
str.18
VK PROSTĚJOV

str. 30
NHL V PRAZE

str. 10
DAVIS CUP

LUCIE
ŠAFÁŘOVÁ

I  
-  

2
0

0
8

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



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

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

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

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

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

Kvalita prověřená časem

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

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

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

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

www.moravia-steel.cz



obsah

    

Vážení sportovní přátelé, 

vstupujeme s naším Magazínem TK PLUS do druhého ročníku a jsem rád, že 
bylo o čem psát. Firmě TK PLUS se loni opravdu dařilo, náš organizátorský 
rukopis má v českém marketingu nepřehlédnutou prestiž. I letos chceme 
pokračovat v dokonalé kvalitě, udržet naše tradiční projekty na vysoké 
úrovni, získat pro ně obchodní a reklamní partnery, přilákat diváky a hlav-
ně – přinášet lidem nejen v regionu radost. Popatnácté se uskuteční teni-
sový turnaj mužů UniCredit Czech Open, Zlatá tretra v Ostravě-Vítkovicích 
určitě představí velké atletické hvězdy a před olympiádou v Pekingu to 
bude ještě zajímavější. Podesáté uspořádáme juniorské mistrovství světa 
družstev a to, že k nám jezdí šéf ITF Francesco Ricci-Bitti jako za kamarády, 
jen potvrzuje, že se i světové tenisové federaci u nás líbí. Pokračuje spolu-
práce s hokejovým Jágr Teamem, společnost Česká sportovní navíc stojí 
za velkou akcí -  start nové 
sezony zámořské NHL uvi-
dí Praha – utkají se New 
York Rangers a Tampa 
Bay, Jágr svou osobností 
určitě k rozhodnutí šéfů 
NHL přispěl. TK PLUS stojí 
už čtvrtou sezonu za Pro-
stějovskými Orly v Mattoni 
NBL, premiérově za ext-
raligovým volejbalovým 
týmem žen VK Prostějov. 
Basketbal je mi samozřej-
mě bližší i proto, že jsem 
ho kdysi hrával, což není 
tak důležité, ale jsem šé-
fem klubu a o to víc vše 
prožívám. Naším cílem 
je finále Mattoni NBL  
a věřím, že uspějeme. 
Co se nám už ale po-
dařilo? Basketbal se dostal do podvědomí regionu, ten ho přijal za svůj, 
stejně jako mnoho fanoušků. Daří se volejbalistkám, vyhrály s přehledem  
základní část extraligy a Český pohár. Když si uvědomíme, že jsou v nejvyšší 
soutěži první rok, tak je to obrovský úspěch. TK PLUS se také spolupodílela 
na pořádání daviscupového duelu s Belgií v Ostravě, stála také za organi-
zací zápasu Fed Cupu se Slovenskem. V obou zápasech měl prostějovský 
tenis své reprezentační zastoupení.

A nyní mi dovolte příjemné odbočení – můj kamarád a společník Mirek 
Černošek bude mít v dubnu šedesát. Úmyslně nepíši, že to výročí oslaví, 
protože si dobře pamatuji na jeho pětapadesátiny a při nich řekl – dvě 
pětky se ještě slaví a tím s oslavami končím... Mirek pije jiná vína než já, ale 
máme stejné sportovní srdce. Nechci tu připomínat příběh o dvou mužích, 
sedících na bednách od piva, kteří začali snít svůj sen o velké  tenisovém 
klubu, ale přece jen bych připomenul, že jsme od začátku chtějí dojít dál 
než ostatní a určitě jsme netušili, že to bude mnohdy tak těžké. Nebyli jsme 
si v té době nijak blízcí, seznamovali jsme se, ale už tehdy bylo jasně vidět, 
že je Mirek dobrým organizátorem, umí dát lidi dohromady. Spíše jsem ho 
musel přemlouvat, aby se vydal na jinou životní cestu, i když jsme neviděli 
na její konec. Měli jsme však sílu a touhu snít. Zní to trochu banálně, ale 
věřte, velké věci mají v sobě možná tenhle zbytečný sentiment, ale život 
je právě o tom. 

Začínal jsem akcemi, akcemi i skončím. Nedávno jsme stáli už podruhé 
za vyhlášením Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. Morav-
ské divadlo vidělo večer plný noblesy, byl oslavou kulturních hodnot a po-
děkováním osobnostem našeho kraje. Ano, TK PLUS se stále častěji podílí 
na kulturních akcích a na konci roku  premiérově uspořádáme divadelní  
festival s názvem Aplaus.

Připomínám to i proto, že největší aplaus – ještě před festivalem – si zaslouží 
Mirek Černošek za to, co pro nás, pro všechny udělal. 

                                                                                        Ing. Milan Matzenauer,
                                                                                                    jednatel TK PLUS

IVAN LANGER

KULTURNÍ POČIN

SPORTOVEC OLOMOUCKÉHO 
KRAJE 
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Ivan

Do všeho dává srdce a jeho zarputilá fandící gesta  

v tenisových lóžích jsou hodně upřímná. „Tenisté jsou 

svérázné osoby a osobnosti. K tomu, aby člověk byl 

úspěšný, musí být hrozným paličákem,“ říká. Hraje te-

nis a mnohdy je mu líto, že s ním začal tak pozdě. Před 

deseti lety jako místopředseda Poslanecké sněmovny 

předával spolu s prezidentem ČTS Ivo Kaderkou popr-

vé nejprestižnější cenu Zlatého kanára, získala ho Jana 

Novotná. „Je to velice pěkná akce a pokaždé, když se 

blahopřeje nejlepším, je to příjemné. V Prostějově jsem 

si navíc domluvil zápas s prezidentem ČTS a tak se 

moc těším na vzájemné duely,“ prohlásil Ivan Langer. 

V roce 2006 byl odcházející Jiří Novák pasován do role 

– České daviscupové legendy. Náš tým by tehdy určitě 

ještě rád využil jeho velkých zkušeností. „Jirko, řekni, že 

to ještě zkusíš, natáhnu si tričko a jdu fandit,“ přemlou-

val ho na přerovském kanářím pódiu. A byl to on, kdo  

v roce 1998 právě Novákovi předával premiérového  

Zlatého kanára. „Bylo to v Hiltonu, byl u toho John  

McEnroe a předávali jsme ho spolu s Ivo Kaderkou.  

Ještě mám doma z toho krásnou fotku.“. 

Langer
nerad prohrává. 
V životě, v politice, 
ve sportu.

„Resort vnitra 
připomínal loď bez 
kapitána. Můj cíl 
je opravit loď 
a dát jí směr.“
Z prezentace 
při první tiskové 
konferenci 
Ivana Langera 
u příležitosti jeho 
uvedení do funkce 
ministra vnitra, 
7. 9. 2006. 
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Jaký dojem na vás tehdy McEnroe  
udělal?

„Miluji sport a každé takové setkání s legendou 
je úžasná příležitost utvrdit se v tom, že člověk 
má dělat přesně podle pořekadla – ševče, drž 
se svého kopyta – jen to, na co opravdu má.  
A tak tenisu věnuji jen a jen jako své zábavě...  
A John McEnroe? Mockrát jsem o něm slyšel 
– jaký je to bouřlivák, ale při osobním setkání se 
jevil jako člověk, který je do sebe uzavřený více 
než ostatní. Když jsem se s ním tehdy potkal, tak 
bych ho rozhodně netipoval na velkou teniso-
vou legendu.“

Zdál se mi tehdy jakoby se na nás díval  
z jiného světa, zasněné oči...

„Tak tenhle váš pocit vůbec nebudu komen-
tovat, prostě nebyl takovým bouřlivákem, jak  
se o něm vždycky mluvilo.“

Jaké má tenis místo ve vašich sportov-
ních aktivitách?

„Začal jsem ho hrát pozdě, předtím jsem se hod-
ně let věnoval házené. V té době nebyly kolem 
našeho bydliště široko daleko žádné tenisové 
kurty a tak jsem tenis začal zkoušet – až když 
mi bylo třicet, možná ještě trochu později. Ale 
snažím se využívat určitých návyků z házené, to 
znamená – že mi jde docela dobře servis, snad 
někdy i volej, ale jinak se musím pořád učit.“

Jak dlouho jste hrával házenou?

„Napřed za Lokomotivu a později za Pozem-
ní stavby Olomouc. První dorosteneckou ligu  
a pak druhou ligu dospělých.“

Házená je hodně tvrdý sport.

„Nejtvrdší, jaký znám. Je postavený na osobním 
kontaktu a na faulu, který je přirozenou součástí 
té hry. Vedle tvrdosti je to však úžasný týmový 
sport. Přesně víte, že sám nemáte sebemenší 
šanci, nestačí mít jednoho hráče, který dává 
góly, ale musíte si umět dobře přihrát a doko-
nale bránit. Pro mě je házená báječnou školou 
života. To znamená – tvrdost, nutnost – umět 
se individuálně prosadit a držet týmový duch.  
A co je hodně důležité – umět také přijmout 
ránu. Však taky mám dvakrát zlomený nos, po-
lámané a vykloubené prsty jsem brzy přestal 
počítat.“

Co pro vás vlastně znamená tenis?

„Nechci tady připomínat, že vám neustále dává 
šanci – vyhrát. Můžete prohrávat 0:6, 0:6, 0:5, 
0:40 a stejně ještě můžete zvítězit. Myslím si, že 
tenis je jedním z nejspravedlivějších sportů na 
světě, nemůžete jako ve fotbale vést 1:0 a pak 

čekat až rozhodčí zapíská konec zápasu. Tenis 
je spravedlivý a tvrdý v tom, že si musíte všech-
no uhrát sám, do posledního míčku není nic  
rozhodnuté.“

Už je skoro pravidlem, při zápasech Fed či 
Davis Cupu patříte k nejhorlivějším a nej-
zapálenějším fandům. Jak prožíváte tý-
mové soutěže, když navíc – tenis je přece 
jen především individuálním sportem?

„Jezdím především na zápasy Davisova pohá-
ru, doslova od konce minulého století. Zažil jsem 
zklamání v Belgii v dubnu 1999 a pak dramatic-
ké boje o záchranu v Uzbekistánu o pár měsíců 
později. V dalším roce to byl vynikající zápas  
v Los Angeles, tam Jirka Novák v prvním due-
lu porazil ve třech setech Sampras, po sobotě 

jsme vedli 2:1, Jirka s Davidem Riklem vyhráli 
debla. Velký zápas a také ve čtvrtfinále byl  
v Pau. Francouzi obhajovali vítězství v Davis 
Cupu a byli jsme jen pár míčů od obrovského 
překvapení. Davisův pohár má úžasnou atmo-
sféru především v tom, že tenis je sice výsostně 
individuálním sportem, ale kluci – od okamžiku, 
kdy tvoří tým – jakoby roztáli, vyzařuje z nich 
touha – společně něco velkého dokázat. Tenis-
ta je samotář, který celý rok brázdí turnajovým 
světem, rve se pořád jen a jen za sebe a na-
jednou má na drezu vlajku, symbolického lvíčka  
a velkou příležitost – reprezentovat. Když se na 
ně podíváte, tak je jasně vidět – jak je tahle  
týmová záležitost motivuje.“

Jak pak vnímáte mnohé osobní licitace, 
které dokonce vedou k tomu, že někteří 
tenisté nechtějí v daviscupovém týmu na-
stoupit nebo jasně dávají přednost vlast-
nímu turnajovému programu.

„Tenisté jsou svérázné osoby a osobnosti. K tomu, 
aby člověk byl úspěšný, musí být hrozným pali-
čákem. S takovými samorosty bývá občas velice 
složitá komunikace, nicméně – podíváme-li se 
nyní na náš český tým, jsem rád, že máme naše 
dva nejlepší hráče opět pohromadě.“

Říká se, že jak fedcupový, tak i davis-
cupový tým mohou dosáhnout velkých 
úspěchů. Navíc jsme národem, který v te-
nise preferuje týmový úspěch a většinou 
mu dává přednost před velkými i grand-
slamovými tituly?

„Ano, je to přesně tak. Naše mentalita je spíše 
stavěná na týmového ducha, úspěch v týmo-
vých sportech a někdy si říkám, zda to není tím, 
že máme strach se sami prosadit a nechceme 
nést individuálně kůži na trh. Myslím si, že pa-
radoxně má větší cenu z pohledu veřejnosti 
úspěch našich tenistů v Davis Cupu než  vítězství 
na Grand Slamu.“

Tenista je samotář, který celý rok brázdí turnajovým 
světem, rve se pořád jen a jen za sebe a najednou 
má na drezu vlajku, symbolického lvíčka a velkou  
příležitost – reprezentovat.

„Miluji slunce, les, 
vodu, přírodu. Teď 
možná ještě víc, 
o co méně času 
mám v ní být. Ano, 
i já jsem živá bytost 
a jaro mne naplní 
touhou, něhou 
a energií.“
Z on-line rozhovoru 
s Ivanem Langerem 
na IDnes, 
únor 2008
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Proč říkáte – paradoxně?

„Protože všude ve světě se oceňuje individua-
lita, její schopnost – prosadit se v tvrdém svě-
tě, vybojovat úspěch v obrovské konkurenci.  
Týmový duch je úžasný, ale nesmí to sklouznout  
k tomu, že se přestanu spoléhat na sebe, že když 
mi to nyní nevyjde, on to někdo za mě dotáhne 
do konce. Týmový duch znamená – chci vyhrát 
a chci pomoci celému týmu svým úspěchem.“

Jak vnímáte úspěchy prostějovského  
tenisu?

„Pamatuji si začátky, dobu, kdy místo dnešního 
nádherného areálu bylo škvárové hřiště. To, co 
se tam odehrálo, je téměř jako zázrak zrození 
lidské bytosti. Ze škváry vznikl nádherný areál, 
ale samotné kurty, hala, hotel, to je ještě hroz-
ně málo... K tomu musíte mít dokonalou náplň  
a tam se to podařilo. Prostějov je v podobě 
Mirka Černoška a dalších lidí, kteří ho vytvořili, 
důkazem toho, že nestačí jen něco postavit, na-
shromáždit peníze, ale musíte tu věc dělat napl-
no, hlavně s láskou a musí to být prakticky smysl 
vašeho života.“

Proč si myslíte, že akce TK PLUS mají tako-
vou prestiž, co navíc partu kolem Černoš-
ka neustále žene dopředu?

„Černošek má především kouzelnou schopnost 
spojovat lidi, umí se podřídit zájmu cíle, které-
ho je třeba dosáhnout a současně je opravdu 
neskutečně pracovitý. Musíte mít nejenom vizi, 
trpělivost, komunikační schopnosti, ale také pra-
covitost. On tyhle vlastnosti geniálně kombinuje 
dohromady.“

Kam ve svém snažení až může jít?

„Až do hrobu. Je to symbolická odpověď, ale je 
naprosto reálná. Lidé jako on se neohlížejí na 
své zdraví, mají pořád pocit, že jsou plni síly, že jí 
mají na rozdávání.“ 

A kde se dají hledat konce těchto kvalit-
ních projektů? Doktor Černošek je navíc 
šéfem a. s. Česká sportovní, která má za 
i před sebou vynikající akce. Připomenu 
mj. basketbalové Final Four, dokonale 

připravené zápasy Davisova poháru či 
Fed Cupu, na začátku října se uskuteční 
dvojzápas New York Rangers - Tampa Bay 
v pražské O2 Aréně. Kam až mohou smě-
řovat tyto projekty?

„Skutečně možná až k té olympiádě, jakkoliv 
jsem zatím velmi skeptický. Důležité ale je a spo-
lu jsme o tom hovořili, aby člověk nezapomněl, 
že jeho pobyt na zemi je omezený. A má-li mít ta 
práce smysl – tak nestačí jen něco vytvořit, ale 
že by vše mělo mít také šanci na pokračování. 
Jinými slovy – vytvořit kolem sebe tým lidí, kteří 
jednoho dne zvednou počaté poselství a pone-
sou ho dál. Podíváte-li se všude do zahraničí, tak 
úspěšní jsou ti, kteří dokáží to poselství předat  
z generace na generaci.“

Připomněl jste české snahy o pořádání 
olympijských her. Jak vnímáte obecné 
podvědomí naší veřejnosti, která je spíše 
proti pořádání tohoto sportovního svát-
ku?

„Myslím si, že tahle země má ještě spousty dluhů, 
které mají kořeny v dávné či nedávné minulosti, 
hodně lidí stále řeší takové ty každodenní prak-
tické problémy a olympiáda je pro ně něco 
strašně virtuálního, vzdáleného a nedokážou 
si představit ten konkrétní profit, který by měla 
přinést. Podíváme-li se třeba čtyři roky zpátky 
na olympijské hry v Aténách, tak ze špinavého  
a dopravou zacpaného města se stala moderní 
evropská metropole. Nejsem si jist, zda si tako-
vouhle vizi dokáže drtivá většina občanů České 
republiky představit, zda si je schopna uvědomit 
si, co by taková akce přinesla nám všem.“

Vraťme se k tenisu. Říkáte, že z házené 
máte dobrý servis, volej a chcete se nau-
čit forhend. Při vaši houževnatosti se vám 
to určitě podaří. Čeho byste se však chtěl 
dožít jako tenisový příznivec?

„Vzhledem k tomu, že jsem si prožil první kola  
a složité nervózní baráže v Davisově poháru, na-
víc jako fanda jsem si to – dá se říct symbolicky 
– svým způsobem odpracoval, s našimi kluky to 
doslova propotil, ne na kurtu, ale na tribuně, tak 
bych si opravdu moc a moc přál, abych viděl 
český tým jako vítěze Davisova poháru. Stejné 
je to samozřejmě i s našimi hráčkami ve Fed 
Cupu. V něm máme navíc velice perspektivní 
tým a když se nám vyhnou problémy a hráčky 
nebudou trápit zranění, tak by mohly postoupit 
hodně daleko. Ale musí nastupovat v nejsilněj-
ší sestavě. To však neříkám jen já, ale lidé, kteří  
tenisu rozumějí mnohem víc.“

Jak s odstupem času vnímáte naše velké 
daviscupové vítězství nad Švýcarskem, 
kterému nepomohla ani bezkonkurenč-
ní světová jednička Roger Federer? Jak 
vzpomínáte na fantastickou atmosféru  
v SAZKA Aréně?

„Na to se nedá zapomenout. Zápas považuji za 
zlomový okamžik v historii českého tenisu. Nikdy 
předtím jsem nezažil takovou atmosféru, tolik 
fandících lidí na jednom místě, kteří si přáli naše 

vítězství. Radek se vrátil zpátky do týmu naplno, 
nešel do něj jen proto, že se to od něj očeká-
valo, ale šel do něj proto, že to chtěl. Věřím, že 
tento zápas bude opravdu zlomovým a i proto 
jsem velkým optimistou, že se nám jednou poda-
ří tu Salátovou mísu získat.“

Myslíte si, že jsme jako národ schopni vy-
užít entuziasmu po velkých vítězstvích? 
Přináší nám to větší sebevědomí? 

„Bojím se, že součástí české povahy je skep-
se, pochybování, vše je asi také kombinova-
né se špetkou závisti a jestli bych měl šanci si 
něco přát, tak aby každý měl mentalitu tenisty.  
Aby každý věděl, že k tomu, aby byl úspěšný, 
musí tvrdě pracovat a hlavně, že si všechno 
musí vybojovat sám.“

Cením si svobody jako praktické možnosti ovlivňovat 
svůj život a zodpovídat za něj.

Týmový duch je 
úžasný, ale nesmí 
to sklouznout  
k tomu, že se 
přestanu spoléhat 
na sebe, že když 
mi to nyní nevyjde, 
on to někdo za mě 
dotáhne do konce. 
Týmový duch 
znamená – chci 
vyhrát a chci 
pomoci celému 
týmu svým 
úspěchem.“
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Z dotazníku Ivana Langera
Proč jsem se zapojil do politiky? 

Cením si svobody jako praktické možnosti ovlivňovat svůj život a zodpovídat za něj. Je pro 
mě důležité, aby existovaly podmínky pro svobodné rozhodování každého z nás a pokládám  
za správné, abych k jejich vytvoření a udržení přispíval. 

Kterých politických osobnosti si vážím? 

W. Churchill, R. Reagan, M. Thatcherová. Četl jsem paměti W. Churchilla a silně na mě zapůsobilo 
jak pevně šel za cíli, které považoval za hodnotné a správné a dokázal pro jejich dosažení získat 
podporu občanů. Obecně si však vážím všech lidí, kteří ve svém životě dokázali překonat nástrahy, 
úskalí a nepřízeň osudu.

Odborná specializace?

Právo, otázky bezpečnosti státu, prevence kriminality – je zakladatelem Nadace Bezpečná Olo-
mouc – a mediální problematika. Věnuje se rovněž dlouhodobému vzdělávání, je zakladatelem 
občanského sdružení CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie. 

Oblíbený citát?

Už se mi poštěstilo znelíbit se špatným, a to je důkaz, že to je se mnou v pořádku. 
(L. A. Seneca). 

Vlastnost, kterou na druhých nejvíce obdivuji? 

Jsem rád s lidmi, kteří jsou optimističtí, vyzařuje z nich životní síla a mají pozitivní pohled na svět.

Záliby?

Míčové hry bez ohledu na velikost míče (basketbal, volejbal, házená, tenis, golf a jiné).  
Divadlo, výtvarné umění, hudba. 

Nejhezčí zážitek? 

Nejsilnějším šťastným zážitkem pro mne byla má svatba, narození dcerky Petry a syna Patrika.

CEVRO slouží nám všem

Ivan Langer je předsedou správní rady Liberálně-konzervativní akademie – CEVRO. Inspi-

rací pro její vznik byla myšlenka celoživotního doplňování znalostí a dovedností pravicově  

smýšlejících lidí.

„Jsem přesvědčen, že lidský potenciál české politiky je velmi bohatý. Máme mezi sebou lidi různého 

vzdělání, věku, životních i profesionálních zkušeností, znalostí, dovedností. Každý z nás něco umí, 

avšak zároveň se každému z nás něčeho nedostává. Občanské sdružení CEVRO – Liberálně-kon-

zervativní akademie vzniklo proto, aby každý z nás dostal příležitost tyto mezery ve vlastních znalos-

tech a dovednostech zaplnit,“ říká Ivan Langer. „Po více než osmi letech existence si troufám tvrdit, 

CEVRO představuje ucelený systém, který myšlenkově i komunikačně obohacuje každého, kdo  

se rozhodne na sobě pracovat.“

V jakém znamení zvěrokruhu je Ivan Langer? Kozoroh. Tito lidé jsou prý spojováni  

s politikou, společenskými ambicemi a důvěrou ve společnost a mají smysl pro kultivování spole-

čenského pořádku. Jsou to rození vůdci, i když nepotřebují být vždy v centru dění. Dokáží překonat 

těžkosti, stresy a urážky. Kozoroh je často kritický, přísný, vytrvalý a má vůli vítězit. 

„Samozřejmě, dnes 
je Ivan vysoce 
postaveným vládním 
činitelem 
a politikem, pro mě 
je to dlouholetý 
kamarád, který 
bytostně miluje sport 
a tenis zvlášť. Prožili 
jsme dvě olympiády, 
řadu zápasů 
v Davisově poháru, 
ve Fed Cupu a také 
jsme spolu 
i proti sobě sehráli 
hodně deblů.“

< Miroslav Černošek >

„Pořád byl a je mým 
kamarádem. Když 
může, podá 
pomocnou ruku. 
Drží slovo jako 
málokdo. I když 
mu zavolám 
i po půlnoci, vím, 
že zvedne telefon.“

< Ivo Kaderka >

MUDr. Mgr. Ivan Langer (1967) ministr vnitra, místopředseda ODS a poslanec Parlamentu ČR, 

4. září 2006 byl jmenován ministrem vnitra. V letech 1981–1985 vystudoval Slovanské gymnázium  

v Olomouci. Po absolvování základní vojenské služby v letech 1985–1987 vystudoval Lékařskou 

fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (1987–1993, titul MUDr.). V roce 1993 začal studovat Práv-

nickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, studium práv dokončil v roce 1998 na Právnic-

ké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (titul Mgr.). V letech 1993–1996 pracoval jako tajemník mi-

nistra spravedlnosti ČR, od roku 1999 jako advokátní koncipient. Od roku 1996 je poslancem,  

v letech 1998–2006 zastával funkci místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  

V letech 1998–2002 a od roku 2004 je místopředsedou ODS. Je rovněž odborným asistentem na 

Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde vyučuje předměty Legislativní a zákono-

dárný proces a Média a právo. Je ženatý, s Markétou má dceru Petru a syna Patrika.
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Pro Jaroslava Navrátila to byl čtvrtý zápas  
v roli nehrajícího kapitána, vyhrál v Nizo-
zemsku, prohrál s Amerikou, porazil Švýcar-
sko. „Co bylo na tomhle zápase nejsložitější? 
Všichni mysleli, že se s Belgií nedá prohrát.  
Já si to sice také v duchu říkal, ale prostě 
jsem to nesměl říct nahlas. Ano, bylo to cítit  
i v mančaftu, chvílemi takové volnější, ale 
nedá se říct, že bychom to nějak podceňo-
vali, to v žádném případě ne, ale přece jen 
– tenhle tým si vnitřně moc věří a to se pak 
projeví i před takovým zápasem, jako byl  
ten s Belgií. Tomáš s Radkem jsou velké 
osobnosti a pevně věřím, že se k nim přidají  
i další,“ říkal po vítězné čtyřhře, která rozhod-
la o našem postupu, Jaroslav Navrátil. Kdy 
si však nehrající kapitán nejvíce oddychl?  
Loni na konci září, kdy se v Londýně losoval 

nový ročník Davisova poháru. „Nebyli jsme 
mezi nasazenými a mohli jsme dostat Ame-
riku, Španělsko, Argentinu nebo nějaký další 
silný mančaft. A hrát baráž? To je něco hroz-
ného. Pořád to opakuji, když spadnete dolů, 
tak už jste ve sklepě, je to sice pořád Davis 
Cup, ale je to o něčem jiném. Zápas se Švý-
carskem měl nádherný konec, velká sláva, 
mančaft se dal dohromady, ale nikdo si ne-
dovede představit ty nervy. Co je nejkrásněj-
ší na výhře s Belgií? Že máme rok klid, že se  
můžeme poprat o další úspěch v Rusku.“   

Mockrát se na předzápasových tiskových 
konferencích novináři ptali, zda lehčí soupeř 
přece jen nesvádí k podcenění. „Kluci dob-
ře soupeře znají, Vliegen i Rochus už byli ve 
světové třicítce. V druhé polovině loňského 
roku šla jejich forma dolů, ale to nás nemůže 
uspokojit. Davis Cup je zcela něco jiného než 
běžné turnaje. To utkání se nedá podcenit, 
nejdůležitější je uhrát tři body a vyhnout se 
baráži. Je ale  samozřejmé, že máme lep-
ší tým, ve všech zápasech bychom podle 
žebříčkového postavení měli být favority, tak 
se ani nedivím, že si to někdo může myslet,“  
konstatoval Navrátil. 

Co je z hlediska české daviscupové budouc-
nosti nejdůležitější? Kompletní český tým! Při-
pomeňme, že to bylo loni na amerických 

turnajích, kdy začal Dr. Černošek rozplétat 
vztahovou pavučinu kolem Štěpánkovy ab-
sence v daviscupovém týmu, aby se pak 
na Roland Garros vše dohodlo. „Tam vidím 
začátek nové atmosféry v českém týmu,  
v diplomacii Dr. Černoška. S Radkem se 
vrátila do týmu nejen nová síla, ale i dobrá  
vítězná nálada. Radek se optimistický typ, 
umí dokonale navazovat kontakt s publikem 
a s Tomášem vytvořili velice silnou dvojici.  
Ale nechci zapomínat ani na další kluky  
v mančaftu, na Dlouhého, Víznera, stejně 
jako na Martina Damma. Co mě ale pořád 
trápí? Stále nevidím dalšího do dvouhry, kte-
rý by případně zaskočil za Tomáše či Radka. 
Většina dalších týmů Světové skupiny tyhle 
problémy nemá.“

Byl to znovu Štěpánek, který chce hrát nejen 
dobrý tenis, ale i diváky bavit. „Chceme dojít 
co nejdál. Nejdůležitější při týmových soutě-
žích je vyhrát první kolo,“ říkal Štěpánek na 
předzápasové tiskové konferenci. „Tenhle 
rok budu hrát Davis Cup celý,“ dodával. „Pro-
ti Švýcarsku to byla fantazie. Máme dobrý 
tým a společně chceme udělat nějaký dob-
rý výsledek.“ Byl to také Štěpánek, kdo přišel  
s myšlenkou předzápasových županů ve 
stylu legendárního Rockyho. Vybavil tým 
župany v barvách české vlajky, sám v něm 
nastoupil k první dvouhře a všichni se v nich 
představili po zápase na tiskové konferenci. 
Také nové teplákové soupravy s českým lvíč-
kem byly dalším krokem vpřed. „Lidi se chtějí 
bavit. Kvůli tomu jdou do hlediště. Musíme 
hrát nejen dobrý tenis...“

Belgický nehrající kapitán Julien Hoferlin 
před zápasem připomenul jasnou kvalitu 
českého týmu. „Loni jste prohráli s Amerikou 
a ta vyhrála Davisův pohár. I vítězství nad Švý-
carskem dokazuje vaši sílu.“ A pak snad spíše 
z alibismu dodal. „Na papíře nemáme šanci, 
ale mezi tím a hrou na kurtu občas bývá velký 
rozdíl.  Češi jsou určitě favoritem, tlak v Davis 
Cupu je vždycky, ať jste favorit nebo outsider. 
Každý chce přece uspět. Proto to nebereme 
tak, že nemáme co ztratit,“ doplnil Hoferlin.

DAVISDAVIS DAVISDAVIS
DAVIS DAVISDAVIS

DAVISDAVISCUP CUPCUPCUPCUP CUPCUP

„Nejdůležitější při týmových soutěžích je vyhrát první kolo,“ 
říkal Štěpánek na předzápasové tiskové konferenci.

V zářijovém zápase proti Švýcarsku to byli tři prostějovští mušketýři, v únoru 

proti Belgii už čtyři. K Berdychovi, Štěpánkovi a nehrajícímu kapitánovi Navrá-

tilovi přibyl Lukáš Dlouhý, který se stal členem našeho klubu. Český daviscu-

pový tým byl jasným favoritem, už po čtyřhře bylo rozhodnuto, po šesti letech 

jsme postoupili do čtvrtfinále Světové skupiny Davisova poháru! Davis Cup se 

po roce vrátil do ostravské ČEZ Arény. „S Ostravou máme ty nejlepší zkušenos-

ti, je tu tenisově vyspělé publikum, vždycky vynikající atmosféra, jen si vzpo-

meňme na loňský zápas s Amerikou,“ říkal Miroslav Černošek, šéf a.s. Česká 

sportovní, která má marketingová práva na týmové soutěže a stojí za jejich or-

ganizací. „Díky dobré spolupráci s Českým tenisovým svazem, městem Ostra-

va a vstřícnými obchodními partnery vytvoříme dokonalé tenisové prostředí.“ 



„Stavíme pro Vás“

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00  Brno
telefon: 543 532 231, 233, fax: 543 532 232, tel. ČD 9726 24328
e-mail: � resta@� resta.cz, www.� resta.cz

Sázíme na vaši spokojenost od projektu až po realizaci.

Provádíme: novostavby, rekonstrukce a opravy silničních a železničních mostů  výrobu 
ocelových konstrukcí  sanace betonových konstrukcí  spínání, zesilování a předpínání 
konstrukcí  chemické a vakuové injektáže  synchronní zvedání a spouštění mostů  provizorní 
silniční a železniční mosty  stavby železničního svršku a spodku  rekonstrukce a výstavbu 
komunikací a ploch  inženýrské sítě  izolace asfaltovými pásy  elastiké mostní závěry 

 stříkané a přímopojížděné izolace  pronájem strojů a mechanizace pro zemní práce.
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Tomáš Berdych získal s Kristofem Vliegenem 
na necelé dvě hodiny první bod. „Jsem rád, 
že už to mám za sebou, ale čekal jsem, že 
to bude větší boj. Zdálo se mi, že je někdy 
až moc odevzdaný...“ Belgičan neměl skoro 
žádnou šanci. Štěpánek to měl s Darcisem 
mnohem složitější. „Bylo to hodně vyrovna-
né,“ říkal po zápase. „Co rozhodlo? Lépe 
jsem zvládl koncovky setů. Kdyby Darcis vedl, 
byl by moc nepříjemný.“ Cesta ke třetímu 
bodu byla pak hodně dlouhá -  trvala čtyři 
a půl hodiny, rozhodl až pátý set! Nehrající 
kapitán správně ukázal na Berdycha se Ště-
pánkem. V pátém setu si Rochus vybral krizi 
za stavu 2:2, prohrál podání a výhodu brejku 
Berdych se Štěpánkem dotáhli do vítězného 
konce. „Jsem rád, že je konec, že jsme vy-
hráli. Nečekal jsem, že Belgičané budou tak 
vzdorovat,“ říkal Navrátil po čtyřhře. 

Český kapitán třetí den poslal na dvorec 
Dlouhého a Víznera, dopadlo to přesně tak, 
jak říkal před zápasem. „Když bude rozhod-
nuto, dostanou šanci další.“ Dlouhý svou příle-
žitost opět nevyužil, byla to jeho třetí daviscu-
pová dvouhra. V roce 2006 v Maroku si odbyl 
premiéru za stavu 3:0 proti Ziadimu, loni v Os-
travě za stavu 3:1 pro USA nastoupil do závě-
rečné dvouhry, ve které podlehl Bobu Brya-
novi. Prohrál i s Darcisem, pro kterého to bylo 
premiérové vítězství v této soutěži. A Vízner? 
Pro něj to byl spíše zápis do daviscupových 
statistik. Pavlovi bude letos osmatřicet a není 
moc tenistů, kteří si v tomhle věku ještě okusí 
daviscupovou dvouhru. S Rubenem  Bemel-
mansem mu ve třetím setu chyběly síly a za 
stavu 2:2 vzdal. 

V průběhu daviscupového víkendu se roz-
hodovalo o našem příštím čtvrtfinálovém 
soupeři, Srbsko hrálo s Ruskem v Moskvě. 
„Radek s Tomášem si přáli spíše Srbsko, já si 
myslím, že je pro nás výhodnějším soupeřem 
Rusko. Novak Djokovič je lepším hráčem než 
všichni Rusové a hrát v Srbsku před nabitým 
hledištěm by bylo složité. V Moskvě to bude 
také těžké, ale určitě máme šanci,“ říkal Na-
vrátil. „Nepojedeme tam jako favorit. Bude to 
vyrovnané padesát na padesát, ale myslím, 
že to utkání se dá vyhrát. Nic tam nebude klu-
ky svazovat, můžeme hrát uvolněně, tým má 
obrovskou sílu.“

A co říkal Navrátil na to, že Rusové v Da-
vis Cupu naposledy doma prohráli v roce 
1995? „Každá statistika přece jednou musí  
skončit...“

ČR – Belgie 

3:2, Ostrava, ČEZ Aréna, 

8. - 10. 2., 

I. kolo Světové skupiny. 

Berdych – Vliegen 6:3, 6:1, 

6:4, Štěpánek – Darcis 6:4, 

7:6 (4), 7:6 (5),  Berdych, 

Štěpánek – Rochus, Vlie-

gen 6:7 (2), 7:6 (6), 7:5, 5:7, 

6:4, Dlouhý – Darcis 6:7 (1), 

4:6, Vízner - Bemelmans 

7:6 (4), 5:7, 2:2 skreč. 

„Byli jsme favority a tuto 

roli jsme splnili dokonale. 

Z čeho jsme měli určitě 

všichni radost? Z české-

ho týmu vyzařovala 

pohoda, bojovná 

nálada a také vnitřní 

síla. A jen sebevědomé 

týmy mají dnes šanci.“

Ivo Kaderka o zápase  
s Belgií

Jaké je čtvrtfinále 
Světové skupiny? 

Rusko – Česko

Argentina – Švédsko 

Německo – Španělsko

Francie – USA
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Ve Fed Cupu 
rozhodla 
až čtyřhra



15

Na kapitánské židli objevil nový muž – Petr Pála 
nahradil Aleše Kodata, který požádal šéfa čes-
kého tenisu Ivo Kaderku o uvolnění z funkce. 
Byly to v Brně před losováním stejně zajímavé 
zákulisní hry. Slováci měli ohromnou radost, že 
Daniela Hantuchová postoupila do semifinále 
Australian Open a mnozí si mysleli, že jí to při-
nese před Fed Cupem tolik důležité vnitřní se-
bevědomí a bude Nicole Vaidišové více než 
důstojnou soupeřkou. Ta se na druhé straně na 
začátku sezóny rozjížděla pomaleji. O to byli Slo-
váci optimističtější, ale jen do chvíle, kdy vstou-
pila do hry zraněná pata slovenské jedničky.  
V zákulisí se sice špitalo, že na hráčské smlou-
vě měla být asi jiná částka, ale to jsou všechno 
jen dohady. Nehrající kapitán Slovenek Mojmír 
Mihál však do poslední chvíle věřil, že se v Brně 
Hantuchová objeví. „S Danielou jsme byli na 
začátku sezóny dohodnutí, že tento rok určitě 
bude hrát alespoň v jednom fedcupovém zá-
pase. Vím, pata jí stále bolí a chce se dát před 
dalšími turnaji do pořádku a připravit se co 
nejlépe na turnaj v Indian Wells, kde obhajuje 
titul. Kdyby se přece jen rozhodla hrát, bylo by 
to velice příjemné překvapení, s ní by naše šan-
ce na úspěšný výsledek výrazně stouply.“ Dani-
ela nakonec do Brna nepřijela, stejně jako na 

brněnskou Novou  radnici k losování nepřišla  
Lucie Šafářová. Kdyby tohle zákulisí slovenské-
ho fedcupového týmu vědělo včas, třeba by ta 
pata už tolik nebolela a došlo by k dohodě...

Česká jednička Vaidišová neměla ze souboje 
s Hantuchovou obavy. „Střetla jsem se s ní na 
turnaji v Sydney, kde jsem zvítězila. Samozřejmě 
Daniela na Australian Open hrála velmi dobře, 
ale my máme výhody volby povrchu i domá-
cího prostředí. Snad nám tyto dvě věci pomo-
hou.“ Třebaže Vaidišová skončila na Australian 
Open o dvě kola dřív než loni, nenechala niko-
ho na pochybách, kdo bude ve fedcupovém 
zápase týmovým lídrem. Z Nicole Vaidišové 
vyzařovalo sebevědomí, licitace kolem startu 
Hantuchové jakoby vůbec nevnímala. „Sou-
středíme se výhradně na sebe,“ říkala noviná-

řům. Samozřejmě, mnohé zajímal i její vztah  
s Radkem Štěpánkem, ale Nicole už umí doko-
nale bránit své soukromí, stejně jako se ozvaly 
hlasy, že komunikace s koučem a nevlastním 
otcem Alešem Kodatem už není ideální. „Sám 
se rozhodl, že u týmu skončí. My spolu pořád vy-
cházíme dobře.“

„Fed Cup není ohrožen,“ ujišťovala Lucka Šafá-
řová pár dní před zápasem novináře. Začátek 
sezony jí moc nevyšel a tajně doufala, že v Brně 
získá při Fed Cupu nové sebevědomí. Pomáhal 
fyzioterapeut Pavel Kolář, léky, akupunktura. 
„Nic moc jiného se nedá dělat, musí se počkat, 
až se to zacelí,“ říkala Šafářová. Pak ale násle-
dovalo další důkladné vyšetření u Pavla Kolá-
ře a doporučení bylo jasné, riziko obnovení už 
léčeného zranění je velké. „Myslela jsem si, že 
budu hrát a dám se brzy do pořádku,“ říkala 
Lucka v Brně. „Snad jsem si to špatné vybrala na 
začátku roku a teď se to bude se mnou už jen 
zlepšovat.“ Nenastoupila Hantuchová, v české 
sestavě nebyla Šafářová, zápas měl najednou 
úplně jiné kulisy. 

Do role týmové jedničky se tak dostala Domini-
ka Cibulková (48. WTA). „Psychicky se už na to 
připravuji, doufám, že tu roli zvládnu. Vloni jsem 

šla na dvorec s tím, že mohu jen překvapit, letos 
to bude jiné. S Češkami se znám dobře, vím, co 
od nich můžu čekat. Věřím, že jako tým můžeme 
v Brně překvapit.“ 

A Petra Cetkovská? O své nominaci do dvouhry 
jí řekl nehrající kapitán Petr Pála ve čtvrtek ve-
čer. „Nebojím se, na utkání se těším,“ říkala před 
zápasem a jen málo chybělo a Petra Cetkov-
ská se mohla radovat z dokonalé singlové pre-
miéry ve Fed Cupu. V prvním setu začala Petra 
výborně, nutila Slovenku Cilbulkovou k chybám 
a vedla 5:2! Pak měla za stavu 5:3 zakončit více 
než jasný volej, zkazila ho a od té doby záko-
nitě ztrácela sebevědomí. Ona sama tento 
okamžik pak za klíčový nepovažovala, kdyby 
však vyhrála první set, asi by se Cibulková ho 
zápasu už jen těžko vracela. „Najednou jsem 

„Asi se opravdu projevilo, že šlo o mou první dvouhru 
ve Fed Cupu. Strašně moc jsem chtěla, ale nešlo to,“ 
říkala Petra Cetkovská

Loni jsme v bratislavské  Sibamac Aréně vyhráli se Slovenskem 5:0, hrálo se v nejsil-
nějších sestavách, v obou týmech nastoupily jedničky Vaidišová a Hantuchová. „Na 
zápas Fed Cupu se moc těším, navíc se hraje v mém rodném městě. Věřím, že Sloven-
ky znovu porazíme. Je to těžký soupeř, ale určitě se porazit dá,“ říkala po losu Lucie 
Šafářová. Pak se ale všechno změnilo, Lucku na dvorec v hale areálu Brněnských ve-
letrhů nepustilo zranění. Začátek sezony jí moc radostí nepřinesl. Napřed virové one-
mocnění, po příletu do Austrálie střevní problémy a z úvodního Grand Slamu jí hned 
v prvním kole vyřadilo zranění hýžďového svalu. „Myslela jsem si, že budu hrát a dám 
se brzy do pořádku. Bolest se však vrátila. Byla jsem sice v nejlepší péči, všichni jsme 
se ale dohodli, že by se mé zranění mohlo natolik zhoršit, že bych také nemusela hrát 
tři měsíce i déle,“ říkala Lucka v Brně. „Snad jsem si to špatné vybrala na začátku roku 
a teď se to bude se mnou už jen zlepšovat.“ A tak nakonec vstoupila na fedcupovou 
scénu druhá prostějovská hráčka Petra Cetkovská. Obě prožily spíše smutný fedcu-
pový víkend, první jen fandila a druhá určitě nebyla se svým výkonem spokojena.

FED FEDFED FEDFED
FED

FED
FEDFED FEDFEDCUP CUPCUPCUPCUP CUPCUP
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měla těžké nohy, všechno na mě dolehlo.  
Asi se opravdu projevilo, že šlo o mou první 
dvouhru ve Fed Cupu. Strašně moc jsem chtě-
la, ale nešlo to. Nervozita přišla až v okamžiku, 
kdy jsem podávala na výhru v setu,“ říkala zkla-
maná Cetkovská po zápase. Navíc ve druhém 
setu měla Cibulková velké problémy, do ruky ji 
vystřelovaly křeče, ale čím více se Petra snažila 
problémů Slovenky využít, tím více se jí nedařilo. 
„Snažila jsem se na to zareagovat. Věděla jsem 
o problémech Dominiky, ale nějak to nešlo. Pro-
stě už jsem se nevrátila do zápasu. Moc mě to 
mrzí. Škoda, ten zápas jsem mohla vyhrát.“ A co 
říkal jejímu výkonu nehrající kapitán Petr Pála? 
„Petra neskutečně dobře začala. Opravdu mě 
překvapila, jak hrála. Té šance se však zalek-
la a zaplatila za to svoji daň. Věřím, že téhle  
zkušenosti dokáže využít v dalších zápasech.“

Ve druhém duelu šla Vaidišová razantně za vy-
rovnáním, o fedcupový bod však musela hod-
ně bojovat, Rybáriková jí nedala nic zadarmo. 
„Bylo to těžší, než jsem čekala,“ říkala po zápase 
naše jednička.

Ani ve druhé fedcupové dvouhře se Petra Cet-
kovská neprosadila. Snažila se, přece jen však 
na ní byla znát psychická rána z úvodního zá-
pasu. Rybáriková byla nad její síly. „Dělala jsem 
vše, co jsem mohla, hodně jsem chtěla napravit 
sobotní porážku s Cibulkovou. Měla spoustu šan-
cí, jak se vrátit do zápasu a vyhrát jej, ale bohu-
žel jsem je nevyužila.“ Určitě pevně věří, že v bu-
doucnu ještě fedcupovou šanci dostane. „Bylo 
pro mě dobré, že jsem se mohla týden připravo-
vat s Nicole a Lucií. Hrála jsem doma před toli-
ka diváky, kteří mi fandili, což není jednoduché 
a já věřím, že mi to do budoucna hodně dá.“ 
Přemohla Petru týmová odpovědnost? Svazo-
vala ji nervozita? „Na turnajích hraji jen sama za 
sebe. Tady jsem najednou cítila zodpovědnost  
k holkám, za výsledek celého týmu, za to, že  
hraji za Českou republiku. O to bylo pro mě 
všechno složitější.“ Co bylo pro oba zápasy Pe-
try Cetkovské společné? Nevyužila šance, kte-
ré jí vývoj zápasu nabízel. Jak srovnávala oba 
zápasy? „Byly těžké. V sobotu jsem přestala za 
stavu 5:2 hrát. V neděli jsem se z toho poučila,  
i za nepříznivého stavu jsem to nevzdávala,  
snažila jsem se s tím stále něco udělat. Bylo tam 
více možností, jak zápas otočit.“ A co si z fed-
cupové premiéry odnáší? „Nejraději bych na 
všechno zapomněla, musím jít dál. V každém 
případě si myslím, že mě tato zkušenost posílí.“

O osudu fedcupového zápasu nakonec roz-
hodla závěrečná čtyřhra, kapitán Pála šťastně 
ukázal na Vaidišovou a spojil dokonalou deb-
lovou zkušenost Peschkeové s vynikající podá-
ním a důrazem od zadní lajny české jedničky. 
„Tu myšlenku jsem měl v sobě, v sobotu jsme se  
o tom radili s Davidem Kotyzou. Rozhodlo to, 
že Nicole byla už zvyklá na povrch, na světla. 
Řekla, že to záleží na nás. Po tom, co předvedla  
v singlu, jsem neměl žádné pochybnosti,“ říkal  
v Brně Pála. „S Květou se hraje super, je to  
jedna z nejlepších deblistek na světě. Ona byla 
hlavní aktérkou, já jen plnila, co mi bylo řeče-
no,“ říkala Nicole Vaidišová, největší hvězda 

brněnského fedcupového duelu. 

„To prohlášení je 
čerstvé, není to pro 
nás dobrá zpráva, 
ale rozhodnutí 
Nicole v plném
rozsahu 
respektujeme. 
Musíme se nyní 
koncentrovat na to, 
abychom vytvořili co 
nejlepší tým, který by 
mohl v Izraeli uspět. 
Chci věřit tomu, 
že v budoucnu 
budeme hrát 
v nejsilnějším 
složení...“ 
Ivo Kaderka poté, 
co Nicole 
Vaidišová oznámila, 
že se vzdává 
fedcupové 
reprezentace 

ČR – Slovensko 
3:2, Brno, 2. – 3. 2., 

I. kolo Světové skupiny II. 

Cetkovská –  Cibulková 

5:7, 3:6, Vaidišová – Rybá-

riková 7:5, 6:4, Vaidišová 

– Cibulková 3:6, 6:3, 6:1, 

Cetkovská – Rybáriková 

4:6, 3:6, Peschkeová, 

Vaidišová – Cibulková, 

Husárová 6:1, 2:6, 6:4.

Petra Cetkovská 

(TK AGROFERT Prostějov), 8. 2. 1985, 
nejlepší umístění na WTA 96. (18. 2. 
2008), mistryně Evropy do 14 let v roce 
1999, mistryně světa v družstvech do 
14 a 16 let. Nejlepší světová deblistka 
mezi juniorkami, v roce 2001 vyhrála 
dva grandslamové turnaje – Australi-
an Open se Strýcovou a Roland Gar-
ros s Voráčovou. Ve Fed Cupu měla 
premiéru v roce 2001 v Madridu,  
v zápase proti Francii za rozhodnu-
tého stavu prohrála spolu s Alenou 
Vaškovou s párem Tauziatová, Testu-
dová 3:6, 2:6, o rok později v Přerově 
v duelu proti Kanadě také nastoupila 
ve čtyřhře – s Barborou Strýcovou vy-
hrála nad dvojicí Pelletierová, Web-
bová 6:2, 6:3. Žije a trénuje v Paříži, 
chtěla by být jednou mezi dvaceti 
nejlepšími na světě. „Vím, že to bude 
strašně těžké, ale chci se o to pokusit.“  
V Brně sehrála proti Slovensku své  
první fedcupové dvouhry.
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člen

 Nejvýznamnější český dodavatel potrubních systémů pro energetiku
 Jediný český dodavatel potrubí primárních okruhů jaderných elektráren
 Dodávky kompletních potrubních systémů zahrnujících projekt, výrobu, montáž a uvedení
díla do provozu
 Výroba kusových potrubních dílů
 Dodávky dle ISO, ČSN, EN, DIN, ASME, GOST, API
 55 let zkušeností s dodávkami do energetiky – dodáno spojovací potrubí pro více než 300
elektrárenských bloků do více než 20 zemí celého světa

Modřanská potrubní, a.s.

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

Albánie: Fieri, Alžírsko: 
Skikda, Argentina: Lujan 

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

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

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

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

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

ModPot Inzerat 210x297 05.ai   15.5.2007   12:10:09
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VK PROSTĚJOV

Vyhráli jsme Český pohár!
Čtyřletá nadvláda pražského Olympu končí, Český pohár patří 
týmu VK Prostějov! PVK Olymp Praha získal tuto prestižní trofej už 
šestnáctkrát, ve finále však zcela jednoznačně kraloval náš tým. 
„Zisk Českého poháru je v historii prostějovského volejbalu sa-
mozřejmě největším úspěchem a určitě uděláme všechno pro to, 
abychom byli co nejúspěšnější i v extralize,“ konstatoval po vítěz-
ném finále předseda Správní rady VK Prostějov Mgr. Petr Chytil. 

Český pohár patří extraligovém týmu VK Prostějov!
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Management VK Prostějov slavil i organizá-
torský úspěch, hned v první sezoně své exis-
tence získali Prostějovští pořadatelství jedné 
z nejvýznamnějších volejbalových akcí –  
Finálového dne Českého poháru 2007/2008. 
V jeho rámci se na palubovce prostějovské-
ho Sportcentra DDM uskutečnilo finále ČP 
mužů a žen. V národní volejbalové historii 
se závěrečné zápasy pohárové soutěže ČR  
v mužské i ženské kategorii ještě nikdy ne-
hrály v jediný den na jednom místě! „Právě 
diváckou kulisu i celkovou atmosféru akce 
nejvíce ocenil prezident Českého volejba-
lového svazu Antonín Lébl, který nás zahrnul 
superlativy i co se týče výborné organizace 
celého podniku,“ přidával šéf prostějovské-
ho volejbalu Petr Chytil.

„Všechny moc toužíme Český pohár získat, 
zvednout nad hlavu tu trofej v domácím pro-
středí je velice lákavé. Svůj cíl v téhle soutěži 
jsme sice postupem do finále už splnily, ale 
zůstat těsně pod vrcholem pochopitelně ne-
chceme. Vítězstvím naopak můžeme ukázat, 
že uplynulý půlrok společné práce k něčemu 
vedl. A triumfem současně můžeme poděko-
vat vedení klubu za perfektní podmínky, jež 

nám vytváří,“ říkala Táňa Krempaská před 
finálovým zápasem, navíc měla i osobní 
důvod... „Ještě nikdy jsem národní pohár  
nevyhrála – ani jako hráčka, ani jako trenér-
ka. Snad to tentokrát vyjde.“

Nejlepším výkonem v dosavadním průběhu 
sezony ovládly volejbalistky VK Prostějov finá-
lový zápas Českého poháru. Jen v prvním  
setu mohly cítit hráčky pražského Olympu 
šanci, pak už bylo vše v režii VK Prostějov. 
„Gratuluji Prostějovu k vítězství v Českém po-
háru, který vyhrál naprosto zaslouženě. Nám 
se finálový zápas zcela nevydařil, jediným 
světlým okamžikem z naší strany byla pasáž 
od stavu 5:0 do 12:14 v úvodním setu. Sérií 
následných chyb se bohužel celá naše hra 
zhroutila a od toho okamžiku existoval na  
hřišti jediný tým – ten prostějovský,“ uznale 
hodnotil po zápase kouč Olympu Stanislav 
Mitač. A naše Táňa Krempaská? „Holkám  
k úspěchu moc gratuluji. Předvedly svůj nej-
lepší výkon v sezoně, a to po všech strán-
kách: herním nasazením, bojovností, plněním 
taktických pokynů i celkovým volejbalovým 
pojetím. Působili jsme dnes jako opravdu silný 
kolektiv evropské úrovně.“ 

Jak se dívá na dosavadní působení VK Pro-
stějov v českém volejbale Petr Chytil? „Spor-
tovní hlediska bych nechtěl příliš podrobně 
rozebírat, protože na to jsme si najali skutečné 
odborníky a předpokládáme, že tihle profe-
sionálové dělají svou práci na maximum. Po 
stránce samotného projektu mohu za TK PLUS 
říci, že jsme do českého ženského volejbalu 
určitě vnesli něco navíc, co v něm dosud ne-
figurovalo. Soupeři a nyní ve spojitosti s finále 
Českého poháru i představitelé ČVS byli vět-
šinou překvapeni organizační úrovní našich 
domácích utkání, při nichž jsme udělali vý-
borný tah s navázáním spolupráce s Taneční  

školou Hubený. Vystoupení jejích mladých 
členů zápasům dodává atmosféru atraktiv-
ní show, jež vhodně zapadá do krásného 
prostředí moderně zrekonstruované haly 
Sportcentra DDM, která je jednou z nejhez-
čích stánků pro halové kolektivní sporty v ČR. 
Velice dobře je na tom VK rovněž z pohledu 
celkového zajištění týmu jak po ekonomické 
stránce, tak co se týče zázemí i podmínek 
k provozování sportu. Aktuálně tedy jako 
agentura těžko můžeme dělat víc s tím, že 
do budoucna pochopitelně existuje prostor 
k dalšímu pozvednutí úrovně v souvislosti  
s evropskými poháry,“ dodává šéf prostějov-
ského volejbalu. „Rád bych také poděkoval 
všem hráčkám, celému realizačnímu týmu, 
hlavní trenérce Táně Krempaské, jejímu asi-
stentovi Pavlu Galíčkovi, statistikovi Martinu 
Hájkovi, doktorovi Pavlovi Navrátilovi a masé-
rovi Janu Müllerovi. Ocenění patří manažerce 
Monice Medkové i sportovnímu řediteli Pete-
ru Gogovi. Současně patří naše díky obchod-
ním partnerům klubu za jejich pomoc stejně 
jako všem obětavým lidem starajícím se  
o volejbalovou mládež, na níž nám velice 
záleží. A na závěr chci ještě jednou podě-
kovat také všem příznivcům našeho oddílu  

za jejich podporu, díky níž máme nejlepší  
fandy v republice.“

Určitě musí být s dosavadní prostějovskou 
volejbalovou cestou spokojený i hlavní part-
ner nového projektu společnost Modřanská  
potrubní. „Rádi jsme využili nabídku marketin-
kové společnosti TK PLUS na úzkou spoluprá-
ci v oblasti volejbalu. Smlouvu o spolupráci 
jsme podepsali na tři roky a naším přáním je, 
aby tým během tohoto období získal titul mi-
stryň ČR,“ konstatoval před sezónou předse-
da představenstva společnosti Modřanská 
potrubní Tomáš Medek. Dočká se už letos? 
První velký volejbalový titul už VK Prostějov 
má...

Všechny moc toužíme Český pohár získat, zvednout nad 
hlavu tu trofej v domácím prostředí je velice lákavé.

Vítězná cesta Českým pohárem

1. kolo:  

31.10. 2007,  VK Prostějov – PVK 
Precheza Přerov  3:0 (13, 17, 18),  

čtvrtfinále:

4. 12. 2007, VK Prostějov – VK Královo 
Pole Brno  3:0 (17, 18, 22), 19. 12.2007, 
VK Královo Pole Brno – VK Prostějov  
3:2 (-19, -20, 18, 21, 12) 

semifinále: 

10. 1. 2008, VK Prostějov –  SK UP Olo-
mouc  3:0 (22, 14, 25), 31. 1. 2008, SK 
UP Olomouc – VK Prostějov 1:3 (-16, 23, 
-20, -21) 

finále: 

Prostějov, 11. 2. 2008,  VK Prostějov 
– PVK Olymp Praha 3:0 (20, 15, 13).

„Naše agentura TK PLUS 
se netají filozofií – 
dělat vše na maximum. 
To samozřejmě platí 
i pro všechny sporty, 
za kterými stojíme – 
včetně volejbalu. Jsme 
sice nováčkem, ale po 
vítězství v základní části 
se nesmíme bát hovořit 
o možnosti třeba i vyhrát 
extraligový titul. Pro 
tento cíl budeme dělat 
maximum. Nemusí se to 
samozřejmě povést, 
volejbal je týmový 
sport a roli v něm hraje 
spousta různých faktorů, 
z nichž některé nelze 
ovlivnit.“
Petr Chytil, jednatel TK 
PLUS 
a předseda Správní 
rady VK Prostějov 

Jednatel TK PLUS a šéf prostějovského volejbalu Petr 
Chytil a libero VK Prostějov Michaela Fraňková

Viviane Soares blahopřeje Tomáš 
Medek, předseda představenstva a ge-
nerální ředitel Modřanská potrubní, a.s., 

místopředseda Správní rady VK Prostějov 
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CENY 
ZA KULTURU

KULTURNÍPOČIN

Jednatel TK PLUS Miroslav Černošek předával Cenu za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot za projekt „100 let Národního domu 
v Prostějově“, ocenění přebíral  starosta města Prostějov Jan Tesař a ředitelka Městského divadla v Prostějově Alena Spurná
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Co říkal hejtman Kosatík před slavnostním ve-
čerem? „I v letoším roce měla široká veřejnost 
možnost ovlivnit udílení jednotlivých cen. Svůj 
návrh mohl podat prakticky každý. Ohlas, se  
kterým se výzva na podávání návrhů setkala, 
svědčí o tom, že kultura tvoří významnou složku  
života kraje. Na první pohled by se mohlo zdát,  
že k ocenění byly navrženy velmi rozdílné osob-
nosti a aktivity. Skutečně ve dlouhém soupisu 
obdržených návrhů jsme mohli najít  např. vel-
ké, dnes již tradiční přehlídky a festivaly různých 
druhů umělecké činnosti, profesionální a ne-
profesionální umělce, organizátory kulturního 
dění. Nechybí osobnosti působící po celý život 
v našem kraji, vedle osobností, které naopak 
z různých důvodů žijí a tvoří v cizině, ale nikdy 
nezapomněly na místa, kde se narodily. No-
minovány byly rovněž aktivity usilující o to, aby 
zůstaly v současném světě zachovány různé  
formy kulturního dědictví nebo ty, které nám  
přibližují významné postavy a místa našeho  
regionu,“ konstatoval hejtman Olomouckého 
kraje Ivan Kosatík. Navrhovateli kandidátů na 
Ceny Olomouckého kraje byli stejně jako loni 
zástupci kulturních a vzdělávacích institucí,  
profesních organizací a médií i občané Olo-
mouckého kraje. 

 „Vždycky jsem kladl důraz na akce, které zvidi-
telňují a propagují kraj ve kterém žiji, stejně jako 
má rodina a kamarádi. Olomoucký kraj společ-
ně s městem Prostějov, to je mé ohromné zázemí, 
kterému chci věnovat co nejvíce své energie.
A to, že vedle oceňování sportovců stojíme za 
dnes už prestižní anketou Ceny Olomouckého 
kraje za kulturu, kterou navíc moderuje Marek 
Eben, tak je to jen potvrzením toho, že i této ob-
lasti dáváme velkou vážnost,“ dodával Miroslav 
Černošek.

Do Dvorany slávy vstoupil a Cenu za celoživotní 
přínos v oblasti kultury převzal z rukou hejtma-
na heraldik Jiří Louda, významný představitel 
zahraničního odboje na západní frontě, tvůrce 
českého státního znaku, prezidentské standar-
dy, autor více než 150 městských a obecních 
znaků a praporů nejen na Olomoucku, ale  
v celé České republice. Osobností roku v ob-
lasti kultury se stala sochařka Lea Vivot, „Posla-
la omluvný mail, není na tom právě zdravotně 
dobře a dlouhý let z Mexika, kde v zimě žije, 
by jí neudělal dobře,“ řekl člen krajské kulturní  
komise Oldřich Svozil, který přečetl i její pozdrav: 
„Jsem dojatá, že na mě má rodná Morava ne-
zapomněla. Přestože můj domov je tam, kde 
momentálně tvořím, ať v Kanadě nebo New 
Yorku či v Acapulku, vracím se jako ta vlaštov-
ka do rodného hnízda. Bude mým potěšením 

osobně vás všechny oslovit svými sochami,  
které bych ráda v brzké době v Olomouci vysta-
vila,“ napsala sochařka Lea Vivot.  

Cenu za výjimečný počin roku v oblasti hudby 
získali organizátoři Československého jazzové-
ho festivalu v Přerově, za výtvarné umění byla 
oceněna – fontána „Pramen živé vody sv. Jana 
Sarkandra“ v Olomouci. Olga Kaštická-Zimmer-
manová, herečka Divadla v Šumperku si přišla 
pro cenu v oblasti divadla, Televizní dokument 
„Josef Bryks – Ten, který přecenil českou duši“ 
získal cenu v oblasti film, rozhlas a televize, pro 
cenu za literaturu si přišli představitelé Naklada-
telství Burian a Tichák, s.r.o., za vydávání dvou-
měsíčníku Listy. Cenu za výjimečný počin roku  
v oblasti neprofesionální umělecké činnosti 
získal Festival pěveckých sborů „Svátky písní“  
a Bohumila Buriánová – výšivky hanáckých 
krojů. 

Jednatel TK PLUS Dr. Miroslav Černošek předá-
val Cenu za výjimečný počin v oblasti ochra-
ny a popularizace kulturních hodnot a byl to 
projekt „100 let Národního domu v Prostějově“, 
ocenění přebíral  starosta města Prostějov 
Ing. Jan Tesař a ředitelka Městského divadla  

v Prostějově,  Mgr. Alena Spurná. Významnou 
součástí projektu byly celoroční aktivity Měst-
ského divadla Prostějov, které od 1. 12. 2006 do 
1. 12. 2007 prostřednictvím vzdělávacích, kul-
turních a společenských akcí popularizovalo 
nejen sté výročí otevření Národního domu, ale 
i kulturu uplynulých desetiletí. Cena médií za 
přínos v oblasti kultury získala výstava fotografií 
Vladislava Galgonka s názvem „Retrospektiva 
35“ v Galerii Podkova v Olomouci.

„Před sedmi lety jsme začali vyhlašovat nejlepší 
sportovce možná i proto, že sport je o číslech 
a dobře se poměřuje, je nespočet sportovních 
anket a začít touto oblastí nám připadalo nejpři-
rozenější. Kultura si o to zákonitě řekla, protože 
navíc žijeme v kraji, který je v této oblasti hodně 
úspěšný, má velkou tradici. Hodně významných 
osobností, které se prosadily v nejrůznějších ob-
lastech kultury, prošly městem Olomouc nebo 
naším krajem a navíc je velice dobré podpo-
řit a oceňovat i místní, kteří pro rozvoj kultury 
v regionu hodně udělali,“ říkal v Moravském 
divadle hejtman Kosatík. „Přínos TK PLUS je  
i v tom, že nás přesvědčil právě o této formě,  
nepředáváme prestižní ceny v komorním 
prostředí někde v salónku, ale v Moravském  
divadle, je to akce, která pobavila pět set lidí 
v sále a patří k nejvýznamnějším událostem  
našeho kraje.“ 

POČIN
Omluva a mnoho díků, Vám Ivane Kosatíku
Úsměvné přeřeknutí noblesního moderátora Marka Ebena 
na začátku vyhlašování druhého ročníku Cen Olomouckého 
kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2007 se jako červená 
nit nesla celým slavnostním večerem. Hejtman Ivan Kosatík 
byl přejmenován na Pavla, ten říkal, že mu nevadí, když pro 
ten večer bude Ivanem Pavlem, ale co bylo nejdůležitější – od 
té chvíle se naplno v Moravském divadle v Olomouci rozjel  
příjemný a úsměvný večer a bylo předáno jedenáct cen. 

Jiří Louda, heraldik
Cena za celoživotní přínos v oblasti 

kultury

Plastika od Ley Vivot „Matka s dítětem“  
v Šumperku

Cena osobnost roku v oblasti kultury

Marek Eben s Miroslavem Černoškem 
a Bolkem Polívkou

„Že umí tenis, to 
jsem věděl. Ale 
že takhle zvládnou 
kulturu? Smekám 
svůj valašský 
klobouk!“
< Bolek Polívka >
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Ceny také předávali arcibiskup Jan Graubner, 
náměstci hejtmana Olomouckého kraje Pavel 
Horák a Pavel Sekanina, Bolek Polívka, Marie 
Rottrová, Jiří Korn i kunsthistorik prof. František 
Dvořák. Ten už před slavnostním večerem v Mo-
ravské restauraci povídal, že olomoucké divadlo 
je druhé nejstarší u nás, že v roce 1767 jedenác-
tiletý Wolfgang Amadeus Mozart v Olomouci 
zkomponoval symfonii a o tři roky později že bylo 
zřízeno stálé divadlo. František Dvořák předával 
cenu autorům dvouměsíčníku Listy a Eben už 
dopředu konstatoval, že je k nezastavení a to 
se pak také potvrdilo. Vše propojil historkami  
o svém litovelském učiteli Evženu Stoklasovi, 
který Dvořáka přivedl snad ke všem kulturním  
a společenským oborům i vědám, k Ovidiovi, 
kterého začal Dvořák přednášet v originále... 
O příjemnou atmosféru se postarali Marie Rot-
trová a skupina Neřež, stejně jako 4TET Jiřího 
Korna. 

„Olomoucký galavečer plný kultury měl noblesu, 
nádherná tradice začíná,“ říkalo se loni. Letos je 
třeba přidat – noblesní tradice pokračuje. Urči-
tě i proto Marek Eben přidal nejen jako omluvu 
za počáteční přeřeknutí – „Omluvu a mnoho 
díků – vám, Ivane Kosatíku!“

Cena za celoživotní přínos – 
Dvorana slávy: Jiří Louda.

Jiří Louda (*1920), heraldik, autor státního 
znaku České republiky a prezidentské stan-
dardy, stejně jako olomoucké arcidiecéze, 
byl mj. vojákem, francouzským legioná-
řem, parašutistou, vězněm, dělníkem a kni-
hovníkem. Zúčastnil se také bojů ve Francii 
i obrany Anglie. Jako telegrafista byl připra-
vován v rámci skupiny Bronze k výsadku 
do protektorátu v období po atentátu na 
Heydricha. Při výcviku si obnovil staré zra-
nění kolena a mise se nezúčastnil. Letadlo 
s výsadkem bylo v polovině března 1943 
sestřeleno nedaleko Mnichova. Má mno-
hé řády a vyznamenání, mj. Českosloven-
ský válečný kříž, Medaili Za zásluhy, kterou 
obdržel při příležitosti státního svátku 28. 
října 2000 od prezidenta Václava Havla.  
Z heraldického ateliéru Jiřího Loudy po-
chází i nová úprava olomouckého znaku 
s písmeny SPQO znak Olomouckého kraje, 
pro město Prostějov vytvořil prapor. První 
návrh Jiřího Loudy na státní znak pochá-
zí z roku 1968, který pak byl po rozdělení  
Československa přijat.
„Heraldika mne zaujala v Anglii, kde je snad 
už od dob Eduarda III. Vyznavače (pozn. 
anglický král Eduard III. Vyznavač, asi 1004 
– 1066). Měl jsem to štěstí, že jsem se setkal 
s Karlem knížetem Schwarzenbergem, kte-
rý mne ,,učil“. Nepovažuji se za výtvarníka, 
jen kreslím znaky,“ řekl při oslavě svých  
osmdesátin Jiří Louda.

Osobnost roku v oblasti kultury: 
Lea Vivot.

Sochařka světového významu Lea Vivot 
(původně se jmenovala Drahomíra) se 
narodila v Šumperku, v roce 1968 emigro-
vala do Kanady, kde absolvovala studia 
na Ontario College of Art a v New Yorku  
na Art Student ́s League. Od roku 1973 tvoří 
velké bronzové sochy v nadživotní velikosti 
i menší bronzové skulptury. Její díla zdobí 
například katedrálu St. Georges v Kapském 
městě, budovu Maclean Hunter Corpora-
tion v Torontu, First Québec Corporation  
v Montrealu, Fifth Avenue v New Yorku,  
nejdelší ulici světa Yonge Street v Torontu 
či Newyorské muzeum holocaustu, jsou mj.  
ve sbírkách Placida Dominga, Hillary Clin-
tonové, Alana Aldy atd. V Praze jsou plasti-
ky Ley Vivot umístěny u letiště Ruzyně, před 
hotely Intercontinental a Four Seasons 
nebo před společností SAZKA, stejně jako  
v rodném Šumperku. V roce 2003 jí bylo 
uděleno na půdě Senátu ČR ocenění 
Významná česká žena ve světě. „Bronz je 
krásný materiál, ale dá se i zneužít. Z koně, 
kterého vytvořil Leonardo da Vinci, byly  
svého času odlity kulky, které pak braly 
lidem životy. Tvorba je otázkou svědomí,“ 
prohlásila Lea Vivot v jednom z rozhovorů.

Má heraldik Jiří 
Louda představu, 
kolik znaků za svůj 
život vytvořil?
„Tuhle otázku už mi 
kdysi položil můj syn. 
A já mu odpověděl: 
Je to stejné, jako by 
ses mě zeptal, kolik 
je na nebi hvězd.“

Ceny Olomouckého kraje za přínos 
v oblasti kultury za rok 2007

Cena za celoživotní přínos – Dvorana 
slávy: Jiří Louda, heraldik, 
Cena za výjimečný počin roku v oblasti 
profesionálního umění – hudba: 
Československý jazzový festival Přerov, 
Cena za výjimečný počin roku v oblasti 
profesionálního umění – výtvarné umění: 
Fontána „ Pramen živé vody sv. Jana 
Sarkandra“ v Olomouci, 
Cena za výjimečný počin roku v oblasti 
profesionálního umění – divadlo: Olga 
Kaštická-Zimmermanová, herečka 
Divadla Šumperk, 
Cena za výjimečný počin roku v oblasti 
profesionálního umění – film, rozhlas 
a televize: Televizní dokument „Josef Bryks 
– Ten, který přecenil českou duši“, 
Cena za výjimečný počin roku v oblasti 
profesionálního umění – oblast literatury: 
Nakladatelství Burian a Tichák, s.r.o., za 
vydávání dvouměsíčníku Listy, 
Cena za výjimečný počin roku v oblasti 
neprofesionální umělecké činnosti: Festi-
val pěveckých sborů „Svátky písní“ a Bohu-
mila Buriánová – výšivky hanáckých krojů, 
Cena za výjimečný počin v oblasti ochra-
ny a popularizace kulturních hodnot: Re-
alizace projektu „100 let Národního domu 
v Prostějově“ (rekonstrukce, oslavy, vydání 
publikace), 
Cena médií za přínos v oblasti kultury: Vý-
stava fotografií Vladislava Galgonka s ná-
zvem „Retrospektiva 35“ v Galerii Podkova 
v Olomouci,
Cena osobnost roku v oblasti kultury: Lea 
Vivot, sochařka. 

Marie Rottrová, Tomáš Bím a prof. 
František Dvořák, 4TET Jiřího Korna  
a Marek Eben s Ivanem Kosatíkem  
a Pavlem Horákem
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SPORTOVEC OLOMOUCKÉHO
KRAJE

Tomáš Berdych 
potřetí
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„Jsme rádi, že si anketa získala pevné mís-
to ve sportovním kalendáři a za uplynulé 
roky dostatečně vešla do povědomí nejen 
sportovní veřejnosti, má hodnotu jak mezi 
sportovci, tak i mezi fanoušky,“ konstatoval 
náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pa-
vel Sekanina. „S vyhlašováním jsme se letos 
vrátili zpět do krajského města, kde se konal  
premiérový ročník.“ 

„Naše společná anketa je velice úspěšná, 
má již tradici a nepochybně si za šest let 
svého konání získala své jméno. Potvrzuje, 
že se v našem regionu rodí dobří sportovci  
a dělá se kvalitní sport. Byli jsme vůbec prv-
ním krajem v zemi, který začal oceňovat spor-
tovní osobnosti a celebrity, což se následně 
přeneslo i do dalších koutů naší republiky,“ 
říkal před slavnostním vyhlášením v Morav-
ském divadle v Olomouci Petr Chytil, jednatel  
marketingové společnosti TK PLUS. 

V dosavadních sedmi ročnících si prestižní 
titul nejlepšího sportovce kraje odnesli vždy 
zástupci Prostějova, navíc to byli pokaž-
dé sportovci, za kterými stála agentura TK 

PLUS. Třikrát se z prvenství radoval Jiří Novák, 
jednou zvítězila bikrosařka Jana Horáková  
a v posledních třech letech neměl konkuren-
ci Tomáš Berdych. O poslání a cílech agen-
tury hovořil na jevišti Moravského divadla  
v Olomouci jednatel TK PLUS Miroslav Čer-
nošek, který spolu s prezidentem českého 
tenisu Ivo Kaderkou ocenil nejlepší týmy Olo-
mouckého kraje: „Za šestnáct let se nám 
podařilo uspořádat kvalitní sportovní akce  
a nabídnout divákům co nejatraktivnější spor-
tovní podívanou. Snažíme se vychovat co 
nejvíce talentů pro český sport a věříme, že  
s projekty TK PLUS jsou spokojeni i naši obchod-
ní partneři. Vážíme si dokonalé spolupráce  
s Olomouckým krajem a městem Prostějov, trvá 
už několik let a za tu dobu jsme společně při-
pravili v našem regionu hodně dobrých akcí,“ 
konstatoval Miroslav Černošek. 

Nejlepším trenérem se podruhé stal Ber-
dychův kouč a nehrající kapitán daviscupo-
vého týmu Jaroslav Navrátil. Jak si užívá tahle 
ocenění? „Když jsem hrával, tak takové anke-
ty nebyly.  Takže si je více užívám jako trenér  

a uspět mezi takovými trenérskými celebrita-
mi, které působí v Olomouckém kraji, má svou 
výraznou hodnotu. Co mohlo rozhodnout  
o mém prvenství? Vítězství v daviscupové 
baráži nad Švýcarskem, celoroční úspěchy 
Tomáše Berdycha a samozřejmě zisk extrali-
gového titulu s TK AGROFERT Prostějov, vrátil 
se po pěti letech na domácí dvorce!“ Vy-
hlášení ankety se konalo – stejně jako loni 
– v daviscupovém týdnu a Berdych spolu  
s Navrátilem přijeli na slavnostní ceremoniál 
opět z Ostravy.  V juniorské kategorii zvítězil 
orientační běžec Vojtěch Král, mezi týmy pak 
fotbaloví dorostenci SK Sigma. Za objev roku 
byl vyhlášen šestnáctiletý motokárový jezdec 
Tomáš Pivoda z Přerova. Cenu Olomouc-
kého kraje převzal za brankáře Ivo Viktora 
jeho kamarád z reprezentačního týmu Anto-
nín Panenka, Viktor reprezentoval český fot-
bal na prezentační akci v zahraničí.  Rodák  
z Křelova u Olomouce Ivo Viktor začínal jako 
čtrnáctiletý ve Spartaku Šternberk. V roce 
1960 přestoupil do Železáren Prostějov, o rok 
později do RH Brno, který byl v následujícím 

roce sloučen se Spartakem ZJŠ Brno. Od roku 
1963 až do ukončení kariéry v roce 1977 půso-
bil v Dukle Praha. Celkem odehrál Ivo Viktor 
316 prvoligových utkání. V roce 1966 popr-
vé startoval za československý národní tým  
v přátelském zápase proti Anglii ve Wembley 
(0:0). V reprezentačním dresu ČSSR odehrál 
v období let 1966-1977 63 mezistátních zápa-
sů, z toho 17 ve funkci kapitána mužstva. Byl 
brankářem týmu mistrů Evropy z roku 1976  
v Bělehradě, tam byl zvolen nejlepším bran-
kářem a ve stejném roce byl v anketě Fotba-
lista Evropy třetí. Hrál na mistrovství světa 1970, 
s týmem Dukly získal Ivo Viktor v letech 1964 
a 1966 ligový titul a třikrát Československý  
pohár. Ivo Viktor byl pětkrát zvolen českosloven-
ským Fotbalistou roku. 

Mezi handicapovanými sportovci byli oce-
něni cyklista František Kocourek a atletka  
Tereza Wagnerová, ocenil je jednatel TK PLUS 
Petr Chytil, stejně jako předal charitativní šek na 
podporu handicapovaných sportovců zástup-
cům Ústavu sociální péče Klíč z Olomouce.

Trofej za vítězství v anketě Sportovec Olomouckého kraje převzal Tomáš Ber-

dych z rukou hejtmana Olomouckého kraje Ivana Kosatíka. Člen TK AGROFERT 

Prostějov zvítězil v anketě potřetí a blahopřál mu i historicky první vítěz Ceny 

Olomouckého kraje lyžařský akrobat Aleš Valenta. „Tato krásná skleněná plas-

tika je určitě v dobrých rukou,“ řekl mj. velký sportovní nadšenec Ivan Kosatík. 

A Berdych? „Mám radost z každého vyhraného zápasu a pochopitelně potěší  

i takové vítězství. Je to ocenění za celou moji sezónu, za moji tréninkovou  

dřinu, přípravu a hlavně za výsledky. Navíc toto vítězství je názorem lidí, kteří 

sport pozorně sledují. Jsem spokojený a doufám, že takových ocenění budu 

během své tenisové kariéry dostávat ještě daleko víc.“ Nejúspěšnějším týmem 

se staly házenkářky DHK Zora Olomouc. O pořadí rozhodlo hlasování zástupců 

sportovních svazů, starostů,  zástupců kraje a novinářů. Olomoucký kraj pořádal 

prestižní anketu ve spolupráci s marketingovou agenturou TK PLUS už posedmé.  

Mezi handicapovanými sportovci se 
nejlépe umístil cyklista SKC Prostějov 

František Kocourek, na snímku s jedna-
telem TK PLUS Petrem Chytilem 

Tomáš Berdych vyhrál anketu potřetí

„Za šestnáct let se nám podařilo uspořádat kvalitní sportov-
ní akce a nabídnout divákům co nejatraktivnější podívanou,“ 
konstatoval Miroslav Černošek. 
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„Vyhodnocení bylo již tradičně provedeno na 
základě hlasování hodnotící komise, kterou vy-
tvořili členové Komise mládeže a tělovýchovy 
Olomouckého kraje, předsedové Okresních 
sdružení ČSTV, sportovní novináři a zástupci 
sponzorů,“ zopakoval každoročně známou  
skutečnost manažer TK PLUS Petr Fridrich.  
„Hlavním kritériem pro účast sportovce v anke-
tě přitom byl výkon dosažený v uplynulém roce  
a příslušnost ke klubu registrovaném v Olo-
mouckém kraji,“ doplnil Fridrich s tím, že ceny  
handicapovaným sportovcům byly určeny po 
dohodě s katedrou UP Palackého v Olomouci, 
o dalších dvou oceněních pak rozhodli sami  
organizátoři. „Již tradičně to byla Cena Olo-
mouckého kraje, místo Čestné ceny jsme však 
letos vyhlašovali již zmíněný Objev roku,“ dodal 
Petr Fridrich. Všem oceněným byly na galave-
čeru v olomouckém divadle předány plakety 
se znakem Olomouckého kraje a nápisem 
„Sportovec Olomouckého kraje 2007“. Designé-
rem zajímavé ceny je Radek Váňa. 

Nejlepší sportovci Olomouckého kraje se  
v příštím roce budou vyhlašovat v Šumperku, 
dál pokračuje střídání okresních pořadatel-
ských měst. „Letošní ročník jen potvrdil, jaké 
výsostné postavení má v našem kraji sport  
a s pořádáním ankety proto pochopitelně po-
čítáme i do budoucna. Spojení Olomouckého 
kraje s agenturou TK PLUS je také příkladné  
a tak se určitě v blízké budoucnosti nebude 
nic měnit,“ konstatoval v Olomouci náměstek 
hejtmana Pavel Sekanina. 

Vyhlášení ankety Sportovec Olomouckého 
kraje mělo jako každoročně příjemnou atmo-
sféru, zasloužil se o ní opět Petr Salava, který 
moderoval všechny předchozí ročníky, bohatý 
doprovodný program zajistily hudební skupiny 
Rangers band, navazuje na tradici oblíbených 
Plavců a PB Band se zpěvákem a šéfem kapely 
Petrem Bendem. Nápaditá a dokonalá prezen-
tace sponzorů jen dokládala, že jsou na této 
akci vidět nejen velké firmy, ale i ty z regionu.  
A to je dobře... Konečně, připomenul to i jedna-
tel TK PLUS Petr Chytil. „Rád bych ocenil vstříc-
nost obchodních partnerů, zejména Modřan-
ská potrubní, GEMO, ČEZ, Veolia Voda, MICOS, 
bez jejichž pomoci by tato akce neměla kvalitu 
a věhlas. Rád bych poděkoval i všem dalším 
partnerům, kteří se na naší společné anketě 
podíleli. Za jejím úspěchem stojí také velice kva-
litní spolupráce s komisí mládeže a tělovýchovy  
Olomouckého kraje.“

Olomoucký kraj byl v naší republice první, 
který začal s oceňováním sportovců, druhým 
rokem oceňuje i ty, kteří proslavili region v kul-
tuře. „Mnohdy je nám připomínáno, že náš kraj 
v ekonomických ukazatelích není v popředí, 
není mezi nejlepšími, ale rád bych řekl, že život-
ní úroveň je u nás určitě stejná jako v ostatních 
regionech České republiky a to, že jsme byli  
s našimi anketami první, že vyzdvihujeme  
a oceňujeme ty nejúspěšnější, tak že to lidi ur-
čitě nějakým způsobem motivuje a někdy se 
nám to vrátí,“ říká hejtman Ivan Kosatík. „Člověk  
v politice sklidí nějaký úspěch, někdo mu občas 
poděkuje, ale není to moc často. Důležité však 
je, že to zůstane v něm, že si sám pro sebe řekne 
– ano, tohle se mi podařilo, byl jsem u začátku 
téhle dobré věci, která slouží lidem a ti z ní mají 
radost a prospěch. A tenhle pocit vám prostě 
nikdo nevezme...“

 

7. ročník ankety Sportovec 
Olomouckého kraje 2007
Nejlepší senior: 

1. Tomáš Berdych (tenis, Prostějov), 

2. Tomáš Slovák (kanoistika, Olomouc), 

3. Ladislav Hanák (autokros, Přerov). 

Nejlepší seniorské družstvo: 

DHK Zora Olomouc (házená, ženy). 

Nejlepší junior: 

Vojtěch Král (orientační běh, Šumperk). 

Nejlepší juniorské družstvo: 

SK Sigma Olomouc U 19 (fotbal). 

Nejlepší trenér: 

Jaroslav Navrátil (tenis, Prostějov). 

Handicapovaní sportovci: 

František Kocourek (cyklistika, Olomouc) 
a Tereza Wagnerová (atletika, Olomouc). 
Ústav sociální péče Klíč Olomouc.

Cena Olomouckého kraje: 

Ivo Viktor. 

Objev roku: 

Tomáš Pivoda (karting - motokáry, 
Přerov). 

Cena posluchačů FAJN RADIO HITY  
a RADIO APOLLO: 

Tomáš Berdych

Z dobré spolupráce s Olomouckým 
krajem vznikla před sedmi lety an-
keta Nejlepší sportovec Olomouc-
kého kraje, naše agentura TK PLUS 
je od počátku generálním partne-
rem této akce a máme radost, že se  
z vyhodnocování nejlepších sportov-
ců, trenérů a kolektivů stala velice 
prospěšná tradice. Stále znatelněji 
kolem sebe vnímáme postupující 
globalizaci a o to více nesmíme za-
pomínat na své kořeny, tradice regi-
onu, jeho rozvoj a prestiž. Především 
k posílení těchto pocitů směřuje 
naše společná anketa. Jsou chvíle, 
kdy prostě musíme mít na sobě je-
den společný Olomoucký dres. 

< Petr Chytil >

Držitelé Ceny Olomouckého kraje

2001 Aleš Valenta, akrobatické 
lyžování

2002 Karel Brückner, fotbal

2003 Jiří Dopita, hokej. 

2004 Oldřich Machač, hokej

2005 Michal Klasa, cyklistika 

2006 Robert Změlík, atletika

2007 Ivo Viktor, fotbal

Hejtman Olomouckého kraje Ivan 
Kosatík a olympijský šampión Aleš  
Valenta předali také cenu za třetí 
místo v anketě autokrosaři Ladislavu 
Hanákovi
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Město Prostějov je součástí Olomouckého kraje. Leží v severní 
části Hornomoravského úvalu, na úpatí Prostějovské pahorkati-
ny, ve východní části České republiky. Ze západní strany se zvedá 
Drahanská vrchovina. Město leží v nížině s malými výškovými roz-
díly. Nejnižší a nejvyšší body jsou v nadmořské výšce 212 a 262 
metrů.

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

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

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

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

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

radnice orloj prostějovské radnice

prostějovské náměstí v roce 1914

schodiště radnice obřadní síň

Národní dům

CP 2006 MONTAZ kontrast.indd   14 24.10.2006   16:01:49
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SPORTOVEC 

MĚSTA
PROSTĚJOV

Dvě nové 
ceny

Ocenění Nejlepšího týmu roku, kouč Prostějovských Orlů Miroslav Marko, kapitán týmu Rahsaan Ames a místostarosta Prostějova Miroslav Pišťák 
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V polovině února večer proběhlo v prostějovském hotelu Tennis Club slav-

nostní vyhlášení ankety Sportovec města Prostějova za rok 2007. Anke-

tu pořádá Komise pro mládež a tělovýchovu při Radě města Prostějova 

ve spolupráci s TK PLUS a za tři roky svého trvání si získala nepřehlédnutel-

nou prestiž. Výsledky prostějovského hlasování potvrdilo zcela jasně Ber-

dychovo kralování. Symbolicky na závěr slavnostního vyhlášení byli do 

před rokem otevřené Síně slávy prostějovského sportu uvedeni tři noví 

členové: cyklistický mistr světa Vladimír Vačkář, národní rekordman ČR 

v lukostřelbě Antonín Přikryl a světový šampion parašutismu Ivan Hoššo.

Slavnostního večera se zúčastnili mj. prostě-
jovský starosta Jan Tesař, který převzal nad 
anketou záštitu, přišli všichni místostarostové, 
poslanec Parlamentu ČR Radim Fiala, jednu 
z cen předával také náměstek olomoucké-
ho hejtmana Pavel Sekanina. 

Nejlepšího sportovce města Prostějova za 
rok 2007 vyhlásil starosta Jan Tesař. Za Tomá-
še Berdycha převzal cenu loňský Talent roku  
a současná naděje prostějovského tenisu 
Dušan Lojda. Co říkal anketě předseda Komi-
se pro mládež a tělovýchovu a radní Michal 
Müller? „Úspěšní sportovci dělají našemu 
městu po celém světě velmi dobrou rekla-
mu a tak se jim snažíme nějakým způsobem 
poděkovat. Také letos jsme vyhlašovali vítěze 
tradičních kategorií. K tomu ale přibyly dvě 
novinky, konkrétně Sportovní čin roku a udě-
lení Ceny komise pro mládež a tělovýchovu 
za založení sportovních tříd na Gymnáziu Jiří-
ho Wolkera. Snažíme se, aby každý ročník byl 
obohacen něčím novým, což se nám letos, 
myslím, docela povedlo. Už teď přemýšlíme 
o dalších překvapeních pro příští rok. Co to 
bude, pochopitelně zatím neprozradím.“ 

Očekávaným vítězem hlavní kategorie se 
stal Tomáš Berdych, na druhém místě skon-
čila bikrosařka Jana Horáková, třetí místo ob-
sadil parašutista Dukly Prostějov Jindřich Ved-
moch. Co říkala svému umístění bikrosařka 
Jana Horáková, která také využívá podpory 
agentury TK PLUS? „O tom, že nakonec skon-
čím takhle vysoko jsem vůbec nepřemýšlela. 
Já jsem hlavně ráda, že jsem se vůbec mezi 
vyhlášené dostala. Vítězný Tomáš Berdych je 
špičkový sportovec v hodně nabitém spor-
tovním odvětví. Jako rivala ho vůbec nepo-
važuji. Mým letošním sportovním cílem je no-
minace na olympijské hry do Pekingu. Pokud 
se mi tam podaří dostat, tak budu mít velké 
cíle. Chtěla bych se samozřejmě probojovat 
do finále a pokud všechno dobře půjde, tak 
není nereálná ani medaile.“

Cena Sportovní tým roku patří basketba-
listům BK Prostějov, mládežnické katego-
rie ovládly tenisové naděje TK Agrofert 
Prostějov, v jednotlivcích Michal Konečný  
a tým mladých tenistů. Letošní ročník anke-
ty pak představil také jednu premiéru, tou 

bylo ocenění Sportovní čin roku, při jejím 
vyhlášení se zatleskalo volejbalistkám VK 
Prostějov a také agentuře TK PLUS za přive-
dení špičkového týmového sportu žen do 
města. Svou cenu letos udělila také Komise 
pro mládež a tělovýchovu města Prostějov  
a patří Gymnáziu Jiřího Wolkera za zřízení 
sportovních tříd. „Domnívám se, že otevření 
gymnazijní sportovní třídy v Prostějově byl 
správný záměr a jsem rád, že tento počin 
ocenila i sportovní komise. Ve městě je totiž 
celá řada základních škol se sportovním za-
měřením a nadaní žáci by nám z nich utíkali 
studovat do jiných měst, což byla veliká ško-
da. Letošní školní rok je prvním rokem existen-
ce těchto tříd na našem gymnáziu, v příštím 
roce opět otevřeme jednu sportovní třídu 
pro žáky z devátých tříd,“ zhodnotil význam 
sportovních tříd ředitel Gymnázia Jiřího Wol-
kera Michal Šmucr, kterému ocenění předal  
místostarosta Pavel Drmola.

Anketa Sportovec 
města Prostějov 2007
Sportovec roku: Tomáš Berdych  
(tenis), 

Sportovní tým roku: BK Prostějov 
(basketbal), 

Talent roku: Michal Konečný 
(tenis), 

Mládežnický tým roku: TK AGRO-
FERT Prostějov (tenis), 

Sportovní čin roku: Přivedení 
špičkového ženského volejbalu do 
města, agentura TK PLUS získala 
extraligu pro tým VK Prostějov, 

Cena Komise pro mládež a tělový-
chovu: Založení sportovních tříd na 
Gymnáziu Jiřího Wolkera  
v Prostějově, 

Síň slávy prostějovského sportu: 
Vladimír Vačkář (cyklistika), Anto-
nín Přikryl (lukostřelba), Ivan Hošek 
(parašutismus), 

Sportovní hvězda prostějovských 
médií: Tomáš Berdych. 
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Sen 
hokejových generací 
se splní

V PRAZE

Miroslav Černošek s šéfem New York Rangers Glenem Satherem



31

Co pro Miroslava Černoška znamená orga-
nizování projektu s NHL? „Pro mě, který vnímá 
hodnotu sportovního marketingu a když to 
řeknu i mírně neskromně – tento obor učím 
i na vysoké škole, pak soutěž, která má za 
sebou jednadevadesátiletou historii,  je ne-
obyčejně prestižní. A když přidám, že poprvé  

v evropské historii se uskuteční úvodní dvoj-
zápas NHL v Praze a hlavním organizátorem 
je firma, kterou vlastním, tak je to opravdu  
velice příjemný pocit.“

Na konci ledna vedení NHL oficiálně ozná-
milo, že start sezony 2008/2009 obstarají na 
začátku října dvojzápasy New York Rangers 
– Tampa Bay Lightning v pražské O2 Aréně 
a Pittsburgh –  Ottawa ve stockholmském 
Globenu. NHL se rozhodla, že poprvé v dě-
jinách začne dvěma zápasy v Evropě, loni 
zámořská soutěž premiérově odstartovala 
duelem Los Angeles – Anaheim v Londýně. 
Připomeňme, že před určením pražského 
programu NHL byla dlouhá jednání. „Vedení 
NHL mělo jinou představu o složení dvojice 
týmů pro utkání v Praze. S Jaromírem Jágrem 
spolupracujeme v rámci agentury TK PLUS 
úzce několik let, proto jsme usilovali o start 
Rangers, kteří jsou ale v rámci NHL jakýmsi 
státem ve státě a patří k nejslavnějším týmům 
v historii soutěže. Právě Jarda nám s tím moc 
pomohl. Bez něj by se to asi nepodařilo. Ně-
kolikrát jsme za ním byli v New Yorku. Praž-
ští soupeři odpovídají našim představám,“ 
konstatoval majitel a. s. Česká sportovní 
Miroslav Černošek. Přidejme, že jednání  
o zahajovacím zápase nejslavnější hokejové 
soutěže světa trvala dlouhých osmnáct mě-
síců. Z diplomatického úspěchu měl radost 
samozřejmě i Jaromír Jágr. „Je to senzační 
zpráva. Kdyby se mě někdo před dvěma lety 

zeptal, jestli budou hrát Rangers zápas NHL  
v Praze, tak bych řekl, že asi těžko. Je opravdu 
neskutečné, co se podařilo. Jsem rád, že se 
těchto utkání budu moci zúčastnit,“ říkal Ja-
romír Jágr v telefonického rozhovoru z New 
Yorku v rámci tiskové konference pořadatelù 
zápasù NHL, která se konala na začátku roku 

v Brně. „Hlavně nikdo nevěřil tomu, že by 
Rangers mohli hrát v Praze. Český fanoušek 
hokeji rozumí a dokáže ocenit dobrou hru. 
Proto bude důležité, aby se i hokej v podání 
NHL líbil divákům,“ dodala hvězda NHL. New 
York Rangers si ještě před příletem do Prahy 
hrají v Bernu 30. září přípravný zápas, o den 
později o Victoria Cup s ruským Magnitogor-
skem, který vyhrál Super Six. 

Na začátku jednání o zápasy v Praze na-
bídlo vedení NHL společnosti Česká spor-
tovní Ottawu a jeden další tým. „Chtěli jsme 
Rangers a Jardu Jágra. Nejslavnější tým  
a nejlepšího Evropana všech dob. A to jsme 
si museli vyjednat sami, protože v tom nám 
NHL nebyla schopna pomoci. Hodně nám 
pomohl Jarda Jágr. Svoji roli sehrála také 
jeho prestiž v zámoří. Přes něj jsme se dostali 
na generálního manažera New Yorku Gle-
na Suthera. A on s naší vizí souhlasil a sám 
napsal vedení NHL, že Rangers jsou ochotni  
v Praze hrát. Celkově se dá říct, že Jarda Jágr 
má na pořádání těchto zápasů velkou záslu-
hu,“ říká Černošek. 

A technické zabezpečení? Smlouva ob-
sahuje podrobné podmínky, které musí 
pořadatel zápasu zajistit. Od letenek pro 
všechny hráče a doprovod, až po týden-
ní ubytování v pětihvězdičkovém hotelu. 
„Musíme si uvědomit, že do Prahy nepřijede 
odehrát Rangers a Tampa dva zápasy. Přije-
de NHL, s celým doprovodným programem.  

„Jako kluk jsem měl i já své sportovní sny a když jsem hrával šprtec (pozn. 

stolní hokejová hra), tak pánové prominou, vždycky to bylo v drezu Montreal 

Canadiens,“ říkal na Staroměstské radnici v Praze Miroslav Černošek a otočil 

se na šéfa New York Rangers Glena Sathera. „A jsem rád, že si nyní mohu 

svůj sen v rámci projektu NHL Premiere Prague 2008 společně s týmem Čes-

ké sportovní splnit. Jsme na tuto akci dobře připraveni, máme vyjasněny své 

pozice a dohody s NHL, stejně jako s O2 Arénou, vnímáme, že tento projekt 

je jeden z největších v historii českého sportu. Teď si už jen můžeme přát, aby 

vše, co proběhne ve dnech 4. a 5. října, bylo na vynikající úrovni, abychom 

dostáli dobrému jménu společnosti Česká sportovní,“ dodával v Brožíkově 

síni Miroslav Černošek. Právě tam v první polovině března přijal primátor hlav-

ního města Pavel Bém zástupce NHL – Glena Sathera, prezidenta a gene-

rálního manažera New York Rangers, Rona Campbella, prezidenta a zástup-

ce ředitele klubu Tampa Bay Lightning a Kena Yaffeho, viceprezidenta NHL.

„Je pro nás ctí hrát v Praze a šance ukázat se Evropě.“
Glen Sather, generální manažer a prezident New York 
Rangers
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Je to senzační 
zpráva. Kdyby se 
mě někdo před 
dvěma lety zeptal, 
jestli budou hrát 
Rangers zápas NHL 
v Praze, tak bych 
řekl, že asi těžko. 
Je opravdu 
neskutečné, 
co se podařilo.

< Jaromír Jágr >
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I projekce v kostce nad ledem bude jako  
v zámoří,“ dodává Černošek. „Také musí-
me klubům uhradit náklady, o které přijdou  
z reklamních a televizních práv.“ 

Společnost Česká sportovní už dlouhé mě-
síce pracuje na tomto prestižním projektu. 
„Chtěl bych poděkovat všem představitelům 
klubů, viceprezidentovi NHL a také majiteli 
Česká sportovní za naprosto vstřícnou spolu-
práci a musím říci, že je to pro mě obrovská 
čest – pracovat na tomto projektu a je to 
určitě to nejlepší, co jsme zatím připravova-
li,“ říkal mj. v Brožíkově síni na Staroměstské 
radnici projektový manažer České sportovní 
Vladimír Šafařík. „Vše se bude řídit pravidly 
NHL, včetně reklamních a marketingových 
aktivit, diváci by neměli poznat, že se hraje 
jinde než na americkém kontinentu.“

Samozřejmě se v posledních týdnech i při 
návštěvě představitelů klubů NHL a jeho vi-
ceprezidenta hovořilo o startu Jaromíra Jág-
ra v Praze. „Na konci sezony a v létě budeme 
mít dostatek příležitostí jednat s Jaromírem 
o smlouvě, pokud se tedy nenaplní bod, na 
jehož základě bude kontrakt automaticky 
prodloužen. Věřím, že se dohodneme,“ řekl 
šéf Rangers Sather v Praze. „Je to jeden  
z nejlepších hráčů NHL a jen málo hráčů  
dalo více branek než on. Je to kapitán týmu 
a jednou vstoupí do Síně slávy, takže samo-
zřejmě chceme, aby u nás hrál i nadále. 
Jaromír je můj blízký přítel, strávil jsem s ním 
hodně času. Respektuji jeho talent, inteligen-
ci, charakter i smysl pro humor. Je to skvělý 
chlapík.“

Zahájení NHL v Evropě a pražský dvojzápas 
bude pro Českou sportovní určitě jednou  
z největších akcí v její dosavadní historii.  
Ale i vedení NHL považuje začátek října za 
velký krok. „Když jsme sledovali velký počet 
českých hráčů v NHL, bylo nám jasné, že 
je tady velký potenciál. Loni jsme začínali  
v Londýně a tamní úspěch nám potvrdil, 
že bychom měli v této filozofii pokračovat 
a společnost Česká sportovní určitě naplní 
naše předpoklady,“ řekl v Praze viceprezi-
dent NHL Ken Yaffe. Pražský primátor Bém 
na Staroměstské radnici mj. prohlásil, že na 
začátku října se stane hokejový sen skuteč-
ností, Praha uvidí prestižní NHL. Organizační 
sen se naplní i pro společnost Česká sportov-
ní. Nápad se zrodil před čtyřmi roky. „Byly to 
dlouhé měsíce složitých vyjednávání a jsem 
rád, že jsme se s NHL dohodli,“ konstatoval  
v polovině března Miroslav Černošek.

vznikla v roce 1917, hrály v ní 
tehdy týmy Ottawa Senators, 
Montreal Canadians, Mon-
treal Wanderers a Quebec 
Bulldogs. Toronto Arenas 
(později Maple Leafs) se 
připojil v prosinci.  Prvním zá-
pasem historie NHL bylo 19. 
prosince 1917 střetnutí Mon-
treal Wanderers s Toronto 
Arenas v montrealské hale 
Westmount Arena s výsled-
kem 10:9. Montreal Cana-
diens sice vyhrál základní 
část, ale ve finále, kam po-
stupovaly dva týmy, zvítě-
zil Toronto Areas. První bo-
dování vyhrál Joe Malone 
(Montreal Canadians) s 44 
góly, asistence se nepočíta-
ly, prvním prezidentem NHL 
se stal Frank Calder, který 
vytvořil cenu pro Nejlepšího 
nováčka roku Calder Tro-
phy. Trofej nazvanou Stanley 
Challenge Cup –  Stanleyův 
vyzývací pohár – zakoupil 
za 10 guineí (46,67 kanad-
ských dolarů) už v roce 1892 
tehdejší britský guvernér 
Kanady lord Frederick Ar-
thur Stanley of Preston, měly  
o něj hrát nejlepší amatérské 
týmy, odjel však do Anglie, 
aniž by viděl jediný zápas 
o trofej, kterou věnoval. Až 
vznikem NHL začala velká 

sláva Stanley Cupu.

„Praha je městem 
hokeje, stejně jako 
celá Česká 
republika je 
hokejovou velmocí. 
Jsem velmi potěšen, 
že náš hokejový sen  
se stane skutečností. 
4. a 5. října se bude 
celý český národ 
těšit ze zahájení 
nejpopulárnější 
hokejové soutěže 
na světě.“
Pražský primátor 
Pavel Bém 
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Olomoucký kraj

Krajský úřad
Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

www.kr-olomoucky.cz

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

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

Více než očekáváte!

1 2
3 4

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

3. Javoříčské jeskyně • 4. Hrad Bouzov

inzerat_olk_card  23.5.2006 11:06  Stránka 1
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Koše s charitativní matematikou

BK A

Pomáhejme, když můžeme
Charitativní projekty patří už zákonitě k filozofii marketingové agen-
tury TK PLUS a oba úspěšné prostějovské týmy je mají pravidelně 
ve svém programu. Jak basketbalisté BK Prostějov, tak i volejbalist-
ky VK Prostějov na přelomu roku navštívili nemocnici, nepřišli tam  
s prázdnýma rukama a děti se těšily z příjemné nadílky. Basketbalisté 
navíc – stejně jako loni – proměněnými koši rozhodli o výši charita-
tivního šeku, uspořádali pro děti sportovní dopoledne a navštívili je. 

Před ligovým zápasem 

s Pardubicemi předal 

člen Správní rady BK 

Prostějov Mgr. Ivan 

Pospíšil šek 

s částkou 58 300 Kč, jejíž 

částku určily vstřelené 

koše Prostějovských 

Orlů v rámci promoak-

ce Pomáhejme, když 

můžeme. Převzaly si 

ho společně Marie 

Turková a Dita Pudilová 

z občanského sdružení 

LIPKA a Střední, základní 

a mateřské školy JISTOTA.

VK
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Stejně jako v minulém roce nezapomněli ani 
letos basketbalisté BK Prostějov a premiéro-
vě i volejbalistky VK Prostějov na návštěvu 
dětského oddělení prostějovské nemocnice. 
Obdobné návštěvy úspěšných sportovních 
reprezentantů našeho města nemocných 
dětí se tak stávají pomalu, ale jistě krásnou 
tradicí. A protože prostějovští sportovci nikdy 
nechodí s prázdnýma rukama, tak se mohly 
hospitalizované děti těšit z předčasné novo-
roční nadílky.

Po vřelém přivítání kompletního basketbalo-
vého týmu na dětském oddělení zástupkyní 
primářky MUDr. Hanou Řehulkovou se hráč-
ská výprava shromáždila v jídelně, kde pře-
dala dětem hračky. „Musím přiznat, že jsme 
za podobnou návštěvu moc rádi. Je dobře, 
že si úspěšní sportovci, kterými bezesporu pro-
stějovští basketbalisté jsou, přišli rozveselit pa-
cienty, kteří museli tento čas strávit v nemoc-
nici. Hráči nepřinesli dětem jenom radost, ale 
i drobné dárečky. Zejména hygienicko-dře-
věné hračky, se kterými si mohou děti hrát, 
jim čas strávený na našem oddělení pomů-
že hodně urychlit,“ zhodnotila návštěvu Orlů 

Hana Řehulková a předala hráčům obrázky, 
které basketbalistům na oplátku nakreslily 
hospitalizované děti.

Také volejbalistky nadělovaly dárky pa-
cientům dětského oddělení prostějovské 
nemocnice. Za dětmi přišlo šest hráček ext-
raligového týmu – Daniela Gőnciová, Jana 
Gogolová, Dita Gáliková, Solange Soare-
sová, Andrea Krupníková, Veronika Kadle-
cová, spolu s manažerkou klubu Monikou 
Medkovou a sportovním ředitelem Peterem 
Gogou. „Jsme rády, že jsme mohly udělat dě-
tem radost, určitě to není nic příjemného, trá-
vit vánoce a konec roku v nemocnici,“ říkala 
manažerka Monika Medková. „Určitě to není 
poslední akce, ve spolupráci s prostějovskou 
nemocnicí budeme pokračovat,“ dodávala 
Monika Medková. 

Volejbalistky nejdříve pobyly ve společen-
ské místnosti pro malé pacienty z běžných 
pokojů dětského oddělení, poté se vydaly 
na jednotku intenzivní péče a nakonec i na 
kojenecké oddělení. „Děti mají z takových 
návštěv ohromnou radost nejen díky těm 
dárkům, jež dostanou. Navíc se holky chovaly 
velice příjemně a spontánně, evidentně se  
u nich projevil mateřský instinkt. Celému vo-
lejbalového klubu moc děkujeme,“ zdůrazni-
la primářka dětského oddělení Nemocnice 
Prostějov Hana Řehulková. „Snažily jsme se 
všem dětem i za tu krátkou chvíli dát v jejich 
nelehké situaci co nejvíc radosti. Snad se to 
povedlo,“ shodly se prostějovské volejbalistky 
po rozloučení. Z nemocnice si odnesly nejen 
krásné pocity, ale i pěkný obrázek s věnová-
ním nakreslený malými pacienty.

Basketbalisté BK Prostějov stáli už loni u zákla-
dů velké charitativní akce, při které proměněné 

koše určovaly velikost finančního příspěvku  
a pak se na základě naší akce počítaly koše 
s charitativní matematikou v celé Mattoni 
NBL. „Je dobře, že náš první krok našel ode-
zvu v aktivitách všech týmů Mattoni NBL. Nikdy 
nám nešlo o nějakou výjimečnost nebo snad 
zápis do zvláštních statistik, charitativní projek-
ty vždycky patřily do filozofie naší společnos-
ti TK PLUS a tak je zcela zákonité, že se staly  
i jednou z priorit v promoakcích našeho bas-
ketbalového týmu,“ uvedl Milan Matzenauer, 
předseda Správní rady BK Prostějov a prezi-
dent klubu. „Brali jsme tuto aktivitu opravdu 
velice vážně  jsme rádi, že můžeme pomoci 
všem, kteří se bez pomoci blízkých lidí neo-
bejdou. V únoru jsme hráli nejen za Prostějov, 
ale hlavně za děti, pro které každý koš bude 
znamenat zkvalitnění jejich života,“ přidal  
se za hráče Goran Savanovič, křídelník Orlů.

Prostějovští v rámci charitativní akce POMÁ-
HEJME, KDYŽ MŮŽEME vystříleli v průběhu 
únorových ligových zápasů celkovou částku 
58.300,- Kč. Jak vypadala basketbalová cha-
ritativní matematika? Věnovaná částka se 
počítala následovně: za každou nastřelenou 

trojku přibylo do pokladny 300 Kč, dvojku 200 
Kč, úspěšný trestný hod 100 Kč, smečovaný 
koš měl cenu 500 Kč a vítězný zápas byl za 
tisícovku. Poté přispěl realizační tým a vede-
ní klubu. A 1. března při domácím zápase  
s BK Synthesia Pardubice člen Správní rady 
BK Prostějov Mgr. Jiří Pospíšil předal šek už 
tradičně dvěma institucím, které odvádí neo-
cenitelnou práci v rámci práce s postiženými 
– Občanskému sdružení LIPKA -provozovateli 
Centra denních služeb, dennímu stacionáři 
pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravot-
ním postižením a Střední, základní a mateřské 
škole JISTOTA. Obě strany se také dohodly na 
pokračování celé charitativní akce, kterou 
bylo sportovní dopoledne v polovině března, 
postižené děti se přijely podívat do prostějov-
ského Sportcentra-DDM, tam ně čekal spor-
tovně zábavný program a drobné ceny. 

Basketbalisté tak dětem zpříjemnili den  
a sami si uvědomili, jak je potřeba myslet i na 
děti, které potřebují naší pomoc. „Je to oprav-
du úžasné, jak dokážou být pozitivní a s jakou 
životní sílou disponují. Moc jim přeji zdraví  
a sílu!“ uvedl po skončení akce Rahsaan 
Ames, kapitán týmu BK Prostějov. Prostějovští 
Orli také navštívili Střední, základní a mateř-
skou školu JISTOTA, o.p.s., podívali se do pro-
středí, ve kterém postižené děti vyrůstají. „Pro 
mě samotného to bylo velice poučné. Sklá-
ním se před lidmi, kteří vykonávají tuto psy-
chicky i fyzicky náročnou práci. Myslím si, že  
i pro samotné hráče byla tato návštěva hod-
ně poučná a mohli se tak ujistit, že jejich fi-
nanční prostředky vystřílené v únorové akci 
putovaly do správných rukou,“ zhodnotil ná-
vštěvu asistent trenéra Orlů Michal Pekárek.   

„Nikdy nám nešlo 
o nějakou 
výjimečnost nebo 
snad zápis do 
zvláštních statistik, 
charitativní projekty 
vždycky patřily do 
filozofie naší 
společnosti TK PLUS 
a tak je zcela 
zákonité, že se staly 
i jednou z priorit 
v promoakcích 
našeho 
basketbalového 
týmu. V žádném 
případě nechceme, 
aby šlo o nějaké 
jednorázové akce, 
prostě – jsme stále 
připraveni 
pomáhat.“ 
Předseda Správní 
rady BK Prostějov 
a prezident klubu 
Ing. Milan 
Matzenauer.

„Snažily jsme se všem dětem i za tu krátkou chvíli dát  
v jejich nelehké situaci co nejvíce radosti. Snad se to  
povedlo,“ shodly se prostějovské volejbalistky. 

VK
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V prvních měsících roku 
byla definitivně dotažena 
do konce jednání mezi 
společností TK PLUS, 
marketingovým partnerem 
MS a společností ČEZ 
o roli titulárního sponzora. 
Tím byl definitivně 
stanoven i oficiální úplný 
název šampionátu - WOC 
2008 by ČEZ Group. 
Mezinárodní federace 
orientačního běhu IOF 
už také oficiální název 
schválila.

Olomoucký kraj přivítá
Svět orientačního běhu

Hejtman Ivan Kosatík a Miroslav Černošek přebírají symbolická startovní čísla
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„Jsme rádi, že se můžeme na tak významné 
sportovní události podílet,“ říká místopředseda 
organizačního výboru a šéf projektu za TK PLUS 
Josef Váňa. „V minulosti už jsme s orientačními 
běžci spolupracovali na pořádání Světového 
poháru v parkovém orientačním běhu i na dal-
ších velkých akcích. Svaz orientačního běhu má 
ve svém středu dostatek kvalitních organizátorů 
a to je záruka, že po sportovně-technické strán-
ce bude vše v pořádku. To ostatní je už na TK 
PLUS,“ dodává Josef Váňa. Dodejme jen, že 
Světový pohár v parkovém orientačním běhu 
2002 tehdy hostily Kroměříž, Čechy pod Kosí-
řem, Prostějov a agentura TK PLUS také stála za 
jeho organizací.

Tady je pár čísel o WOC 2008 by ČEZ Group. 
Centrem MS bude Olomouc, oficiální program 
světového šampionátu se uskuteční ve dnech 
10. - 20. července, všichni závodníci budou uby-
tování v nově zrekonstruovaném areálu Palac-
kého Univerzity. Do Olomouce by podle přihlá-
šek mělo přijet téměř 700 orientačních běžců 
ze 45 zemí, v průběhu mistrovství se také usku-
teční i světový šampionát v o-trailu, orientačním 
běhu pro tělesně postižené, kterého by se mělo 
zúčastnit kolem stovky příznivců tohoto sportu. 
Pořadatelé počítají s účastí nejméně 6000 ori-
entačních nadšenců, měla by přijet stovka no-
vinářů a o všechno by se pak mělo starat 500 
pořadatelů. „Mistrovství světa samozřejmě chce-
me využít k co největší propagaci orientačního 
běhu a pevně věříme, že se nám to podaří,“ 
říká Ivan Matějů, generální sekretář Českého 
svazu orientačního běhu. „V TK PLUS vidíme zá-
ruku, že šampionát bude mít dokonalé zázemí  
a také dostatečné ekonomické zabezpečení. 
To ostatní už bude na nás. Orientační běžci byli 
a jsou dobrou partou a jsem přesvědčen, že se 
najde dostatek ochotných dobrovolníků, kteří 
nám s organizací pomohou. Rád bych ještě do-
dal, že celý rok realizujeme projekt výukových 
map s podporou ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, vznikne osmdesát prostorů v blíz-
kosti škol a areálů, na zmapovaných místech 
se bude školní mládež učit topografii, orientaci  
v terénu, mohou se tam pořádat cvičné orien-
tační závody.“

Přípravu map lze jistě považovat za jednu z nej-
důležitějších činností v rámci přípravy závodu  
v orientačním běhu, mistrovství světa nevyjíma-
je. „Jsme rádi, že už jsou hotové, hlavní kartograf 
map MS Petr Hranička spolu s týmem mapařů 
Petrem Marečkem, Zdeňkem Lenhartem a Ro-
manem Horkým odvedl velice kvalitní práci,“ 
konstatoval místopředseda ČSOB a organizač-
ního výboru Petr Klimpl. „Tým musel zmapovat 
prostory o celkové rozloze 50,5 km2, z toho 
39,8 km2 pokrývají závodní a modelové terény  
a zbytek záložní prostory. Stavitel tratí Jaroslav  
Kačmarčík to nejdůležitější pro svou práci už 
má...“

Účastníci Mistrovství světa v OB 2008 i jiní závod-
níci mají šanci seznámit se charakterem teré-
nů už na Moravian Open Championship 2008  
s centrem v Prostějově (prolog, sprint, klasika  
a štafety), které se uskuteční od 10. do 13. dub-
na 2008, pořadatelé počítají, že přijede řada 
nejlepších světových závodníků. V prvním květ-
novém týdnu zavítá do Vizovic téměř 150 účast-
níků druhého oficiálního tréninkového tábora 
MS. A v závěru června nabízí pořadatelé MS 
jednotlivým národním týmům možnost uspořá-
dat své nominační závody v České republice. 

„Součástí MS 2008 budou doprovodné meziná-
rodní šestidenní závody – Orienteering Festival 
2008, které se budou konat ve stejných nebo 
podobných terénech jako závody MS. Většina 
účastníků bude ubytována v universitním areá-
lu v Olomouci,“ dodává Jindřich Smička, ředitel 
závodů pro veřejnost při MS 2008. „Tyto závody 
jsou určeny všem milovníkům orientačního běhu 
z celého světa všech věkových kategorií. Dva ze 
závodů se uskuteční na stejných mapách jako 
závody MS 2008.“

Svátek orientačního běhu v Olomouckém kraji 
se blíží...

 

NAPĚTÍ,
KTERÉ SI

UŽIJETE

www.woc2008.cz

Olomoucký kraj a společně s ním i město Prostějov budou letos v červenci dě-

jištěm 25. mistrovství světa v orientačním běhu. Za organizací stojí marketin-

gová společnost TK PLUS ve spolupráci s Českým svazem orientačního běhu 

a za významné podpory Olomouckého kraje. V padesátileté historii konání 

světových šampionátů se hvězdy orientačního běhu představí u nás potře-

tí, na Moravě poprvé. Na MS ve Starých Splavech 1972 a Mariánských Lázní 

1991 navazuje Olomouc, hlavní pořadatelské místo mistrovství světa 2008. 

„Připravujeme  
mistrovství světa 
v orientačním běhu, 
určitě to bude zatím 
jedna z největších 
sportovních akcí 
na území našeho 
kraje, která výrazně 
zviditelní náš region. 
Nikdy bychom se do 
organizace tak 
prestižního 
šampionátu nemohli 
pustit bez podpory 
a dokonalé 
spolupráce 
s vedením 
Olomouckého kraje 
a jeho hejtmanem 
Ivanem Kosatíkem.“

< Petr Chytil >

WOC by ČEZ Group v televizi
Vedení organizačního výboru MS v orien-
tačním běhu má za sebou velice úspěšné 
jednání se sportovní redakcí České televize 
o zabezpečení televizních přenosů ze svě-
tového šampionátu. A je potřeba zdůraznit, 
že vedení sportovní redakce ČT pod vede-
ním šéfredaktora Oty Černého vyšlo pořa-
datelům vstříc. Přenosy bude zabezpečo-
vat stejný tým, který loni připravoval  přenos 
z MS v orientačních závodech na horských 
kolech, v letošním roce např. ME v biatlonu 
či Zlatou lyži. Produkčním je Jaromír Bauer, 
režisérem Karel Jonák, celý projekt dostal 
na starost zkušený Petr Sopoušek, komen-
tátorem bude Petr Kubásek společně s Ru-
dou Ropkem, jedním z nejlepších českých 
orientačních běžců druhé poloviny deva-
desátých let, medailistou z MS v OB 2003 ve 
Švýcarsku. K dispozici budou dva přenoso-
vé vozy s minimálně 14 kamerami.

Česká televize bude vyrábět signál v prů-
běhu všech finálových závodů, tento sig-
nál bude vysílán na velkoplošné tabuli na 
shromaždištích závodu a také přenášen 
na internetu a je nabízen prostřednictvím 
EBU Programme Coordination zahraničním 
televizím. Kromě České televize budou pře-
nos vysílat finská a dánská televize, jednání 
s dalšími probíhají. Generálkou pořadate-
lů i České televize bude přímý přenos ze  
závodu žen na Mistrovství ČR ve sprintu, kte-
rý se poběží 21. června v Praze-Bohnicích.

BĚH

Olomoucký kraj přivítá
Svět orientačního běhu



V prostějovské tenisové historii se o Oldřichu 
Jonášovi poprvé píše v roce 1929, bylo mu 
šestnáct a v červnu SK Prostějov porazil ŽSK 
Makkabi Prostějov 10:8. Co tom napsal Pros-
tějovský Sport? „Dobře si vedli dorostenci Ji-
rotka, Suchý a Jonáš, kteří nedostatek závod-
ní rutiny vyvážili houževnatostí a obětavostí.“ 
Prostějovskému tenisu v té době hodně 
pomohl příchod bývalého majora Beroun-
ského, který byl nejen vynikajícím tenistou, 
ale i trpělivým učitelem. Do prvního týmu byli 
postupně zařazováni nadějní tenisté Zdeněk 
a Drahoň Jirotkovi, Jonáš, Lukovský a Otto 
Wichterle. „Právě s Ottou Wichterlem chodil 
otec do školy, seděli spolu v lavici. Můj děda, 
profesor na prostějovském gymnáziu, tohoto 
vynikajícího vynálezce dokonce doučoval 
matematiku,“ říká Ing. Jiří Jonáš, který má  
o tři roky staršího bratra Ivana. MUDr. Oldřich 
Jonáš vždycky věřil, že jeho synové budou 
výbornými tenisty, Ivan spolu s Miroslavem 
Černoškem vyhrál v roce 1962 přebor kraje 
ve čtyřhře a v mistrovství okresu ve finále 
dvouhry s Černoškem prohrál. To byl praktic-
ky jediný výraznější zápis synů MUDr. Jonáše 
do tenisových statistik...

Jak se vyvíjela tenisová kariéra Oldřicha 
Jonáše? Ve dvaatřicátém roce odchází stu-
dovat do Prahy medicínu, s ním jdou i bratři 
Jirotkové, Wichterle a bez těchto opor sestu-
puje prostějovský tým v roce 1933 do II. třídy. V 
Praze se Oldřich Jonáš stává členem LTC Dů-
stojníků, klub měl dvorce na Prašném mostě. 
Hrával levou rukou, byl trpělivý, houževnatý, 
předváděl taktický tenis. Nikdy nikomu nic 
nedaroval, hrál chytře, konečně – byl i vyni-
kajícím šachistou. Nikdy se nerozčiloval, na 
dvorci se choval vždycky slušně. Brzy se stá-
vá jedním z nejlepších hráčů Prahy a na mis-
trovství hlavního města v roce 1933 prohrává 
až ve čtvrtfinále se Světlým. Dostává se do 
závěrečných kol i na přeboru vysokých škol. 
Největšího úspěchu však dosahuje v Par-
dubicích, je ve finále dvouhry s pozdějším  

vítězem Černochem. Národní politika 29. srp-
na 1933 píše: „Junioři Cejnar a Jonáš umístili 
se na pardubickém turnaji, juniorském mis-
trovství ČSR velmi čestně, získali v devíti soutě-
žích, v nichž mohli startovat, celkem osm cen  
a to patnáctiletý Cejnar jednu první a tři třetí, 
Jonáš po jedné první a druhé ceně, navíc 
ještě má dvě třetí ceny. Člen důstojnického 
klubu klubu Jonáš ve dvouhře málem porazil 
nového juniorského mistra Černocha.“ Ol-
dřich Jonáš pak po několik sezón patřil spolu 
s daviscupovým reprezentantem Františkem 
Cejnarem k nejlepším hráčům pražského 
klubu Důstojníků. 

I v roce 1934 se Jonáš probojoval do závě-
rečných kol Pardubické juniorky, ve finále 
dokonce vedl s Koskem (Mor. Ostrava) 4:1 
a 40:15, ale nakonec prohrál. Na Pardu-
bické juniorce se tehdy mohlo startovat do 
jednadvaceti let. Valná hromada delegátů 
pražské župy ČsLTA schválila na konci roku 
pražský žebříček, vévodili mu daviscupoví 
reprezentanti Hecht, Síba a Caska, Oldřich  
Jonáš byl na vynikajícím 13. místě. V roce 
1935 v utkání s LTC Praha prohrává Jonáš 
až po velkém boji s daviscupovým reprezen-
tantem Caskou a na mistrovství Svazu česko-
slovenského důstojnictva vyhrává kategorii  
otevřené dvouhry, kde mohli startovat i civilis-
té, ve finále poráží Cejnara. Jonáš je úspěšný  
i na velkém turnaji v Prostějově. Lidové novi-
ny 13. září 1935 píší: „Na dvorcích SK Prostějov 
byl po několikadenním trvání dohrán handi-
capový turnaj prostějovských tenistů, jehož 
se zúčastnili nejlepší prostějovští hráči a od-
chovanec klubu Oldřich Jonáš z LTC Důstojní-
ků Praha, který byl nejlepším hráčem turnaje. 
Ve finále pánské dvouhry zvítězil Jonáš nad 
Toulem 6:3, 6:3.“ 

V jednom z nejpopulárnějších domácích 
turnajů Robětínově poháru, který založil teh-
dejší předseda Čs. lawn-tennisové asociace 
K. Robětín, se Jonáš v roce 1935 probojoval 
do semifinále, v něm podlehl Hechtovi. Ten 

Oldřich
Jonáš

Životní i tenisový sólista„Pana doktora jsem 
poznal jako velice 
inteligentního 
člověka, který mě 
přivedl jako primář 
prostějovské 
gynekologie na 
tento svět. Trénoval 
mě, vedl jako 
vedoucí v žáčcích 
i dorostu a také jsme 
spolu odehráli řadu 
deblů. Mám na 
něho ty nejlepší 
vzpomínky.“

< Miroslav Černošek >
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Jonáš

Oldřich Jonáš na Štvanici před utkáním s Ladislavem Hechtem - 1935.



byl už od roku 1931 daviscupovým reprezen-
tantem a právě v roce 1935 vyhrál meziná-
rodní mistrovství Československa. Hecht byl  
v té době na osmém místě evropského žeb-
říčku. Na konci roku 1935 je Oldřich Jonáš 
na 11. místě pražské župy, právě Hecht byl 
první. Pražský žebříček byl tehdy prakticky 
obrazem československého tenisu. V posled-
ním zápase  extratřídy pražské tenisové župy 
1935 nastoupil tým CCC Praha proti TK Dů-
stojníků a Jonáš sehrál velice dobrý zápas  
s jedním z nejlepších československých  
hráčů Síbou, prohrál ve třech setech.

V roce 1936 je Jonáš dvakrát ve finále mis-
trovství Prahy, ve dvouhře prohrává s Cejna-
rem. Ve čtyřhře nastoupil Jonáš s ing. Wacht-
lem, napřed porazili Drobného s Hykšem  
a po nich i nedávné vítěze mezinárodního 
turnaje ve Vratislavi Cejnara s Pachovským. 
Ve finále překvapivě nestačili na Schäfera  
s Dittrichem. Hlasy z Hané 19. června 1936  
napsaly: „MUC. Oldřich Jonáš, bývalý  
tennisový závodní hráč SK Prostějova, nyní 
Důstojnického SK Praha, dosáhl na lawn-ten-
nisovém turnaji o mistrovství Prahy nevšední-
ho úspěchu. Ve dvouhře umístil se jako druhý 
a spolu s Wachtlem dosáhl stejného umístě-
ní ve čtyřhře. Blahopřejeme k sportovnímu 
úspěchu.  Jonášovi se daří i na mistrovství 
Čech v Hradci Králové, kde ve finále porá-
ží Chadimu. V žebříčku pražské župy za rok 
1936 je Jonáš devatý? Kdo byl před ním?  
1. Hecht, 2. Síba, 3. Caska, 4. Cejnar, 5. - 6. 

Maleček, Pachovský, 7. Černoch, 8. Drobný. 
Jonáš patří mezi nejlepší hráče Českosloven-
ska!“  

Na mistrovství Čech a Moravy 1939 se MUDr. 
Jonáš probojoval do čtvrtfinále, kde prohrál 
s Drobným ve třech setech. Na tenisovém 
mistrovství vysokých škol, které se hrálo na 
dvorcích Strakovy akademie pod Letnou, 
prohrál Jonáš s daviscupovým reprezentan-
tem Černíkem až ve finále a spolu a s Dr. 
Ostrčilem vyhráli čtyřhru. 

Velkou událostí roku 1939 bylo v Prostějově 
mistrovství Středomoravské župy. „Současně 
se rozehraje turnaj o mistrovství města Pros-
tějova o Pohár továrníka Nehery. Z přihlá-
šených hráčů SK Prostějov nutno jmenovati 
alespoň pány Vondru, Lukovského, Gardav-
ského, Cetkovského a Řehulku, z žen slečny 
Bašných,“ oznamovaly Hlasy z Hané 12. srpna 
1939. A České slovo ve stejný den? „Sekretari-
át turnaje o mistrovství Středomoravské župy 
tenisové obdržel také přihlášku výborného 
hráče Jonáše z LTC Důstojníků Praha. MUDr. 
Jonáš je prostějovským rodákem, kde hrál  

v SK Prostějov a po odchodu do Prahy jeho 
forma stále stoupala. Dnes je na českém  
žebříčku počítán mezi dvanácti nejlepšími 
hráči. Turnaje o mistrovství Středomoravské 
župy se přirozeně zúčastnit nemůže a pro-
to soudíme, že mistrem župy bude Vodička,  
v mistrovství Prostějova však Jonáš bude vel-
kým konkurentem Vodičkovým. Počítáme  
s určitostí, že se tito dostanou do finále.“ Čes-
ké slovo mělo pravdu, vyhrál Vodička, ve 
finále porazil MUDr. Jonáše. Na konci roku 
1939 sestavil kapitán pražské župy J. Konrád 
žebříček, který byl schválen na valné hroma-
dě 20. prosince v hotelu Zlatá husa na Vác-
lavském náměstí. Na prvních třech místech 
byli Cejnar, Drobný a Síba, osmý byl MUDr. 
Oldřich Jonáš.

Na mistrovství Čech a Moravy 1940 se MUDr. 
Jonáš dostal do třetího kola a tam prohrál  
s Drobným, o rok později to bylo stejné, Jo-
náš opět podlehl Drobnému, už mu byl tento 
vynikající hráč v losování jakoby přisouzen. 
Předtím ale MUDr. Jonáš porazil reprezen-
tanta Bendu. Lidové noviny 24. června 1941: 
„Bendovi, věčnému nespokojenci, vadil  
v jeho hře s Jonášem rozhodčí. Hlásil dvakrát 
chybně, přičemž MUDr. Jonáš, velmi sluš-
ný soupeř, sám upozornil, jak to je správně.  
A Benda hned: Tak to takhle nejde, to mě 
strašně denervuje. Pobavil tím diváky a sám 
sebe se ptal – proč nespolkl Jonáše, jako vel-
ryba toho biblického. Prostě byl horší a tak 
mu to pražský Jonáš pěkně namydlil. A bylo 

po denervaci.  Přesto se ale MUDr. Jonáš na 
tenisovém mistrovství Čech a Moravy rado-
val, spolu s dr. Vlkem byli třetí v deblu, když 
podlehli páru Drobný, Vodička.“ 

V Praze byl MUDr. Jonáš ozdobou tenisové 
společnosti, hrával s prezidentem Benešem, 
stejně jako s Vlastou Burianem. „Někdy táta 
říkal, že možná neměl odejít z Prahy. V Prostě-
jově však měl rodiče a když tehdy v Prostějo-
vě umřel primář, tak se tím místem asi nechal 
zlákat. Mamince říkal, že je to jen na chvíli, 
že se do Prahy vrátí, ale nikdy k tomu nedo-
šlo. Kdybychom zůstali v Praze, byl by možná  
i ten můj tenis lepší,“ říká Ing. Jonáš. „Mamin-
ka bydlela v Nerudově ulici, byla z dobré ro-
diny, vzali jim majetek a možná si táta myslel, 
že se v té nepřehledné době v Prostějově 
tak trochu oba schovají. Dokončil medicínu 
těsně před válkou, pracoval v porodnici na 
Štvanici a u Apolináře, tam byl celou válku.  
V roce 1947 byl na půlroční stáži v Londýně  
a v únoru 1948 se vracel do Prahy. Říkal, že 
bylo prázdné letadlo... V Anglii mu návrat 
rozmlouvali, ale on musel. Bratr se narodil  
2. ledna 1948, jel domů, měl tu rodiče.“

Nikdy nikomu nic nedaroval, hrál chytře, konečně – byl  
i vynikajícím šachistou. Nerozčiloval se, na dvorci se  
choval vždycky slušně.

Oldřich Jonáš, 1938, 
v LTC Důstojnickém klubu v Praze.

A - družstvo 1951, nejlepší v oblasti. 
Zleva: Škrach, Řehulka, Jonáš, Bašná, 
Toulová, Vondra a Toul.
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Po návratu do Prostějova se MUDr. Oldřich 
Jonáš stal nakrátko funkcionářem klubu  
a vedoucím mládežnických týmů. „Táta do-
stal v osmačtyřicátém primariát, byl ve své 
době jedním z nejmladších primářů v repub-
lice, působil v porodnici v Plumlovské ulici,“ 
pokračuje jeho syn Jiří Jonáš. „Tenis však moc 
hrát nemohl. Říkal mi, že si ho zavolali na ná-
rodní výbor, že by nebylo dobré, aby primář 
provozoval tuhle hru, která tehdy moc pod-
poru neměla. Že s tím pobuřuje veřejnost.“ 
Měl ještě nějaké hráčské ambice? „Otec 
se plně věnoval medicíně a určitě měl vnitř-

ní pocit, že by trénováním ztrácel čas, který 
může a měl by – věnovat porodnici. Doma 
mockrát říkal, že má v nemocnici hodně prá-
ce, dá se říct, že porodnici doslova vybudo-
val. Otec byl velkým perfekcionalistou a pod-
le toho se také celý život choval. Udělal si tím 
i hodně nepřátel. I to bylo možná příčinou, 
že mu doktor Sesulka na Silvestra roku 1967 
zavolal, že od ledna není primářem. Poprvé 
jsem tehdy otce slyšel mluvit o sebevraždě, 
bylo mi šestnáct, nedovedl jsem se plně vžít 
do jeho situace. Prostě něco budoval a pak 
mu řekli – ať už nechodí... Když přišel o pri-
mariát, rezignoval, jakoby ho život přestal za-
jímat. Věnovat se medicíně, mít kolem sebe 
přátele, to byla jeho životní filozofie. Jakoby 
všechno ztratil.“  

V prostějovském klubu byl už předsedou 
Alois Flašar a Oldřich Jonáš hrává se svými 
syny. „Někdy jsme byli na kurtech už v šest 
ráno, táta to s námi odtrénoval a pak rych-
le pospíchal do porodnice.“ V roce 1962 byl 
Ivan ve finále okresního přeboru, prohrál 
s Černoškem. „Bratr byl o tři roky starší, ve 
své době byl lepší než já, šel však studovat 
vojenskou školu a tím jeho možná tenisová 
kariéra skončila. A můj tenis? Táta brzy po-
znal, že to na nějaký velký tenis nevypadá  
a tím i jeho zájem o můj tenis ochabl. Otec 
se snažil dělat všechno na sto či více pro-
cent a když jsem jeho představy nenaplňo-
val, tak mi mockrát řekl, abych se věnoval 
něčemu jinému. Navíc se táta dobře znal  
s panem Klaubrem, ten měl v tenisovém  
svazu na starosti talenty i vrcholový tenis  
a ten mu potvrdil, že to s tenisem nikam  
nedotáhnu. Říkal mi, pokud se neprosadíš 
venku, tak začni studovat, ale školu dělej po-
řádně. Psal se rok 1971, táta dělal gynekolo-
ga, jezdil po okrese a já šel studovat do Pra-
hy. Otec samozřejmě chtěl, abych studoval 
medicínu, ale vedle tenisu jsem v zimě hrával 
i hokej a tak mi říkal, že bych nebyl dobrý 
doktor, že nemám na medicíně co dělat.  
Nemohl by přenést přes srdce, že bych  

pošpinil jeho doktorské jméno. Budeš mi dě-
lat ostudu, říkal mi a tak jsem šel studovat eko-
nomii. Věděl jsem, že ho to hrozně mrzí, moc-
krát mi vyčítal, že jsem nebyl tak pracovitý  
a houževnatý jako on.“ 

Nejlepší tenisový výsledek Ing. Jiřího Jonáše? 
Prohrál s Pachovským na Pardubické junior-
ce mezi šestnácti. „Poznal jsem, že nemám 
šanci, táta to však věděl mnohem dřív. Tenis 
mě ale bavil, v Prostějově byla navíc vždycky 
výborná parta, ale bez tréninku v zimě to ne-
šlo. A taky jsem na tenis neměl houževnatou 
povahu. Trénoval jsem s panem Šáškem, Aťou 

Melkou, s Tondou či Mildou Dosedělovými, se 
Slávkou Toulovou, ale pořád to bylo málo, 
klukům z Prahy, Brna či Ostravy jsme konku-
rovat nemohli. Vím, nenaplnili jsme s bratrem 
tátovy sny. Ani tenisem, ani medicínou a moc 
ho to mrzelo. A dával nám to najevo.“ 

Nějaký čas Oldřich Jonáš trénoval s vnuky 
bratra Jiřího. „Ale ani to nikam nevedlo. Otec 
měl o tréninku jiné představy, snažil se být co 
nejnáročnější a to se mu nedařilo prosadit. 
Nesnášel lenost, nedochvilnost. Považoval to 
za zbytečné, neviděl v tom perspektivu.“

Když bylo Oldřichu Jonášovi osmdesát, byl 
se svým synem ve Wimbledonu. „Pořád jsem 
věřil, že se tam táta potká s Drobným, to byl 
jeho největší soupeř. Ale ani mu to tehdy 
nevadilo, že jsme ho nepotkali, v té době už 
více hrával bridž a šachy. Právě v téhle spo-
lečnosti hledal přátele. Uměl výborně hrát 
na housle a na klavír, znal jazyky a jak byl 
nesmírně ambiciózní, tak mi často připadal, 
že se – životně dusí. Matka? Měla s ním těžký 
život. Žil medicínou, to byl jeho svět. Přizpůso-
bila se mu, chtěla, aby rodina fungovala. Ale 
nejen matka, všichni jsme se mu museli podří-
dit. Měl svůj životní rytmus a museli jsme otce 
respektovat. Snažil jsem se také žít úspěšně 
jako on, ale nešlo to, neměl jsem na to dost 
sil.“ Oldřich Jonáš se zavíral stále více do 
sebe. Když nesehnal soupeře na šachovou 
partii, hrál podle šachové literatury. Dodnes 
se každoročně hrává prestižní šachový tur-
naj Jonáš Open Prostějov.

MUDr. Oldřich Jonáš zemřel v roce 2006, bylo 
mu 93 let. „Do poslední chvíle byl plný ener-
gie. Na procházce uklouzl, zlomil si krček  
a třetí den po operaci ho zradilo srdce. 
Vůbec netušil, že by se mohl blížit konec,“ 
říká Ing. Jiří Jonáš. „Byl životním sólistou, za  
medicínu by dal život.“

V Praze byl MUDr. Jonáš ozdobou tenisové společnos-
ti, hrával s prezidentem Benešem, stejně jako s Vlastou  
Burianem.

Nastupující mládí druhé poloviny 20. let. 
První zleva: O. Jonáš, třetí zleva Jirotka, 

druhá zprava (v popředí) J. Bašná.

Jaroslav Drobný a Oldřich Jonáš
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Berdych
ŠtěpánekKVITOVÁ

AUSTRALIAN OPENVK PROSTĚJOV

DOSEDĚL

JUNIOŘI BK

Tomáš Berdych, žebříček ATP k 7. 4. 2008, 9. místo
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NA HOPMANOVĚ POHÁRU V AUSTRALSKÉM 
PERTHU začala pro Lucii Šafářovou a Tomáše 
Berdycha stejně jako v loňském roce nová 
sezona. Pro oba to je také jediná šance za-
hrát si smíšenou čtyřhru, na grandslamových 
turnajích to zkoušet nebudou. Ve skupině 
se český tým postupně utkal s Austrálií, USA  
a Indií. Až ve svém třetím zápase se naši do-
čkali prvního vítězství, porazili Indii 2:1. V zá-
pase s Amerikou zaskočily Tomáše Berdych 
žaludeční problémy a do zápasu s Fischem, 
nenastoupil, smíšenou čtyřhru vzdali Lucka  
s Tomášem po prvním setu. V historii samo-
statné České republiky vyhráli Hopmanův 
pohár Petr Korda a Jana Novotná v roce 
1994. Československý tým ve složení Miloslav 
Mečíř, Helena Suková triumfoval při premié-
rovém ročníku soutěže na přelomu let 1988 
a 1989.

ONDŘEJ BANK SI NA HAHNENKAMMU při 
tréninku na slavný sjezd Světového poháru 
v Kitzbühelu zlomil po pádu holenní i lýtko-
vou kost a sezona pro něj skončila. „Už je po 
operaci, byla to otevřená zlomenina, šlo to 
rychle. V noze má teď vnitrodřeňové železo,“ 
řekl pár hodin po Bankově pádu jeho bratr 
Tomáš. Ondřej Bank, který skončil šestý na 
olympijské kombinaci v Turíně 2006, si přitom 
v prvním lednovém týdnu vybojoval 16. mís-
to ve slalomu Světového poháru v Adelbo-
denu a v této disciplíně to byl pro něj druhý 
nejlepší výsledek v kariéře a byl také třetí  
v superkombinaci SP v americkém Beaver 
Creeku.

LUKÁŠ DLOUHÝ V TK AGROFERT. Daviscupový 
reprezentant Lukáš Dlouhý, kterému bude 
na začátku dubna pětadvacet, se stal po-
silou našeho klubu. Ve dvouhře byl zatím 
nejlépe 3. dubna 2006 na 73. místě ATP,  
v deblu však patří mezi nejlepší na světě – loni 
byl spolu s Víznerem ve finále Roland Garros  
a US Open, je ve světové deblové desítce! 
Ve dvouhře se zatím z titulu neradoval, ve 
čtyřhře získal čtyři – v roce 2006 v Costa Do 
Sauipe a Estorilu, loni v Umagu a obhájil titul 
Costa Do Sauipe – opět s Víznerem. Má také 
za sebou premiéru v DC, v roce 2006 nastou-
pil v Maroku ve čtyřhře s Berdychem proti 
páru Wouahabi, Ziadi a pak porazil Ziadiho 
za stavu 4:0. Loni hrál s Víznerem v Ostravě 
proti bratrům Bryanovým a pak podlehl 
Bobu Bryanovi a letos dostal šanci ve dvou-
hře proti Belgičanu Darcisovi. A jak hodnotí 
nového člena klubu kouč Jaroslav Navrátil? 
„Lukáš je velmi talentovaný a věřím, že se pro-
sadí i ve dvouhře. Hodně trénoval s Tomášem 
Berdychem, určitě bude mít v našem klubu 
kvalitní sparing.“ Právě na dvouhru se chce 
Dlouhý letos mnohem více zaměřit. 

GOBLÉN PODLE OBRAZU MALÍŘE JANA PREIS-
LERA Sen jinocha vyrobila ke stému výro-
čí dokončení Národního domu Moravská 
gobelínová manufaktura ve Valašském 
Meziříčí. Byl k vidění v sálech Muzea Prostě-
jovska, kde se konala výstava 110 let umění 
gobelínu na Moravě a kde valašskomeziříč-
ská dílna vystavovala průřez svou tvorbou.  
„Po skončení výstavy vyzdobí goblén interiér 
prostějovské radnice,“ uvedla mluvčí radni-
ce Jana Gáborová.

BERDYCH BYL NEJLEPŠÍM ČECHEM na Aus-
tralian Open. Pořadatelé úvodního Grand 
Slamu roku se řídili aktuálním světovým žeb-
říčkem a tak byli nasazeni – 13. Berdych, 30. 
Štěpánek, 12. Vaidišová a 22. Šafářová. Ve 
dvouhře se nejdál dostal Tomáš Berdych, 
který prohrál ve 4. kole s Federerem, do hlav-
ní soutěže se z těžké kvalifikace probojoval 
Dlouhý, ten však v prvním kole narazil na 
americkou jedničkou Andy Roddicka. „Ten 
zápas jsem si i přes prohru stejně užil, hrálo 
se v krásné Vodafone Areně, navíc bylo plné 
hlediště, prostě zážitek. Jen škoda, že jsem si 
více nepomohl servisem, mohl jsem Andyho 
potrápit trochu více,“ říkal po zápase Dlouhý, 
který však vyhrál v prvním kole kvalifikace 
až 8:6 s Irem Holandem. Nešťastně vypadl 
Radek Štěpánek, s Američanem Spadeou 
vedl 2:0 na sety a za stavu 5:4 ve třetím měl 
výhodu podání, ale nakonec prohrál v pěti 
setech. „Raketu jsem vzteky nerozmlátil, ta za 
to nemůže. Musel bych rozmlátit sám sebe,“ 
říkal rozmrzelý Štěpánek. Loňská čtvrtfinalis-
ta Lucie Šafářová překvapivě podlehla v 1. 
kole Kolumbijce Castaňové 1:6, 4:6, zradil ji 
hýžďový sval. „Kdyby nešlo o grandslamový 
turnaj, tak bych asi nenastoupila,“ říkala Luc-
ka po zápase. Petra Cetkovská si loni při US 
Open zahrála poprvé v hlavní soutěži Grand 
Slamu, v Melbourne se jí nedařilo a s pohyb-
livou Španělkou Medinaovou prohrála 6:7, 
0:6.

XIII. ROČNÍK MEMORIÁLU PETRA MARIŇÁKA 
se konal v druhé polovině ledna a vyhrál 
ho Zdeněk Děrkas (TK AGROFERT Prostějov), 
čtyřhru pár Slezák (TK NERIDÉ) – Vrba (TC 
Brno). Mezi organizátory áčkového turnaje 
mladších žáků byl už tradičně Milan Mari-
ňák, Petrův tatínek, dlouholetý člen klubu, 
jeden z party obětavých klubových správ-
ců. Petr Mariňák byl mnohonásobným pře-
borníkem kraje, na Pardubické juniorce 1983 
skončil v semifinále dvouhry, v roce 1990 se 
stal mistrem ČR. Po skončení aktivní činnosti 
se vydal na trenérskou dráhu, ale zákeřná 
nemoc všechno ukončila. „Petr byl také ve-
lice poctivým a pracovitým trenérem, hodně 
nám ve své době pomohl,“ říká šéf prostějov-
ského tenisu Miroslav Černošek. 

V ZÁPASE FED CUPU PROTI SLOVENSKU jsme 
opět měli nastoupit v nejsilnějším složení 
s Nicole Vaidišovou a Luckou Šafářovou, 
v týmu byla ještě Petra Cetkovská, Kvě-
ta Peschkeová a Iveta Benešová. Až do 
poslední chvíle tajil nový nehrající kapi-
tán Petr Pála přetrvávající problémy Lu-
cie Šafářové s hýžďovým svalem, ta už k 
losování na brněnskou radnici nepřijela.   
Ve dvouhrách nastoupila Petra Cetkovská, 
oba duely měla dobře rozehrané, ale atmo-
sféra týmové soutěže jí přece jen vzala sílu 
k dotažení nadějně rozehraných zápasů do 
úspěšných konců. 

ANKETU iDNES a MF DNES o Nejlepšího spor-
tovce měsíce ledna Olomouckého kraje su-
verénním způsobem vyhrál Tomáš Berdych. 
„Tomáš se v posledních letech prosazuje  
v anketách stále víc. Kdy udělal první krok? 
Určitě to byl zisk prvního Zlatého kanára  
v roce 2005, kdy střídal Jirku Nováka,“  

Zleva Milan Mariňák, Petr Flašar  
a rozhodčí finálového duelu Libor 
David, vpředu vítěz Zdeněk Děrkas  

a finalista Pavel Štaubert

DOSEDĚL

Lukáš Dlouhý

Petra Kvitová
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komentoval jeho výhru v anketě kouč Jaroslav  
Navrátil.

SEDMNÁCTILETÁ PETRA KVITOVÁ SE STALA 
na začátku února pátou Češkou, na turnaji 
v Paříži si připsala první výhru v hlavní sou-
těži na okruhu WTA v kariéře. V 16. ročníku 
Open Gaz de France s dotací 600 tisíc USD 
se Kvitová probila náročnou kvalifikací, ve 
které postupně porazila Kristinu Mladenovi-
čovou (Fr.) 6:3, 6:2, poté Bulharku Světlanu 
Pironkovou 6:3, 6:4 a dveře do hlavní sou-
těže jí otevřela výhra nad zkušenou Fran-
couzkou Severine Bremondovou 7:5, 6:4.  
V prvním kole překvapivě porazila španěl-
skou fedcupovou reprezentantku a 30. hráč-
ku světa Anabel Medinovou-Garriguesovou 
6:2 a 6:3! „Jsem nadšená,“ řekla po utkání 
Petra agentuře AP. „Ještě nikdy jsem nebyla  
v turnaji takhle daleko. Hodně mi pomohlo, 
že jsem se rozehrála v kvalifikaci, a také mi 
sedí povrch.“ Petru ve druhém kole čekala 
čtvrtá nasazená Jelena Dementěvová z Rus-
ka (13. WTA), odehrála výborně první set, kte-
rý prohrála až v tie-breaku 7:9, Rusce podleh-
la 6:7(9), 2:6. Po Paříži postoupila Kvitová na 
žebříčku WTA k 11. únoru na 130. místo WTA 
a byla v té době po Vaidišové (16.), Šafářo-
vé (40.), Zakopalové (68.) a Petře Cetkovské 
(103.) pátou Češkou na žebříčku WTA! Na 
konci února pak o Kvitové znovu psaly světo-
vé agentury, v Memphisu porazila světovou 
osmičku a turnajovou jedničku Venus Willi-
amsovou 2:6, 6:4, 6:3! „V prvním setu mě vů-
bec nenapadlo, že bych mohla vyhrát. Až ve 
druhém jsem začala přemýšlet o tom, že by 
to skutečně mohlo vyjít,“ řekla Petera agen-
tuře Reuters. „Skvěle měnila rytmus hry a já 
na to nedokázala najít odpověď. Jsem velmi 
zklamaná, že v Memphisu končím tak brzo,“ 
konstatovala po zápase Williamsová, která 
v Memphisu obhajovala titul. Kvitová prošla 
těžkou kvalifikací, přehrála Dekmeijereovou 
6:0, 6:2, Slovenku Suchou 6:4, 6:3, Scheeper-
sovou z Jižní Afriky 2:6, 6:4, 6:3, v hlavní soutě-
ži ji už chyběly síly a v dalším kole podlehla 
Rusce Alle Kudrjavcevové 7:6, 5:7, 1:6.

V DAVISOVĚ POHÁRU PROTI BELGII jsme měli 
čtyřnásobné zastoupení – Berdych, Štěpá-
nek, Dlouhý a nehrající kapitán Navrátil. To-
máš s Radkem prakticky rozhodli o našem 
postupu, první den oba vyhráli své dvouhry, 
aby pak v sobotu po velkém boji přehráli 
úporný belgický pár Vliegen, Rochus v pěti 
setech. „Jsem nesmírně šťastný, ale nebylo 
to tak jednoduché,“ říkal Navrátil na tiskové 
konferenci po zisku třetího vítězného bodu.. 
„Prožili jsme tady společně úspěšný týden od 
začátku do konce. Úspěch to je nejen pro 
můj tým, ale pro celou Českou republiku. Spl-
nili jsme náš cíl, po šesti letech postoupit do 
druhého kola a vyhnout se baráži. Především 
za to bych chtěl všem klukům moc poděko-
vat. Nejen hráčům, ale i realizačnímu týmu.“ 
Za rozhodnutého stavu nastoupil Dlouhý  
proti Steve Darcisovi a prohrál ve dvou  
setech.

PROSTĚJOVSKÉ FINÁLE NA HALOVÉM MI-
STROVSTVÍ ČR mladšího žactva! Velkým 
úspěchem našeho klubu skončilo halové 
mistrovství republiky mladších žáků, které se 

konalo na pražské Štvanici. Zlatou medaili 
ve dvouhře získal zaslouženě – letos mezi 
mladšími žáky neporažený – Zdeněk Děrkas 
(TK AGROFERT Prostějov), na šampionátu 
neztratil ani set! Do finále se pak probojoval 
i náš Dominik Kellovský. Jak viděl prostějov-
ské finále šéftrenér mládeže Ivo Šilhánek? 
„Zdeněk Děrkas prokázal, že je u nás v této 
části sezóny nejlepší. Vyhrál zaslouženě, byl 
v oboustranně agresivním pojetí důraznější 
a o málo přesnější. Dominik Kellovský hrál na 
mistrovství velmi dobře, ve čtvrtfinále doslova 
rozdrtil nejvýše nasazeného Vrbu. Stříbro má 
pro něj cenu zlata.“ Na halovém mistrovství 
republiky mladších žákyň se v Příbrami pro-
bojovaly naše hráčky Cváčková a Muchová 
do semifinále dvouhry, Karolína Muchová si 
pak se Sandrou Matekovou (I. ČLTK Praha) 
získala mistrovský titul ve čtyřhře.

VOLEJBALISTKY VK PROSTĚJOV po vítězství  
v Českém poháru dovezly ze Slovenska 
stříbro v Československém poháru! Vítěz-
ství Hanačkám těsně uteklo, ve finále této 
soutěže podlehly Doprastavu Bratislava, ve 
středoslovenském městečku Hnúšťa vyhrál 
Dopraskav 3:1 (23, -20, 19, 20). „Chybělo nám 
více bojovnosti, naopak Doprastav do hry 
maximum a tím nás výrazně předčil. Finálo-
vá porážka byla zasloužená,“ uznala trenér-
ka VK Táňa Krempaská po finále. Do boje  
o zlato se prostějovský tým propracoval díky 
semifinálové výhře nad Slávií UK Bratislava 
3:0 (18, 20, 18).

RADEK ŠTĚPÁNEK POSTOUPIL V SAN JOSÉ 
na konci února do finále, prohrál s nejvýše 
nasazeným hráčem Andym Roddickem 4:6  
a 5:7. Radek si před zápasem získal fanouš-
ky na svou stranu, když na kurt přišel v dresu 
hvězdy hokejového San Jose Sharks Joea 
Thorntona, ve finále se však potvrdila teni-
sová statistika – ve čtyřech dosavadních 
zápasech s Roddickem Radek pokaždé 
prohrál. Štěpánek na svůj třetí titul v kariéře 
stále čeká...

PRVNÍ TITUL VE ČTYŘHŘE získal v Rotterdamu 
Berdych společně s Rusem Tursunovem, ve 
finále porazili německo-ruský pár Kohlschrei-
ber – Južnyj 7:5, 3:6 a 10:7. Berdych na okru-
hu ATP dosud ve čtyřhře příliš úspěšný nebyl, 
mnohem více se držiteli tří singlových titulů 
dařilo ve čtyřhře v Davisově poháru, kde 
vyhrál při všech pěti startech. Právě v pres-
tižní týmové soutěži může shodou okolností 
teoreticky potkat v dubnovém čtvrtfinále  
s Ruskem jak Tursunova, tak Južného. Radek 
Štěpánek si po finálové účasti na turnaji  
v San Jose polepšil ve světovém žebříčku  
o tři místa na 31. pozici. Berdych se vrátil do 
elitní desítky, i když v Rotterdamu vypadl už 
ve druhém kole.

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC OKRESU PROSTĚJOV je 
vyhlašován více než čtyřicet let, je nejstarší 
anketou Prostějovska a na konci února byli 
oceněni v přednáškovém sále Národního 
domu nejlepší v devíti kategoriích. Vítězkou 
se stala bikrosařka Jana Horáková, nejlep-
ším týmem raftaři William&Delvin Prostějov. 
Připomeňme úspěch Jiřího Zemana a Ja-
roslava Navrátila. Vítězové dalších kate-
gorií: Jednotlivci, mládež: Eva Vojancová  
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(krasojízda, TJ Stavební stroje Němčice n. H.), 
kolektivy, mládež: zápasníci TJ Sokol Čechovi-
ce, aktivní sportovci nad 60 let: Alois Balcařík 
(atletika, TJ Sokol Mostkovice), trenéři a cvi-
čitelé: Jaroslav Navrátil (tenis, TK AGROFERT 
Prostějov), rozhodčí: Miluše Mikalová (kraso-
jízda, TJ Stavební stroje Němčice n. H.), zaslou-
žilí funkcionáři: Jiří Zeman (tenis, TK AGROFE-
ERT Prostějov), zdravotně postižení sportovci:  
Karel Meissel (šachy, SK Prostějov).

ORLI SE NA ALL STAR GAME NEPROSADILI. Tra-
diční setkání nejlepších hráčů Mattoni NBL 
se konalo na začátku března v Chomutově.  
I když se v diváckém hlasování do základ-
ních pětek neprosadil nikdo z hráčů BK Pro-
stějov, přesto jsme měli na exhibiční akci za-
stoupení. Trenéři týmů si totiž do svých výběrů 
pozvali Savanoviče, Bojiče a Votroubka. Kvů-
li zdravotním problémům první dva do Cho-
mutova nakonec neodjeli, Votroubek se 
zúčastnil jen soutěže trojkařů a v ní skončil 
čtvrtý. Kouč Orlů Miroslav Marko byl na la-
vičce zahraničního výběru. Zahraniční hráči 
porazili český výběr Mattoni NBL 109:87.

ANTONÍN DOSEDĚL VEDE SVĚTOVÝ SENIOR-
SKÝ ŽEBŘÍČEK ITF, o první místo se dělil na 
začátku března v kategorii nad 70 let s Ame-
ričanem Robertem Duslamem a německým 
veteránem Heinzem Löfflerem. V Dosedělo-
vě věkové kategorii je na světovém žebříčku 
téměř 700 hráčů!

JUNIOŘÍ BK PROSTĚJOV startovali na konci 
března na turnaji v Miláně a v konkurenci 
16 týmů Evropy a USA obsadili cenné osmé 
místo. Pro naše hráče bylo poctou již pozvá-
ní na skvěle obsazený turnaj. Naši hráči se 
nezalekli týmů, které tvoří juniorky euroligo-
vým týmům a ve většině zápasů byli dlouho 
rovnocennými soupeři. Jak naši junioři hráli? 
Olympique Antibes (Francie) 73:56, Bas-
ket Todisco Cisterno (Itálie) 71:60, KK Zadar 
(Chorvatsko) 78:83, Benetton Treviso (Itálie) 
56:85, P.A.O.K. Thessaloniky (Řecko) 46:64, 
Pallacanestro Cantu (Itálie) 61:71 (posled-
ní tři utkání hráli naši hráči proti soupeřům  
o rok starším). Turnaj vyhrál tým Benetton 
Treviso. Za největší úspěch považuje trenér 
Peter Bálint vítězství rozehrávače Petera  
Mikulíka v dílčí soutěži ve střelbě trojek.

V INDIAN WELLS na Pacifik Life Open klopýtli 
Tomáš Berdych a Lucie Šafářová hned na za-
čátku. Tomáš nestačil na Švýcara Wawrinku 
6:2, 6:7, 4:6, Šafářová podlehla Američance 
Ashley Harkleroadové 6:7, 6:2, 4:6. Štěpánek 
postoupil do třetího kola a v tie-breakové 
loterii prohrál s Argetincem Nalbandianem 
6:7, 6:0, 6:7, předtím porazil Rusa Mirného 6:4, 
6:2.

HANÁCKÝ MINIPOHÁR v basketbale pro 
chlapce ročníku 95 a mladší uspořádal bě-
hem velikonočních prázdnin BK Prostějov, za 
organizací stála Škola dr. Horáka s basketba-
lovými sportovními třídami. Kromě domácího 
týmu se zúčastnila družstva BCM Olomouc, 
Slavie Kroměříž, BŠM Brno a BBK Blansko. Tur-
naj byl vyrovnaný, všechna družstva alespoň 
jednou vyhrála i prohrála a v boji o koneč-
né pořadí rozhodoval každý koš. Z vítězství 
a zisku Hanáckého minipoháru se nakonec 

radovali domácí hráči před družstvem Sla-
vie Kroměříž, BBK Blansko a BCM Olomouc, 
poslední pátou příčku obsadil tým BŠM Brno. 
Podle trenéra domácího a vítězného celku 
Emila Remence se jednalo o velmi zdařilou 
akci. „Kromě Olomouce a Kroměříže jsme 
měli možnost zahrát si s týmy, které hrají 
soutěž na jižní Moravě, mají dobrou úroveň  
a pro naše hráče to byla velice zajímavá  
zkušenost,“ konstatoval trenér Remenec.

ORLI VE FINAL FOUR ČESKÉHO POHÁRU vybo-
jovali stříbrné medaile. BK Prostějov v Mladé 
Boleslavi v semifinále porazili tým BK Synthe-
sia Pardubice 90:82 a splnili jeden z cílů, kte-
rý si dal před sezónou. Ve druhém zápase 
přehrál ČEZ Basketball Nymburk NH Ostravu 
93:75. Ve finále jsme s jasným lídrem Mattoni 
NBL Nymburkem drželi krok především v prv-
ní polovině, tři minuty před koncem prvního 
poločasu jsme vedli 43:36. „V první polovině 
to byl z naší strany velice slušný útočný výkon. 
Celkově první polovina dnešního utkání byla 
z mého pohledu nejlepší polovinou našeho 
týmu od samotného začátku sezóny,“ zhod-
notil první dvě čtvrtiny zápasu trenér Orlů 
Marko. Hned na začátku druhého poločasu 
jsme se dostali do problémů s fauly, Ames 
měl čtyři osobní chyby, když ho Marko za sta-
vu 52:50 vystřídal. Pak přišla nymburská sé-
rie – 13:3 mezi 23. a 29. minutou, nymburské 
útoky vedl a spolehlivě zakončoval rozehrá-
vač Monty Mack a to rozhodlo, že Nymburk 
nakonec vyhrál 80:68 a získal Český pohár 
počtvrté za poslední čtyři sezony. Orli doká-
zali, že mohou hrát s Nymburkem vyrovnané 
utkání.

BERDYCH POSTOUPIL na turnaji SONY ERICS-
SON Open v Miami do semifinále, dál ho ne-
pustila světová dvojka Rafael Nadal, druhé-
mu nasazenému Španělovi podlehl 6:7 (6), 
2:6. Tomáš se dostal na 9. místo žebříčku ATP 
a vyrovnal tak své maximum z 20. srpna 2007. 
Berdych napřed porazil domácího Querrey-
ho 6:1, 6:2, ve třetím kole Španěla Ferrera 6:1, 
6:3, ve čtvrtém Rusa Tursunova 6:2, 6:2 a ve 
čtvrtfinále jeho krajana Andrejeva 6:4, 6:4. 
Štěpánek vyřadil Francouze Grosjeana 6:3, 
6:3, ve třetím kole Belgičana Xaviera Malis-
se 6:3, 7:6(4), cestu do čtvrtfinále mu zastavil 
domácí Blake – 3:6, 4:6. Turnaj opět začal 
výborně pro Petru Kvitovou, probojovala se 
do hlavní soutěže složitou kvalifikací, v prv-
ním kole však neměla štěstí a nedotáhla na-
dějné stavy do vítězného konce. Podlehla 
Estonce Kanepiové 6:3, 5:7, 5:7. Lucie Šafářo-
vá se probojovala do třetího kola, poradila si  
s Rumunkou Cirsteaovou 6:1, 7:5, ve druhém 
kole vyřadila Italku Knappovou 3:6, 7:5, 6:0, 
na čtvrtou hráčku světa Jelenu Jankovičo-
vou ze Srbska už nestačila – 2:6, 1:6.

Pro Berdycha to byl zatím nejlepší turnajový 
výsledek sezóny. Nechce si připustit, že byl  
v Miami ve vrcholné formě. „Byl bych rád, 
kdyby tomu tak nebylo a mohlo to jít ještě líp 
a žebříčkově výš. Snažím se dělat všechno 
pro to, aby to bylo lepší, a doufám, že to tak 
bude. Doufám, že ten bod, kde se to zastaví, 
přijde až za dlouho,“ říkal Berdych před od-
jezdem do Moskvy ke čtvrtfinále Davisova 
poháru.

Antonín Doseděl
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co připravujeme?

V DUBNU MÁ ČESKÝ TÝMOVÝ TENIS před se-
bou těžké soupeře, tým Davisova poháru se ve 
čtvrtfinále utká v Moskvě s Ruskem a fedcupo-
vý tým jede do Izraele. Za organizací a marke-
tingovými právy stojí Česká sportovní, a.s., na 
těchto akcích se podílí také agentura TK PLUS, 
v obou týmech má Prostějov zastoupení. Jaká 
je vzájemná bilance daviscupových zápasů  
s Ruskem? Zatím nerozhodná 4:4, ale všichni si 
pamatujeme na poslední duel s Ruskem v roce 
2003 v Ostravě. Jirka Novák vyhrál obě dvou-
hry, Radek obě prohrál, tu rozhodující v pěti 
setech s Davyděnkem. V noci ze soboty na ne-
děli umřela kapitánu Tarpiščevovi matka, měl 
určitě jiné myšlenky a i proto si mnozí mysleli, že 
nedělní daviscupové odpoledne prokaučoval. 
Nepostavil tehdy nemocného Južného, za něj 
zaskočil Kafelnikov, který měl proti Štěpánkovi 
zcela jasně udělat rozhodující bod. Ruský ka-
pitán však věřil Davyděnkovi a ten ho nezkla-
mal... Kapitán Tarpiščev vyhrál od roku 2002 
třikrát Fed Cup, dvakrát Davisův pohár a věří si  
i proti nám. V jednom má navíc proti Navrátilovi 
velkou výhodu, může hráče do dvouhry vybírat 
i podle povrchu, na kterém se zápas hraje. Co 
nejvíce trápilo Navrátila před zápasem? Oce-
nil, že Berdych vyhrál v Rotterdamu čtyřhru, na 
druhou stranu ho překvapilo, že hrál po boku 
s Tursunovem a proti nim stál ve finále Južnyj. 
„Musel jsem změnit názor. S bodem ze čtyřhry 
jsem víceméně počítal, ale bude to těžké,“ říkal 
před zápasem.

S IZRAELEM BUDE BOJOVAT český fedcupo-
vý tým o postup do elitní Světové skupiny. Ne-
hrajícímu kapitánovi Petru Pálovi se los líbil, 
ale to ještě nevěděl, že se mu omluví česká 
jednička Nicole Vaidišová. „Izrael je docela 
přijatelný soupeř, škoda, že nehrajeme doma.“ 
S Izraelem české ani československé tenistky 
nikdy nehrály, Izraelky letos prohrály s Ruskami 
1:4, jediný bod pro domácí tým získala Šahar 
Peerová, ta je také nejlepší hráčkou Izraele,  
v době losu byla na 17. příčce WTA, vyhrá-
la tři turnaje WTA. Krátce po vítězství nad  

Slovenskem však Vaidišová oznámila, že ne-
bude hrát Fed Cup, v té době šestnáctá hráč-
ka WTA se rozhodla, že se soustředí na vlastní 
kariéru. Naše šance v dubnové baráži v Izraeli  
o postup do Světové skupiny I se výrazně zmen-
šily, ale ani Vaidišová se na velkých amerických 
turnajích na začátku sezóny nepředstavila  
v nejlepší formě.

NIKE JUNIOR TOUR, světový seriál pro kategorie 
12 a 14 let vstupuje do 12. ročníku a od začátku 
je u toho prostějovský tenis, má dlouhodobou 
spolupráci s firmou Nike a je také garantem 
českého okruhu. Jaké jsou termíny českého se-
riálu? Starší žáci a žákyně opět zahajují seriál 
v Prostějově 18. – 22. dubna, další turnaje této 
věkové kategorie se uskuteční od 12. do 16. září  
v TK Slavia PU Plzeň, mladší žáci a žákyně bu-
dou hrát 6. – 10. 8. v TK DEZA Valašské Meziříčí  
a 22. - 26. 8. v pražské Spartě. Závěrečné a roz-
hodující Masters se uskuteční v Prostějově od 
30. září do 3. října. „Ze světového finále v Turíně 
jsme si loni odvezli nejlepší výsledek v dosavadní 
historii. Titul, finále a semifinále, třetí místo v cel-
kovém hodnocení národů, předčilo to výsledky 
z roku 1999 v Barceloně, kdy vyhrála Cetkovská, 
Šafářová skončila ve finále a Berdych v osmič-
ce,“ říkal šéf reprezentace na Masters NJT Jaro-
slav Balaš. Jaké měl TK AGROFERT Prostějov loni 
v Turíně zastoupení? Finále Roberta Rumlera  
v kategorii do 14 let a semifinále Sonji Liasovské 
mezi mladšími.

UniCredit Czech Open 2008 se bude už tra-
dičně hrát v druhém týdnu grandslamové 
Paříže (1.-7. 6.), opět mohou ti, kteří na Roland 
Garros neuspějí, hledat na Hané tenisové se-
bevědomí. V Prostějově se bude hrát o 150 tis. 
USD+H a podruhé pod názvem prestižní italské 
banky. Připomeňme, že právě před deseti lety 
se Živnostenská banka, a.s. stala titulárním part-
nerem turnaje a spolu s majiteli prostějovského 
klubu trpělivě budovala dokonalou tvář této 
největší tenisové akce u nás. „Rád bych zdůraz-
nil, že díky vytrvalosti, cílevědomosti a rozhodně 
i trpělivosti Živnostenské banky má tento turnaj 

DC a Fed Cup
UniCredit Czech Open
Zlatá tretra
Nike Junior Tour
VK a BK play off

Czech Open logo – verze A
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ve světě svůj zvuk a hráči se k nám rádi vrace-
jí,“ konstatoval mnohokrát šéf prostějovského 
tenisu Miroslav Černošek. Vedení prostějovské 
marketingové firmy dlouhou dobu obhajo-
valo správnost turnajové filosofie, která se ve 
svých dotacích nehnala bezhlavě nahoru  
a především díky tomu získal turnaj svůj kredit. 
UniCredit Group je přední, dynamická a velmi 
efektivní evropská finanční skupina s kapitálo-
vou silou, špičkovým know-how a jasnou strate-
gií v zemích střední a východní Evropy. Na čes-
kém trhu působí od loňského listopadu jako 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Loňský UniCredit Czech Open se zapsal do 
naší tenisové historie jako poslední turnaj Jiřího 
Nováka, který se na domácím turnaji rozlou-
čil se svou velkou tenisovou kariérou. Vše se 
odehrávalo před plným hledištěm AGROFERT 
Arény, turnaj zase nabral na síle, žádná teni-
sová akce v české historii neměla tak skvost-
né obsazení doprovodných akcí. Navíc finále 
mezi vítězným Argentincem Roitmanem a da-
viscupovým reprezentantem Německa Maye-
rem patřilo rozhodně v turnajové historii k těm 
nejkvalitnějším. UniCredit Czech Open 2007  
i se svým dokonalým zákulisím skončil velkým 
úspěchem. 

Jak to bude s doprovodnými akcemi při UniCre-
dit Czech Open letos? „Opět děláme všechno 
pro to, aby měly svůj nepřehlédnutelný lesk.  
V TK PLUS trvale prosazujeme filozofii, že nedíl-
nou a velice výraznou součástí turnaje je spo-
lečenská stránka, obchodní partneři musí mít 
dostatek prostoru ke svým jednáním, právě při 
nich se rodí i případné sponzorské zázemí na-
šich akcí. Přítomnost premiéra Mirka Topolánka 
loni přilákala top byznysmeny, byli tu nejvyšší 
představitelé českých firem, bankéři, zástupci 
vlády ČR,“ říká jednatel TK PLUS Petr Chytil. „Vel-
kou hvězdou byl loni Ivan Lendl, legenda světo-
vého tenisu, našich akcí se zúčastnili tři olympij-
ští vítězové – Jágr, Mečíř a Valenta, byli tu pátý 
a osmý hráč světa Jiří Novák a Karel Nováček. 
A protože je stále větší zájem mezi našimi ob-
chodními partnery o golf, pro velký úspěch  
z loňského roku opakujeme i letos V.I.P UniCre-
dit Golf Cup, který se opět bude konat v Aus-
terlitz Golf Clubu ve Slavkově u Brna. Nechce-
me prozrazovat dopředu jeho obsazení, ale 
určitě to bude velké překvapení. Ve stejný den  
v pátek pořádá UniCredit Bank pro své klienty  
a také zaměstnance tenisový turnaj. V průběhu 
V.I.P. party budou předány charitativní šeky. Ve-
čer vystoupí Petr Spálený se svým Apollo Ban-
dem a kultovní skupina Katapult. Sobota je pro 
UniCredit Czech Open finálovým dnem, dopo-
ledne patří už tradičně tenisovému turnaji V.I.P. 
osobností, do Prostějova přijedou lidé z politiky, 
kultury, byznysu a samozřejmě z bankovnictví,“ 
dodává Petr Chytil. 

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ ATLETICKÝ MÍTINK ZLATÁ  
TRETRA se letos koná už 12. června na měst-
ském stadionu v Ostravě-Vítkovicích, bude na-
vazovat na závody Zlaté ligy a Grand Prix v Ber-
líně, Oslu a americkou olympijskou kvalifikaci  
v Eugene. Navíc Zlatá tretra je posledním  
mítinkem před olympiádou. „Je potřeba si uvě-
domit, že pro atlety je úspěch na olympiádě  
cennější než na světovém šampionátu. Pro-

to přípravě na Peking podřizují všechno a je 
velmi těžké je na závody přilákat. Děláme ale 
vše pro to, aby ostravský mítink byl kvalitně 
obsazený,“ konstatoval manažer 47. ročníku 
Zlaté tretry Alfons Juck. Už loni na konci listo-
padu potvrdily účast dvě vynikající atletky, 
oštěpařka Barbora Špotáková a výškařka 
Blanka Vlašičová. „Světový rekord? Proč ne. 
Všechno je možné, teď se cítím ve velmi dobré 
kondici, nic mě netrápí,“ vzkazovala loni Vlaši-
čová z chorvatského Splitu. „Vlašičová bude 
finančně motivovaná za překonání rekordu 
mítinku Bergqvistové 201 cm a samozřejmě  
i světového maxima,“ dodával Juck. V progra-
mu mítinku bude po šesti letech skok o tyči,  
v Ostravě se představí i halový mistr světa z Va-
lencie, Rus Lukjaněnko. „Je schopen atakovat 
hranici šest metrů,“ myslí si Juck. 

Jaká bude Zlatá tretra v olympijském roce 
podle ředitele mítinku Zdeňka Dupláka? „Sa-
mozřejmě jiná, protože si většina atletů chce 
na začátku sezony splnit olympijské limity a pak 
se soustředit na přípravu. Z důvodu olympiády 
se nejen Zlatá tretra, ale i další mítinky konají  
v dřívějších termínech. Nám to vyhovuje a je-
diná komplikace, které může nastat, je konání 
prestižního amerického mítinku v Eugene, ten 
má termín 8. června, čtyři dny před Zlatou tre-
trou a mám obavu, aby se atleti dostali do Os-
travy včas. V osobnosti manažera Zlaté tretry 
Alfonse Jucka je záruka, že mítink bude mít 
opět hvězdné obsazení,“ říká Zdeněk Duplák, 
který je třetím rokem ředitelem této prestižní 
atletické galaakce. U tohoto atletického mítin-
ku byl prakticky od chvíle, kdy marketingově 
přešel pod TK PLUS a celou dobu byl členem 
týmu, který mítink připravoval. Pořadatelé z TK 
PLUS také vycházejí vstříc atletickým fanouš-
kům a posunují zahájení závodů na 18.15 ho-
din. „Je to především proto, aby rodiny s dětmi 
nepřišly o vrcholy večera, které by se tak mohly 
konat někdy okolo 21. hodiny,“ dodává Zdeněk 
Duplák. A ještě hlavní časový program? 18.30 
– představení hvězd mítinku a slavnostní zahá-
jení, 18.45 – začátek hlavního programu, 20.45 
závěr mítinku. Součástí Zlaté tretry jsou i letos 
bohaté doprovodné akce.

AŽ V PLAY OFF SE ROZHODNE o definitivním 
umístění našich týmů, které startují v nejvyšších 
soutěžích. Volejbalistky hrají premiérový ročník 
extraligy, vyhrály základní část a teprve play 
off prověří jejich psychickou odolnost. Prostě-
jovští Orli si dali za cíl – postup do finále a tam 
hrát s týmem ČEZ Basketball Nymburk vyrovna-
nou a důstojnou partii.

Vítězové prostějovských 
challengerů

(od roku 2004 Czech Open)

1994 – K. Kučera (Slovensko)

1995 – A. Gaudenzi (Itálie)

1996 – A. Česnokov (Rusko)

1997 – B. Ulihrach (ČR)

1998 – R. Fromberg (Austrálie)

1999 – R. Fromberg (Austrálie)

2000 – A. Vinciguera (Švédsko)

2001 – B. Ulihrach (ČR)

2002 – G. Coria (Argentina)

2003 – R. Štěpánek (ČR)

2004 – R. Štěpánek (ČR)

2005 – J. Nieminen (Finsko)

2006 – J. Hájek (ČR)

2007 – S. Roitman (Argentina)
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