehdy – když nastoupí Tomáš s Radkem. Oba mají dokonalé týmové
zkušenosti. Ti ostatní za nimi moc šancí nemají. Vždycky mohli nastoupit
jen za rozhodnutých stavů.“

Jaroslav Navrátil
prý mohl za srbský výběr nastoupit.
„I bez Djokoviče má Srbsko hodně silnou sestavu a rozhodně bych nekladl
otázku našich šancí jen z pohledu
– zda bude či nebude Djokovič hrát.
S ním by to byl super tenisový svátek,
bez něj moc těžký soupeř,“ říkal Navrátil
už po daviscupovém duelu.

SRBSKO NEMĚLO BEZ DJOKOVIČE ve
čtvrtfinále Davisova poháru skoro
žádnou naději. Janko Tipsarevič získal
jediný srbský bod, předtím však musel v pátek proti Štěpánkovi odvracet
tři mečboly a vyhrál až v pěti setech.
Berdych jasně přehrál Troického, český
debl Štěpánek, Berdych nedal šanci
páru Nenad Zimonjič, Ilja Bozoljac
a kdyby měl Štěpánek v pátek více
tenisového štěstí, bylo už v sobotu
hotovo. Kolem zápasu bylo hodně
povyků, ale ukázalo se, že bez Djokoviče
nejsou Srbové tak silným týmem, jak
si všichni mysleli.
Česká reprezentace se vracela do
pražské O2 Areny – tehdy ještě SAZKA
Arény – po pěti letech, v druhé polovině září 2007 se tam hrála barážový duel se Švýcarskem, ve kterém
nastoupil Roger Federer. Po více než
třech letech se tehdy představil český
tým po dlouhé době kompletní –
i se Štěpánkem. Předtím 14. srpna
2007 na tiskové konferenci v pražském hotelu Hilton oznámil majitel
společnosti Česká sportovní Miroslav
Černošek, že se s Radkem a jeho

daviscupového týdnu? 7. Berdych,
24. Štěpánek, 82. Rosol, navíc měl
nehrající kapitán Navrátil v týmu opět
deblistu Františka Čermáka. Srbové
nominovali Janka Tipsareviče, ten se po
postupu do čtvrtfinále na turnaji Masters 1000 v Miami stal poprvé světovou osmičkou, Viktora Troického – 27.
ATP, kapitán srbského týmu Bogdan
Obradovič nominoval ještě Dušana
Lajoviče – 228. ATP a zkušeného,
šestého deblistu Nenada Zimonjiče.
Nakonec při čtvrtečním losování místo
Lajoviče připsal kapitán Obradovič
Iliju Bozoljace – ve dvouhře mu patřilo 307. místo a v deblu byl na 870.
příčce.
Češi se rozhodli, že Srby pozvou na
antuku. „Když jsme vybírali povrch,
tak jsme vůbec nemysleli na Djokoviče,
ten to umí na všech površích, ale šlo
nám o další hráče, Janko Tipsareviče,
Viktora Troického a Nenada Zimonjiče.
Ze všech povrchů mají Tipsarevič
i Troicki na antuce nejhorší výsledky.
Na druhé straně Tomášovi je prakticky jedno, na jakém povrhu hraje
a stejné to je i s Radkem,“ říkal kapitán
Navrátil před zápasem.
Nejlepší psychické povzbuzení před
zápasem měl opět – stejně jako proti
Itálii – Radek Štěpánek, zvítězil spolu
s Leandrem Paesem ve finále čtyřhry
na turnaji Masters v Miami. Dvě hodiny
po utkání mu odlétalo letadlo do
Prahy, v neděli odpoledne byl v O2
Areně. „Davis Cup je pro mě srdeční

Cesta za
daviscupovým
snem
ČR – Itálie 4:1,
Světová skupina, 1. kolo,
Ostrava, ČEZ Arena,
10. – 12. 2. 2012.
Štěpánek – Seppi 4:6,
6:4, 6:3, 3:6, 6:3, Berdych
– Bolelli 6:3, 4:6, 7:5, 6:2,
Berdych, Štěpánek –
Bracciali, Starace 6:3, 6:4,
6:2, Rosol – Seppi 4:6,
6:3, 6:4, Čermák – Bolelli
4:6, 4:6.
ČR – Srbsko 4:1,
Světová skupina, čtvrtfinále, Praha, O2 Arena,
6. – 8. 4. 2012.
Berdych – Troicki 6:2, 6:1,
6:2, Štěpánek – Tipsarevič
7:5, 4:6, 4:6, 6:4, 7:9,
Berdych, Štěpánek –
Zimonjič, Bozoljac 6:4,
6:2, 7:6 (7:4), Berdych
– Tipsarevič 7:6(8:6),
7:6(8:6), 7:6(9:7), Rosol –
Troicki 7:6(5), 7:5.
Argentina – ČR 2:3,
semifinále Davisova
poháru, Buenos Aires,
Parque Roca,
14. – 16. 9. 2012.
Del Potro – Štěpánek 6:4,
6:4, 6:2, Monaco –
Berdych 1:6, 6:4, 6:1, 4:6,
4:6, Berlocq, Schwank –
Berdych, Štěpánek 3:6,
4:6, 3:6, Berlocq –
Berdych 3:6, 3:6, 4:6,
Monaco – Minář 6:3, 7:6(2).
ČR – Španělsko 3:2,
finále Davisova poháru,
16. – 18. 11., O2 Arena,
Praha. Štěpánek – Ferrer
3:6, 4:6, 4:6, Berdych –
Almagro 6:3, 3:6, 6:3,
6:7(5), 6:3, Berdych,
Štěpánek – M. Lopez,
Granollers 3:6, 7:5, 7:5,
6:3, Berdych – Ferrer 2:6,
3:6, 5:7, Štěpánek – Almagro 6:4, 7:6(0), 3:6, 6:3.
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záležitost a udělám všechno pro to,
aby se nám podařilo uspět. Když si
vzpomenu na rok 2007, kdy jsme tu
byli naposledy, tak mám husí kůži.
Ne, na to se nedá zapomenout, byl to
jeden z mých největších zážitků.“
Když se v sále pražské radnice neobjevil Novak Djokovič, zmkli konečně
blázniví snílci, kteří roznášeli zaručené
zprávy, že světová jednička tajně
přiletěla do Prahy a přijde na losování. Tenisové fantasmagorie definitivně skončily, když pražský primátor
Bohuslav Svoboda sáhl do poháru
a při slavnostním losování rozhodl, že
jako první měli jít na antukový dvorec Tomáš Berdych a Viktor Troicki,
po nich Radek Štěpánek s Jankem
Tipsarevičem.
Tomáš Berdych v prvním zápase
doslova vyhnal Viktora Troického
z kurtu, do statistik si připsal nejsnadnější výhru ve své daviscupové kariéře – 6:2, 6:1, 6:2! Sedmý hráč světa
povolil Troickému pouze pět gamů
a překonal tak svůj výsledkově nejvydařenější daviscupový zápas z roku
2006, v marockém městě Oujda tehdy
7. dubna porazil Mehdiho Tahiriho
a ztratil šest gemů, proti Troickému
jen pět! Zápas Štěpánka s Tipsarevičem
byl plný nervozity. Štěpánek šel na

rozhodl ve prospěch Tipsareviče
a Radek marně protestoval. Televizní
závěry ze správného úhlu daly za
pravdu Štěpánkovi… V pátém setu
měl Štěpánek za stavu 6:5 první mečbol, ale returnoval do sítě. Další dvě
šance zápas ukončit si vybojoval za
stavu 7:6 a 40:15, ale opět neuspěl.
Vzápětí pomohl soupeři k brejku
dvěma dvojchybami a po pěti hodinách a sedmi minutách zápas prohrál
– 7:5, 4:6, 4:6, 6:4, 7:9. „Radek tam
nechal duši. Měl tři mečboly, podal
fantastický výkon. Když si vezmu, jak
se Radek vrátil do zápasu, ve čtvrtém
setu si už všichni mysleli, že je konec,
ale on je prostě bojovník. A když se
otočím zpátky a v duchu si promítnu
šance, které Radek měl, tak stav 1:1
po prvním dnu je pro mě zklamáním,“
hodnotil kapitán Navrátil páteční
program. „O čtyřhře si popovídáme v
klidu. Radek skončil v křečích, nechci
za něj mluvit, jak bude čtyřhra vypadat. Ale doufám, že se dá do pořádku,
protože čtyřhra může být klíčová,“
říkal smutný Navrátil v pátek pozdě
večer.
Už třetí sezonu má Navrátil pocit,
že kapitáni soupeře při deblových
nominacích sáhli vedle, z těch nejkřiklavějších případů to byl v březnu
2009 Francouz Forget, který nechal

„Je to něco neuvěřitelného. Dvě finále, obě doma před vyprodanou halou
plnou fantastických diváků. A obě úspěšná. Ve sportu jsem toho zažil
už hodně, ale tohle patří mezi mé životní zážitky, které se možná nikdy
nezopakují.“

Miroslav Černošek
dvorec s jistotou českého vedení, Srb
musel vyrovnat, pokud chtěli hosté
pomýšlet na postup do semifinále.
Kde se rozhořel první plamínek pozdější nevraživosti a osočování? V prvním
setu, ve třetí hře podával Štěpánek,
Srb měl už třetí výhodu. Pak však
Tipsarevič nestihl doběhnout krátký
míč, zahrál ho až po odrazu o zem.
Štěpánek se už ani nepokusil míč
vrátit, jen čekal na výrok rozhodčího
na empajru. Pascal Maria překvapivě

16

v Ostravě sedět suverénního Tsongu,
o pár měsíců později Tito Vazquez
neukázal před čtyřhrou na Juan
Martina del Potra. Před dvěma lety
v Bělehradě neměli šanci Zimonjič
s Djokovičem. Tentokrát Obradovič
nominoval šestého deblistu světa
Nenada Zimonjiče a Ilju Bozoljace, kteří
sice spolu v Davis Cupu hráli už pětkrát,
ale Navrátil vedle Zimonjiče čekal
spíše Tipsareviče. Ten měl přece jen
větší zápasové zkušenosti a deblový

žebříček Bozoljace – 870. místo nebyl
také nijak přesvědčivý. „To se nedá
prohrát,“ říkal Navrátil. „Povedeme
2:1.“ Berdych se Štěpánkem porazili
Zimonjiče s Bozoljacem 6:4, 6:2, 7:6
(4). „Tom hrál výborně a jsem rád,
že to máme za sebou. Těžko někdo
mohl čekat, že budu na dvorci lítat,
usnul jsem kolem půl páté ráno,“ říkal
Štěpánek. V neděli získal Tomáš Berdych
třetí bod, Tipsareviče porazil ve třech
tie-breacích 7:6 (6), 7:6 (6), 7:6 (7).
„Nejlepší to způsob, jak Srbům vrátit
prohru z Bělehradu, bylo to, co jsme
předvedli,“ konstatoval po zápase.
„Byly tam šarády kolem Djokoviče,
pak pomluvy Radka, jejich brečení
a stěžování na povrch a diváky a tak
dále. Jsem rád, že to ten nahoře viděl
a vrátil jim to tímhle způsobem.“
V PARQUE ROCA JSME ŠOKOVALI
ARGENTINU, Česká republika se po
čtyřech letech opět probojovala do
finále Davisova poháru! V pátečních
dvouhrách Štěpánek prohrál s Del
Potrem, poté Berdych otočil zápas
s Monakem a vyrovnal na 1:1. V sobotu přidal Berdych se Štěpánkem ve
čtyřhře druhý bod po třísetové výhře
nad Berlocqem a Schwankem. Třetí
postupový bod zajistil Berdych vítězstvím ve třech setech nad Berlocqem,
který nahradil zraněného Del Potra.
poslední dvouhře prohrál Ivo Minář
za rozhodnutého stavu s Monakem.
Vítězství tenistů v Buenos Aires je
o to cennější, že pokud nepočítáme
prohru ve finále Davisova poháru
v roce 2008 v Mar del Plata se Španělskem, tak Argentinci čtrnáct let doma
neprohráli, naposledy v Lawn Tennis
Clubu se Slovenskem na konci října
1998.
Český tenis touží po vítězství v Davisově poháru, čekání na Salátovou
mísu trvá už dvaatřicet let. Když jsme
před třemi lety porazili v Ostravě
Argentinu s Del Potrem a po třinácti
letech jsme postoupili do semifinále
a pak do finále Davisova poháru, byl
nehrající kapitán Jaroslav Navrátil ve
stejné pozici jako letos. Opět se musel
opírat jen o Berdycha se Štěpánkem.

„Davisův pohár je tak náročná soutěž, že v ní mohou uspět jen výrazné
osobnosti. A stále tvrdím, že máme
šanci na úspěch proti velkým týmům
jen tehdy – když nastoupí Tomáš
s Radkem. Oba mají dokonalé týmové
zkušenosti. Ti ostatní za nimi moc
šancí nemají. Vždycky mohli nastoupit jen za rozhodnutých stavů,“ říká
už hodně dlouho kapitán Navrátil.
K semifinále nominoval Tomáše Berdycha,
Radka Štěpánka, Lukáše Rosola
a Iva Mináře, kapitán daviscupové
Argentiny Martin Jaite ukázal na sestavu Juan Martin del Potro, Juan
Monaco, Carlos Berlocq a deblista Eduard Schwank. „Všichni se těší
moc, semifinále se nehraje každý týden. Hrajeme na horké půdě v Argentině. Čeká nás náročný soupeř, který
doma málokdy prohrává, ale myslím
si, že šance jsou vyrovnané,“ prohlásil
Navrátil a přidal, že – „určitě bude
domácím hodně pomáhat plný areál.
Ale pořád vidím padesátiprocentní
šanci na úspěch, i když samozřejmě
skoro všichni favorizují Argentinu.“
Navrátil odletěl do Buenos Aires bez
Berdycha a Štěpánka, Tomáš hrál
v sobotu semifinále dvouhry na US
Open s Murraym, Štěpánek se s Indem
Paesem probojovali do finále čtyřhry.
Jak vypadalo žebříčkové postavení
v týdnu před zápasem? Argentina
– 8. Juan Martin Del Potro, 11. Juan
Monaco, 45. Carlos Berlocq, 144.
Eduardo Schwank, naši na tom byli
kromě Berdycha hůř – 6. Tomáš
Berdych, 40. Radek Štěpánek, 88.
Lukáš Rosol, 187. Ivo Minář.
Argentina vyhrála v prvním kole
v Německu bez Del Potra 4:1, ve
čtvrtfinále doma s Chorvatskem
stejným poměrem, to už Del Potro
nastoupil. Naši se dostali do semifinále
s naprosto stejným skore, v Ostravě
porazili Itálii, v Praze Srbsko.
Semifinálový duel otevíral Del Potro
se Štěpánkem, s Del Potrem měl sice
Štěpánek aktivní bilanci – 3:1, letos
v Torontu Argentince porazil, ale favoritem rozhodně nebyl. Štěpánkovi

Milý Tomáši a Radku,
dovolte mi, abych vám
oběma poblahopřál k
úspěchu,
který
nemá
v novodobé historii českého
sportu obdobu. Dokázali jste
se zapsat do dějin a po 32
letech jste získali pro Českou
republiku trofej v Davis Cupu.
Po letošním vynikajícím úspěchu českých tenistek jste i vy
potvrdili, že patříme mezi světovou tenisovou špičku a můžeme být na vás právem hrdí.
Moc si vážím vašeho vítězství, za kterým je dlouhá
cesta plná tvrdého tréninku
a nepředstavitelné dřiny. Titul si právem zasloužíte a já
bych vám chtěl poděkovat za
vynikající reprezentaci naší země.
S úctou,
Petr Nečas,
předseda vlády
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bylo od začátku jasné, že Argentinec
nastoupí, i když mu lékař doporučil
dvoutýdenní klid, a kolem jeho startu bylo hodně nejasností. „Udělám
maximum, abych mohl proti Česku
nastoupit. Miluju hrát za Argentinu,
pro zdejší fanoušky. Mám drobný
problém na levém zápěstí, ale za každou cenu chci hrát,“ říkal Del Porto.
V polovině prvního setu měl Štěpánek
navrch, na hodně pomalé antuce se
Del Potro trápil, jeho údery neměly razanci, až za stavu 2:2 jakoby se
probudil. Pak přišly Štěpánkovy příležitosti, největší za stavu 4:3, na Del
Potrovo podání měl tří brejkboly, ale
ani jeden z nich nevyužil a Argentinec
srovnal na 4:4. To byly chvíle, kdy se
Štěpánek tlačil dopředu, hrál útočný
tenis, proložený odvážnými kraťasy,
stačil s Del Potrem ve výměnách od
základní čáry. Pak však Del Potro přitlačil, bez ztráty fiftýnu získal Štěpánkovo podání a čistým gemem rozhodl
za hodinu a minutu první set. V tom
druhém se Radek opět zvedl, za stavu 2:1 vzal poprvé Argentinci podání,
vedl 3:1, pak však prohrál čtyři gemy
za sebou a rázem bylo – 3:5! Pak ještě
Štěpánek vyhraným podáním zbrzdil
Argentince, ale za stavu 5:4 to už Del
Potro – i když s problémy – doservíroval. Radek odvedl v první dvouhře zkušený výkon, zápas byl hlavně
v prvních dvou setech hodně vyrovnaný, ale ve chvílích, kdy přece jen
začal více chybovat, se projevila kvalita Del Potra. Světová osmička uměla
každé zaváhání Štěpánka dokonale
využít.
Tomáš Berdych vstupoval do druhého
zápasu proti Monacovi jako favorit,
ve vzájemných šesti zápasech ani
jednou neprohrál. Monaco se ale překonával. Tomáš vyhrál první set jasně
6:1, druhý a třetí stejně jasně prohrál
4:6, 1:6 a ve čtvrtém už prohrával 2:4!
Před čtvrtým setem šel Berdych tam
do něj zbylí členové týmu napumpovali tolik potřebné sebevědomí,
ale i začátek dalšího boje byl ze strany Berdycha velice nervózní. Za stavu 1:1 prohrál podání, pak Monako
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přidal své a vedl 3:1. Pak bylo 3:2 a Argentinec to posunul dál – 4:2. Tomáš
snížil na 3:4, pak vyhrál čistou hrou
Argentincův servis a rázem bylo srovnáno 4:4! Berdych pak vedl 5:4 a opět
čistou hrou získal Monakovo podání
– 6:4!
Pátý set to už byl jiný příběh, Berdych
pokračoval ve spanilé jízdě, vedl 4:0!
Cestu k možnému tenisovému vzkříšení začal Argentinec právě za tohoto
stavu, vyhrál Tomášův servis, přidal
svůj, najednou to bylo 4:2 a už skoro
zmlklý stadion se probudil do tance
naděje. Pak Berdych vyhrál s přehledem své podání, vedl 5:2, v rozhodujících chvílích si Tomáš pomohl
esem. Ale Argentinec znovu vstával
z tenisové rakve, vyhrál svůj servis na
5:3, pak čistou hrou získal Berdychův
a bylo najednou 5:4. Argentina se
znovu probudila, věřila v obrat, ale
Monaco prohrál svůj servis čistou
hrou, Berdych zahrál konec zápasu
jako dokonalý profesionál.
„Po prvním dnu jsem si přál stav 1:1
a taky se mi to splnilo. Radek odvedl
hlavně v prvních dvou setech proti
Del Potrovi výborný výkon, v rozhodujících okamžicích pak měl Del Potro
navrch a třetí set se už hrál podle jeho
not. Tomáš opět dokázal – jak velkým
je bojovníkem a když už snad celá
tenisová Argentina věřila, že povede
po pátku 2:0 a semifinále tak bude
prakticky rozhodnuté, tak se Tomáš
vzepřel,“ říkal po pátečních dvouhrách
kapitán Jaroslav Navrátil.
Argentinci počítali do čtyřhry s dvojicí
Carlos Berlocq, Eduardo Schwank.
Ještě hodinu před začátkem zápasu
mohli sestavu oba kapitáni změnit,
Navrátil byl o té své přesvědčený,
Berdych se Štěpánkem patří v současné době k nejlepším deblovým
párům na daviscupové scéně, od
začátku působili suverénnějším dojmem, byli na síti vynalézavější, mnohem lépe se vzájemně doplňovali, za
dvě hodiny a šestatřicet minut získali
druhý důležitý bod. „Výsledek ukazuje snadný zápas, ale jednoduchý zas
tolik nebyl. Soupeři sice hráli poprvé

spolu, ale nebylo to lehké. My jsme
od prvního míče ukázali, že jsme zkušeným daviscupovým párem,“ řekl
držitel patnácti deblových titulů na
okruhu ATP Radek Štěpánek v rozhovoru po zápase. Berdych přidal, že se
těší na nedělní dvouhry – „proti Del
Potrovi to budu mít určitě těžké, ale
cítím se dobře. On bude pod tlakem,“
dodával.
Už po čtyřhře se začalo hovořit o tom,
v jaké kondici bude Del Potro proti Berdychovi, jaké bude mít šance
Štěpánek proti Monakovi, který odvedl proti Berdychovi v první hrací
den výborný výkon. Pak však na tiskové konferenci oznámil argentinský
kapitán Martin Jaite, že Juan Martin
del Potro nenastoupí v neděli proti
Berdychovi kvůli zraněnému zápěstí
a osmého hráče světa měl nahradit
Carlos Berlocq. „Rozhodující bude,
kdo se nakonec objeví na dvorci.
Nezabýváme se tím, rozhodující je
získat třetí bod a jedno proti komu,“
řekl v sobotu večer Navrátil, jeho protějšek Jaite mohl nominaci změnit
nejpozději hodinu před zápasem…
Nakonec vše zůstalo tak, jak argentinský kapitán prohlásil na tiskové
konferenci a Del Potro seděl na lavičce.
Devětadvacetiletý Carlos Berlocq se
dostal do složité situace, měl zachránit
Argentinu. Na žebříčku mu patřilo 45.
místo. Berdych to rozhodně neměl
jednoduché, skoro všichni ho považovali za jasného favorita, čekal se
od něj třetí rozhodující bod. Berlocq
navíc měl singlovou premiéru v Davisově poháru, byl v týmu poprvé, po
sobotní čtyřhře to byl jeho druhý
zápas. První set vyhrál Berdych 6:3,
za stavu 4:3 prorazil Argentincovo
podání, vedl 5:3 a za pětačtyřicet
minut bylo hotovo. Berlocq bojoval,
své kraťasy především z bekhendu
dovedl v dokonalosti, míče se snažil zakončovat z rychlého a hodně
falšovaného forhendu. Ve druhém
setu za stavu 1:1 opět prohrál Argentinec podání, Berdych vedl 3:1, ale
stále měl větší problémy uhájit svůj
servis. Berlocq však nevyužil nabídnuté

brejkboly, naopak za stavu 5:3 měl
Berdych při Argentincově podání
tři setboly a druhý proměnil, druhý set trval hodinu a jednu minutu.
Ve třetím setu vedl Berdych už 4:1,
Berlocq snížil na 4:2 a pak poprvé získal
Berdychovo podání, proměnil poprvé až jedenáctý brejkbol! Za stavu 5:4
nabídl Argentinec při svém podání
Berdychovi tři mečboly, druhý proměnil – Česká republika postoupila
do finále! Co rozhodlo? Berdychova
daviscupová zkušenost, Tomáš měl
premiéru v sezoně 2003, Berlocq
v zápase proti České republice. Vnitřní
síla českého týmu a nezlomná víra ve
vítězství. Proti Berdychovi a Štěpánkovi
stál nabitý areál, ve chvílích, kdy
Argentina cítila šanci, někdy až za
hranicí únosnosti. I v tomhle ukázal
český tým sílu!
„Dokázali jsme to! To byl náš cíl,
s kterým jsme sem přijeli, a vypadalo
skoro nemožné – tady vyhrát. V tomto
kotli jsme to dokázali! Je to neuvěřitelné,“ řekl Berdych na kurtu. „Přijeli
jsme sem s vírou ve výhru a jsem nadšený, zvládli jsme to perfektně. Jsem
šťastný a těším se na finále doma,“
dodal kapitán Jaroslav Navrátil. Za
rozhodnutého stavu pak Monaco
porazil Ivo Mináře ve dvou setech.

ČEŠTÍ TENISTÉ SPLNILI SEN mnoha tenisových generací, po dvaatřiceti letech vyhráli
Davisův pohár. V O2 Areně porazil v první
den Berdych Almagra, předtím Štěpánek
prohrál s pátým hráčem světa Ferrerem
a před čtyřhrou byl očekávaný stav 1:1.
Pak Berdych se Štěpánkem ve čtyřhře přehráli vítěze nedávného deblového Masters Lopeze s Granollersem
a před závěrečnými dvouhrami získali pro český tým velkou psychickou
výhodu. Ferrer v neděli přehrál Berdycha a za stavu 2:2 získal vítězný bod
Radek Štěpánek. Za bouřlivé podpory vyprodané pražské O2 Areny
v závěrečné dvouhře porazil Nicoláse
Almagra ve čtyřech setech. Češi
v jubilejním 100. finále porazili Španělsko 3:2 a navázali na zlatou
obhajobu českých reprezentantek ve Fed
Cupu.
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Po postupu do finále si Berdych přál,
aby nebyl ve španělském týmu Nadal.
Uznával, že vítězství by bylo nad nejsilnějším protivníkem možná sladší,
ale nejdůležitější je výsledek. „Na historii se nikdo neptá, a kdyby se nám
povedlo vyhrát a jména byla vyryta
na poháru, myslím si, že by se nikdo
nezlobil, že to bylo zrovna za těchto
podmínek,“ uvedl. Španělsko vyhrálo
tři z posledních čtyř ročníků, v sestavě mělo dva hráče světové dvacítky
a šampiony posledního Turnaje mistrů ve čtyřhře. Španělé hráli letos
všechny své zápasy v domácím prostředí – porazili Kazachstán 5:0, Rakousko 4:1 a v semifinále Ameriku
3:1.
Jak vypadal žebříček ATP k 5. listopadu
2012, na začátku týdne, ve kterém
se konalo daviscupové finále? Španělsko – 5. David Ferrer, 11. Nicolas
Almagro, 33. Marcel Granollers, Marc
Lopez byl na 6. místě deblového žebříčku a spolu s Granollersem vyhráli
nedávný Masters v Londýně. Český
tým – 6. Tomáš Berdych, 37. Radek
Štěpánek, 84. Lukáš Rosol, 187. Ivo
Minář. Co mělo přivést domácí k vítězství? Povrch kurtu, atmosféra
v hale a neúčast zraněného Nadala.
V O2 Areně byl položen Novacrylic
Ultracushion Systém, pro Fed Cup
ho organizátoři trochu zpomalovali,
v případě daviscupového finále to
bylo naopak. „Je to nejrychlejší kurt,
na kterém jsem v tomhle roce hrál,“
říkal trochu zklamaný David Ferrer,
jakoby chtěl nahlas připomenout, že
si španělský tým představoval určitě
povrch pomalejší. „Máme čas si na
něj do konce zvyknout, budeme bojovat a uvidíme, co se stane. Je to pro
oba týmy stejné a ten lepší vyhraje,“
hodnotila povrch v O2 Areně týmová
dvojka Nicolas Almagro. V pondělí
večer byl povrch supervizorem ITF
změřen, vše odpovídalo pravidlům.
„Kurt byl potvrzen jako bezproblémový, kategorie Medium Fast,“
konstatoval mluvčí českého týmu
Karel Tejkal. Povrch byl pro mnohé jedním z možných klíčů k českému
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vítězství… „Udělali jsme si ho tak, aby
dokonale vyhovoval našim potřebám, je takový, jak jsme si ho představovali. A k tomu fantastická
atmosféra v O2 Areně,“ znělo z českého tábora. Miroslav Černošek, majitel
společnosti Česká sportovní, která
stála za organizací stého finále Davisova poháru, konstatoval, že by se
určitě naplnily nejméně dvě další O2
Areny, takový byl zájem o finále!
Štěpánek – Ferrer, Berdych – Almagro, takový byl program pátečních
dvouher. Ferrer v prvním zápase moc
šancí Štěpánkovi nedal. V prvním
setu, v osmé hře nabídl Štěpánek třemi dvojchybami za stavu 3:4 podání,
Španěl hned využil své a získal první
set – 6:3. Ferrer držel Štěpánka za základní čárou, nepouštěl ho útoku a ve
výměnách byl přesnější. Radek Pak
ztratil na začátku druhého setu podruhé podání, Ferrer pak vedl 2:0, 3:1,
ale Štěpánek přece jen srovnal na 3:3.
Jenže v deváté hře český hráč znovu
ztratil podání a následně i druhý set
6:4. A přesně podle receptu druhého setu i ve třetím hned na začátku
Štěpánek podání neuhájil, podruhé
ho ztratil v sedmé hře, tuhle výhodu
Ferrer s přehledem proměnil v zisk
třetího setu – 6:4 a Španělsko se ujalo
vedení.
Bez dobrého prvního servisu neměl
Štěpánek proti pátému hráči světa žádnou naději. „Musel jsem hrát
hodně bodů z druhého servisu a na
ty jsem se mnohem víc nadřel.“ Štěpánek musel téměř celý zápas dotahovat, vedl pouze ve druhém setu
za stavu 4:3. „Když necháte takového
hráče jako Ferrer, aby v každém setu
vedl, je velmi těžké ho porazit. Měl
jsem šance ve druhém setu, kdy jsem
se vrátil zpět do hry, ale bohužel to
nevyšlo. David byl lepší a zasloužil si
vyhrát,“ říkal po zápase Štěpánek.
Berdych byl proti Almagrovi favoritem, letos byl jasně lepší, z pěti zápasů čtyři vyhrál. „Bude to velice těžký
zápas. Sice jsme spolu letos hráli
pětkrát, ale teď se všechno vymaže
a začínáme od nuly. Davisův pohár

všechny výsledky mění a ve finále
ještě víc,“ řekl Berdych. Že se zápas
dostane do pátého setu, to čekali
jen největší španělští optimisté. Před
rozhodujícím setem odešel Berdych
hledat energii do šatny. V napínavém
dramatu pak znovu získal jako první
brejk a měl náskok 4:2, ale o výhodu
hned přišel, Almagro vyhrál Berdychovo podání a snížil na 4:3. Naštěstí
mu to Tomáš hned vrátil, vedl 5:3 a
pak Berdych s přehledem odservíroval poslední rozhodující gem – 6:3.
V průběhu celého zápasu Berdych
vedl a nepřestával věřit, že vyhraje. A
to ani poté, co ztratil čtvrtý set v tie-breaku. „Byl jsem v podstatě celou
dobu ve vedení. Vyhrál jsem první set,
prohrál druhý. Vyhrál jsem třetí a měl
mnoho šancí ve čtvrtém. Jedna chyba
mě stála čtvrtý set, ale v závěru tie-breaku jsem byl lepší a to mi dodalo
další sílu a motivaci do pátého setu,“
řekl Berdych. Jak hodnotil atmosféru
v hale? „Hrát před těmi lidmi je velký
zážitek,“ konstatoval spokojený Berdych. „Publikum bylo úžasné, je to
náš pátý hráč. Dávají vám energii navíc, je to úžasný pocit hrát před nimi.“
V sobotu před čtyřhrou převzali členové vítězného týmu z roku 1980 Jan
Kodeš a Tomáš Šmíd a s nimi později
na slavnostním banketu Tomáš Berdych Cenu za oddanost Davisovu
poháru. Jaká byla atmosféra před
důležitou čtyřhrou? „Jsem optimista.
Španělé sice hrají výborně celou sezonu, ale kluci zase jsou v Davis Cupu
sehraní, mají skvělou bilanci. Jsme
přesvědčeni, že bychom měli debl
zvládnout,“ říkal optimisticky Navrátil. Berdych dodával, že sobotní zápas
bude nadmíru složitý. „Je to strašně
nepříjemný pár. Utkání bude náročné
fyzicky, nedají míč zadarmo, neuvěřitelně kryjí dvorec a každá výměna
se musí dohrávat.“ Španělský kapitán
Alex Corretja věřil, že Granollers s Lopezem potvrdí své kvality z Turnaje
mistrů.
Začátek čtyřhry se naší dvojici nevyvedl, Štěpánek už v druhém gemu
prohrál servis, svou bezradnost

potvrdil dvojchybou. Granollers byl
dokonalý u sítě, Marc Lopez dokazoval deblové myšlení. Po prvním prohraném setu za stavu 6:5 ve druhém
si Češi při Lopezově podání vypracovali postupně čtyři setboly. Třetí proměnili a srovnali stav setů. Třetí set
byl dlouho vyrovnaný, obě strany si
pečlivě střežily svůj servis. Až Lopez
ve dvanáctém gemu klopýtl a Češi
vedli 2:1. Čtvrtý set rozhodly chyby
Granollerse, za stavu 3:2, ztratil dokonce čistou hrou své podání, Berdych se Štěpánkem vedli 4:2. V deváté hře měli při Berdychově podání dva
mečboly, Španělé to dotáhli na shodu. Štěpánek uspěl s volejem na síti
a Češi měli třetí mečbol. Češi zahráli
vítězný míč, nahlášený aut jim vzal
radost, výměna se musela opakovat.
Pak přišel dokonalý servis Berdycha a
průměrném španělském returnu následovala vítězná Berdychova smeč.
Alex Corretja byl zklamaný. „Začali
jsme výborně, hlavně Marcel byl skoro dva sety nejlepší na dvorci, pak
však Češi dokázali, proč jsou jedním
z nejlepších párů v Davis Cupu. Prosadili své singlové dovednosti a to
v druhé polovině zápasu rozhodlo.“
Co říkal Berdych po čtyřhře? „Chvíli mi trvalo, než jsem chytil deblový
rytmus. Oni navíc hrají odlišně než
ostatní páry. Naštěstí to trvalo jen
set. Pak jsme využili svých zbraní a šli
jsme za vítězstvím.“ A Štěpánek? „Byl
to jeden z nejtěžších deblů v Davis
Cupu, který jsme hráli. Španělé vyhráli Masters, hráli opravdu skvěle,“
dodával Štěpánek.
Jak viděli kapitáni šance v nedělních
zápasech? „Bude to těžké, pro nás
i pro ně. My už chybu udělat nesmíme, oni jednu ano,“ říkal v sobotu
večer španělský kapitán Alex Corretja. Neměli David Ferrer a Nicolas
Almago přece jen výhodu, že v sobotu
odpočívali? „Podívejte, Češi mohou
být unavení a určitě nechali na dvorci
hodně sil, ale vedou 2:1 a cítí se určitě
dobře.“ Český kapitán věřil, že bude
rozhodnuto v neděli po první dvouhře. „Tomáš hraje výborně, je proti
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Ferrerovi přece jen v psychické výhodě, získá třetí bod.“
Do souboje týmových jedniček
vstoupil lépe Ferrer, brzy vymazal
Berdychovy snahy o agresivní hru.
V úvodních dvou setech rychle dokázal prolomit Berdychův servis a vedl
2:0 na sety. To ho uklidnilo. Berdych
poprvé v letošní daviscupové sezoně
nevyhrál. „Nedokázal jsem se vyrovnat s jeho hrou,“ uznal Berdych. „Byl
jsem pořád o několik kroků za ním,
hrál výborně, nedal mi šanci.“
Najednou to bylo 2:2, Španělé ožili, ale Štěpánek jim dal ve vynikajícím zápase zapomenout, že by se
snad mohli fotit jako vítězové u Salátové mísy. Byl rozhodně psychicky
odolnější a zápasově zkušenější než
Almagro. Tomu hodně rychle zmizel
z tváře až sarkastický úsměšek, když
v pátek hnal Berdycha do pátého
setu.
Jak vypadaly poslední dva gemy zápasu Štěpánek – Almagro? Za stavu
6:4, 7:6, 2:6, 5:2 servíroval Španěl,
jeho míč od základní čáry končí v síti
– 0:15. Pak Španěl trefil lajnu – 15:15.
Na Almagrovi je vidět nervozita, jakoby čekal na Štěpánkovu chybu,
nedočkal se, jeho forhendový úder
opět zastavila síť, Štěpánek vedl
30:15! Španěl se dočkal hned v dalším fiftýnu, po dlouhé výměně končí Štěpánkova snaha v autu – 30:30.
Znovu dlouhá výměna, Štěpánek
usilovně vracel od základní čáry
a Almagrův míč opět končí – už potřetí – v síti, 40:30, první mečbol!
Od základní čáry zahrává Radek
v nouzi první lob zápasu, Španěl na
něj ale dosáhl – srovnáno 40:40. Pak
přišly dvě Štěpánkovy chyby, míče
skončily v síti a Almagro snižuje na
5:3. Štěpánek měl výhodu podání, po
dlouhé výměně končí Španělův forhend v síti – 15:0. I Štěpánek si určitě
uvědomuje – jak je blízko svému životnímu triumfu, přichází dvojchyba
– 15:15! A vzápětí míč z jeho rakety
končí v síti – 15:30. Španělská lavička
stojí, více než dvě tisícovky španělských fanoušků mávají vlajkami a cítí
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poslední šanci! Štěpánek však zahrává jedno z nejdůležitějších es své kariéry – 30:30! A vzápětí další vynikající servis mu nabízí druhý mečbol! O2
Aréna stojí, Almagro už určitě cítí, že
je konec, kapitán Corretja ho však nepřestává povzbuzovat. A pak zahrává
Španěl lehký míč do sítě a je konec 6:4, 7:6, 2:6, 6:3! Česká republika získala Davisův pohár!
„Věděl jsem, že bude favoritem. Ale
od začátku jsem se cítil dobře a věřil, že svojí hrou ho můžu přehrát. Je
to neuvěřitelné, povedl se nám zápis
do historie. Všichni slavte a mějte se
rádi. Díky všem, kteří nás podporovali a hnali nás v hale dopředu,“ říkal Štěpánek v prvním rozhovoru po
utkání. „Před Radkem smekám, moc
lepších zápasů jsem ho hrát neviděl.
Podal neuvěřitelný výkon. Porazit
za takového stavu takového hráče...
Nemůže být nic krásnějšího, je to obrovský úspěch celého týmu,“ prohlásil
po Štěpánkově životním představení
Berdych. A třebaže na Štěpánka svítily po zápase snad všechny reflektory
slávy, nezapomínejme, že to byl především Berdych, kdo v Buenos Aires
dovedl český tým do finále.

„Gratuluji Čechům k vítězství. Radek předvedl fantastické představení. Hrál přesně tak, jak chtěl. Dobře
se hýbal, servíroval, chodil na síť.
Na konci už mi přišel trochu unavený, kdyby zápas šel do pátého setu,
možná by to sehrálo roli,“ hodnotil
rozhodující duel španělský kapitán
Alex Corretja. „Měli jsme velkou šanci první den, kdy se Nicolas vrátil do
pátého setu proti Berdychovi. Tam
jsme mohli udělat velký krok, stejně
tak ve čtyřhře, kterou kluci odehráli
velmi dobře. A samozřejmě, Štěpánek
zahrál skvěle v rozhodujícím zápasu.“
Co říkal Ivan Lendl? „Kluci měli šanci
už v roce 2009 a bylo mi jich hodně
líto, že jim to ve Španělsku nevyšlo.
Tak si to doma vynahradili se vším
všudy. Mám z toho úspěchu obrovskou radost, povedla se jim fantastická věc,“ radoval se Lendl.
Druhý den dopoledne se český tým
fotil s trofejí na nábřeží u Novotného
lávky. „Podařila se nám fantastická
věc, všechno nám dojde až postupem

času. Je to něco nezapomenutelného,
magického a doufám, že se z toho
celý národ raduje,“ řekl Štěpánek dopoledne. Co dál? „Věřím, že budeme
pokračovat ve stejném složení, že
bude oběma klukům sloužit zdraví,“
konstatoval kapitán Navrátil. „Tomáš
s Radkem se zapsali do daviscupové
historie a jistě budou chtít jako obhájci trofeje postoupit co nejdál.“
„Je to něco neuvěřitelného. Dvě finále, obě doma před vyprodanou
halou plnou fantastických diváků. A
obě úspěšná. Ve sportu jsem už toho
zažil hodně, ale tohle patří mezi mé
životní zážitky, které se možná nikdy nezopakují,“ vracel se Černošek
ještě k úspěchu ve Fed Cupu. Z prostějovského pohledu bylo skvělé, že
oba týmy táhli zástupci TK AGROFERT
Petra Kvitová, Lucie Šafářová a Tomáš
Berdych a také Radek Štěpánek, který
dlouhá léta patřil mezi opory prostějovského klubu. „Jsem na všechny
hrdý. Pro týmový úspěch odvedli maximum.“

„Splnil se nám velký sen, už tomu věřím,“ křičel kapitán Navrátil. Ze Štěpánka byl nadšený. „Byl to jeho životní zápas, takhle to dokážou dohrát
jen velké osobnosti. Je to fantastický
úspěch České republiky, týmu a hlavně Berdycha se Štěpánkem.“
„Český tenis ovládl svět. Ohromná
poklona hráčům, celému týmu, divákům. Povedlo se něco, co už se
možná nepovede nikomu. Kluci se
stali nesmrtelnými. Na to se už nedá
zapomenout,“ připojil se šéf českého
svazu Ivo Kaderka.
„Žiju svůj sen a věřím, že ho žije celá
naše země. Žil jsem pro tuhle trofej,
velmi usilovně jsme pro tuhle chvíli
pracovali a teď jsme se jí dotkli. Sáhli
jsme na něco, na co celá země čekala dvaatřicet let. Nedá se to popsat,“
řekl Štěpánek na tiskové konferenci.
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Oštěpařka Barbora Špotáková vyhrála anketu Sportovec roku 2012,
dvojnásobná olympijská vítězka se
na trůn vrátila po čtyřech letech, vyhrála v roce 2008. Nechala za sebou
další tři olympijské vítěze v pořadí – 2.
Jaroslav Kulhavý, 3. Mirka Knapková, 4.
David Svoboda. V anketě Klubu sportovních novinářů dostala Špotáková
1854 bodů a předstihla bikera Jaroslava Kulhavého (1672), rovněž olympijského vítěze. Třetí byla další vítězka
z Londýna skifařka Miroslava Knapková

(1547). Ženy vládnou anketě od roku
2006, kdy vyhrála lyžařka Kateřina
Neumannová. V letech 2007, 2009
a 2010 triumfovala rychlobruslařka
Martina Sáblíková, která letos obsadila
13. místo. Do nominované desítky se
nedostala loňská vítězka Petra Kvitová. Týmem roku se stala česká reprezentace v Davisově poháru, která
vyhrála po dvaatřiceti letech tuto slavnou trofej, na druhém místě skončily
tenistky, ty obhájily vítězství ve Fed
Cupu.

„Vyhrát anketu Sportovec roku je ohromné ocenění, navíc jsme trofej získali
v konkurenci celého českého sportu. Už jednou jsme byli českým Týmem
roku v roce 2009, to bylo za finále Davisova poháru. Letos to bylo naprosto
zasloužené, tenisovým týmům nemohl nikdo konkurovat. A když bych se
otočil zpátky – tak jsme vyhráli v roce 2009, v roce 2011 byl nejlepší tým
Fed Cupu a nyní vítězové Davisova poháru! To je fantastická bilance!“

Jaroslav Navrátil
Anketa Sportovec roku 2012, jednotlivci:

Sportovec
roku 2012
Tenisové týmy kralovaly anketě
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1. Špotáková (atletika) 1854 bodů, 2. Kulhavý (horská kola) 1672, 3. Knapková
(veslování) 1547, 4. Svoboda (moderní pětiboj) 1468, 5. Čech (fotbal) 918, 6.
Hlaváčková, Hradecká 906, 7. Synek (veslování) 864, 8. Berdych 829, 9. Jágr (hokej)
803, 10. Hradilek (vodní slalom) 776. Další pořadí: 12. Štěpánek 400, 14. Kvitová 291,
18. Šafářová 66.
Týmy:
1. Tým Davisova poháru ČR 633, 2. Tým Fed Cupu ČR 432, 3. čtyřkajak ČR 232.

Jak se prosadil tenis v anketě Sportovec roku?
V roce 1953 vyhrál Jan Kodeš, v roce 1983 se staly tenistky týmem roku,
vyhrály Fed Cup (Suková, Mandlíková, Budařová, Skuherská). V roce
2009 byli týmem roku finalisté Davisova poháru. V roce 2011 podruhé
v historii ankety vyhrála tenistka a tenisový tým, v němž nejlepší Sportovec ČR startoval – Petra Kvitrová a fedcupová reprezentace. Poprvé to
bylo v roce 1984, kdy zvítězila běžkyně na lyžích Květa Jeriová a lyžařská
štafeta žen. V roce 2012 byl nejlepším týmem vyhlášen vítěz Davisova
poháru tým ČR (Berdych, Štěpánek Rosol, I. Minář, kapitán Navrátil).
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Advantage Tennis V,
O2 Arena, Praha,
29. 10. 2012
Šarapovová (Rusko) Kvitová 6:1,
Šarapovová Šafářová 7:6(4)

Měla to být týden před finále dokonalá fedcupová předehra, ale zdravotní
problémy Petry Kvitové vše zkomplikovaly. A tak roli české jedničky
nakonec převzala Lucie Šafářová, té
exhibice v pražské O2 Areně nabídla
tolik potřebné sebevědomí, které pak
ve finále Fed Cupu dokonale využila.
Maria Šarapovová přiletěla do Prahy
v neděli večer z Istanbulu privátním
letadlem pořadatelů pátého dílu exhibičních duelů Advantage Tennis po
finále Turnaje mistryň, ve kterém prohrála s Američankou Serenou Williamsovou. Dopoledne navštívila malé
pacienty v Nemocnici s poliklinikou
Praha Italská, přišla tam v doprovodu
Lucky Šafářové. „My tenisté si někdy
neuvědomujeme, jak velké máme
štěstí a možnosti. Proto je strašně
důležité dělat něco pro ty, co takové
štěstí nemají,“ řekla Šarapovová novi-

Advantage
Tennis 5
Noblesní Šarapovová

26

s velkorysou grácií. Byla velice milá,
přátelská, ale dovedu si představit, že
když se musí soustředit na zápas, umí
být nesmírně koncentrovaná a určitě
si nepřeje být kýmkoliv rušena. Na mě
udělala opravdu velice profesionální
dojem.“
Dlouho se nevědělo, zda Petra Kvitová vůbec nastoupí, skrečovala pro
nemoc své další působení na Turnaji
mistryň, po návratu do Prostějova
pět dnů ležela v posteli. Nakonec se
na dvorci přece jen objevila, ale brzy
bylo hotovo, prohrála 1:6 a bylo znát,
že se chce uzdravit do zahájení důležitého fedcupového finále. „Šetřila
jsem se, špatně se mi dýchalo, a proto to vypadalo, jak to vypadalo. Ale
jsem ráda, že jsem tady mohla být a
užila si svoji velkou exhibici,“ říkala
Kvitová v pražské O2 Areně. A v rozhovoru pro diváky dodala: „Musím se

„Chceme vozit do České republiky hvězdy, patří to k filozofii naší firmy
a Maria k hvězdám určitě patří. A hvězdně, profesionálně celou exhibici
zvládla.“

Miroslav Černošek
nářům po návštěvě nemocnice.
Jak se zajišťoval pražský start světové dvojky? „Jednání se Šarapovovou
bylo absolutně bez problémů, její
manažer je vstřícný, na všem jsme se
brzy dohodli,“ přibližovala zákulisí exhibice ředitelka tenisových projektů
TK PLUS Petra Langrová, která má už
pátým rokem atraktivní seriál Advantage Tennis na starost. „Maria je velice profesionální a milá, bylo přesně
vidět, že když se jedná po exhibici,
chová se opravdu jako dokonalá profesionálka. Ví, co má dělat, co se od ní
bude chtít, v této oblasti se pohybuje

omluvit za dnešní výkon, nebyl úplně nejlepší.“ Kvitovou dokonale nahradila Lucie Šafářová, ta byla Rusce
vyrovnanější soupeřkou, podlehla ji
až v tie-breaku. „Maria nás příjemně
překvapila, od svého příjezdu byla
strašně fajn. I na kurtu to ukázala a je
normální, že chtěla nakonec vyhrát,“
řekla Šafářová.
Exhibici určitě narušil nedoléčený
zdravotní stav Petry Kvitové, na druhé straně dostala zajímavou příležitost Lucie Šafářová. „Lucce to před
Fed Cupem velice pomohlo, v duelu
se Šarapovovou byla velice uvolněná.
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Šek na 100 000 Kč pro
Nadaci pohyb bez pomoci převzal doc. Pavel Kolář,
předávali ho Jaromír Jágr,
předseda představenstva
a generální ředitel společnosti Škoda jaderné
strojírenství, lídr Konsorcia
MIR.1200 Miroslav Fiala
a Maria Šarapovová.

Šek na 100 000 Kč pro
Tenisový klub Sparta Praha
převzal sportovní ředitel
klubu Petr Luxa, předávali
Jan Železný, Petra Kvitová
a ministr školství, mládeže
a tělovýchovy prof. Petr Fiala.

Půl milionu pro Nadaci
AGEL převzala předsedkyně Správní rady Nadace
AGEL Ing. Iveta Ostruszková,
předávajícími byli Lucie
Šafářová, Vítězslav Veselý
a ředitelka projektu Advantage Tennis Petra Langrová.
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Vyzkoušela si povrch a hlavně si ověřila, že může hrát s hráčkou první desítky naprosto vyrovnaný zápas. Určitě ji to pomohlo psychicky. Co s týče
samotné exhibice, byli jsme překvapeni nejen velkým zájmem, ale i atmosférou. Byla přece jen trochu jiná
než při exhibicích předešlých, ve kterých se představili tenisté, určitě větší
showmani. Byly to hvězdy, které už
skončily s aktivním tenisem, ale ta-

bylo sto tisíc pro tenisový klub Sparta
Praha, který sportovnímu řediteli Petru Luxovi předali Jan Železný, Petra
Kvitová a ministr školství, mládeže a
tělovýchovy prof. Petr Fiala, pět set
tisíc korun pro Nadaci AGEL přijala
předsedkyně správní rady Nadace
AGEL Ing. Iveta Ostruszková z rukou
Petry Langrové, Lucie Šafářové a
oštěpaře Vítězslava Veselého. K exhibici patřil i doprovodný program,

Projekt společnosti Česká sportovní Advantage Tennis nabízí České
republice už pátý rok velké tenisové hvězdy. V roce 2008 se
představili v pražské O2 Aréně Pete Sampras a Radek Štěpánek,
v roce 2009 Stefan Edberg, Mats Wilander, Henri Leconte, Carl-Uwe
Steeb, Eric Jelen, Karel Nováček, Miloslav Mečíř, Balázs Taróczy, jako
host Boris Becker a také třetí pokračování tohoto projektu nabídlo
v Ostravě hvězdnou sestavu – Ivan Lendl, Björn Borg, Mats Wilander,
Karel Nováček a Miloslav Mečíř. Advantage Tennis IV přivedl do Prahy
hvězdný manželský pár Steffi Grafová, Andre Agassi, Hanu Mandlíkovou,
Janu Novotnou a Jiřího Nováka a Advantage Tennis V představil krátce před finále Fed Cupu na konci října v pražské O2 Areně ruskou
hvězdu Annu Šarapovovou, Petru Kvitovou a Lucii Šafářovou.

hle exhibice byla prostě jiná, holky se
soustředily především na svůj tenis. A
ráda bych dodala, že to byl vynikající
tenis, který se divákům hodně líbil,“
dodávala Petra Langrová.
V průběhu exhibice byly také odevzdány charitativní šeky, vedle přispění na Nadaci pohyb bez pomoci to

Jaromír Jágr, oštěpaři Jan Železný a
Vítězslav Veselý zkoušeli, kdo má nejtvrdší ránu z podání. Jágrovi naměřili
rychlost 136 km/hod., byl nejlepší,
Veselý dosáhl 122 km/h a trojnásobný olympijský vítěz v hodu oštěpem
Železný byl proti Veselému o kilometr pomalejší.

Pátý ročník divadelní přehlídky
APLAUS vsadil na koření života
a nabídl – smích. Takové bylo motto APLAUSU, i když je třeba přidat,
že mnohdy byly napřed slzy a pak
smích, v každém případě tradiční
divadelní přehlídka nabídla dobré
komedie. „Věřím, že APLAUS 2012
potěší své publikum a bude mít neopakovatelnou atmosféru. Uděláme všechno pro to, aby se soubory
v Prostějově cítily dobře a diváci

renci jiných moderních médií drží
velmi dobře,“ prohlásila ředitelka
Městského divadla v Prostějově
Alena Spurná. Právě marketingová společnost TK PLUS měla opět
největší zásluhu na tom, že se na
jevišti představily hvězdy českého
a slovenského divadla, navíc v ročníku 2012 měl festival poprvé na
programu čtyři představení. Tím posledním bylo dopolední vystoupení
Divadla Point pro studenty. „Členo-

„Prostějovské divadlo se umí postarat, aby divák odcházel z představení
spokojený. Díky podpoře TK PLUS dokážeme držet dobrou úroveň, o
čemž Aplaus každoročně vypovídá.“

Aplaus 2012:
hlasování
o nejlepší
představení
1. Divadlo na Jezerce Praha,
Paní plukovníková,
329 hlasů,
2. Divadlo Palace Praha,
Pohleď a budeš udiven,
308 hlasů,
3. Štúdio L+S Bratislava,
Malé manželské zločiny,
297 hlasů.

Miroslav Pišťák,
primátor

APLAUS
2012
...v hlavní roli smích
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zažili příjemné setkání s hvězdnými
osobnostmi českého a slovenského
divadla,“ konstatoval šéf TK PLUS
Miroslav Černošek. Aplaus 2012 pokračoval podle Černoška v prvotním
a hlavním záměru pořadatelů – pozvat na prostějovské jeviště umělce
zvučných jmen: „Chceme tímto setkáním zdůraznit roli stagiony jako
hostitele.“
Společnost TK PLUS a Městské divadlo v Prostějově pozvaly tentokrát
bratislavské Štúdio L+S s představením Malé manželské zločiny a pražské scény Divadlo Na Jezerce, které
uvedlo komedii Paní plukovníková,
Divadlo Palace nabídlo inscenaci
Pohleď a budeš udiven. „Jsme přesvědčeni, že pětka je špatné číslo
jen ve škole. Pro prostějovské divadelní setkání znamená jeho pátý
ročník především to, že divadlo
svou přitažlivost neztratilo a že se
i přes útočnou atraktivitu a konku-

vé divadla představí dvě úspěšné
a oceněné inscenace Pointu Umění
milovat podle Ovidia a Nahý Wolker,“ přiblížila novinku divadelní
přehlídky ředitelka Spurná.
APLAUS 2012 začal pohledem na
manželství – MALÉ MANŽELSKÉ
ZLOČINY, v podání Štúdia L+S Bratislava, v hlavní roli s Milanem Lasicou a Martou Sládečkovou. Divákům byl nabídnut úchvatný obraz
manželství s jeho démony, žárlivostí, pokrytectvím, egoismem, zaslepeností, těžkopádností a na druhé
misce vah nezapomenutelné vzpomínky, oddanost, humor s něhou.
„Když tak vidím dva novomanžele,
jak pěkně stojí v obřadní síni a slibují si nehynoucí lásku, vždy začnu
přemýšlet o tom..., kdo první toho
druhého zabije,” zasnil se na jevišti prostějovského městského divadla Milan Lasica v roli skeptického
a vtipného spisovatele detektivek,
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který se po utrpěném zranění a výpadku paměti vrací domů ke své
ženě.
APLAUS 2012 pokračoval představením Divadla Palace Praha,
POHLEĎ A BUDEŠ UDIVEN od Johna Patricka, díky tomu se do Prostějova vrátil Jiří Langmajer, který
v roce 2011 prostějovské publikum
přesvědčil opravdu dokonalým
ztvárněním role Hendrika Höfgena
ve slavné hře Klause Manna Mefisto. Děj se odehrával v bytě starého

Jejich představy, jak s ním naložit,
se různí. Jinak se na to dívá svérázná vdova plná života, jinak to vidí
mnohokrát rozvedená dcera, nezaměstnaný syn, který je opilec, či
jeho bývalá manželka. Svoji úlohu
sehrává i hospodyně u Bergerových. Přestože je Paní plukovníková
příběhem plným černého humoru,
nechybí v něm životní optimismus,
laskavost a především láska, která
kvete v každém věku. „Krásná hra
se silným příběhem na hraně komič-

„Jsme přesvědčeni, že pětka je jen ve škole špatné číslo. Pro prostějovské divadelní setkání znamená jeho pátý ročník především to, že divadlo
svou přitažlivost neztratilo a že se i přes útočnou atraktivitu a konkurenci
jiných moderních médií drží velmi dobře,“

ve výši deseti, dvaceti či třiceti tisíc
korun. Před rokem si vítězné vavříny z Aplausu odneslo pražské Divadlo pod Palmovkou, které uvedlo
hru Mefisto s Jiřím Langmajerem v
hlavní roli.
Jak hodnotily divadelní přehlídku
a podporu studentského divadla
náměstkyně primátora Ivana Hemerková? „Chci poděkovat TK PLUS,
že podporují mládežnické aktivity
a divadlo POINT. Je krásné vidět,
jak lze nenásilně propojit divadlo a
sport. V historii Aplausu byla i představení, která vzbudila rozporupl-

v minulých ročnících, prostějovskému studentskému Divadlu Point
při Gymnáziu Jiřího Wolkra. Nahý
Wolker získal cenu poroty Wolkrova
Prostějova s doporučením na Jiráskův Hronov 2013, doporučení na
Mladou scénu v Ústí nad Orlicí zase
získala inscenace Umění milovat
podle Ovidia. „Těší nás, že činnost
tohoto tvůrčího seskupení mladých
lidí nese své ovoce, i když nejdůležitější na Pointu je určitě možnost
vzájemného setkávání a společné
tvorby,“ prohlásil Miroslav Černošek.

Alena Spurná,
ředitelka Městského divadla v Prostějově
spisovatele, který krátce před smrtí odkazuje jmění svému lékaři. Po
smrti doufá ve věčný klid a odpočinek. To by se ovšem v jeho příbytku nesměli zabydlet tři duchové – potrhlá blondýnka, umírněný
gentleman a indiánská válečnice.
Aby toho nebylo málo, do domu se
dostala i mladá modelka, která se
začala vydávat za dceru zesnulého. Mezi dívkou a doktorem, který
obydlí i nadále navštěvuje, se i přes
oboustrannou stydlivost vyvíjí vřelý vztah. Komedie nabídla opravdu
nespočet vztahových variácí…
Nejlepší komedií pátého ročníku
APLAUSU se stala PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ v hlavní roli s Jiřinou Bohdalovou. Excelentní herecký výkon
na prknech prostějovského divadla
nadchl přítomné diváky, kteří po
skončení představení odměnili vystoupení pražského Divadla Na Jezerce hlasitým dlouhotrvajícím potleskem vestoje. Paní plukovníková
je komedie jednoho z nejpopulárnějších skandinávských dramatiků Bengta Ahlforse. Mezi hlavními
hrdiny hry vypukne boj o rodinné
dědictví po plukovníkovi Bergerovi.
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na a životní tragédie. Žánr, typický
pro Divadlo Na Jezerce. A typický
pro Jiřinu Bohdalovou. Odzbrojujícím způsobem zahraje obrovské neštěstí, aby vás vzápětí dokonale rozesmála. Zaskočí vás autentičností
projevu a silou sdělení myšlenky.
Prostředky, které používá, jsou přitom svým způsobem jednoduché
a neokázalé. Ale zkuste to udělat
taky…” říká o představení ředitel
Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský.
Jak dopadl pátý ročník divadelní
přehlídky APLAUS? Po závěrečném
představení Paní plukovníková předal šéf TK PLUS Miroslav Černošek
Jiřině Bohdalové zlatou pamětní
medaili k výročí 111. let prostějovského tenisu. „Paní Jiřina se několikrát zúčastnila v uplynulých letech
našich akcí, jejího přirozeného a
laskavého kumštu si moc vážíme,“
říkal v zákulisí divadla Miroslav
Černošek. Poté předali společně s
primátorem města Prostějov Miroslavem Pišťákem šek za nejlepší
představení Divadlu Na Jezerce,
který opět přebrala Jiřina Bohdalová. Podle umístění v anketě získala
jednotlivá divadla finanční bonus

né reakce, ale o tom to je. Divadlo
je o vzbuzování emocí, o tom, aby
se o představeních diskutovalo.
Vyprodané divadlo hovoří za vše.“
A náměstkyně primátora Alena Rašková? „Divadlo, které nemá vlastní
soubor a dokáže naplnit všechny
řady, beru jako zázrak.“
Část výtěžku ze vstupného věnovala agentura TK PLUS, stejně jako

Divadelní přehlídka APLAUS si vybudovala pevné místo v prostějovském kulturním kalendáři. A jak to
bude dál? „Nejdříve jsme uvažovali
v horizontu tří let. Teď máme pátý
ročník a přemýšlíme nad dalšími.
Desítka, to je takové pěkné kulaté
číslo,“ naznačil budoucnost přehlídky jednatel TK PLUS Petr Chytil.
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Zlatý kanár 2012:
daviscupový tým ČR
Tradiční anketa časopisu TENIS Zlatý
kanár má už dvacet let! V jubilejním
ročníku se žádné překvapení nekonalo, v nejúspěšnějším roce české
tenisové historie jako by bylo vše dopředu jasné – hlavní trofejí byl oceněn daviscupový tým ČR. Navíc dva
dny před slavnostním vyhlášením
tenisové ankety Zlatý kanár získala
daviscupová reprezentace cenu pro
Tým roku ČR v anketě Sportovec roku
2012. Doposud si pro hlavní trofej při-

Prvním vítězem ankety se stal v roce
1993 Karel Nováček, jeviště secesního
Národního domu bylo v prvním prosincovém víkendu roku 1993 svědkem
premiérového předávání anketních
trofejí. O anketě se začalo diskutovat
už rok předtím, byl u toho bývalý předseda Rady ČTS Ladislav Langr, majitelé
časopisu TENIS a pracovník ČTS Josef
Šlajs. Ti se pak spojili s aktivními prostějovskými pořadateli – především
s Miroslavem Černoškem a vše společ-

Za dvacet anketních let bylo celkem předáno 214 kanářích trofejí, z toho
dvacet Zlatých kanárů, šestnáct trofejí pro nejlepšího vozíčkáře, třináct
pro Tým roku. Ze 185 trofejí jich prostějovský klub získal 101, v třinácti
cenách pro Tým roku měl TK ARGOFERT skoro pokaždé zastoupení.

zlatý
Kanár 2012
Český Davis CUP
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šli čtyři tenisté – Karel Nováček, Petr
Korda, Jiří Novák a Tomáš Berdych,
dvě tenistky – Jana Novotná a Petra
Kvitová, dvakrát Zlatého kanára získal daviscupový tým, poprvé v roce
2009 a podruhé v sezóně 2012. Šestkrát získal hlavní trofej Jiří Novák,
pětkrát Tomáš Berdych, čtyřikrát Jana
Novotná, jednou Karel Nováček a Petr
Korda, v roce 2011 se královnou českého tenisu stala Petra Kvitová.
Anketu Zlatý kanár pořádá časopis TENIS ve spolupráci s Českým tenisovým
svazem, slavnostní vyhlášení se konalo
už potřinácté v Přerově. Tipovalo 175
osobností, funkcionářů, trenérů, novinářů a sponzorů, kategorie Zlatý kanár,
Nejlepší český hráč a hráčka, stejně
jako Tým roku či Deblista roku měly
jasné favority. Z minulé sezóny obhájili kanáří trofeje Petra Kvitová a Tomáš
Berdych jako nejlepší čeští tenisté,
deblový pár Hradecká-Hlaváčková a
Miroslav Brychta, nejlepší tenista na
vozíčku.

ně dotáhli do konce. „Udělali jsme dobře, že jsme do této akce vstoupili. Anketa má velkou budoucnost,“ říkal v roce
1993 Miroslav Černošek, tehdy manažer prostějovského tenisového klubu.
Ladislav Langr oslovil poděbradského
studenta UMPRUM Davida Exnera
a ten do měsíce vytvořil půldruhého
tuctu hliněných – vypalovaných a glazovaných – trofejí. „První můžete být
jen jednou a jsem šťastný, že jsem to
právě já. Anketa Zlatý kanár je výborný
nápad, a že se navíc první tituly udělovaly v roce oslav sta let českého tenisu,
o to má pro mě tahle trofej větší význam,“ prohlásil po slavnostním ceremoniálu v prostějovském divadle první
laureát ankety Zlatý kanár ‚93 Karel Nováček. Karel vždycky patřil k velkým tenisovým rváčům, anketní hlasy se sčítaly z jednotlivých kategorií a Nováček
jako vítěz kategorie Playboy roku, měl
cestu k hlavní trofeji přece jen snazší.
V roce 1996 byly naposledy vyhlášeny
kategorie Playboy roku a Miss českého tenisu, v sezoně 1997 by jednou

Nejlepší český hráč:
Tomáš Berdych
(TK AGROFERT Prostějov),
Nejlepší česká hráčka:
Petra Kvitová
(TK AGROFERT Prostějov),
Postup na žebříčku ATP:
Jiří Veselý
(TK AGROFERT Prostějov),
Postup na žebříčku WTA:
Lucie Šafářová
(TK AGROFERT Prostějov),
Talent roku – chlapci:
Pavel Štaubert
(TK Sparta Praha),
Talent roku – dívky:
Kateřina Siniaková
(TK Sparta Praha),
Deblista roku:
Radek Štěpánek
(TK Sparta Praha),
Deblistka roku:
Lucie Hradecká
(TK I. ČLTK Praha),
Deblový pár roku: Lucie
Hradecká, Andrea Hlaváčková (I. ČLTK Praha, TK NERIDÉ),
Tým roku:
Daviscupový tým ČR (Tomáš
Berdych, Radek Štěpánek,
Lukáš Rosol (TK PRECHEZA
Přerov), Ivo Minář (I. ČLTK
Praha), František Čermák
(TK Sparta Praha), nehrající
kapitán Jaroslav Navrátil),
Nejlepší tenista na vozíčku:
Miroslav Brychta (Centrum
tenisu na vozíku, Brno).
CENY PREZIDENTA ČTS:
Karel Hrdý, Pavel Korda a
Petr Huťka.
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oceněn Trenér roku, stal se jím Jaroslav
Navrátil. Od roku 2000 se poprvé vyhlašoval Tým roku a o rok později měly
premiéru kategorie Deblista a Deblistka roku, stejně jako Deblový pár roku.
Od roku 1997 se vyhlašuje kategorie

pro nejlepšího vozíčkáře, třináct pro
Tým roku. Ze 185 trofejí jich prostějovský klub získal 101, v třinácti cenách
pro Tým roku měl TK ARGOFERT skoro
pokaždé zastoupení. Jak dopadly české kluby v roce 2012? TK AGROFERT

V dvacetileté historii Zlatého kanára byl jen jednou držitelem hlavní
trofeje někdo jiný, než hráč z prostějovského klubu. V roce 1997 se stal
držitelem nejprestižnější ceny Petr Korda (TK Slavia Pilsner Urquell),
ale ve chvíli, kdy přebíral trofej, už byl stejně členem TK Prostějov.
I když se v letech 2003 – 2006 přešli nejlepší členové klubu do nově
vzniklého TK Česká sportovní, stále patřili Prostějovu.
Nejlepší tenista na vozíčku, kromě ročníku 2010 ji pokaždé přebíral Miroslav
Brychta (Centrum tenisu na vozíku,
Brno), vyhrál v šestnácti ročnících, v letech 2003 a 2005 jako člen týmu.
Hned v druhém ročníku 1994 vyhrála
hlavní cenu Jana Novotná, v roce 1997
získal hlavní trofej Petr Korda, v roce
1998 se opět vrátila na kanáří trůn Jana
Novotná. Jiří Novák kromě šesti Zlatých
kanárů a stejného počtu ocenění jako
nejlepší muž, získal dalších sedm trofejí, v roce 1993 jako Talent roku, 1996 za
nejkvalitnější postup na žebříčku ATP
a dvakrát – s Davidem Riklem a Radkem Štěpánkem byl oceněn jako deblový pár roku (2001 a 2002). Na kanáří
jeviště šel ještě jako člen daviscupové
reprezentace, když uspěla v kategorii
Tým roku (2002, 2003 a 2006). Od roku
1999 se v anketě poprvé objevuje jméno Tomáše Berdycha, v letech 1999 a
2001 byl vyhlášen Talentem roku, v sezónách 2003 a 2004 získal cennou trofej za kvalitativní skok na žebříčku ATP.
V letech 2005 – 2008 byl Tomáš Zlatým
kanárem a nejlepším Čechem. V roce
2009 se po finále v Barceloně poprvé
stává Zlatým kanárem český daviscupový tým, v roce 2010 se na kanáří trůn
opět vrací Berdych, v roce 2011 má
zlatou kanáří premiéru wimbledonská
šampionka a vítězka Turnaje mistryň
Petra Kvitová, která navíc dotáhla tým
k zisku Fed Cupu.
Za dvacet anketních let bylo celkem
předáno 214 kanářích trofejí, z toho
dvacet Zlatých kanárů, šestnáct trofejí
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Prostějov získal čtyři trofeje, TK Sparta
Praha tři, I. ČLTK jednu trofej, v nejlepším deblovém páru roku jsou zastoupeny kluby I. ČLTK a TK NERIDÉ a ve
vítězném týmu Davis Cupu v sezoně
2012 byli hráči TK AGROFERT Prostějov, I. ČLTK Praha, TK Precheza Přerov a
Sparty Praha.
Anketa objevila také hodně nových
talentů, vedle velkých Kanárů i v jednotlivých oblastech v rámci oceňování
Kanářích nadějí. Nejvíce se v této kategorii dařilo prostějovskému klubu, za
devatenáct let konání ankety neměl
pouze dvakrát zastoupení mezi oceněnými Talent roku, v roce 2000 vyhráli Ivo Minář (I. ČLTK Praha) a Barbora
Strýcová (TK Slavia PU Plzeň), v roce
2012 Pavel Štaubert a Kateřina Siniaková z pražské Sparty. „Považovali jsme
tuto kategorii vždy za velmi prestižní,“
říká šéf prostějovského tenisu Miroslav
Černošek. „Myslím si, že je jasným měřítkem perspektivy tenisového klubu.
Samozřejmě, může být někde juniorská hvězda, která předčí ostatní, ale za
našimi oceněnými byly i týmové tituly.
Ty jednoznačně dokazují sílu. Potvrzuje to, že máme dobré vyhledávače
talentů, trenéry, výborné podmínky
pro výchovu talentů. Máme dobrý cit –
objevit talent a hlavně – umíme se mu
věnovat.“
Jak hodnotil tenisový rok na jevišti jubilejního Zlatého kanára šéf českého
tenisu Ivo Kaderka? „Když se podívám
doleva, vidím Davisův pohár, napravo
je Fed Cup, dvě největší tenisové trofeje

na světě a ten rok, který je za námi není
jen úžasný a krásný, on je přímo nadpozemský a musíme jen konstatovat,
že český tenis vystoupal nahoru, jak jen
to bylo možné. Všem, kteří se o to zasloužili, bylo už mockrát poděkováno,
všichni hráči, realizační tým si zaslouží velkou poklonu, je však čas a určitě
nezbytné poděkovat všem, kteří jim na
cestě na světový tenisový Olymp pomáhali. Určitě rodičům, trenérům, kteří
při těch talentovaných stáli odmalička,
ale i ostatním, z nichž někteří sedí při
této velké slavnosti v tomto sále. A mají
také moc rádi tenis a mnohým každo-

středu, neměli bychom hrát v sobotu,
ale vždycky se snažím být objektivní a
nevymlouvat se, takže takový budu i
teď. Viděl jsem Radka Štěpánka, jak ve
čtyřiatřiceti letech odehrál tři zápasy
v Davisově poháru, bojoval a pro svou
zem byl ochoten i zemřít. Takže je jasné, že pěta či osmadvacetiletý fotbalista musí zvládnout dvě utkání během
čtyř dnů. Když jsi unavený, je třeba prokázat psychickou odolnost, ctižádost a
překonat sám sebe.“ Finále z Davisova
poháru se vysílalo ve více než sto čtyřiceti zemích, svět o nás věděl.

Jiří Novák získal zatím nejvíce individuálních Zlatých kanárů, v letech
1999 – 2004 šest trofejí, Tomáš Berdych pět (2005 – 2007 a v roce 2010).
Jiří Novák kromě šesti Zlatých kanárů a stejného počtu ocenění jako nejlepší muž, dostal dalších sedm trofejí, v roce 1993 jako Talent roku, 1996
za nejkvalitnější postup na žebříčku ATP a dvakrát – s Davidem Riklem
a Radkem Štěpánkem byl oceněn v deblovém páru roku (2001 a 2002).
Na kanáří jeviště šel ještě jako člen daviscupové reprezentace, když uspěla v kategorii Tým roku (2002, 2003 a 2006), má celkem 19 Kanárů. Rekordmanem ankety je Tomáš Berdych, celkem získal 25 kanářích ocenění!
denně pomáhali. Ať třeba připravovali
kurty, spravovali sítě či kropili antuku,
i na nich jsou postaveny velké úspěchy
českého tenisu. Děkuji všem, opravdu všem, kteří mají rádi český tenis a
v uplynulých letech mu moc pomohli.“
Podruhé v historii dostal v anketě tým
hlavní cenu, v roce 2009 i v sezoně 2012
byl úspěch v Davisově poháru oceněn i
v rámci ankety Sportovec roku ziskem
titulu – Nejlepší tým ČR.
Český tenis nabídl radost celému národu a gratulovalo se i na dálku. „Musím
říct, že to byl opravdu národní svátek,
bylo to nádherné a za všechny bych
chtěla českým tenistům moc poděkovat, všem nám udělali ohromnou
radost,“ říkala Věra Čáslavská, sedminásobná olympijská vítězka a jedna
z nejlepších sportovkyň světa. „Na to,
jaká jsme malá země, tak to byl strašně veliký úspěch. A nejen pro nás, pro
sportovce, ale pro všechny,“ přidával
Antonín Panenka, fotbalová legenda.
A samozřejmě zazněl také názor kouče
fotbalistů Realu Madrid José Mourinha: „Je jasné, že když hrajeme zápas ve

Vítězové ankety
Zlatý kanár
*1993: Karel Nováček
*1994: Jana Novotná
*1995: Jana Novotná
*1996: Jana Novotná
*1997: Petr Korda
*1998: Jana Novotná
*1999: Jiří Novák
*2000: Jiří Novák
*2001: Jiří Novák
*2002: Jiří Novák
*2003: Jiří Novák
*2004: Jiří Novák
*2005: Tomáš Berdych
*2006: Tomáš Berdych
*2007: Tomáš Berdych
*2008: Tomáš Berdych
*2009: DC tým
*2010: Tomáš Berdych
*2011: Petra Kvitová
*2012: DC tým.

A pak si ještě jednou vzal na jevišti přerovské haly slovo šéf českého svazu.
„Máme Zlatého kanára, oficiálního držitele trofeje a v duchu cítím, že by bylo
spravedlivé udělit ještě jednoho – symbolického Zlatého kanára pro tým Fed
Cupu a proto zvu na jeviště Petra Pálu
a Lucii Hradeckou a je mi ctí, že jim ho
mohu předat.“
Dvacátý ročník ankety Zlatý kanár měl
závěrečné finále, které si v sezoně 2012
nemohla dovolit žádná tenisová federace na světě! Ještě nikde nebyly najednou vystaveny dvě vítězné trofeje!
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„Naší prioritou je vyhledávat mladé talentované sportovce a podporovat je
finančně i materiálně tak, aby dobře
reprezentovali region, kraj i celou zemi.
Jsme organizátory největších tenisových
turnajů, atletické Zlaté tretry, jsme spolupořadateli Fed Cupu a Davisova poháru.
Ale podporujeme mladé naděje i v dalších
sportovních odvětvích a věříme, že pro ně
budeme vytvářet kvalitní zázemí i v bu-

věříme, že se nám bude v dalších měsících
dařit stejně jako doposud,“ přidával v roce
2010 Petr Langr, který se v následujícím
roce navíc stal předsedou 1. SK Prostějov.
Marketingová agentura TK PLUS celkově
stojí za vzestupem prostějovského fotbalu, I. SK Prostějov patří v Moravskoslezské
fotbalové lize mezi nejlepší a prostějovská
mládež míří mezi českou elitu. Přitom to
byla zpočátku podpora mladých naděj-

„Návštěva Londýna, setkání s Petrem Čechem, který se choval jako dokonalý
profesionál, je pro kluky tím nejlepším motivem a povzbuzením do dalšího tréninku.“

Petr Langr
doucnu,“ říkal Miroslav Černošek na začátku roku 2009 a podpora sportovního
mládí z regionu přináší své výsledky.

TK PLUS

A nejmladší naděje
Svátek v Chelsea
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Přesně v duchu této filozofie podporovala společnost TK PLUS i tým fotbalové
přípravky 1. SK Prostějov (ročník 2000).
Tým nejmladších fotbalových nadějí
vznikl v září 2005 pod vedením trenérů
Petra Langra a Tomáše Grosse. „O fotbal
mají nejmenší stále velký zájem, ale není
moc těch, kteří se mu chtějí pravidelně
věnovat. Navíc se stále složitěji shánějí
finanční prostředky na sportování mládeže a jsme rádi, že jsme našli pochopení
v marketingové agentuře TK PLUS,“ říkal
tehdy Petr Langr, dříve výborný fotbalista,
který se spolu s Tomášem Grossem začal
starat o nejmenší prostějovské fotbalové
naděje. Od roku 2006 se fotbalové mužstvo přípravky 1. SK Prostějov pravidelně
zúčastňovalo soutěžních utkání i turnajů,
brzy patřilo mezi nejlepší. „Mladí fotbalisté mají výborné podmínky k přípravě.
V létě trénujeme na městském travnatém hřišti, v zimě díky pochopení ředitele
Sportcentra třikrát týdně v Městské hale.
Rádi bychom poděkovali vedení TK PLUS
za materiální a finanční podporu a pevně

ných žáků, která přivedla Černoška a TK
PLUS k prostějovskému fotbalu. „Péče o
talentované fotbalisty a vytváření podmínek pro jejich růst, je pro nás hlavní
prioritou,“ říkal Černošek, když hovořil
o perspektivách prostějovské kopané.
„Podařilo se nám splnit všechny náročné
podmínky k přidělení statutu Sportovního centra mládeže (SCM). Díky tomu
bude starší dorost působit v druhé nejvyšší soutěži, týmy U17 a U16 pak dokonce v
nejvyšší soutěži České republiky,“ konstatuje předseda 1. SK Prostějov Petr Langr.
V žákovských kategoriích pak Prostějov
obhájil statut Sportovního střediska mládeže (SpSM), bude tedy i nadále působit v
nejvyšší soutěži.
Na konci května se v Teplicích konal Svátek fotbalu, finále 15. ročníku McDonald‘s
Cupu 2012, jednoho z největších žákových turnajů v Evropě. Jak dopadl v číslech? Účastnilo se ho 81 956 hráčů a hráček z 3 196 základních škol (tj. 84% z 3 800
českých základních škol a malotřídek).
Hrálo 6 731 týmů, které se představily v
524 okrskových finále, 92 okresních finále
a v 15 krajských finále. Celkem startovalo
v patnácti ročnících McDonald´s Cupu
1 044 311 mladých fotbalistů.
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Kluci ze základní školy E. Valenty v Prostějově zcela přesvědčivě vyhráli starší kategorii, žáci z brněnské ZŠ Janouškova byli
nejlepší v mladší kategorii A, oba týmy si
vybojovaly zájezd na podzimní zápas vítěze Ligy mistrů londýnské Chelsea! Brankář
české fotbalové reprezentace a Chelsea
Petr Čech byl pak patronem 15. ročníku a

za vítěze tipovali mladé fotbalisty z plzeňské ZŠ Terezie Brzkové, vítěze posledních
dvou ročníků v kategorii B.
Celkem sedmadvacet mladých fotbalistů
z Prostějova a Brna pak prožilo v první polovině října v Londýně víkend snů. Navštívili zápas anglické ligy Chelsea – Norwich,

„Ahoj, kluci a holky, zdravím vás z Londýna. Máte před sebou patnáctý
ročník McDonald´s Cupu, turnaje, který je vlastně vaší českou žákovskou
Ligou mistrů. A kdoví, možná se někomu z vás jednou podaří Ligu mistrů
si opravdu zahrát. Přeji vám, vašim trenérům a všem organizátorům – ať
se patnáctý ročník vydaří a jsem rád, že jsem se stal jeho patronem. Těším
se na finále v květnu, které se bude hrát v Teplicích a také na to, že ty
nejlepší z vás přivítám v Londýně na Chelsea. Přeji vám hodně štěstí.“

Jednou jste dole,
jednou nahoře.

Petr Čech, patron McDonald´s Cupu
vítězové McDonald‘s Cupu vyrazili právě
na stadion Stamford Bridge, podívat se
nejen na zápas, ale také se setkat s jedním
z nejlepších gólmanů světa. Petr Čech se
navíc už zúčastnil teplického Svátku fotbalu.
Vítězství v 15. ročníku McDonald‘s Cupu
je určitě největším úspěchem v historii
prostějovského žákovského fotbalu, vyvrcholila tak osmiletá koncepční práce dvojice obětavých trenérských nadšenců Petr
Langr – Tomáš Gross. Určitě jim pomohlo,
že měli za sebou podporu marketinkové
agentury TK PLUS a města Prostějov.
„Když se kluci dozvěděli, že vítězové turnaje pojedou na Chelsea, tak se snad
mohli přetrhnout, aby to dokázali,“ říká
Petr Langr. Právě on také stojí za fotbalovými dovednostmi syna své dcery Davida
Píchala, kapitána vítězného týmu z McDonald´s Cupu. V obou kategoriích (v „áčku“
1. – 3 třídy, v „béčku“ 4. a 5. třídy) nastoupilo do finálových klání po šestnácti týmech – 15 vítězů krajských finále a navíc
domácí tým pořadatelské teplické školy.
Celkem bylo během dvou dnů sehráno
úctyhodných 96 zápasů – 48 v základních
skupinách a 48 o konečné umístění. Padlo v nich 676 gólů, což činí průměr sedmi
branek na jedno utkání. Překvapení se
konalo několik, především finále starších
mezi Prostějovem a středočeskou Davlí
znalci žákovského fotbalu nečekali, mnozí
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víc než půl hodiny si pak povídali s Petrem
Čechem a také si prohlédli celý stadion.
Dostali se do domácí kabiny, kde sedává
brankář české reprezentace, a v té pro
hosty si mohli vyzkoušet místo, na němž
byli např. Messi, Cristiano Ronaldo či další
hvězdy světového fotbalu. Na vyprodaném Stamford Bridge kluci viděli jasné
vítězství Chelsea 4:1 a samozřejmě je nadchly všechny góly. „Hlavně ta hlavička
od Torrese, toho mám rád. Ale ještě víc se
mi líbí Cristiano Ronaldo, kvůli němu fandím Realu. Ale kdyby šel do Chelsea, tak
to změním,“ nechal se slyšet prostějovský
kapitán David Píchal.
„Cesta do Londýna na zápas anglické ligy
a hlavně také setkání s Petrem Čechem, to
všechno byly pro kluky fantastické zážitky,“ říkal Petr Langr, který přivedl na konci
května 1997 svou dceru k první padesátce
WTA a určitě věří, že úspěšný bude i vnuk
David. „Všechno je o práci, poctivém tréninku a kluci z našeho mančaftu si to určitě uvědomují. Navíc si myslím, že návštěva Londýna, setkání s Petrem Čechem,
který se choval jako dokonalý profesionál,
je pro kluky tím nejlepším motivem a povzbuzením do dalšího tréninku,“ dodával
Petr Langr, trenér mladých fotbalistů a šéf
1. SK Prostějov.

S námi
zvládnete
obojí.
Když stojíte na kurtu proti
nejlepším hráčkám světa, nehraje
roli technika ani výběr rakety.
Rozhoduje to, kdo se cítí v danou
chvíli nahoře a kdo dole. Chcete-li
vyhrávat, musíte zvládnout obojí.
www.unicreditbank.cz
Infolinka 800 144 441
Oﬁciální partner Petry Kvitové.

Přiznejme, pátý vstup na prestižní
scénu evropské Ligy mistryň se nám
nepodařil tak, jak jsme v duchu
doufali, i když je třeba otevřeně říct,
že postupu do další fáze věřili jen ti
největší optimisté. Opět nám dveře do Champions League otevřela
volná karta, získali jsme ji zásluhou
Českého volejbalového svazu, ale
za posledních pět let se v Evropě

nastupovat proti soupeřům, kteří
mají mnohem silnější ekonomické
zázemí.“ Navíc prostějovský AGEL
se proti loňské sezoně hodně změnil, viditelně omládl, podepsané
smlouvy s perspektivními hráčkami ale dávají záruky koncepčnější a
dlouhodobější práce.

Tabulka skupiny B
1. Rabita Baku
2. Trefl Sopoty
3. Villa Cortese
4. VK AGEL Prostějov

6 0 18:3 18
3 3 11:9 9
3 3 11:11 9
0 6 1:18 0

Dveře do Champions League se
otevřely 24. října 2012, soupeřem

„V minulých letech se nám dařilo v těžkých skupinách Ligy mistryň
překvapit a v koutku duše jsme i tentokrát doufali v totéž, jenže to nevyšlo. Slabší výkony i výsledky v letošní Champions League však rozhodně
neznamenají, že sejdeme z nastoupené cesty dlouhodobé výstavby
omlazeného kolektivu s perspektivou do budoucna.“

Petr Chytil
předseda Správní rady VK Prostějov

Champions
League

Jeden set je málo
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o prostějovském volejbale ví. Vedení evropského volejbalu určitě vnímá naše výsledky na pohárové scéně, především v sezonách, kdy jsme
postoupili. Rozhodně však příznivci
prostějovského AGELU věřili, že Hanačky vyhrají v pohárové Evropě víc
než – jeden jediný set ve třetím kole
s týmem Villa Cortese.
Los skupiny B – Rabita Baku, Villa
Cortese a Trefl Sopoty byl od začátku hodně složitý, připomeňme
si však slova šéfa prostějovského
volejbalu, jednatele TK PLUS Petra
Chytila. „Jdeme do sezony v Champions League s novou filozofií, budujeme tým s perspektivou do budoucna, jeho vrchol by měl přijít za
dva, tři roky.“ Ne, v žádném případě
se nedá říct, že by si vedení prostějovského volejbalu už dopředu
v případě neúspěchu připravovalo
jakési alibi – spíše nahlas připomnělo, že – „ve většině zápasů budeme

VK AGEL Prostějov byl jeden z největších favoritů Rabita Baku a zavřely se 11. prosince v Azerbajdžánu
s velkým favoritem celé Champions
League Rabitou Baku. „Do nového
soutěžního ročníku jsme šli s tím, že
dáme ve větší míře prostor mladým
talentovaným hráčkám a začneme
budovat nový perspektivní tým.
Zatím se nám to daří jen částečně,
neboť jsme si po pravdě mysleli,
že základní skupinou Ligy mistryň
projdeme důstojnějším způsobem.
Ukázalo se však, že aktuální kvalita družstva, včetně nezkušenosti
některých jeho členek, nestačila
na vysokou úroveň špičkových klubů Evropy. Z toho vyvodíme určité
důsledky a budeme se snažit poučit tak, aby naše příští vystoupení v Champions League dopadlo
lépe,“ hodnotil start VK AGEL v letošní Champions League předseda
Správní rady VK Prostějov Petr Chytil. „V minulých letech se nám dařilo
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v těžkých skupinách Ligy mistryň
překvapit a v koutku duše jsme
i tentokrát doufali v totéž, jenže to
nevyšlo. Slabší výkony i výsledky
v letošní Champions League však
rozhodně neznamenají, že sejdeme

Ve světě sportu rozhodují především finance, ve většině případů
je to neúprosná válka rozpočtů,
v každém duelu velkých evropských
a světových soutěží vstupují na palubovky, ledové plochy či fotbalové

Champions League 2012/2013, skupina B

„O zklamání bych nemluvil, spíš si musíme
otevřeně přiznat realitu
evropského volejbalu.“

Miroslav Čada
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1. kolo: VK Prostějov – Rabita Baku 0:3 (-21, -23, -13), rozhodčí: Provazník
(Slovensko) a Chaladay (Francie), čas: 80 minut. Diváci: 1200. VK AGEL Prostějov: Miletič, Žarkova, Hippe, Gomes, de Assis, Vincourová, libero Chlumská
– Soares, Jelínková, Velikiy, Kossányiová. Trenér: Miroslav Čada. Rabita Baku:
Skorupa, Rabadžieva, Krsmanovič, Montano, Hübner-Grün, Akinradewo,
libero Fomina – Zakreuskaja, Starovič, Žukova. Trenér: Marcello Abbondanza.
2. kolo: Trefl Sopoty – VK Prostějov 3:0 (24, 17, 16), rozhodčí: Miklošič (Slovinsko) a Christensen (Dánsko), čas: 73 minut, diváci: 700. Trefl Sopoty:
Belcik, Kaczorowska, Pykosz, Rourke, Coimbra, Šeluchina, libero Zenik –
Podolec, Wilk, Cabrera, Kwiatkowska. Trenér: Jerzy Matlak. VK AGEL Prostějov: Vincourová, Gomes, de Assis, Velikiy, Kossányiová, Žarkova, libero
Chlumská – Miletič, Hippe, Jelínková, Hrončeková. Trenér: Miroslav Čada.
3. kolo: Villa Cortese – VK Prostějov 3:1 (23, 19, -22, 22), rozhodčí: Pont (Andorra) a Marenc (Francie), čas: 108 minut, diváci: 700. Villa Cortese: Vigano,
Folie, Mojica, Klineman, Veljkovič, Barun, libero Parrocchiale – Rondon,
Malagurski, Bosetti. Trenér: Giovanni Caprara. VK AGEL Prostějov: Gomes,
de Assis, Jelínková, Miletič, Žarkova, Hippe, libero Chlumská – Vincourová, Soares, Velikiy. Trenér: Miroslav Čada.
4. kolo: VK Prostějov – Villa Cortese 0:3 (-15, -18, -19), rozhodčí: Cambre (Belgie) a Groenewegen (Nizozemsko), čas: 69 minut, diváci: 1300. VK AGEL Prostějov: Velikiy, Žarkova, Hippe, Gomes, de Assis, Vincourová, libero Chlumská - Miletič. Trenér: Miroslav Čada. Villa Cortese: Bosetti, Veljkovič, Barun,
Klineman, Folie, Mojica, libero Vigano - Garzaro. Trenér: Giovanni Caprara.
5. kolo: VK Prostějov – Trefl Sopoty 0:3 (-15, -16, -24), rozhodčí: Rajkovič
(Chorvatsko) a Mičevski (Makedonie), Čas: 73 minut, diváci: 1000. VK AGEL
Prostějov: Velikiy, Žarkova, Hippe, Gomes, de Assis, Vincourová, libero
Chlumská – Soares, Jelínková, Hrončeková, Miletič. Trenér: Miroslav Čada.
Trefl Sopoty: Kaczorowska, Lukasik, Rourke, Coimbra, Shelukhina, Belcik,
libero Zenik – Podolec, Cabrera. Trenér: Jerzy Matlak.
6. kolo: Rabita Baku – VK Prostějov 3:0 (17, 23, 15), rozhodčí: Kondakov
(Ukrajina) a Brutman (Izrael), čas: 73 minut, diváci: 1300. Rabita Baku: Rabadžieva, Krsmanovič, Starovič, Cruz, Akinradewo, Skorupa, libero Castillo – Hübner-Grün, Zakreuskaja, Fomina. Trenér: Marcello Abbondanza.
VK AGEL Prostějov: Velikiy, Žarkova, Hippe, Gomes, de Assis, Vincourová,
libero Chlumská – Miletič, Soares, Jelínková. Trenér: Miroslav Čada.
z nastoupené cesty dlouhodobé výstavby omlazeného kolektivu s perspektivou do budoucna. Spíš zvažujeme variantu kádr vhodně doplnit
ostřílenějšími volejbalistkami vyšších kvalit, které by mladší parťačky i celý mančaft dokázaly vhodně
táhnout. Tak, aby nejen dominoval
českým soutěžím, ale byl rovněž
konkurenceschopný na mezinárodním poli.“

finančně zajištěnými. Pokud vezmu
naše nedávné protivníky, Rabita
Baku má rozpočet přes 100 miliónů,
Villa Cortese 40 až 50 a Trefl Sopoty
okolo 40 milionů.“
Strohá řeč statistických čísel nedává na první pohled prostějovskému
AGELU to nejlepší vysvědčení, „ale
jeden ziskany set v lize mistryn je
malo ale letosni rocnik byl pro nas
hodne tezky“ říká kouč Miroslav
Čada. Třikrát za sebou dovedl volejbalistky Prostějova do další části
nejprestižnější evropské týmové
soutěže, při pátém startu se mu to
nepodařilo. „Do soutěže jsme vstupovali s vědomím, že to budeme mít
nesmírně obtížné. Dokonce před
necelým rokem existovala varianta,
že Champions League 2012/13 vynecháme, a opačné řešení zvítězilo
až v polovině minulé sezóny. Proto
jsme v první řadě chtěli mít čisté
svědomí, že pro lepší výsledky nešlo
udělat víc. Výsledkové ambice byly
oproti předchozím letům mnohem
nižší, ale když porážky doopravdy
přijdou, jsou tak jako tak nepříjemné. Musíme se s nimi vyrovnat.

Jediný získaný set je každopádně
málo a čekal jsem víc. Někdy lze být
spokojen i po prohře 0:3, pokud dá
mančaft do utkání všechno. A je
pravdou, že v některých zápasech
to takhle z naší strany nebylo.“
Není Miroslav Čada ze šesti porážek
v základní skupině Champions League a skóre 1:18 přece jen zklamaný?
„O zklamání bych nemluvil, spíš si
musíme otevřeně přiznat realitu evropského volejbalu. Rabita Baku,
Villa Cortese i Atom Sopoty mají
velkou sílu a my jsme se proti těmto
kvalitním soupeřům snažili uspět,
jenže to v žádném utkání nevyšlo tak,
abychom získali víc setů nebo dokonce bodovali. Pozitivní je, že hlavně
mladší hráčky nabraly cenné zkušenosti, které se jim v budoucnu můžou
hodit. Musíme s tímto omlazeným
týmem dál koncepčně pracovat a věřím, že náš čas na mezinárodní scéně
v příštích letech ještě přijde.“

trávníky dobře zaplacené hvězdy.
„Věřili jsme, spíše jsme v duchu doufali, že náš klubový rozpočet, při respektování všech zásad hospodárnosti, nám dá šanci sestavit tým,
který by se mohl postavit silným a
slavnějším týmům,“ pokračuje šéf
Správní rady VK Petr Chytil. „Potvrdilo se však, že s naším rozpočtem
15 až 20 miliónů korun jen těžko
můžeme soupeřit s těmi nejlépe

45

Pátý extraligový titul v řadě, od sezóny
1995 desátý celkem, získal TK AGROFERT Prostějov. Česká spořitelna Tenisová extraliga 2012 se konala potřetí
v předvánočním týdnu, sešlo se deset
elitních českých klubů, které si podle
finančních možností přizvaly do týmů
kvalitní posily ze zahraničí.
Extraligový titul byl pro prostějovský
klub pátou týmovou zlatou medailí, klub
z Hané opět neohroženě kráčel týmovými šampionáty, získal proti sezóně 2011
jen o jedno zlato méně, tým starších žáků

hlavně subjektům z regionu, městu Prostějov a Olomouckému kraji. Snažíme se
plnit závazek, aby se o nich mluvilo jako
o tenisově nejlepších v celé České republice,“ konstatoval šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek.
Co říkal před zahájením extraligy kapitán
Jaroslav Navrátil? „Každý titul má hodnotu a většinou se nedají měřit mezi sebou.
Někdo může říct, vyhrál se Davisův pohár, navíc u toho byli Tomáš s Radkem,
oba spojeni s Prostějovem, stejně jako
Petra a Lucka pomohly vyhrát Fed Cup.

„Naprostá většina klubů udělala všechno pro to, aby nastoupily v extralize v nejsilnějších sestavách. A nakonec to dopadlo tak, jak každý čekal
– Prostějov má prostě u nás největší sílu.“

Ivo Kaderka

Tenisová
EXTRALIGA
Pátý, celkově desátý titul
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prohrál ve finále se Spartou. „Jsme rádi,
že to takhle dopadlo, už máme čtyři tituly v mládežnických kategoriích, k tomu
jedno stříbro, takže loni to bylo celkem
šest zlatých, letos pětkrát zlato a jedna
stříbrná medaile. Poslední dva roky jedenáctkrát týmové zlato a stříbro – to je
přece vynikající bilance!“ říkala po skončení extraligy Petra Langrová, ředitelka
tenisových projektů TK PLUS.
TK AGROFERT byl opět největším favoritem české extraligy, říkal to nahlas. „Náš
přístup k extralize se nezměnil a nemění
od okamžiku, co jsem vstoupil do českého tenisu. To znamená, veškeré týmové
soutěže byly, a jsou pro TK AGROFERT
nesmírně důležité, prestižní a chceme
je vyhrávat. Proto jsme se zase snažili
dát dohromady co nejsilnější tým, který
nemůže mít jiný cíl než vítězství. Každopádně zůstáváme věrni své dlouhodobé
filozofii, a co nejlepším vystoupením v
extralize chceme poděkovat všem partnerům za podporu. V tomto případě

Sestava
mistrovského týmu
TK AGROFERT
Prostějov:
Tomáš Berdych,
Philipp Kohlschreiber,
Florian Mayer, Andreas
Seppi, Jarkko
Nieminen, Jan
Hájek, Jiří Veselý,
Adam Pavlásek,
Agnieszka Radwaňská,
Petra Kvitová, Lucie
Šafářová, Petra
Cetkovská, Tereza
Smitková, Barbora
Krejčíková.
Kapitáni: Jaroslav
Navrátil, David Kotyza
a Jiří Novák.

Extraliga je ale o něčem jiném. Je to klubová záležitost a pro Mirka Černoška od
pětadevadesátého roku i velká prestiž.
Vyhrát extraligu bylo a je pro prostějovský klub vždycky hodně důležité, je to potvrzení, že je nejlepší u nás a že cesta, po
které klub jde, je stoprocentní a správná.
Navíc doktor Černošek se nikdy nerozmýšlel – dát či nedat do extraligového
týmu finance, dával je i v době, kdy žádné
prize money nebyly.“
Hrálo se stejným systémem jako v sezoně
2011, se základními skupinami v Liberci a
Milovicích, semifinálovými v Přerově a
Prostějově a závěrečným finále, které se
odehrálo v prostějovském Národním tenisovém centru Morava. Z obou základních skupin postoupili domácí, z Milovic
nový klub LASVIT, ten vznikl spojením TK
Milovice a pražského Olympu. V Liberci také vyhrál ambiciózní domácí tým.
V přerovské semifinálové skupině porazil
domácí tým TK Precheza I. ČLTK Praha a
to mu otevřelo cestu do finále. V prostějovské
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Tenisová extraliga
2012
Skupina A Prostějov
TK AGROFERT Prostějov
– TK Sparta Praha 6:1,
(Mayer – Michalička 4:6,
4:6, Hájek – Dlouhý 6:2,
6:2, Seppi – Dodig 3:6,
0:1 scr., Kohlschreiber
– Kližan 6:2, 6:3, Šafářová – Vaňková 6:2, 6:3,
Radwanska – Zakopalová 4:6, 6:3, 6:2, Pavlásek,
Hájek – Dlouhý, Čermák
4:6, 6:2, 1:0(9). TK AGROFERT Prostějov – LASVIT
5:2, (Kohlschreiber
– Gojowczyk 6:1, 6:2,
Berdych – Stebe 3:6, 6:1,
3:6, Nieminen – Lustig
6:4, 6:3, Seppi – Minář J.
6:2, 6:2, Kvitová –
Záhlavová 3:6, 3:6,
Radwanska – Sevastovová 6:1, 6:4, Radwanska,
Cetkovská – Záhlavová,
Marosiová 6:3, 6:3).
Finále
TK AGROFERT Prostějov
– TK Precheza Přerov
5:0, (Berdych – Istomin
6:7(5), 7:6(3), 7:6(5),
Seppi – Rosol 7:6(4), 4:6,
7:6(2),
Nieminen – Copil 4:6,
6:1, 6:4, Kvitová – Mendesová 7:6(3), 6:3,
Radwanska – Voráčová
7:6(3), 6:2).

skupině v duelu se Spartou zaúřadovala klubová režie, Miroslav Černošek je
majitelem obou klubů a tak v prvním
vzájemném zápase semifinálové skupiny nenastoupily hvězdy daviscupového
týmu Berdych a Štěpánek, nenastoupila

však na ty statistiky moc nejsem a kdoví,
zda to nebylo poprvé.“ Další dva body vítězů přidali Fin Jarkko Nieminen, ten přehrál Rumuna Copila a Ital Andreas Seppi
Lukáše Rosola. Vítězný výběr vedle trofeje získal z čtyřmilionové dotace Česká

„Náš přístup k extralize se nezměnil a nemění od okamžiku, co jsem vstoupil do českého tenisu. To znamená, veškeré týmové soutěže jsou pro TK
AGROFERT nesmírně důležité, prestižní a chceme je vyhrávat. Proto jsme
se zase snažili dát dohromady co nejsilnější tým, který nemůže mít jiný cíl
než vítězství. Každopádně zůstáváme věrni své dlouhodobé filozofii, a co
nejlepším vystoupením v extralize chceme poděkovat všem partnerům
za podporu. V tomto případě hlavně subjektům z regionu, městu Prostějov a Olomouckému kraji. Snažíme se plnit závazek, aby se o nich mluvilo
jako o tenisově nejlepších v celé České republice.“
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Miroslav Černošek
ani Kvitová, naopak představila se světová čtyřka Agnieszka Radwaňská. TK
AGROFERT po jasné výhře nad Spartou
potvrdil finálovou účast vítězstvím nad
týmem LASVITU. V přerovské skupině se
hned v prvním zápase hrálo o extraligové
finále, už věčný čekatel na týmová zlata
I. ČLTK Praha prohrál s domácím týmem
4:5. Přerov vsadil na cizince, za Prechezu
nastoupil Uzbek Denis Istomin (43. ATP),
Nizozemec Igor Sijsling (68.), Rumun
Mariusz Copil (160.) či Magdalena Rybáriková (62. WTA) a výhra nad Štvanicí mu
otevřela dveře do finále. Přerov však musel ještě porazit ambiciózní Liberec, ale i
tenhle zápas dokonale zvládl.
TK AGROFERT Prostějov získal titul popáté za sebou, nastoupil v hvězdné sestavě a vyhrál s TK Secheza Přerov jasně
5:0. Kvůli vyhlášení ankety Sportovec ČR
se začínalo dřív, po dopoledních dvouhrách to bylo 2:0, Radwaňská přehrála
Voráčovou a Kvitová porazila Mendesovou. Berdych hrál s Denisem Istominem
tři hodiny, všechny sety skončily v tiebreaku! „Byl to dobrý zápas, docela jsem si
ho užil a po tom všem, co mám zatím za
sebou, jsem rád, že to takhle dopadlo.
Samotného mě překvapilo, jak jsem to
zvládl, nebylo to nic jednoduchého, Istomin hrál hodně dobře.“ Tři tiebreaky, ani
jeden z hráčů neztratil své podání, kdy
naposledy zažil Berdych takový duel?
„To bych musel jít hodně daleko zpátky, já

spořitelna tenisové extraligy celkem 1,5
milionu a poražený finalista 800 tisíc.
Přerov popáté v posledních šesti letech
prohrál v extraligovém finále. „Všichni
jsme se snažili, ale Prostějov byl letos
hodně silný. Chtěli jsme se dostat do finále, loni nám to uteklo s ČLTK, letos jsme
jim porážku vrátili. Tenisová extraliga
byla hodně silná, a kdyby se hrál nějaký
evropský pohár týmů, nebo snad světový
šampionát družstev, tak by ho Prostějov
možná vyhrál,“ říkal po zápase Lukáš Rosol.
Český tenis získal v sezóně 2012 hvězdné
týmové tituly, kam šéf českého tenisu Ivo
Kaderka zařadil českou extraligu? „Hodně vysoko, je naše, jako svaz se jí snažíme
finančně hodně podporovat. Prezentovali jsme na ní největší a dominantní
partnery Českého tenisového svazu,
titulárním byla Česká spořitelna. Kdyby
tomu tak nebylo, nikdy by neměla tak
hvězdné obsazení, nehráli by v ní vítězové Davisova poháru a Fed Cupu. Ano,
hráli na ní hlavní hvězdy mistrovských
týmů z mistrovství světa družstev, tak
se nedá říct nic jiného, než že extraliga
byla na špičkové úrovni. Navíc naprostá
většina klubů udělala všechno pro to,
aby nastoupila v extralize v nejsilnějších
sestavách. A nakonec to dopadlo tak, jak
každý čekal – Prostějov má prostě u nás
největší sílu.“
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„Je snem každého manažera mít hráče a týmy, které vyhrávají nejenom
v Česku, Evropě, ale i na celém světě. Tento večer byl o tom, že jsme mistry republiky v mládežnických kategoriích a díky účasti našich nejlepších
v seniorské kategorii mohli ti nejmenší vidět, čeho jednou mohou dosáhnout. Vyhrát všechny tyto poháry s hráči, kteří tu působí od malička, je
opravdu nádherný pocit.“

Miroslav Černošek
Pojedenácté se konal Večer mistrů
2012 v sále prostějovského hotelu
Tennis Club, ještě nikdy se neslavila
tak vynikající sezona, ještě nikdy nebylo v kongresovém sále tak nabito.
„Kluci a holky, ahoj, dnešní večer je
o vás“ zdraví už pravidelně Miroslav
Černošek především ty, kterým byl
slavnostní večer určen. Poděkoval
tradičně rodičům, bez jejichž obětavosti by se žádný talent nemohl rozvíjet, stejně jako vstřícným obchodním
partnerům.

Večer
Mistrů
Nejlepší sezóna

Za světovými úspěchy ve Fed Cupu
a Davisově poháru stáli především
hráčky a hráči z prostějovského TK AGROFERT a česká hymna, která zazněla
po Černoškových úvodních slovech
měla v sobě i potvrzení klubové filozofie, že prostějovský tenis je známý po
celém světě. Prostějovský klub vstoupil
do tenisové historie, hned vedle pódia
byly vystaveny Fed a Davis Cup, mnozí
experti v určité symbolice konstatovali, že slavné trofeje vyhrál Prostějov.
„Hymna? Fantazie, Mirek Černošek to
posunul úplně nejvýš. Letos byl Večer
mistrů pojedenácté, a když si vzpomínám, jaké byly první ročníky a kam to
až dospělo, navíc ty vynikající výsledky,
úspěchy v reprezentaci České republi-

„Letošní sezona je v historii českého
tenisu určitě tou nejslavnější. Ženy
obhájily Fed Cup, tenisté po dvaatřiceti letech vybojovali Davisův pohár
a navíc Tomáš s Petrou ziskem Hopman Cupu výborně vkročili do tenisového roku. V tenisové historii se to ještě nikomu nepodařilo a jsem hrdý, že
za těmito fantastickými úspěchy jsou
členové našeho klubu – Petra Kvitová,
Lucie Šafářová, Tomáš Berdych a také
Radek Štěpánek, který dlouhé sezony
patřil mezi opory TK AGROFERT. Jejich
tenisové kroky sledoval celý tenisový
svět, obdivoval se jim a dával za příklad všem, kteří se vydali na náročnou
cestu za sportovními úspěchy,“ říkal mj.
na úvod Černošek a dodal, že prostějovské tenisové hvězdy jsou pro mladé
dokonalým příkladem. „Ukázali jsme,
že jsme nejlepší. Naši tenisté by dali
za Prostějov a Českou republiku duši.

„Co říct na to, že z našeho města vychází tolik vynikajících tenistů? Těžko
se mi hledají výstižná slova k tomuto velkému úspěchu. Je to skutečně
něco, čemu se nechce skoro ani věřit. Profesionalita v pravém slova smyslu se objevuje právě tady – v TK PLUS a to, co dokázal dr. Černošek se
svými kolegy, je opravdu obdivuhodné a zaplať Pán Bůh za to!“

Miroslav Pišťák,
primátor města Prostějov
ky, Davis a Fed Cup, oba tituly s výrazným prostějovským rukopisem, tak ta
hymna zazněla naprosto zákonitě. Díval jsem se kolem sebe a my starší, kteří
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toho více pamatujeme, jsme měli lesklé
oči. Já se za ně nestyděl. Běhal mi mráz
po zádech, v duchu jsem si připomínal,
jak zněla v O2 Aréně, když už byl titul
náš, prostě – na to se nedá nikdy zapomenout. Byla to noblesa, k Prostějovu
to patří. Posiluje to v nás češství,“ říkal
po skončení Večera mistrů Jaroslav Navrátil.

Z pěti republikových finále jsme čtyřikrát slavili vítězství, což považuji za
úžasný úspěch.“
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Moderátor Petr Salava dal večeru jako
už tradičně dokonalou režii, na pódiu

právě v Prostějově, centru našeho tenisu, a poděkovat místním hráčům za

„Ohodnocení, které jsem získal, je pro mne velkou ctí a velmi si ho vážím. Přiznám se, nikdy by mě nenapadlo, že se mi podaří získat takto významnou trofej po boku světových hvězd, jakými bezesporu jsou Tomáš
Berdych, Petra Kvitová či Lucie Šafářová. Vzpomněl jsem si na svého tátu,
když mě v sedmi letech vzal poprvé na zimní stadion a tenisové kurty.
Opět jsem si uvědomil, co všechno mi dal do života sport. V rámci svých
možností se proto snažím podporovat sport a mladé sportovce. Je mi
skutečně ctí, že mohu být členem této velké tenisové rodiny, navíc velmi
úspěšné!“

Alois Mačák,
první náměstek hejtmana Olomouckého kraje
a člen Rady města Prostějova
se střídali úspěšní prostějovští tenisté,
tenistky a velké osobnosti města, kraje, mezi hosty byl také ministr školství,
mládeže a tělovýchovy prof. Petr Fiala.
První přišel na pódium zlatý tým minitenisu, ocenění se mu dostalo z rukou
hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila a Tomáše Berdycha, dalším oceněným byl babytenis, mladým
pogratulovali primátor statutárního
města Prostějova Miroslav Pišťák a Petra Kvitová. Lucie Šafářová a náměstek
ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jan Kocourek předali poháry mladším žákům. Náměstci primátora města
Prostějova Ing. Zdeněk Fišer a Mgr. Jiří
Pospíšil ocenili stříbrné starší žáky, kteří
jako jediní prohráli s pražskou Spartou.
Zlatý dorost pak vyznamenal šéf českého tenisu Ing. Ivo Kaderka a Jiří Novák.

skvělou reprezentaci České republiky,“
řekl na jevišti ministr školství Petr Fiala.
Top ocenění dívkám předali náměstkyně primátora města Prostějova Alena
Rašková a Jaroslav Navrátil, chlapcům
přišel pogratulovat Ivan Kosatík a náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Alois Mačák.

Česká slavice Lucie Bílá byla na jevišti
stejně velkou hvězdou jako tenisté a
tenistky, hned na začátku řekla, že nikdy nesbírala plakáty známých zpěváků, její hlavní sběratelskou favoritkou
byla Hanka Mandlíková. Hvězda k velkým hvězdám, prostě dokonalá prostějovská režie.

A pak už Petra Langrová pronesla slavnostní přípitek. „Dnes to bylo vyvrcholení a ocenění těch nejlepších, kteří si
to samozřejmě za tu sezonu zaslouží,
my si toho velice vážíme a jsme rádi, že
jim můžeme takto veřejně poděkovat.
Věřím, že si to nejen děti užily a že nadcházející sezona 2013 bude neméně
tak úspěšná a budeme tak moci předávat další poháry a sbírat mistrovské
tituly.“

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
prof. Petr Fiala a šéf TK PLUS dr. Miroslav Černošek pak předali ceny Osobnost roku 2012 Tomáši Berdychovi,
Petře Kvitové, Lucii Šafářové a Jaroslavu Navrátilovi. „Jsem rád, že mohu být
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Jednatel TK PLUS Petr Chytil pak s noblesou uvedl do Síně slávy prvního
náměstka Olomouckého kraje a člena
Rady města Prostějova Aloise Mačáka a
spolu s ředitelkou tenisových projektů
TK PLUS Petrou Langrovou mu předali
Cenu za přínos prostějovskému tenisu.
Po převzetí ceny Alois Mačák poděkoval a zakončil svůj projev nezapomenutelnými slovy – „ať je září nebo leden,
Prostějov je jenom jeden!“

Řekli na Večeru mistrů
Ivo Kaderka: „V podstatě jsem tu dnes popatnácté za své předsednické
funkce a vždycky vkročíte do atmosféry plné optimismu, mezi děti, které
mají za sebou první mistrovské tituly a před sebou hodně práce. Co je ale
důležité, mají kolem sebe vzory, obětavé rodiče a trenéry, kteří je vedou
dobrou cestou. Když se rozhlédnete a vidíte dvě největší trofeje, kterých
lze v tenisu dosáhnout, stále tomu nemohu uvěřit, je to jako v pohádce. Je
to sen, který se stal realitou.“
Jiří Pospíšil, první náměstek primátora města Prostějov: „Tato událost
má v Prostějově již tradici a bylo by dobré ji i nadále zachovat. Prostějov
je městem sportu, úspěchy sklízíme nejen v tenisu a přál bych Prostějovu,
aby se mu dařilo získávat nejvyšší ocenění i nadále. Zisk všech těch trofejí je úžasné renomé pro naše město a hráče samotné, je to fantastický
úspěch a přeji našim tenistům, ať se jim daří i v příštím roce uhrát jen ty
nejlepší výsledky.“
Jiří Novák: „Slavnostní večer jsem si užil náramně, takovéto osazenstvo
vidět v Prostějově pohromadě, to se jen tak nevidí a je to samo o sobě
opravdovým zážitkem. Co se prostějovskému tenisu v posledních letech
daří, je něco zcela výjimečného, důkazem jsou i ty dva poháry, což je samozřejmě úspěch českého týmu, tvořeného především z hráčů našeho klubu.
Daří se tu skvěle vytvářet zázemí pro všechny tenisty, což má za následek
obrovské úspěchy.“
Lucie Šafářová: „Je to něco neuvěřitelného, co se povedlo, a je těžké to vůbec slovy vyjádřit, protože aby se sešla taková obrovská vítězství najednou, od
mládeže až po vítězství v Davis Cupu či Fed Cupu, to se člověku může jenom
zdát a dnes vidíme, že je to krásná realita. Cesta byla opravdu dlouhá, zvláště
obhajoba Fed Cupu, ale pro mě to byl nejkrásnější sportovní zážitek v kariéře a
ta bezprostřední radost se všemi těmi fanoušky v hale je nepopsatelná.“

Večer mistrů 2012
Sestavy oceněných týmů
Minitenis TK AGROFERT – 1. místo na MČR: Jan Hrazdil, Jakub Kočí, Libor Kondler, Zdeněk Korec, Jakub Menšík, Darina Přecechtělová, Daniel Vašenka, Marek Veselý, Kristýna Tomajková. Trenéři: Ing. Ivo Müller a Mgr. Jitka Navrátilová.
Babytenis TK AGROFERT – 1. místo na MČR: Matyáš Alan, Filip Čech, Gabriela Hrubanová, Vojtěch Grün, Adam Jurajda, Adam Křesina, Ester Mikulcová, Josef Zapletal, Lukáš Zavřel. Trenéři: Ing. Ivo Müller a Ondřej Soukup.
Mladší žactvo TK AGROFERT – 1. místo na MČR: Lukáš Brückner, Lukáš Drdla, Dominika Hejčová, Evžen Holiš, Nikola
Homolková, Denisa Huňková, Dajana Jastremská, Tomáš Jiroušek, Kateřina Kocí, David Kovařík, Anna Kynčlová,
Jan Marančák, Erik Najman, Jiří Novák, Kateřina Nováková, Terezie Pluhařová, David Sedlář, Anna Sisková, Robert
Steinhauser, Lukáš Vaculík, Kryštof Vítek. Trenéři a realizační tým: Ing. Ivo Šilhánek, Tomáš Kajlík a Branislav Bumdzik
Starší žactvo TK AGROFERT – 2. místo na MČR: Jiří Balun, Dominik Bartoň, Denisa Cíchová, Ondřej Čtverák, Štěpán
Holiš, Monika Kilnarová, Tereza Kolářová, Adam Konečný, Tereza Koplová, Jan Krahulík, Jan Lenoch, Jakub Novák,
Marko Osmakčič, Magdaléna Pantůčková, Anna Slováková, Albert Puk Šprlák. Trenéři a realizační tým: Pavel Jaloviec, Petr Cetkovský, Jiří Shejbal, Jan Müller a Zuzana Strápková.
Dorost TK AGROFERT – 1. místo na MČR: Natálie Cváčková, Daniel Filo, Petr Hájek, Miroslav Herzán, Sandra Hönigová, Kristýna Hrabalová, Miroslav Chyba, Marek Jaloviec, Daniel Knoflíček, Gabriela Knutsonová, Ivan Kocourek, David Krčmář, Barbora Krejčíková, Edmund Kyle, Petra Melounová, Daniel Orlita, Gabriela Pantůčková, Adam Pavlásek,
Jan Pobořil, David Poljak, Eva Rutarová, Tereza Smitková, Dominik Starý, Diana Šumová, Barbora Štefková, Václav
Šafránek. Trenéři a realizační tým: Jaroslav Navrátil, Jaroslav Machovský, Patrik Navara, Antonín Pánek, Jozef Ivanko,
Jaroslav Soukup a Zdeněk Strachoň.
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Osobnost roku 2012
Tomáš Berdych, Petra Kvitová, Lucie Šafářová a Jaroslav Navrátil.
Top ocenění na Večeru mistrů 2012
Mgr. Alois Mačák, první náměstek hejtmana Olomouckého kraje –
Cena za celoživotní přínos prostějovskému tenisu.
Barbora Krejčíková (1995), vítězka dvouhry a čtyřhry na 85. Pardubické juniorce 2012, čtvrtfinalistka dvouhry Australian Open 2012,
členka týmu ČR do 18 let – bronz z ME družstev.
Denisa Cíchová (1998), čtvrtfinalistka ME do 14 let ve dvouhře a
bronzová medailistka z ME do 14 let ve čtyřhře, členka týmu ČR do 14
let – zlato z halového ME družstev do 14 let, bronzová z letního ME
družstev do 14 let a čtvrtá z MS do 14 let.
Tereza Kolářová (1998), bronzová medailistka z ME do 14 let ve čtyřhře, zlatá členka týmu ČR do 14 let na halovém ME družstev do 14 let,
bronzová z letního ME družstev do 14 let a čtvrtá z MS do 14 let.
Aneta Kynčlová (2000), mistryně ČR do 12 let ve čtyřhře a třetí ve
dvouhře. Bronzová z halového MČR – ve dvouhře. Členka stříbrného
týmu ČR do 12 let na halovém ME do 12 let družstev. Stříbrná i na
letním ME do 12 let.
Jiří Veselý (1993), výrazně se prosadil se turnajích futures, tyto úspěchy mu pomohly v postupu na žebříčku ATP, postoupil z 566. místa na
260. příčku ATP.
Adam Pavlásek (1995), semifinalista juniorské dvouhry Australian Open 2012 a semifinalista dvouhry Roland Garros 2012. Finalista
grandslamových turnajů Australian Open a Roland Garros ve čtyřhře.
Na počítači ATP mužů postoupil z 1347. místa na 441. příčku.
Václav Šafránek (1995), vítěz dvouhry a čtyřhry na 85. Pardubické
juniorce 2012, finalista Roland Garros 2012 ve čtyřhře juniorů.
Štěpán Holiš (1998), mistr ČR do 14 let ve dvouhře a stříbrný z halového MČR ve dvouhře a první ve čtyřhře.
Evžen Holiš (2000), vítěz dvouhry a čtyřhry na prestižním turnaji Tennis Europe do 12 let ve francouzském Le Passage, Třetí na MČR do
12 let ve dvouhře a vítěz čtyřhry. Člen týmu ČR do 12 let, které na ME
družstev obsadilo 2. místo.

OFICIÁLNÍ MÍČ DAVIS CUPU
WILSON®

STOJÍ ZA VAŠÍ CESTOU K VÍTĚZSTVÍ.

Neporazitelný výkon, dokonalý odraz a ta nejkvalitnější
tkaná plsť, to vše naleznete ve Wilson míčích.
Více informací naleznete na www.amersports.cz.

Při výrobě všech tenisových tub na míče používá Wilson minimálně 25% recyklovaného plastu.
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Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR:
AMER SPORTS Czech Republic, s. r. o., www.amersports.cz

Nejcennější týmové trofeje světa, které
dokázali v roce 2012 vybojovat prostějovští tenisté v dresech České republiky, si zblízka mohli prohlédnout také
komunální politici. Nejprve na prostějovské radnici, pár dní poté i na půdě
krajského zastupitelstva v Olomouci.
Davisův pohár a Pohár Federace, trofeje,
které české tenisové týmy získaly v jednom roce, právě na ně si mohli sáhnout

ní podmínky ke svému růstu. A pokud
mohu být trochu osobní, měl jsem z těch
setkání velmi dobrý pocit. Je jasné, že ne
všichni nám přejí, ale i ti museli uznat, že
se nám v sezoně 2012 opravdu podařily
velké věci. A snad jsme přesvědčili i ty,
kteří si někdy myslí, že peníze investované do sportu a do mladých nejsou tou
nejlepší investicí,“ dodával Černošek.

„Byla to pro nás ideální a
reprezentativní příležitost
poděkovat všem, kteří nám
pomáhají – městu Prostějov
i Olomouckému kraji.“

Miroslav Černošek

Poděkování
u slavných pohárů
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prostějovští zastupitelé, kteří se v úterý
18. prosince sešli v obřadní síni prostějovské radnice ke svému poslednímu
jednání roku 2012. „Takovou krásu jsem
dlouho neviděl. Za tou spoustou zlata a
stříbra je ale potřeba vidět pot a usilovnou práci našich tenistů. Pro město je to
čest, že poháry doputovaly až na radnici
a můžeme si na ně sami sáhnout,“ říkal
Miroslav Pišťák, primátor statutárního
města Prostějova. Stejnou možnost
poskytla agentura TK PLUS v pátek 21.
prosince i krajským zastupitelům při
jejich posledním jednání v Olomouci.
„Byla to pro nás ideální a reprezentativní příležitost poděkovat všem, kteří nám
pomáhají – městu Prostějov i Olomouckému kraji. Dlouhodobě nám přispívají
na výchovu tenisových nadějí a právě
za těmito poháry jsou vidět výsledky,“
říkal Miroslav Černošek. „Snažíme se co
nejdokonaleji propagovat naše město,
Olomoucký kraj, rodí se zde dobří sportovci a mladí mají u nás opravdu kvalit-
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„Chci moc poděkovat všem partnerům prostějovského volejbalu v čele s
těmi nejvýznamnějšími, kterými jsou titulární sponzor AGEL, město Prostějov, Olomoucký kraj, TK PLUS, Moravia Steel, Železárny Annahütte, Pozemstav a všichni další, kteří nám umožňují dělat volejbal na tak špičkové úrovni.“

Petr Chytil

VK AGEL
S jistotou za tituly
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Prostějovský AGEL vládne české
volejbalové scéně, v loňské sezóně vyhrál všechny domácí soutěže a poháry vyhrál bez jediné porážky. Získal počtvrté titul UNIQA
extraligy žen, navíc s důraznou
suverenitou a zcela přesvědčivě.
Prostějovské volejbalisty převzaly popáté Český pohár a počtvrté
pohár Česko-Slovenský. Letos však
rozhodně není prostějovský tým
v takové kondici jako loni, navíc
několik hráček nemohlo nastupovat kvůli zranění, víc než polovinu hráčského kádru žen VK AGEL
Prostějov v letošní sezóně postihly
větší či menší zdravotní problémy.
A to byl také hlavní důvod, proč po
třech letech, osmi měsících a pěti
dnech poprvé na domácí scéně
klopýtl.
„Pro nastávající sezónu jsme sestavili mladý a perspektivní tým, jehož
cílem je jednoznačně obhajoba zisku titulu mistra ČR, vítězství Českého a Československého poháru. Los
v Champions League byl krutý, ale
pro mladé příchozí hráčky je to výzva,“ říkal před sezonou šéf prostějovského volejbalu Petr Chytil. „Na
tuzemské poměry máme stále nadstandardní rozpočet, tím pádem si v
soutěžích ČR nemůžeme dovolit nic
jiného, než usilovat o nejvyšší mety.
To znamená stejné cíle jako dosud:
vítězství v UNIQA extralize a zisk
Českého i Česko-Slovenského poháru. Samozřejmě je možné, že náš
současný tým nebude v domácích
soutěžích až tak dominantní jako

dříve a místo pravidelných vítězství
3:0 častěji vyhraje 3:1, někdy třeba
až po boji 3:2. Což by aspoň bylo zajímavější pro diváky. Každopádně
strach z možného nesplnění úkolů
v rámci republiky nemám, a pokud
naše družstvo bude odvádět výkony
dle svých možností, na další obhajoby by určitě mělo dosáhnout.“
Jaký byl stav prostějovské lavičky
před sezonou? Z týmu bojujícího
v uplynulé sezóně zůstaly jen tři
hráčky, devět jich odešlo, o to bylo
vše těžší. „Bude složité s výrazně
mladším týmem obhájit vítězství v
extralize, Českém poháru i Česko-slovenském poháru?“ ptali se novináři kouče Čady. „Musíme všechno vyhrát, i když tým omládl, jsme
s jeho složením spokojeni. Pořád
jsme největšími favority a tuhle roli
je nutné přesvědčivě plnit. Říkám
to od začátku majitelům, říkám to
hráčkám, a co jsem přišel do Prostějova, už nikdy nic jiného říkat nebudu,“ konstatoval na začátku sezony
kouč Miroslav Čada. „Nechci, aby to
znělo nějak vychloubačně, ale zisk
těchto trofejí jsme vždycky považovali za samozřejmost. Máme v Prostějově výborné podmínky a jiné cíle
než vítězit prostě mít nemůžeme.“
Tři roky, osm měsíců a pět dnů nepoznal prostějovský volejbal porážku s domácím soupeřem. Dokázal
si kouč Čada připustit, že by přišla?
„Nechci se teď bít v prsa, že za celou
sezónu opět ani jednou nepodlehneme, každopádně v dlouhé vítězné
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jízdě chceme pokračovat.“ Dvacátého prosince ukončily prostějovské
volejbalistky duelem s Frýdkem-Místkem svou vítěznou šňůru. Po
sto dvanácti výhrách přišla nečekaná prohra. Čtvrtý celek průběžné tabulky vyhrál na prostějovské
palubovce 3:0. Domácí tým trápily
zdravotní problémy, Melichárková,
Jelínková a Chlumská mají zraněné
koleno, Anna Velikiy se po výpomoci v Lize mistryň vrátila do Izraele.
Navíc Hippeová měla autonehodu
„Je to odraz toho, v jakém stavu se
náš tým nyní nachází. Ale přesto, že
nám chybí hráčky a hráli jsme bez
libera, tak měl být náš výkon jiný.
Prostě jsme to nezvládli. Nefungovala nám vůbec obrana, chyběla
vůle po vítězství,“ glosoval prohru
smutný Čada. Co říkala kapitánka Solange Soares? „Jsem tady už
šestým rokem a za celou tuto dobu
jsme na české scéně prohrály naprosté minimum střetnutí, navíc
naše série vítězství trvala už hodně
dlouho. Proto nás porážka strašně
mrzí, ale myslím si, že nemůže znehodnotit kvalitní práci za všechna
uplynulá léta. Teď pochopitelně jde
o velmi nepříjemný výsledek, na
druhou stranu musíme jít dál a co
nejlépe zvládnout zbytek sezóny. K
výpadkům občas dochází, my nesmíme zbytečně moc věšet hlavy.“
Po vypadnutí ze Champions League
nemá VK AGEL žádné závazky na
mezinárodní scéně a musí se soustředit na obhájení titulu v UNIQA
extralize žen, Českém a Česko-Slovenském poháru. V extralize po základní části následuje nadstavbová
fáze ve skupinách o 1. až 5. místo a
6. až 10. místo a soutěž následně vyvrcholí play off prvních osmi celků
tabulky. Poslední dva týmy sehrají
baráž o záchranu společně s vítězem 1. ligy.
„Obecně se naše cíle ani v nejmenším nemění: chceme nadále předvádět špičkový volejbal, kvalitní hrou
i výsledky bavit naše příznivce a ze
všech sil bojovat za Prostějov. Vě-
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řím, že fandové nám v tom budou
dál maximálně nápomocni. Jejich
dlouhodobé podpory si velmi vážíme a doufáme v pokračování této
věrnosti, která se promítla do vynikajících návštěv při utkáních Champions League a solidního zájmu
o běžné ligové zápasy, kde máme
nejvyšší průměr fanoušků v hledišti z celé republiky. Lidé se během
střetnutí VK i nadále mohou těšit
nejen na špičkovou sportovní podívanou, ale také na půvabné sympatické ženy skvěle ovládající volejbalové řemeslo. Každého fanouška
tedy strašně rádi přivítáme při rozhodujících bojích o české tituly v
ochozech haly Sportcentra DDM,“
přidává předseda Správní rady VK
Prostějov Petr Chytil.

Děláme vše, abyste se cítili jako doma
Tři roky, osm měsíců a pět dnů
trvala neporazitelnost prostějovských volejbalistek! Poslední
prohru před velkou vítěznou sérií
utrpěly 15. dubna 2009 na hřišti
KP Brno ve druhém utkání finálové série UNIQA extraligy. Tehdy
je výběr Králova Pole udolal po
obrovské bitvě 3:2. Pak přišlo 112
soutěžních výher v řadě za sebou,
a takovým výsledkem se mohou
pochlubit
jen basketbalistky
Brna. Jak jim dlouho trvalo, než po
dlouhé sérii prohrály? Brněnský
klub zaznamenal unikátní sérii
256 vítězných zápasů v řadě v Excelsior ŽBL, trvala 9 let a 3 dny, od
7. února 1998 do 10. února 2007,
a ohraničily ji dvě porážky od basketbalistek ZVVZ USK Praha.

„Průměr v dnešní hektické době nikoho nezajímá. To samozřejmě zvyšuje
konkurenci a prosadit se mohou jen ti nejlepší, kteří mají za sebou navíc
dokonalé profesionální zázemí a hlavně - vydrží jim zdraví.“

Zdeněk Duplák

Celosvětové Masters Nike Junior Tour se
opět konalo v Club Med Sandpiper na
Floridě v první polovině prosince a český
tenis reprezentovali v kategorii do 12 let
Tomáš Jiroušek a Anna Kynčlová (oba TK
AGROFERT Prostějov), navíc na volnou
kartu Tomáš Macháč z pražské Sparty, v kategorii do 14 let se na Floridě představili
Vojtěch Prokop (TC MJ-Tenis Brno) a Barbora Miklová (TK SK Zlín). Letos byl nejlepším
umístěním postup prostějovské Anny Kynčlové do čtvrtfinále. Všichni ostatní prohráli
v hlavní soutěži v úvodních kolech, Macháč
pak vyhrál turnaj útěchy do 12 let, Jiroušek
postoupil v útěše do semifinále. Stejně
úspěšná byla v turnaji útěchy Miklová, i ona
postoupila mezi čtyři nejlepší.

Slavnostní vyhlášení kategorie do 12 let, Tomáš Macháč,
vítěz hlavní soutěže Němec Rudi Molleker a poražený finalista Rus Alen Avidzba

Masters
NJT
Hledání nadějí je jiné
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Letos se už pošestnácté představili šampioni národních šampionátů seriálu Nike
Junior Tour na celosvětovém Masters, pro
českou reprezentaci to byl jubilejní patnáctý start. Už potřetí se hrálo v novém
termínu, který navazuje na prestižní americké turnaje Eddie Herr a Orange Bowl,
už potřetí se konal v Club Med Sandpiper
Bay na Floridě. „Znovu to bylo na vynikající
organizační úrovni, od začátku je znát, že
firmě Nike na tomto projektu hodně záleží, hledání mladých tenisových nadějí je
pro ni prostě vlajková loď. Mladí hráči z celého světa se dostanou do prostředí, které
je hodně podobné jako na dobrých turnajích ATP a WTA. Je o ně dokonale postaráno
a navíc – i letos na Masters přiletělo hodně
manažerů a skautů, kteří neustále hledají
nové tváře,“ říká Zdeněk Duplák, člen představenstva a. s. Česká sportovní, který se vyvrcholení celosvětového seriálu na Floridě
také zúčastnil.
„Masters Nike Junior Tour je už jiné, vychází
ze změněné filozofie firmy Nike. Jde jí především o top hráče, od dřívější kvantity
vše směřuje k hledání těch nejlepších, kteří
mají šanci se v příštích letech prosadit. Dobře vědí, že trh ovlivňují jen největší hvězdy a
vše ostatní – jako by byl symbolický tenisový kompars,“ opakuje Jaroslav Balaš, který
byl jako kouč české výpravy zatím na všech
patnácti Masters Nike Junior Tour, na kte-

rých startovala mladá česká reprezentace.
A Zdeněk Duplák dodává – „značka Nike
se snaží být výjimečná a avantgardní, chce
oslovit mladé a touží po tom, aby si ji zamilovali na celý život. Ano, k tomu potřebuje
hvězdy, např. Federera, Nadala, Berdycha,
Woodse, vynikající fotbalisty, atlety, snaží
se prostě najít ty nejtalentovanější, kteří
budou mít to štěstí a půjdou v jejich stopách. Průměr v dnešní hektické době nikoho nezajímá. To samozřejmě zvyšuje konkurenci a prosadit se mohou jen ti nejlepší,
kteří mají navíc za sebou dokonalé profesionální zázemí a hlavně - vydrží jim zdraví.“
Jak byl kouč Jaroslav Balaš, který má od
začátku domácí seriál na starosti, spokojený s výsledky české reprezentace? „I když
byli jak Jiroušek, tak i Macháč nasazeni,
oba prohráli v prvním kole hlavní soutěže,
je však třeba říct, že v soutěži útěchy nakonec podali dobré výkony. Macháč soutěž
útěchy vyhrál, Jiroušek se probojoval do
semifinále a v něm nestačil na Švýcara
Lanze. Číňan Di byl v hlavní soutěži nad
síly Macháče, stejně jako Američan Nefve
jasně přehrál Jirouška, oba jejich soupeři
byli tenisově vyzrálejší a hlavně byli na tom
lépe fyzicky. Výkon Barbory Miklové výrazně ovlivnila v klíčových okamžicích zápasu
nervozita. Anna Kynčlová může být s účastí
na turnaji Masters spokojena, postoupila do čtvrtfinále, prohrála se Španělkou
Manjonovou, ta byla třetí nasazená, ale
podlehla ji především proto, že z ní měla
přehnaný respekt. Pro Vojtu Prokopa byla
účast na celosvětovém Masters především
o získávání hráčských zkušeností. A to se
dá říct celkově o startu naší reprezentace
na Floridě.“
Co přináší seriál Nike Junior Tour českému
tenisu? „Nabízí českým talentům další turnajové šance, které mají organizační kvalitu. Také letos byla při zajišťování českého
seriálu NJT dokonalá spolupráce s firmami
Nike a Prince, s Nike to funguje dokonale
už hodně let a díky tomu má tento seriál
v českém tenise stále větší prestiž,“ dodává
Jaroslav Balaš.

Tomáš Macháč (Sparta Praha) dostal na Masters NJT
volnou kartu, v hlavní soutěži
do 12 let neuspěl, ale vyhrál
soutěž útěchy

Anna Kynčlová (oba TK AGROFERT Prostějov) se v kategorii do 12 let probojovala
do čtvrtfinále

Česká reprezentace na Masters Nike Junior Tour v Club
Med Sandpiper na Floridě,
zleva Anna Kynčlová, Barbora Miklová, Vojtěch Prokop,
Tomáš Jiroušek, Tomáš Macháč a kouč Jaroslav Balaš
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HISTORIE
První kroky s AGROFERTEM

Rok 1997 byl od změny v prostějovském klubu nejúspěšnější, získal čtrnáct domácích titulů z patnácti možných! V anketě Zlatý kanár byla v její
dosavadní historii jen jednou vyhlášena kategorie Trenér roku a zcela
přesvědčivě ji vyhrál Jaroslav Navrátil
(TK SEZOOZ Prostějov). O rok později
už bylo úspěchů méně, v týmových
soutěžích Prostějovu unikl titul mladších žáků, jednotlivci získali šest titulů mistrů ČR. Určitě bylo cenné vítězství Daniely Bedáňové a páru starších
žákyň Cetkovská - Tichá na Pardubické juniorce, vedle domácích úspěchů
byly Tichá s Cetkovskou členkami
týmu, který získal titul mistryň světa
do 14 let, Bedáňové a Levinskému
se dařilo na mistrovství Evropy. Prostějov sbíral mistrovské tituly nejen
na šampionátech České republiky a
bylo jasné, že se musí měnit klubová filozofie. „Definitivně vnímáme,
že rozhodující pro celkový výsledek
nejsou tituly přeborníků České republiky, i když plně podporujeme start v
domácích mistrovských soutěžích.
Vážíme si titulů extraligových mistrů,
družstev starších žáků a dorostu, ale
víme, že nejdůležitější jsou výsledky
na mezinárodní scéně a že především
v kategorii děvčat musíme mnohem
dříve vstupovat do velkého tenisu, na
turnaje WTA. Každý ví, že se síla klubu hodnotí především podle hvězd,
které jsou schopny zajistit prestižní
tituly a navíc – na jejich jména slyší
sponzoři. Kdo se ale dívá jen trochu
dopředu, musí sledovat hlavně kvalitu mládežnických celků. Podle nich
se dá odhadovat budoucnost klubu,“
znělo z vedení tenisového oddílu.
Sezóna 1999 začala pro Prostějovské
velice dobře, klub navíc vstoupil nejen do českého tenisového světa pod
novým názvem TK AGROFERT, nesl
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jméno pozdějšího velkého petrochemického giganta. Kdy se Miroslav
Černošek poprvé potkal s Andrejem
Babišem? „Vidím to jako dnes. Byl
jsem pozván na oslavy 100 let českého tenisu v pražském hotelu Ambasador a tehdy jsem přešel na druhou
stranu Václavského náměstí a šel za
ním do kanceláře. Se společností AGROFERT jsem se seznámil prostřednictvím pana ředitele Haspekla, tehdy
měla tato firma sídlo na Václavském
náměstí v Praze a chtěli jsme s ní začít
spolupracovat v oblasti reklamy. Psal
se rok 1993, projekt se líbil a bylo mi
řečeno, že rozhodující slovo musí říct
pan Babiš. V průběhu týdne se ozval
tehdejší velký boss ve firmě Petrimex
Andrej Babiš a řekl, že se jak firma
Petrimex, tak i AGROFERT budou podílet na tenisovém turnaji Nokia Cup
1994. Pak jsme se v průběhu čtrnácti
dnů v Praze setkali a začala naše společná cesta,“ říká šéf prostějovského
tenisu Miroslav Černošek. „Dodržel
slovo, ostatně jako vždycky, a naše
spolupráce začala. Dostali jsme tehdy od firmy Petrimex prvních půl miliónu na NOKIA Cup, na kterém premiérově startovala Martina Hingisová.“
Pro třináctiletou Martinu to byl jeden
z prvních startů na turnaji žen a většina tenisových expertů v ní viděla
budoucí světovou jedničku. A pro
Andreje Babiše to byl první tenisový
sponzoring v České republice.
Jak si Andrej Babiš vzpomínal na
chvíli, kdy za ním do kanceláří na
Václavském náměstí přišel Miroslav
Černošek? „Určitě, to víte, že si na to
vzpomínám. Měli jsme tam pronajaté čtyři místnosti, v jedné jsem měl
kancelářský stůl, postel, sedací soupravu, vedle sprchu, ano, tam jsme
začínali, tam jsem i bydlel,“ říkal před
pěti lety. Čím ho tehdy v kanceláři na
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Václavském náměstí Miroslav Černošek přesvědčil? „Má charisma a
brzy jsem poznal, že je dobrým manažerem. Nechci se vracet do minulých let, co kdo dělal a kde byl, kdo
co podepsal a podepsat neměl, ale
věřím na tzv. lopatkovou teorii. Co
to je? Vychází z genetiky a je o tom,
že když si tříleté dítě hraje na písku
a tou lopatičkou diriguje děti kolem
sebe, tak ten leader diriguje ty, kteří
budou v životě vhodní jako realizátoři ne leadři. A věřte, je jedno – jaký je
režim! Ti, kteří v životě mají energii a
chtějí něco dosáhnout, tak to dělají
v jakékoliv době, prostě se vždycky
prosadí. A Miroslav Černošek? Ten je
podle mého názoru nejschopnějším
sportovním manažerem v Čechách,“
dodával Babiš v roce 2007.
Na začátku devadesátých let se Miroslava Černoška hodně bankéřů a
top manažerů ptalo – co je vlastně
za společnost – „ten AGROFERT“, který byl na Hané tolik prezentovaný a
pak mu hodně lidí závidělo, že má tak
významného obchodního partnera.
„Velice jsem si vážil pocitu, že náš
vztah postupně přerůstal v upřímné
přátelství. Pokaždé mám ze setkání s Andrejem velice příjemný pocit,
ale věřte, že naše společnost TK PLUS
neustále musela a musí přicházet
s novými podněty a projekty. Začínali jsme s tenisem, pak se společnost
AGROFERT objevila v názvu klubu,
pod jménem této úspěšné firmy jsme
získali několik titulů mistrů České republiky v extralize, v mládežnických
kategoriích, společně jsme vstoupili
do atletického mítinku. Firma AGROFERT je na drezech světových atletů,
na atletických překážkách či na teplácích nejlepších českých tenistů.“ Firma AGROFERT také vrátila slávu atletickému mítinku Zlatá tretra a v roce
2000 byla poprvé jeho titulárním
partnerem. A sezona 1999 byla první,
kdy prostějovský klub vítězil s firmou
AGROFERT v názvu.
Na juniorce Australian Open 1999 se
Jaroslav Levinský probojoval do semifinále dvouhry, pak ho ale zasta-
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vilo zranění, tři čtvrtě roku pořádně
nehrál. „Poznal jsem na vlastní kůži,
jak je to složité. Na druhé straně je
ale hodně těch, kteří mi říkají - alespoň vidíš, jak to v tenisovém životě
chodí a začneš si mnohem více vážit
okamžiků, kdy se budeš moci tenisu
věnovat stoprocentně,“ říkal Jaroslav
Levinský. Všichni věřili, že zúročí svůj
velký talent, ale nakonec se mu nedařilo tak, jak by si nejen on přestavoval.
Michal Navrátil se v Melbourne spolu
s Chramostou dostal až do finále čtyřhry, Daniela Bedáňová byla s Mojzisovou mezi čtyřmi nejlepšími deblovými páry. Suverénkou M ČR mladších
žákyň v Plzni se stala Lucie Šafářová,
která zvítězila jak ve dvouhře, tak ve
čtyřhře, její výkonnostní odstup od
ostatních byl více než jasný. Na mistrovství mladších žáků v Jablonci n.N.
Tomáš Josefus potěšil postupem do
finále, navíc spolu s Dubným získal
stříbro v deblu. Zlato si dovezl domů
Jan Přehnal ve čtyřhře spolu s Piskáčkem a v singlu byl v semifinále.
Mistrovství ČR staršího žactva se
konalo na dvorcích TK AGROFERT
v Prostějově. Vynikajícího výsledku
dosáhl Tomáš Berdych, vyhrál nejen
dvouhru, ale i čtyřhru se Záhořákem.
Domácí prostředí využil také Martin
Schulhauser, probojoval se do finále
dvouhry a Prostějov viděl domácí finále. V kategorii děvčat chyběla Cetkovská, startovala v Jižní Americe na
turnajích ITF. Při suverenitě Strýcové
prokázala však své kvality i domácí
Kateřina Kočíbová. Vedle finále dvouhry zvítězila spolu s Horákovou ve
čtyřhře. Nesmíme zapomenout ani
na medaile Adama Vejmelky a Lucie
Šafářové, se svými partnery postoupili do semifinále čtyřher.
Český tenis měl od konce dubna devětadevadesátého roku svou Asociaci extraligových tenisových klubů,
rozhodli o tom zástupci všech osmi
extraligových týmů. Na prvním zasedání byli zvoleni i představitelé Asociace, prezidentem se stal Miroslav
Černošek, viceprezidentem Jan Hlaváček a technickým ředitelem Leoš

Fiala. Tenis se tak zařadil mezi prestižní sporty, které už tuto Asociaci mají.
„Byla to opravdu jen otázka času. V
poslední době jednání Rady ČTS opakovaně potvrzovalo, že tento orgán
je z objektivních důvodů opravdu
hodně vzdálený nejen problematice
vrcholového tenisu, ale i komerčnímu
využití naší nejprestižnější soutěže,“
konstatoval viceprezident ČTS a prezident Asociace extraligových klubů
Miroslav Černošek. „Navíc si myslíme,
že o řízení soutěže by měli rozhodovat především ti, kteří ji hrají a investují do ní finanční prostředky. A jak se
vyřešila otázka startu cizinců? „Bylo
jasné, že pokud chceme naši nejvyšší soutěž zatraktivnit, musíme ji více
otevřít zahraničním hráčům. Konečně, blížíme se do evropských struktur

obrovský tlak, nést to strašné břemeno, že musím a donekonečna musím.
Když to půjde, budu hrát dál, když ne,
tak prostě skončím. Tenis mě vždycky
strašně bavil a nikdy bavit nepřestal.
Tenisová kariéra však není dlouhá
a netrvá věčně. Myslím, že se člověk
stejně musí připravovat na život bez
tenisu,“ řekla Petra Langrová v jednom z rozhovorů v roce 1997 a opravdu v klidu se připravovala na odchod
z tenisové scény. Blížila se i její ředitelská premiéra, šéfovala turnaji Nokia Cup, na kterém toho předtím také
hodně odehrála. V pětadevadesátém
vyhrály spolu s Martinou Hingisovou
čtyřhru a o rok později, když Martina získala titul v Prostějově titul, s ní
prohrála v prvním kole. „S Martinou
jsme kamarádky a známe se strašně

„Pokaždé mám ze setkání s Andrejem velice příjemný pocit, ale věřte,
že naše společnost TK PLUS neustále musela a musí přicházet s novými
podněty a projekty. Začínali jsme s tenisem, pak se společnost AGROFERT
objevila v názvu klubu, pod jménem této úspěšné firmy jsme získali několik titulů mistrů České republiky v extralize, v mládežnických kategoriích, společně jsme vstoupili do atletického mítinku. Firma AGROFERT je
na drezech světových atletů, na atletických překážkách či na teplácích
nejlepších českých tenistů.“

Miroslav Černošek, 2007
a tam jsou podobná pravidla. A už
ani nechci připomínat přání sponzorů, kteří chtějí ve svých klubech vidět
atraktivní hráče, stejný je i přístup
tenisové veřejnosti. Vím, je to otázka
finančních prostředků a někteří zahraniční hráči mohou zabrat místo
domácím nadějím, ale extraliga je
především o prestiži a síle. Jsem rád,
že se filozofie, kterou se snažíme prosazovat v našem klubu, stala i filozofií Asociace. V každém utkání tedy
mohou za družstvo nastoupit maximálně tři zahraniční hráči.“
Naplnil se tenisový čas Petry Langrové. Patřila k našim nejzkušenějším tenistkám, byla vždy dokonalou týmovou hráčkou. Sama si přiznala, že už
nemá sílu - vracet se zpátky do světové stovky. „Už si nechci připouštět ten

dlouho. Pamatuji si, když Martině
byly čtyři roky a její maminka Melanka s ní přijela do Prostějova. Dokonce
jsem dávno před léty hrála ligu i proti mamince Martiny. Melanka hrála
za Rožnov, já jsem tam tehdy přijela
jako třináctiletá, měla jsem ostaršení
do žen. Vyhrála jsem a Melanka mi
pak říkala, že její dcera určitě bude
hrát tenis a že by chtěla, aby to někam dotáhla. Pak jsem hrála nějaký
čas ligu ve Švýcarsku, i tam jsem proti
Martině hrála. To jí bylo dvanáct, třináct. Dvakrát nebo třikrát jsem ji porazila, ale už tehdy bylo jasné, že je to
jen otázka času, kdy nás výkonnostně
všechny předběhne. Stejně jsem tehdy brala i zápas na NOKIA Cupu v šestadevadesátém roce. Už bylo jasně
vidět, jak velkými kroky jde Martina
dopředu a že určitě přijde doba, kdy
bude nejlepší na světě.“
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Jak přijala Petra Langrová Černoškovu
ředitelskou nabídku? „Byla jsem ráda
a brala jsem to jako velkou čest. Má
aktivní tenisová kariéra se nachýlila
ke konci, navíc jsem už byla z tenisového kolotoče dost unavená. Hrála
jsem na turnajovém okruhu jedenáct
let, od dvanácti jsem jezdila za tenisem do zahraničí, reprezentovala
v týmovém tenisu a hrála na turnajích. Myslím si, že nějaké zkušenosti
přece jen mám. Ředitelovat NOKIA
Cup jsme brala i jako možnost - zůstat u světového tenisu alespoň v nějaké formě.“
Šestý ročník Nokia Cupu 1999 se hrál
v polovině února v prostějovské hale
s dotací 112 500 USD. Premiéra WTA
na Hané měla opravdu vynikající úroveň. „Vzhledem k tomu, že poprvé
pořádáme turnaj v kategorii TIER IV,
a máme přihlášeny tři hráčky z první
dvacítky, je to opravdu vynikající,“
říkal Černošek a už od začátku bylo
jasné, že žádný turnaj stejné kategorie TIER IV v sezóně 1999 prostějovský Nokia Cup nepřekoná. Nasazení
Nokia Cupu bylo zárukou vynikající
kvality: 1. Tauziatová (10. WTA), 2.

svůj přirozený vývoj. Jeho filozofie nepředbíhala dobu, odpovídala
možnostem klubu a ekonomické síle
sponzorů. Samozřejmě, cílem Prostějovských vždycky bylo přivést na
Hanou některý z turnajů kategorie
ATP či WTA, ale za vším byla uvážlivá
rozhodnutí.
První nasazená Francouzka Nathalie
Tauziatová, finalistka Wimbledonu
1998, sice prohrála v úvodním zápase, ale turnaj neztrácel na svém
lesku. „Do Prostějova jezdili vždycky
kvalitní hráči a hráčky, je to už prestiž
našeho klubu. Osmá nasazená do padesátky, na turnaji máme tři hráčky
z první dvacítky! Když jsem se dívala
zpátky, tak loni z osmi turnajů v Evropě žádný neměl tři hráčky z dvacítky
a jen na jednom hrála Patty Schnyderová,“ říkala Petra Langrová. Turnaj
měl kvalitní pokračování i poté, co se
s turnajem rozloučila ve druhém kole
jedenáctá na světě Dominique van
Roostová. Prostě nebe Nokia Cupu
bylo plné hvězd a když ty největší
zhasínaly, ostatní zářily o to víc... Ve
druhém kole končila další hvězda
Nokia Cupu, jedenáctá van Roosto-

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

Andrej Babiš, 2007
van Roostová (11.), 3. Farinaová (21.),
4. Nagyová (30.), 5. Fusaiová (39.), 6.
Sanchez-Lorenová (40.), 7. Dragomirová (42.), 8. Dechyová (44.). Navíc
byla dobrá i kvalifikace, Kararína Studeníková, už 108. na žebříčku WTA
byla první nasazenou! Za kvalitou
turnaje stály výborné kontakty mezinárodního manažera Jana Kukala, i
tento turnaj, stejně jako ostatní prostějovské akce, však měl za sebou
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vá, v Prostějově patřila k nejsympatičtějším, (dostala také za to cenu od
firmy Nina Ricci), ale po vyřazení - k
nejsmutnějším. Ve třetím setu za stavu 2:5 vzdala Hopmansové a fyzioterapeutka WTA Sue Nobleová napsala
do zápisu – natažený pravý stehenní
sval a namožené pravé rameno. Ve
stejném kole skončila i obhájkyně
titulu Rumunka Dragomirová, nestačila na Němku Abeovou, ale je třeba

připomenout, že Rumunce mnohem
více svědčí antuka a na té v roce 1998
v Prostějově kralovala. Do čtvrtfinále
se probojovaly jen dvě nasazené, Italka Farinaová a Francouzka Dechyová.
Překvapila Lenka Němečková, která
na tak rychlém povrchu postoupila
mezi osm nejlepších a pak sehrála
vyrovnaný duel s pozdější vítězkou
Henrietou Nagyovou. Dostala volnou
kartu a v prvním kole hned porazila
přemožitelku Novotné z Melbourne
Španělku Sanchezovou - Lorenovou.
Po vypadnutí nasazených hvězd se
do semifinále probojovaly třetí nasazená Italka Farinaová, čtvrtá Henrieta Nagyová, překvapivě Holanďanka
Hopmansová a Francouzka Dechaumeová-Balleretová (68. WTA), do finále pak s přehledem postoupily jen
nasazené.
Tak kvalitní finále dvouhry NOKIA
Cup ještě nezažil. Vynikající důrazné
výměny od základní čáry, tenis bez
chyb, obě finalistky se na rychlém
duraflexu prostějovské haly snažily
o přechod na síť. Henrieta Nagyová
proměnila s Italkou Farinaovou až
pátý mečbol a po více než dvou hodinách mohla zvednout ruce k vítěznému gestu. Slovenka přinesla určitě
radost i představitelům domácího
klubu TK AGROFERT, kteří podepsali s Nagyovou smlouvu na extraligu.
Ve finále čtyřhry se konečně dočkala
Francouzka Tauziatová, která se svou
krajankou přehrála Hrdličkovou s Vildovou. „Jsem ráda, že se nám dařilo
alespoň ve čtyřhře, každé vítězství je
důležité především z psychického hlediska. Když vyhráváte, tak se snáze
zapomíná na porážky,“ konstatovala
po finále Tauziatová a zdálo se, že už
jí vyřazení v prvním kole přebolelo.
Jak dopadla premiéra turnaje ze série
WTA? „Byli jsme tu velice spokojeni,
turnaj měl výbornou atmosféru, organizace byla na úrovni,“ říkala po
skončení Nokia Cupu ředitelka WTA
Tour Giulia Orlandiová. „Místní klub
má pro organizování podobných podniků velice dobré podmínky. Na závěrečné tiskové konferenci pochválila

ředitelka WTA Tour i novou šéfku
turnaje. „Petra byla vynikající ředitelkou, velice dobře se s ní spolupracovalo.“ Petra Langrová se zapsala
do tenisové historie jako nejmladší
ředitelka na okruhu WTA. „Asi jsem
si jako hráčka ale nedovedla představit, jak jsou mnohé věci z ředitelského pohledu důležitější, než se mi
dříve jako hráčce zdály. Nikdy jsem si
nemyslela, jak složité je takový turnaj
zorganizovat, myslela jsem si, že je to
lehčí. Bylo to určitě i tím, že jsem nikdy neměla příležitost nahlédnout do
turnajového zákulisí. Prostě jsem nečekala, že budu muset nést takovou
zodpovědnost, aby všechno dokonale proběhlo, aby byli všichni spokojeni. Byli jsme výbornou partou, vycházeli si vstříc a na každém bylo vidět,
jak moc mu záleží na tom, aby turnaj
dobře dopadl.“
Živnobanka Open ‚99, challenger s
dotací 125 000 dolarů měl svou samozřejmou profesionální kvalitu. Na
Hané se hrálo pošesté, prestižní banka byla titulárním sponzorem podruhé a poprvé se podařilo Australanu
Frombergovi obhájit titul. Měsíčník
Central European udělil již podruhé
v řadě titul Nejlepší tuzemská banka
v ČR Živnobance a také tento tenisový challenger patřil už dlouho mezi
nejkvalitnější na světě. Tedy spojení
téměř dokonalé...
Prostějov vždycky musí čekat na pařížské výsledky, přesto v sobotu ráno
před turnajem měla Živnobanka
Open dokonce šanci stát se nejlepším challengerem všech dob. „V Paříži jsme opravdu ukázali na vynikající
hráče,“ říkal Kukal, „ale Ulihrach, Koubek, Rood, se kterými jsme počítali,
podali na Roland Garros znamenité
výkony. Škoda, že se nakonec potvrdilo Zabaletovo zranění. Měli jsme
cut off 132, ne, takový challenger se
ještě nehrál...“ Navíc stále více se potvrzovalo, že investice do hráčů jsou
čím dál ošidnější. Konečně, na antuce
už neskýtali jistotu ani ti nejslavnější,
i hráči za stovkou byli hvězdám nebezpeční.
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Volné karty nakonec dali pořadatelé Švédu Gustafssonovi, domácímu Jirkovi Novákovi, Petru Kordovi
a šanci dostal i Robin Vik, který byl
před turnajem na 547. místě a stále
se pokoušel prorvat se nahoru. Švéd
byl nasazenou jedničkou, dvojka patřila Novákovi, trojka finalistovi 1998
Iliemu, čtyřka Slovákovi Kroškákovi,
pětku měl obhájce trofeje Australan
Fromberg, šestku Argentinec Gumy,
sedmička patřila Rakušanu Hipflovi
a konečně osmičku dostal Rumun Pescariu. Los byl ale krutý, i když na druhé straně každému potvrdil, že byl
čistý jako křišťálová studánka. První
kolo Korda - Novák!
Petr Korda prožíval v Prostějově
zvláštní čas. Břemeno složitého nedořešeného dopingového problému
ho sráželo dolů a nedovolovalo, aby
do jeho hlavy mohla vstoupit vítězná
psychika. Novák si už na grandslamové Paříži stěžoval na bolavá záda
a bolest neustupovala ani na Hané.
Trápil se, nemohl servírovat, ale i tak
to na Kordu stačilo. Ten se trápil ještě víc... Bývalá světová dvojka Korda
se pak představil ve čtyřhře s Radkem Štěpánkem, mnozí byli vnitřně
přesvědčeni, že vyhrají, ale nakonec
ani to nebyla pravda. Jirka Novák se
ve druhém kole trápil s Argentincem
Chelou (142. ATP) a vzdal. „Měl jsem
problémy už v Paříži, čtyři dny jsem
nehrál a věřil, že se to spraví,“ konstatoval Jirka po zápase. V té chvíli si každý uvědomil nešťastnou záludnost
losu prvního kola. Třeba by Korda šel
opravdu dál a splnil by roli turnajové
hvězdy... „Teď je samozřejmě jasné,
že je škoda, že Petr nade mnou nevyhrál. Pro turnaj by to bylo rozhodně
lepší, Petr by mého soupeře asi porazil. Hrál jsem ale na sebe a doufal,
že záda přece jen trochu povolí.“ Pak
si ještě Novák zatipoval, že vyhraje Fromberg a jen nejhlubší zákulisí
vědělo, že se Jirka ve čtvrtek ožení.
Stalo se, novomanžel Jirka pak chodil v pátek se svou ženou Katkou a
malým Jakubem spokojeně slunným
areálem. „V domácím prostředí se mi
vždycky hraje dobře, mám rád atmo-
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sféru prostějovského klubu a lidi kolem něj. Škoda, že to takhle dopadlo.
A svatba? Ta byla naplánovaná daleko dopředu a kdybych byl v soutěži,
tak bych jen požádal, abych mohl nastoupit odpoledne...“
Z našich se do čtvrtfinále překvapivě
probojoval jen Radek Štěpánek. Oddílově zatím nikam nepatřil, smluvně
pod prostějovskou agenturu M Sport
service. „Nikdy by mě to nenapadlo,
byli tu přece Jirka Novák a Petr Korda,
škoda, že na sebe nasadili v prvním
kole,“ říkal Radek Štěpánek. Nakonec
mu zastavil cestu pozdější finalista
Španěl Ferraro. Pvní nasazený, Švéd
Magnus Gustafsson prohrál moc
brzy, i když to pro něj žádné velké
překvapení nebylo. „S Blancem jsem
hrál dvakrát a pokaždé jsem s ním
prohrál,“ říkal smutný Švéd, kterého
mrzela porážka ještě hodně dlouho.
Do turnaje nastoupilo šest Španělů
a do semifinále se probojovali tři! Ve
španělském semifinalovém duelu se
více věřilo Blancovi, ale nakonec se
radoval Juan Carlos Ferrero. Na turnaji působil od začátku nenápadným
dojmem, a když měla ředitelka turnaje Petra Langrová odpovědět na otázku – komu by dala titul Sympaťaka
turnaje, tak prohlásila, že by to byl
jednoznačně - finalista Španěl Ferrero. „O tom jsem ani nevěděla, že je v
Prostějově. Nic nechtěl, nic si nevymýšlel, kdybych se nešla na něj podívat, ani bych nevěděla, jak vypadá.“
Konečně – pro Petru Langrovou to
byla po ředitelování na NOKIA Cupu
premiéra na mužském turnaji. „V organizaci nebyl proti ženskému turnaji skoro žádný rozdíl, ale myslím si, že
chlapi jsou strašně rozmazlení,“ říkala
Petra Langrová. A co si o jejím ředitelování myslel dr. Černošek? „Petra
Langrová potvrdila v ředitelské funkci to, co naznačila na NOKIA Cupu.
Její samostatnost, důraz, schopnost
se rozhodovat a přesvědčivě komunikovat s hráči z ní udělala dokonalou
ředitelku i na Živnobance Open.“
Ve

druhém

semifinále

postoupil

s přehledem Fromberg a po všech
útrapách nasazených tenistů měla
Živnobanka Open přece jen zajímavé finále. Na jedné straně zkušený
australský daviscupový reprezentant
obhájce trofeje Fromberg, na druhé
pak velká naděje španělského, ale
i světového tenisu Ferrero. „Vadilo
mi, že se do závěrečných kol neprobojoval žádný z našich hráčů, samo-

banky, Ing. Jiří Kunert. „S TK PLUS
jsme podepsali rámcovou smlouvu
i pro příští rok a tenisový challenger
opět ponese naše jméno. Investujeme do vzdělávání, kultury, spolupracujeme se Svazem nevidomých a v
rámci sportu je tento turnaj opravdu
naší vlajkovou lodí. Byli jsme samozřejmě spokojeni, že na doprovodné
akce přijeli naši partneři. Naše banka

„Už si nechci připouštět ten obrovský tlak, nést to strašné břemeno, že
musím a donekonečna musím. Když to půjde, budu hrát dál, když ne, tak
prostě skončím. Tenis mě vždycky strašně bavil a nikdy bavit nepřestal.
Tenisová kariéra však není dlouhá a netrvá věčně. Myslím, že se člověk
stejně musí připravovat na život bez tenisu.“

Petra Langrová, 1997
zřejmě – byl bych mnohem raději,
kdyby byl od nás z klubu. Los prvního
kola Korda - Novák byl opravdu smůlovatý, stejně jako potvrzené zranění
zad Jirky Nováka, který po vítězství
nad Petrem musel v průběhu dalšího zápasu vzdát. I přes některá překvapení, kdy se favorité neprosadili,
se nakonec hrálo nádherné finále,“
říkal spokojený generální manažer
TK PLUS Miroslav Černošek. „A co se
týká společenského zázemí turnaje,
pak letošní doprovodný program měl
opravdu to nejprestižnější obsazení.
Z deseti nejlepších českých firem měla
polovina své zastoupení na Hané a to
se ještě nikdy nestalo. Do Prostějova
přijeli také nejvýznamnější partneři
Živnostenské banky, průběh turnaje využili k zajímavým obchodním
jednáním. Už několikrát jsem připomínal, že když se našim obchodním
přátelům nebude dařit, těžko budou
moci podporovat nejen akce TK PLUS,
ale i český tenis.“
A co generální sponzor? „Opět
jsme byli v Prostějově spokojeni,
organizace turnaje byla vynikající a i když nám vypadli někteří favorité
dříve, než jsme předpokládali, závěr
turnaje nabídl kvalitní tenis,“ říkal
v Prostějově předseda představenstva a generální ředitel Živnostenské

otevře v nejbližší době další pobočky
na Moravě a tímto turnajem dáváme
v tomto regionu o sobě vědět.“
Ve finále se nakonec prosadil zkušenější Australan Fromberg, ale devatenáctiletý Juan Carlos Ferrero svým
výkonem všem důrazně připomenul,
že si jeho jméno bude tenisový svět
brzy dobře pamatovat. Živnobanka
Open si opět upevnila místo v challengerovém kalendáři. Znovu se
potvrdilo, že není třeba hledat novou filozofii turnaje, posunovat ho
do vyšší kategorie. Z prostějovského
challengeru se stal komorní, až rodinný turnaj, na který přijíždějí především ti, kteří na něm chtějí hrát a pořadatel se nemusí bát, že si hráči ani
pořádně nevybalí věci a už si budou
objednávat zpáteční cestu na letiště.
Nakonec i generální sponzor se už na
Hané usadil, jeho obchodní partneři
a klienti si na turnaj našli cestu a doprovodné akce mají exkluzivní obsazení. „Všechny zkušenosti a poznatky
nás utvrzují v tom, že ani na turnajích
s mnohem vyšší dotací se nesejde
atraktivnější konkurence a tak finance na startovné raději investujeme do
skvělého zázemí turnaje,“ řekl po turnaji Miroslav Černošek.
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BERRYCH POPRVÉ ZÍSKAL DVA TITULY
v jedné sezóně, po úspěchu v Montpellier získal ve Stockholmu v druhé
polovině října druhý titul. Celkově
rozšířil svoji sbírku na osm titulů ze
šestnácti finálových účastí. Ve Stockholmu se hrálo o dotaci 486.750 dolarů a Tomáš ve finále porazil Francouze
Jo-Wilfrieda Tsongu 4:6, 6:4, 6:4. Vítězstvím ve Stockholmu se sedmadvacetiletý Berdych výrazně přiblížil k účasti na Turnaji mistrů v Londýně, kam
se měl kvalifikovat potřetí za sebou.
Jak šel Berdych do finále? V druhém
kole vyřadil Estonce Zoppa 6:1, 6:4, ve
čtvrtfinále Rusa Južného 6:3, 7:6(2),
v semifinále Španěla Almagra 6:3, 6:2
a ve finále Tsongu. „Je to skvělé a jsem
nesmírně rád, že jsem vyhrál druhý
turnaj v sezóně,“ radoval se Berdych
po finále. „Byl to asi nejlepší zápas za
poslední období, finále slušel a výhra
je o to lepší,“ řekl spokojený Berdych.

Q IV.
Cimrman ovládl prostějovský Špalíček
Tomáš Berdych potřetí na Turnaji mistrů
Prostějov má nejnižší dluh
Lucie Šafářová chce do první patnáctky
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PROSTĚJOVSKÁ VEŘEJNOST SI NEPŘEJE, aby primátor Miroslav Pišťák
skončil ve své funkci, jak on sám naznačil v jednom rozhovoru s médii. „Některé věci mě prostě přestávají bavit,“
osvětlil své rozhodnutí mnohoznačně.
Co řekl předtím? „Jediné, co k tomu
mohu říct, je, že důvodem nejsou mé
zdravotní problémy s hlasivkami, ani
žádné spory s mými kolegy. Se všemi
lidmi na úřadě vycházím profesionálně i lidsky velmi dobře,“ uvedl Miroslav
Pišťák. „Práce mě vždy velmi bavila, a
pokud ji mám dělat dál, musí mě bavit
i nadále.“ Rezignace primátora? Prostějovská veřejnost si ji nepřeje! „Miroslav
Pišťák je nejen skvělý ekonom, ale i člověk na úrovni, kterému i přes vysokou
funkci zůstala lidská tvář.“ To je jeden
z mnoha názorů, který přišel do redakce prostějovského Týdeníku.

DOKONALÁ PREMIÉRA BARBORY
KREJČÍKOVÉ (1995), poprvé v kariéře vyhrála turnaj ITF s dotací tisíc
USD. Podařilo se jí to v Dubrovníku
a úspěch je o to cennější, že postoupila z kvalifikace! Připsala si dvanáct
bodů do počítače WTA a posunula se
k 600. místu. Navíc s klubovou kolegyní Martinou Kubičíkovou vyhrála i
čtyřhru. Jak postupovala Krejčíková
za svým titulem ve dvouhře? První
kolo Cascionová (Fr.) 7:6(2) 6:1, 2. kolo
Kovaletsová (Ukrajina) 2:6, 6:0, 6:4,
čtvrtfinále: Lucasová (Chor.) 6:3, 6:3.
V semifinále porazila první nasazenou
Rumunku Andreiovou 6:7(5), 6:2, 6:3
a ve finále Rusku Leykinaovou jasně
6:4, 6:1. S další hráčkou TK AGROFERT
Martinou Kubičíkovou se Barbora
Krejčíková probojovala do finále čtyřhry. V prvním kole naprosto přesvědčivě vyřadily pár I. ČLTK Přádová, Rohanová 6:1, 6:0, ve druhém Chorvatky
Lekajovou a Peraovou 7:5, 5:7,10:4,
v semifinále ukrajinsko-maďarský pár
Kovaletsová, Lukacsová 6:3, 6:3, ve finále Krejčíková s Kubičíkovou podlehly Italkám Bruzzoneové a Mendoové
4:6, 2:6.
PROSTĚJOVSKÁ RADNIČNÍ VĚŽ se
stává velmi oblíbeným cílem návštěvníků. Vedení magistrátu ji po rekonstrukci zpřístupnilo v závěru minulého
roku a od té doby šlape po 256 schodech na dominantu Prostějova stále
více lidí. Ten výhled prostě stojí za to!
Přes letní turistickou sezonu byla věž
přístupná každý den v pravidelných
hodinových intervalech s průvodcem.
„Jen s průvodcem navštívilo radnici od
června do srpna přes pět tisíc lidí, což je
úctyhodné číslo,“ prozradil Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora, který stál
u zrodu projektu zpřístupnění radniční věže široké veřejnosti. Po cestě do
výšky devátého nadzemního podlaží
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si návštěvníci mohou prohlédnout panely s historickými materiály, fotografie známých prostějovských umělců a
další exponáty. Podle předběžných odhadů může konečné číslo návštěvníků
radniční věže přesáhnout šestnáctitisícovou hranici!
JIŘÍ VESELÝ MĚL VELKOU SMŮLU,
v semifinále turnaje kategorie futures
s dotací 15 tis. USD v Casablance vedl
6:4, 5:7, 5:4, 40:0 a měl při svém servisu
tři mečboly. Přesto utkání na turnaji ITF
nevyhrál, kvůli podvrtnutému kotníku
musel vzdát... Velká škoda, v každém
případě měl Veselý v dobře rozjetém
závěru sezóny před sebou dlouhou
pauzu. První nasazený Veselý porazil
v prvním kole Francouze Giraeduauda
6:1, 6:1, ve druhém Nizozemce Van der
Meera 6:2, 6:3, ve čtvrtfinále Španěla
Montanu 6:3, 6:4 a v semifinále ho potkala smůla v duelu s Alžířanem Ouahabem.
DUŠAN LOJDA SE V DUBROVNÍKU na
turnaji futures s dotací 15 tis. USD probojoval do finále, ve kterém ho zastavil
Slovák Andrej Martin, ten byl druhým
nasazeným. Lojdovi patřila mezi nasazenými třetí příčka. V prvním kole porazil Lojda Rumuna Antonesca 6:3, 6:4,
ve druhém Němce Nekice 6:1, 6:0, ve
čtvrtfinále Slovince Rolu 2:6, 7:5, 6:3,
v semifinále Chorvata Androiče 6:2, 6:4
a ve finále nestačil na Slováka Martina
a podlehl mu 5:7, 6:3, 1:6.
MAGICKOU STOVKU VÍTĚZSTVÍ s domácími soupeřkami dovršily volejbalistky VK AGEL Prostějov 1. listopadu v Přerově proti místnímu týmu
PVK Přerov. Se soupeřem z domácí
soutěže prostějovské volejbalistky
neprohrály od 15. dubna 2009, kdy
ve druhém finále extraligy podlehly
Brnu v pěti setech… Prostějovské volejbalistky vyhrály na palubovce PVK
Přerov 3:0 (23, 19, 22), dobře zvládly
obě vyrovnané koncovky, ale nebylo to jednoduché. Co k zápasu říkal
kouč Miroslav Čada? „Nehráli jsme v
pohodě, družstvo dělalo hodně chyb
a zdánlivě hladké vítězství vybojovalo silou vůle. Holky zápasily samy
se sebou, špatně řešily lehké situace.
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Nakolik se projevil náročný program s
dlouhým cestováním do Sopot a zpátky? Nešlo o nic extrémního, s tímhle
se prostě musíme umět vypořádat.
Není možné hledat žádné výmluvy. A
statistika? Na to nikdo z nás nemyslel,
i když ta série potvrzuje, že doma nemáme konkurenci.“
TEREZA SMITKOVÁ (1994) POSTOUPILA na turnaji žen ITF s dotací 25 tisíc
USD v Istanbulu z kvalifikace až do
semifinále dvouhry a získala 24 bodů
do žebříčku WTA. Byl to jeden z jejích
největších dosavadních výsledků na
turnajích ITF. V prvním kole kvalifikace měla Tereza volno, ve druhém
porazila domácí Ozerdenovou 6:2, 6:0
a postoupila do hlavní soutěže. V prvním kole vyřadila čtvrtou nasazenou
Španělsku Ferrer-Suarezovou 6:2, 6:0,
ve druhém tureckou hráčku Karagozovou 6:3, 6:0, ve čtvrtfinále Chorvatku Vrličovou, sedmou nasazenou, 6:3,
6:1. V semifinále pak podlehla domácí
hráčce Buyukakcayové 5:7, 5:7.
DO SEMIFINÁLE DVOUHRY se na turnaji mužů seriálu Moravské naftové
doly Tour v Rožnově pod Radhoštěm
probojoval Adam Pavlásek (1994).
Turnaj měl dotaci 10 tisíc USD a Pavlásek získal šest bodů do počítače ATP.
V prvním kole porazil druhý nasazený
Pavlásek Bulhara Fidirka 4:6, 6:3, 6:4,
ve druhém Tomáše Papíka 4:6, 7:5,
7:6(3), ve čtvrtfinále Angličana Pauffleyho 6:1, 6:7(6), 6:2. V semifinále
porazil Pavláska pozdější vítěz turnaje
Roman Jebavý 6:2, 6:1.
BARBORA ŠTEFKOVÁ (1995) KRALOVALA V MALAJSII, zvítězila zcela suverénně na juniorském turnaji ITF kategorie
3 20th Sarawak Chief Minister‘s Cup.
Barbora byla nasazenou jedničkou
a během pěti zápasů neprohrála ani
set! V prvním kole měla volno, ve druhém přehrála Vaidyaovou ze Singapuru 6:4, 6:1, ve třetím Choovou z Malajsie 6:2, 6:4, ve čtvrtfinále Huangovou
(Tchajvan) 6:4, 6:1 a v semifinále vyřadila Dairovou z Kazachstánu 6:2, 6:4.
Ve finále pak Štefková přehrála Ya-Ting Chang (TPE) 6:2, 6:2.

JÁRA CIMRMAN OVLÁDL PROSTĚJOVSKÝ ŠPALÍČEK. Expozice v Muzeu
Prostějovska nabídla vše o životě
smyšleného českého velikána a také
o divadle, které ho tolik proslavilo.
Vernisáže se zúčastnil i jeden ze členů souboru Zdeněk Svěrák, kterého
přivítaly zástupy fanoušků. „Člověka
to samozřejmě těší, na druhou stranu když si uvědomíte, že hrajeme už
pětačtyřicet let, tak by to bylo s podivem, kdybychom neměli obec příznivců. Jsme to my, kdo je v tom divadle
vždycky nejstarší, a dole v tom hledišti jsou lidé pokaždé mladší než my a
nás těší, že je to vlastně generace našich vnoučat. A to je co říct, když děda
dokáže pobavit své vnuky,“ prohlásil
při vernisáži Zdeněk Svěrák. Zahájit
výstavu přijeli osobně také herci Petr
Brukner a Genadij Rumlena.
PROSTĚJOV MÁ NEJNIŽŠÍ DLUH mezi
městy České republiky nad 25.000
obyvatel, oznámilo na začátku listopadu Ministerstvo financí ČR. Nulový
dluh mají Teplice, které dlouhodobě
úvěry z principu odmítají, Prostějovu patří mezi městy nad 25.000 obyvatel druhé místo s výší dluhu 2,892
milionu korun. S velkým odstupem
je s takřka 36 miliony korun na třetím
místě Vsetín a dále Cheb s bezmála 45
milionovým úvěrovým zatížením. V
přepočtu činila výše městem spláceného úvěru na každého Prostějovana
v závěru loňského roku pouhých 64
Kč, s propastným rozdílem následoval
Cheb, kde každý obyvatel dlužil pomyslných 1.298 Kč. „Od konce minulého roku se zadluženost Prostějova
dále snížila. Aktuálně jde o částku kolem jednoho milionu korun, jedná se
o zůstatek jediného bankovního úvěru, který jsme si museli kdysi vzít jako
podmínku pro udělení státní dotace
na budování kanalizace,“ uvedl primátor města Miroslav Pišťák. V krajském srovnání je prostějovský dluh
také zcela zanedbatelný. V Šumperku
dluží každý přes tři tisíce, v Jeseníku
skoro čtyři a v Přerově více než osm.
Na každého z obyvatel Olomouce připadá ze sedmdesátimilionového dluhu skoro patnáct tisíc korun.

ITALSKÁ GENERÁLKA V SAN REMU odhalila nedostatky volejbalových mistryň v obraně před začátkem nového
soutěžního ročníku UNIQA extraligy
žen. VK AGEL narazil na družstva z
italské série A, postupně porazil Boloňu, prohrál s Giavenou a v duelu o
konečné třetí místo podruhé porazil
svého prvního soupeře. „Kvalitou turnaj v San Remu opět nezklamal. Odehráli jsme tři opravdu těžké zápasy v
rychlém sledu, ověřili si naši formu a
odhalili mezery ve hře,“ konstatoval
kouč Miroslav Čada. „Pořád je patrné, že celý tým je pohromadě pouze
krátkou dobu a sehranost není ideální. Hlavně je to vidět ve chvílích, kdy
soupeř přitlačí. Obrana ještě není stoprocentní.“ Tři těžké zápasy naznačily,
že v nové extraligové sezoně bude VK
AGEL jediným favoritem na zisk českého titulu a to samé platí také o Českém poháru. „Cíle jsou jednoznačné.
V českých podmínkách se nemůžeme
nikam schovávat. Máme sestavu, která musí vyhrávat,“ dodal Čada. Menší ambice klubu viděl v Lize mistryň.
„Letos budeme především sbírat zkušenosti. Sestava je výrazně omlazená
a nemůžeme čekat zázraky. Každé vítězství by bylo velkým úspěchem.“
TOMÁŠ BERDYCH SE POTŘETÍ ZA SEBOU
probojoval na Turnaj mistrů, ve skupině v prvním duelu prohrál ve třech
setech s Murraym 6:3, 3:6, 4:6, pak
stejným poměrem přehrál Tsongu 7:5,
3:6, 6:1 a ve třetím zápase s Djovičem
musel získat aspoň set, aby si udržel
naději na semifinále. Ve druhém setu
nevyužil tři setboly a Turnaj mistrů
pro něj skončil. Berdych měl v tie-breaku nakročeno k zisku setu naděje,
jenže vedení 5:1 neudržel, za stavu
6:3 neproměnil žádný ze tří setbolů,
prohrál 2:6, 6:7(6). „Nebyl to nejlepší zápas a výkon, už se mi dost těžko
hledají zbytky sil,“ říkal Berdych po zápase. Nakonec skončil ve skupině na
třetím místě a po Turnaji mistrů si udržel 6. místo, když odolal útoku Juana
Martína Del Potra. Už třetí rok po sobě
figuruje na konci sezony v Top 10. Petra Kvitová na závěrečném turnaji WTA
Tour v Istanbulu absolvovala pouze je-
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den zápas, který s Polkou Agnieszkou
Radwaňskou prohrála. Poté odstoupila kvůli zánětu průdušek a nenavázala na svou vítěznou cestu ze sezóny
2011. Ve světovém žebříčku klesla z
šestého místa na osmé, sezonu ale podruhé v řadě zakončila v Top 10.
V ANKETĚ MĚSTO PRO BYZNYS,
vyhlašované časopisem Ekonom,
skončil Prostějov v rámci Olomouckého kraje na prvním místě. Ekonomové konstatovali, že Prostějov je velmi
dobře dopravně dostupný, jsou v něm
vytvořeny skvělé podmínky pro investory, lidé jsou většinou spokojeni
s prací úřadů a pro prvenství rozhodly
i takové skutečnosti – jako například
vysoký počet lékařů či výborná úroveň elektronické komunikace. Druhý v anketě, která má již pětiletou
tradici a je v ní hodnoceno přes dvě
stovky obcí s rozšířenou působností,
skončil Šumperk, třetí příčku obsadil
Lipník nad Bečvou a čtvrtý Přerov.
Zajímavostí je až desátá příčka krajského města Olomouc. „První místo
jsme obhájili již podruhé v řadě, takže spokojenost určitě tady je. Zvláště
pak, když je velice kvalitně hodnocena
práce magistrátu, vytváření podmínek pro podnikání a ekonomická stabilita města. Na druhé straně si ovšem
nelze nevšimnout, že například v zajištění kvalitního životního prostředí
jsme v odborném hodnocení nikam
neposunuli a stále jsme kvalifikováni průměrně. Celkově jsem ale rád, že
investoři si na základě výsledků této
ankety uvědomí, že se v Prostějově
vyplatí podnikat či obchodovat,“ konstatoval primátor statutárního města
Prostějov Miroslav Pišťák. „Předpokladem našeho úspěchu je důsledné a
dlouhodobé sledování ekonomického
stavu radnice. Dále celých čtrnáct let,
co jsem ve vedení radnice, dáváme s
kolegy důraz na výběr našich úředníků a jejich pracovní výkonnost,“ dodal
primátor Pišťák.
LUCIE ŠAFÁŘOVÁ CHCE V SEZÓNĚ
2013 postoupit do první patnáctky ve
světovém žebříčku WTA. Rok 2012
zakončila na 17. místě, zatím nejvýše
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v kariéře. Za skvělé výkony ve finále
se Srbskem v O2 areně byla v rodném
Brně přijata do Království Komety a
před zápasem hokejové extraligy s
Kladnem vhodila za ovací vyprodané
Kajot Areny čestné bully. „Jako Brňačka pochopitelně fandím Kometě. Moc
hokejů jsem ale nestihla. Letos jsem
byla na extralize v Brně pouze dvakrát,“ řekla novinářům Šafářová. A ve
Fed Cupu by ráda pomohla ke třetímu
titulu. „Máme silný tým, mohlo by se
to podařit.“ řekla Šafářová.
PROSTĚJOV PODPOŘÍ OBNOVU
pražského mariánského sloupu. Rada
města Prostějova poskytne finanční
dar ve výši 28 tisíc korun společnosti,
která prosazuje obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Ten byl v roce 1918 zničen
českými vlastenci, protože byl brán
jako symbol habsburské poroby. Veřejná finanční podpora ve výši osmadvaceti tisíc korun Společnosti pro
obnovu Mariánského sloupu pak byla
drtivou většinou hlasů prostějovských
zastupitelů schválena. „Obnovení Mariánského sloupu je podle mého názoru určitou formou usmíření české
společnosti,“ konstatoval primátor
Miroslav Pišťák. Suma poslouží k nákupu jednoho ze základních kamenů
sloupu. „Jsem rád, že se na obnově
mariánského sloupu bude moje rodné město podílet,“ reagoval na toto
rozhodnutí Karel Kavička, první místopředseda a mluvčí Společnosti pro
obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. „Jména
sponzorských měst budou vytesána
po obvodu sloupu na věčnou paměť
dárců.“ Základní kámen mariánského
sloupu byl položen na Staroměstském
rynku 26. dubna 1650. Barokní stavba,
vysvěcená o dva roky později, byla poděkováním za úspěšnou obranu pražského souměstí před Švédy. Sloup stál
na náměstí až do prvních dnů Československé republiky. Rozvášněný dav
vedený Frantou Saurem, příslušníkem
pražské umělecké bohémy, ho strhl 3.
listopadu 1918. Mělo jít o gesto namířené proti habsburskému režimu.

DOROST TK AGROFERT úspěšně
vstoupil do halové sezóny. Na začátku
prosince proběhly turnaje dorostenců a dorostenek nejvyšší kategorie
A, chlapci hráli v hale ČLTK Bižuterie
Jablonec n. N., dívky v Hrádku n. N. Na
turnaji chlapců to nakonec skončilo
prostějovským finále, přestože Zdeněk
Děrkas je zatím členem TK DEZA Valašské Meziříčí, denně se připravuje v Prostějově. Děrkas nakonec ve finále podlehl Davidu Poljakovi. Miroslav Chyba
spolu s Vondráškem (I. ČLTK Praha) vyhrál čtyřhru, porazili pár Filipský - Rikl
6:4, 6:4. Semifinalisty čtyřhry dále byli
členové TK AGROFERT Jan Pobořil, Petr
Hájek a Zdeněk Děrkas. Jak postupoval
David Poljak za vítězstvím v turnaji? 1.
kolo: Pech 6:2, 6:4, 2. kolo: Weinlich 6:3,
6:4, čtvrtfinále: Šimek 6:4, 6:3, semifinále: Krstev 6:3, 7:6, finále: Děrkas 6:2,
6:4. Děrkas v prvním kole vyřadil Motla
6:1, 6:3, ve druhém Musila 6:4, 6:3, ve
čtvrtfinále
Chybu 6:1, 6:4, v semifinále Vondráška
2:6, 6:3, 6:4. V Hrádku nad Nisou se probojovala do finále dvouhry Gabriela
Knutsonová. V prvním kole porazila Zeminovou 6:0, 6:1, ve druhém naprosto
stejným skore Hlavatou, ve čtvrtfinále
Staniszovou 7:5, 6:1, v semifinále Kohoutovou 6:4, 5:7, 7:5 a až ve finále nestačila na Haldinovou 3:6, 2:6.
ROZPOČET MĚSTA PROSTĚJOVA NA
ROK 2013 schválilo pětadvacet z třiatřiceti přítomných zastupitelů na posledním jednání Zastupitelstva města
Prostějova roku 2012. Zásluhou zapojení většiny finančních rezerv bude
rozpočet vyrovnaný a s investicemi
ve výši 170 milionů korun. Díky zapojení finančních rezerv města bude
vyrovnaný. „Potěšitelnou zprávou je,
že díky zapojení desítek milionů korun z finančních rezerv města a také
předpokládaným dotacím se může
částka na investiční akce vyšplhat v
příštím roce až do výše sto sedmdesáti milionů korun. A to je zhruba o
padesát milionů více, než jsme předpokládali v prvním návrhu rozpočtu
někdy v září tohoto roku,“ konstatoval
Miroslav Pišťák

ANNA VELIKIY SE ROZLOUČILA
S PROSTĚJOVEM, mise izraelské
smečařky v barvách VK AGEL definitivně skončila. Hráčka, která z VK
AGEL nejprve na jaře odešla a poté se
do něj na podzim opět vrátila jako výpomoc pro Champions League, absolvovala svůj poslední duel za hanácký
klub v polovině prosince na palubovce Olomouce. Bylo dohodnuto, že
pomůže po dobu jeho působení v evropských pohárech a protože Agelky
nepostoupily ze základní skupiny Ligy
mistryň do play off, a ani si nezajistily
přesun do čtvrtfinále CEV Cupu, v Prostějově skončila. „Musím říct, že mi
Prostějov a zdejší lidé hodně přirostli
k srdci a byla jsem moc ráda, když se
koncem léta naskytla možnost se sem
vrátit. Byť na časově omezenou dobu.
Opouštět teď všechno tady se mi bude
velice těžko.“ A co dodala na rozloučenou? „Prostějovu přeji jen to nejlepší,
za všechno děkuji a budu na vás hrozně ráda vzpomínat.“
VEDENÍ SPOLEČNOSTI TK PLUS se
setkalo s novináři na tradiční předvánoční tiskové konferenci, aby zhodnotilo letošní sezónu a představilo
své projekty na rok 2013. „V příštím
roce nás čeká jubilejní 20. ročník tenisového turnaje UniCredit Czech Open
a co se týká Zlaté tretry Ostrava, můžu
slíbit hvězdnou účast na atletickém
mítinku. Zmiňované akce jsou pro nás
vlajkové lodě naší společnosti,“ řekl
úvodem její šéf Miroslav Černošek.
„Do našeho portfolia akcí přibude v
příštím roce Mistrovství světa seniorů, které proběhne v září. Pokračuje
tím naše spolupráce s mezinárodní
tenisovou federací ITF. Zatím nemáme podrobnější informace o systému
a počtu účastníků, ale pevně věřím,
že vše organizačně zvládneme na jedničku,“ řekla Petra Langrová, ředitelka
tenisových projektů TK PLUS.
TRADIČNÍ ZPÍVÁNKY měly už tradičně v předvánočním čase příjemnou
atmosféru, setkali se na nich příznivci rekreačního tenisu prostějovského
klubu. Příjemný večer ozdobil pěvecký sbor základní školy Dr. Horáka - Ho-
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ráček, v jehož repertoáru samozřejmě
nechyběly vánoční koledy. Tuto slavnost už připravoval nový výbor rekreačního tenisu, který začal pracovat
v tomto složení: předseda MUDr. Oldřich Dostál, místopředseda Mgr. Miloš
Forst a členové MUDr. Hana Řehulková, Mgr. Jan Kalabis a Tomáš Cibulec.
PROSTĚJOVSKÝ NÁRODNÍ DŮM MÁ
STO PĚT LET. Perla české secese, národní kulturní památka, centrum kulturního a společenského života města. Národní dům byl vlastně otevřen
dvakrát. 9. 11. 1907 byly zpřístupněny
spolkové místnosti, divadelní trakt byl
otevřen 30. 11.– 1. 12. 1907. Oslavy to
byly skutečné velkolepé. Zúčastnili
se jich spisovatelé Jaroslav Vrchlický,
Adolf Heyduk, Jakub Arbes, Jaroslav
Kvapil, Alois a Vilém Mrštíkovi, František Sekanina, výtvarníci Stanislav Sucharda, Dušan Jurkovič, představitelé
veřejného a politického života Mořic
Hruban, Adolf Stránský, Jan Žáček a
univerzitní profesoři Michal Ursíny,
František Hasa, Antonín Smrček a další. V programu vystoupili prostějovští ochotníci divadelního spolku Tyl
a členové pěveckých sborů Orlice a
Vlastimila. Součástí byl hudební festival, na kterém třistačlenný smíšený
pěvecký sbor a sedmdesátičlenný
orchestr složený z umělců pěti těles
z Brna, Kroměříže, Olomouce a Prostějova za řízení Františka Neumanna
zazpíval Dvořákův Hymnus a provedl
Neumannovu Bouři. Na banketu pro
hosty konaném 1. 12. 1907 v přednáškovém sále pronesl slavnostní přípitek starosta Prostějova Josef Horák.
Jaroslav Vrchlický ve svém vystoupení
ocenil význam Národního domu i práci architekta Jana Kotěry a poděkoval
městu za to,
„že zbudovalo tento stánek umění
a vzdělání, který bude svítit daleko
do budoucna“. Národní dům je jedinečným dílem architekta a profesora
Uměleckoprůmyslové školy v Praze
Jana Kotěry.

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 cyklotras, sportovní centra i aquaparky. Bavit se tak může celá
rodina. Odpočinek nabízí několik zdejších lázeňských zařízení,
například Termální lázně ve Velkých Losinách a Priessnitzovy
lázně v Jeseníku. Neopakovatelná je také atmosféra hanácké
metropole – Olomouce, která je přirozeným centrem regionu.
Za obdiv zcela jistě stojí Sloup Nejsvětější Trojice, památka
zapsaná na seznamu UNESCO, unikátní barokní kašny, ale
i mnoho dalšího.

Harmonie kultury a přírody

Přijeďte a uvidíte!

www.ok-tourism.cz

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.

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

VSTUPY ZDARMA: 74 míst
Bouzov

Veteran Arena, Olomouc

Zoo Olomouc

hrady • zámky • muzea • zoo • památky UNESCO
• veřejná doprava v Olomouci • sbírkové skleníky
• botanická zahrada • arboretum • minigolf • golf
Vlastivědné muzeum, Olomouc Zámek a zahrady Kroměříž

Petříkov

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

JESENÍKY
1. ½ den: Zámek Jánský Vrch
– muzeum Javorník
2. den: Zlatorudné mlýny – muzeum Zlaté Hory
– rozhledna Biskupská kupa
– Jeskyně Na Špičáku
– Adrenalin Park Jeseníky (Česká Ves)
3. ½ den: Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník
– Muzeum Vincenze Priessnitze
– letní bobová dráha (Petříkov)
Orientační cena pro 2+1:

bez karty: 1 180 Kč, s kartou: 450 Kč

Ušetříte: cca 730 Kč

ATRAKTIVNÍ SLEVY: 121míst
Aquapark Olomouc

Kouty nad Desnou

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

Javoříčské jeskyně

Dlouhé Stráně

Mladějov

STŘEDNÍ MORAVA
1. ½ den: Hrad Šternberk – Golf Club Olomouc
2. den: veřejná doprava v Olomouci
– Muzeum moderního umění
– audioprůvodce – Veteran Arena
– Zoo Svatý Kopeček – Fort č. II Radíkov
3. ½ den: Prohlídka města
Lipník n. Bečvou s dárkem
– Hrad Helfštýn – Aquapark Plovárna Hranice
Orientační cena pro 2+1:

bez karty: 1 825 Kč, s kartou: 450 Kč
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Další informace na

www.olomoucregioncard.cz

Ušetříte: cca 1 375 Kč

TK PLUS JE V DOBRÉ EKONOMICKÉ
KONDICI, to je určitě nejdůležitější
zpráva do roku 2013.
„Velké projekty potřebují odpovídající množství financí a všechny akce
jsou z tohoto pohledu zajištěny. Tuto
skutečnost považuji za jeden z největších úspěchů končícího roku. Do toho
nového jdeme v dobré ekonomické
kondici, což je v dnešní složité době
výborná zpráva. S celou řadou našich
dlouhodobých partnerů jsme prodloužili smlouvy. V některých případech i na více let. Budou naše projekty
nadále podporovat, což znamená, že
je děláme dobře,“ konstatoval na konci roku 2012 Miroslav Černošek. Vlajkovými loděmi zůstávají jako v letech
minulých tenisové projekty a atletický
mítink Zlatá tretra, která se uskuteční
27. června. Všechny akce budou mít
opět špičkové obsazení. „Z pohledu

Co připravujeme?
Davis Cup: Švýcarsko venku
Fed Cup: Austrálie doma
Sportovec Olomouckého kraje
Sedmé Ceny za kulturu
Bím v Galerii N7
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ším počtem startujících. Pevně věřím,
že vše organizačně zvládneme na
jedničku,“ řekla ředitelka těchto šampionátů Petra Langrová. Mistrovství
veteránů proběhne v září, ve druhém
týdnu grandslamové Paříže, v termínu
od 3. do 8. června, bude tenisový areál patřit mužskému turnaji UniCredit
Czech Open. Půjde již o 20. ročník a
tomu odpovídá také velký počet doprovodných akcí. „Chceme jubileum
patřičně oslavit, a proto se již v předstihu pořádně připravujeme. Součástí
oslav našich kulatin bude například
tematická výstava Tomáše Bíma, který je pravidelným autorem plakátů
prostějovského challengeru. Expozice
bude instalována v galerii N7,“ poznamenal Černošek. Na otvíracím grandslamovém podniku v Melbourne se
uskuteční první jednání o turnajových
jménech, další jednání s hráči proběhne v Key Biscaine. „Opět pojedeme do

„Do nového roku jdeme v dobré ekonomické kondici, což je v dnešní složité době výborná zpráva. S celou řadou našich dlouhodobých partnerů
jsme prodloužili smlouvy, v některých případech i na více let.“

Miroslav Černošek
Zlaté tretry můžu slíbit, že půjde opět
o výjimečnou událost a to ve všech
vypsaných disciplínách. Do Ostravy
přijedou velké hvězdy, celá řada medailistů z Londýna.“
Vedle tradičních tenisových galaakcí – mužského tenisového turnaje
UniCredit Czech Open a mistrovství
světa družstev v kategorii do 14 let
to bude třetí velká akce na prostějovských kurtech – mistrovství světa veteránů. „Zatím nemáme podrobnější
informace o systému a počtu účastníků. Vypadá to, že přivítáme dvě hodně obsazené skupiny, nebo tři s men-

Paříže a během prvního týdne French
Open se pokusíme zajistit velké hvězdy,“ plánuje Langrová. Kromě současných špičkových hráčů bude centrální
dvorec patřit také legendám, které se
divákům představí v rámci exhibice.
„Jména neřeknu. Ale můžu prozradit, že na kurt nastoupí jedna bývalá
světová jednička a půjde opravdu o
hodně atraktivní jméno,“ zdůraznil
Černošek.
ČESKÝ DAVISCUPOVÝ TÝM, obhájce trofeje, nastoupí k prvnímu
kolu Světové skupiny ve Švýcarsku,
které s největší pravděpodobností
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nastoupí bez své jedničky Rogera
Federera. Ten chce v sezóně 2013 výrazně omezit svůj program, poté co
v roce 2012 včetně olympijských her
absolvoval 19 turnajů. Bude se hrát 1.
až 3. února v Ženevě, pouhý týden po
Australian Open se odehraje odveta
za baráž z roku 2007, kdy Češi v pražské O2 Areně hostující výběr v sestavě s Federerem porazili 3:2 a udrželi
se ve Světové skupině. „Došel jsem k
rozhodnutí, že to je pro mě to jediné
rozumná volba. Mohl bych hrát, ale
pak bych mohl absolvovat jen čtyři
nebo pět turnajů Masters místo osmi
nebo deseti,“ uvedl Federer, který
například vynechá i bohatě dotovaný turnaj v Miami. Rodáka z Basileje
určitě trápí i fakt, že mezi Australian
Open a daviscupovým zápasem s
Českou republikou by měl jen minimální čas na odpočinek. „Rozumím,
proč se tak rozhodl, přesto je to pro
mě zklamání. Roger už celá léta tvrdí,
jak je pro něj Davis Cup důležitý. Ale
zjevně to není zrovna tento případ,“
vyjádřil se k Federerově rozhodnutí
Stanislas Wawrinka. Federer v roce
2012 nastoupil za svou zemi dvakrát,
v prvním kole ani jeho přítomnost a
domácí prostředí nezabránily porážce
se Spojenými státy, proti Američanům
nečekaně prohrál s Johnem Isnerem a
pak i ve čtyřhře. Přesto poté pomohl
Švýcarsku alespoň v barážovém duelu
s Nizozemskem. V případě Federerovy
neúčasti by byl švýcarskou jedničkou
17. hráč světového žebříčku Stanislas
Wawrinka, dvojkou nejspíš Marco
Chiudinelli, jemuž aktuálně patří 146.
pozice. Oba strůjci českého triumfu ve
stém finále Davisova poháru Tomáš
Berdych a Radek Štěpánek budou v
týmové soutěži pokračovat a chtějí se
pokusit o obhajobu. „Zásadní je, jestli
bude hrát nebo nebude hrát Federer.
Šance s ním a bez něj jsou jiné, to bylo
jako s Nadalem a bez Nadala ve finále. Mančaft s Federerem je nesmírně
kvalitní, ale kdyby Roger nehrál, tak
je to hodně hratelné. Jejich další hráči
po Federerovi a Wawrinkovi nemohou konkurovat Berdychovi a Štěpánkovi,“ řekl Navrátil. Jakou má náš tenis
daviscupovou bilanci se Švýcarskem?
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Zatím jsme se Švýcarskem hráli osmkrát, šestkrát jsme vyhráli. „Samozřejmě pro nás byl nejdůležitější zápas
v Sazka Areně v roce 2007, kdybychom tehdy vypadli ze Světové skupiny, tak se všechno o rok, možná o dva
odložilo a nezačala by naše vítězná
daviscupová série. I tehdy nás hnala
dopředu vyprodaná hala, Radek se
vrátil do mančaftu, bylo to tehdy velké a pro český tenis hodně důležité
vítězství,“ říká kapitán Navrátil. „Důležité nyní je, aby Tomáš a Radek byli
zdraví a v dobré kondici. Bez jednoho
z nich se prostě velké zápasy v Davisově poháru vyhrát nedají.“ Jaký je los
Světové skupiny DC 2013? Kanada –
Španělsko, Itálie – Chorvatsko, Belgie
– Srbsko, USA – Brazílie, Francie – Izrael, Argentina – Německo, Kazachstán
– Rakousko, Švýcarsko – ČR.
AUSTRÁLIE BUDE PRVNÍM SOUPEŘEM
českého fedcupového týmu v otvíracím kole nového ročníku 2013. Dvojnásobné šampionky přivítají Australanky 9. a 10. Února v ostravské ČEZ
Areně. „Je prima hrát v místě, kde jste
skoro doma a kam to kamarádi a přátelé nemají daleko,“ hodnotila výběr
místa Petra Kvitová. „Požadavky na
první kolo nejsou tak striktní jako na
finále, a tak volba Ostravy byla celkem jasná. Pro Ostravu rozhodl i velmi vstřícný přístup města a kraje,“ řekl
Miroslav Černošek, majitel společnosti Česká sportovní, která pro Český
tenisový svaz týmové soutěže v Davis
a Fed Cupu marketingově zajišťuje. O
soupeři fedcupového týmu rozhodl
los los v muzeu Francouzské tenisové federace v areálu Roland Garros v
Paříži, kterého se účastnil i český kapitán Petr Pála. „S losem jsem spokojen,
a to hned z několika důvodů. V osudí
byla řada těžkých soupeřů s nepříjemným cestováním, a určitě jsem rád,
že hrajeme doma. Austrálie se silnou
Stosurovou je pro diváky atraktivní
soupeř,“ konstatoval Petr Pála po losování. Vítěz utkání ve čtvrtfinále narazí
buď na Itálii, nebo na americké tenistky. Do sezony 2013 vstupovala Stosurová na 9. místě WTA, Petra Kvitová
byla o jedno místo nad ní – osmá.

S Australankami se české tenistky v
samostatné historii dosud neutkaly,
před rozdělením Československa se
oba týmy střetly sedmkrát. Čs. hráčky byly úspěšnější čtyřikrát včetně
finálových triumfů z let 1975 a 1984.
Australanky se radovaly třikrát, vyhrály i dosud poslední vzájemné měření
sil v roce 1992. České tenistky se po
listopadovém vítězství nad Srbskem
vyrovnaly Austrálii v počtu vítězství –
obě země vyhrály Fed Cup sedmkrát.
Svěřenkyně kapitána Petra Pály jsou
aktuálně světovými fedcupovými
jedničkami v žebříčku ITF. Los 1. kola
Světové skupiny 2013: ČR – Austrálie,
Itálie – USA, Rusko – Japonsko, Srbsko
– Slovensko.
SPORTOVEC OLOMOUCKÉHO KRAJE
bude vyhlášen už podvanácté, tentokráte bude hostit nejlepší sportovce
a týmy Prostějov a slavnostní anketní
ceremoniál se bude konat 17. února.
Od počátku za anketou a jejím zajištěním stojí ve spolupráci s Olomouckým
krajem marketingová společnost TK
PLUS. Loni v přerovském hotelu Jana
došlo ke střídání na trůnu – královna
vystřídala krále. Petra Kvitová si vyměnila místo s klubovým kamarádem
Tomášem Berdychem, který předtím
získal titul Nejlepšího sportovce Olomouckého kraje pětkrát. „Ocenění si
moc vážím, protože v Olomouckém
kraji je hodně výborných sportovců,
kteří by tady mohli stát místo mě. Moc
bych chtěla poděkovat rodičům a
taky panu Černoškovi, jeho agentuře,
samozřejmě trenérům a všem, kteří
mi pomáhají,“ prohlásila Petra Kvitová, která si loni cenu osobně převzala
z rukou hejtmana Olomouckého kraje
Martina Tesaříka a jednatele TK PLUS
Miroslava Černoška. Pozici nejlepšího
seniorského týmu získaly už potřetí
prostějovské volejbalistky, nejlepším
trenérem se stal jejich kouč Miroslav
Čada. V dosavadní anketní historii
převzali nejprestižnější trofej prostějovští tenisté už podeváté, pětkrát
byl nejlepší Tomáš Berdych, třikrát
Jiří Novák, poslední titul patřil Petře
Kvitové. V roce 2002 získala nejvyšší
ocenění bikrosařka Jana Horáková, ta

byla loni třetí. V roce 2008 kralovala
veslařka Pavlína Žižková, za rok 2011
byla v anketním pořadí pátá. Jedenáct anketních ročníků a v nich získali
tenisté a tenistka TK AGROFERT devět
titulů! Čestnou cenu získal loni Petr
Huťka, Cenu Olomouckého kraje pak
fotbalový brankář Martin Vaniak.
„Určitě je potěšující, že naše agentura
je spojena s tak vynikajícími sportovci
a navíc je to i potvrzení, že vytváříme
nejlepší podmínky pro mladé tenisové
naděje. Po Jirkovi Novákovi kraloval
Tomáš Berdych, nyní přišel čas Petry
Kvitové, v hlavní kategorii skončil za
Petrou Tomáš. Tenis jako sportovní
odvětví je v našem regionu opravdu
dominantní. Nechci to říkat nějak nahlas, protože jsem jeden z těch, kteří
stojí za úspěchy našich volejbalistek,
ty letos vyhrály kategorii Tým roku
potřetí za sebou, nejlepším trenérem Olomouckého kraje se stal Mirek
Čada. Ukazuje se, že naše projekty
s filozofií – S námi po cestách šampionů a Chceme být nejlepší – neděláme
špatně a nastoupenou filozofii potvrzujeme,“ říkal jednatel TK PLUS Petr
Chytil.
SEDMÉ OLOMOUCKÉ CENY za přínos
v oblasti kultury se budou v první
polovině dubna už tradičně předávat
v Moravském divadle. Loni z celkového počtu 128 návrhů na ocenění
vybrali krajští radní jedenáct významných osobností a počinů. „Ještě nikdy
v historii nebyla nabídka tak bohatá.
Těší mě, že bylo z čeho vybírat. Nebojím se o kulturní bohatství našeho
kraje, je v něm hluboce zakořeněno a
jsem na to hrdý,“ říkal loni před kulturní slavností hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík. „Dovolil
bych si připomenout pár jmen velkých
osobností – zpěvák Pavel Novák, heraldik Jiří Louda, hudebník a organolog Antonín Schindler, akademický
malíř Lubomír Bartoš, herec František
Řehák, historik umění František Dvořák a historik Milan Tichák – všichni získali Cenu za celoživotní přínos
a byli uvedeni do Dvorany slávy.
Nyní k nim přibyli folkový hudebník,
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skladatel, písničkář Jaroslav Hutka
a hudební pedagog Vladimír Vraňovský. Pohledy do minulých ročníků
potvrzují, že byly oceněny osobnosti,
které proslavily nejen náš kraj, ale jejich věhlas pak překročil jeho hranice.
Jsou příkladem pro nás, pro všechny.
Vážíme si jejich vnitřní síly a životní
houževnatosti, že dokázali ve svém
kulturním snažení dojít tak daleko,“
konstatoval Martin Tesařík. Navíc každoročně vstupuje s Markem Ebenem
na jeviště moderátorská noblesa, plná
jemného humoru a letos to nebude
jiné.

4. – 9. června 2012
AREÁL TK PROSTĚJOV

MEZINÁRODNÍ TENISOVÝ TURNAJ MUŽŮ KATEGORIE ATP
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Pro Cenu za výjimečný počin roku v
oblasti profesionálního umění – výtvarné umění si přišla sochařka Dagmar Koverdynská, Cenu za výjimečný
kulturní počin převzali Tomáš Motýl
a Nikola Táborská, dva zástupci dětského pěveckého sboru Motýli Šumperk. Město Šternberk získalo Cenu
za výjimečný počin v oblasti ochrany
a popularizace kulturních hodnot za
velkolepou výstavní Expozici času.
V této kategorii bylo oceněno i vybudování lapidária v zámku Hustopeče
nad Bečvou, kde je ojedinělá expozice dochovaných kamenných prvků
renesančních arkád zámku. Autorem
expozice je akademický sochař Marek
Ludmila. Kapela Létající rabín, prostějovská klezmerová skupina získala
cenu za hudební počin. Slavnostního večera se zúčastnil také herec Jiří
Langmajer, ten předal cenu Renátě
Mrózkové, sólistce baletního souboru
Moravského divadla Olomouc, kde je
v angažmá už osmou sezonu. Renáta
Mrózková převzala Cenu za výjimečný divadelní počin za roli Frídy Kahlo
v baletu Frída.
Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – film, rozhlas a televize byla udělena Agentuře
Laffayette, o. s. za projekt DVD Osobnosti Olomouckého kraje. Jde o ucelený cyklus sedmi videodokumentů,
autorem scénáře a režisérem je herec
a moderátor Vladimír Hrabal. V oblasti literatury byl vyznamenán projekt
Město čte knihu, Městské knihovny
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Šumperk. Cena osobnost roku v oblasti kultury získala kapela Priessnitz,
je původem z Jeseníku – a byl oceněn
její podíl na vzniku a propagaci filmu
Alois Nebel. Snímek získal Cenu české
filmové kritiky 2011 za hudbu a nominace v dalších kategoriích.
TOMÁŠ BÍM UŽ DVACET LET úzce
spolupracuje s agenturou TK PLUS,
v únoru bude v prostorách pražské Staroměstské radnici otevřena
jeho generační výstava BIM 66. Poté
se u příležitosti dvacátého ročníku
UniCredit Czech Open představí v loni
otevřené Galerii N7 v Netušilově ulici.
Bímovy litografie a kresby provázejí dlouhá léta prostějovský tenisový
challenger a další projekty TK PLUS.
Bím už prostě k Prostějovu patří. „Poznal jsem tady věci, o kterých jsem
předtím neměl ani tušení. Vždycky se
mi zdálo, že se tu žije nějak rychleji. Je
to ale i tím, že v Prostějově je spousta
pracovitých a milých lidí,“ říkal malíř
v jednom z rozhovorů. „Přiznám se,
tehdy jsem nebyl schopen posoudit,
kam Prostějov tenisově patří, mně
totiž přirostla k srdci Štvanice. Ale už
při prvních prodloužených večerech
s partou kolem Mirka Černoška a při
sklence Jack Danielse mi bylo jasné,
že to jsou obrovští a hlavně pracovití
nadšenci. A navíc – co se v téhle branži často nestává – našel jsem mezi
nimi i několik milovníků umění,“ říkal
Tomáš Bím o začátcích vzájemné spolupráce. Několikrát v Prostějově vystavoval, velký ohlas měla výstava Svět
kolem nás, která přibližovala Skupinu
42. Byli v ní zastoupeni mj. Kamil Lhoták, František Gross, Jan Kotík, František Hudeček, Bohumír Matal. Tomáš
Bím se tehdy dostal opravdu do velice
vznešené společnosti… Jeho obrazy
už desítky let nabízejí cestu do světa
pohody. „Každý by měl snít svůj sen,“
říká Bím.
PO VYŘAZENÍ Z CHAMPIONS LEAGUE
bojují volejbalistky VK AGEL o přesvědčivé obhájení domácího extraligového titulu, stejně jako Českého poháru
a všichni věří, že se jim to podaří.
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Kvalita prověřená časem
Quality Through The Ages

Získali jsme NárodNí ceNu Čr Za spoleČeNskou ZodpovědNost firem, která
je uZNáNím Za Náš poZitivNí přístup k životNímu a pracovNímu prostředí,
k roZvoji okolNího regioNu a v NeposledNí řadě i k Našim ZaměstNaNcům.
We WoN the cZech NatioNal priZe for the corporate social respoNsibility;
this is aN appreciatioN of our positive approach to the liviNg as Well as
WorkiNg eNviroNmeNt, developmeNt of the NeighboriNg regioN, aNd, last
but Not least, to our employees.

Třinecké železárny, a. s., Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, 739 70 Třinec
tel.: +420-558-531 111, fax: +420-558-331 831, www.trz.cz

16. - 18. 11. 2012

3. - 4. 11. 2012

Miroslav Černošek

FED CUP

DAVIS CUP

Važme si toho, že jsme psali dějiny
světového tenisu.

pohár FC

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

Kvalita prověřená časem
Quality Through The Ages

KontislitKy :: bloKy :: bramy :: sochory :: Kolejnice :: drobné Kolejivo

:: úhelníKy rovnoramenné :: KrUhovÁ, ČtvercovÁ a ŠestihrannÁ ocel :: tyČe taŽené a loUPané
:: PlochÁ a ŠiroKÁ ocel :: vÁlcovaný drÁt :: betonÁřsKÁ ocel :: ocelové bezeŠvé trUbKy
cast blooms and billets :: blooms :: slabs :: billets :: rails :: railWay accessories
:: eQUal anGles :: roUnd, sQUare, and heXaGonal steel :: draWn and Peeled bars

:: seamless steel tUbes :: Wire rods :: Flat bars and Universal Plates :: reinForcinG bars
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