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„Viděl jsem Tomáše v Miami, hrál v pohodě a svým postupem do finále pátého  
Grand Slamu jasně dokázal, že patří do světové desítky,“ 

hodnotil Berdychův výkon Miroslav Černošek.



Až Andy Roddick zastavil ve finále Tomáše Berdycha na turnaji Masters 1000 Sony Ericsson Open v Miami. Po přesvědči-
vých vítězstvích nad Nizozemcem De Bakkerem a Argentincem Zeballosem porazil Tomáš ve 4. kole světovou jednič-
ku Rogera Federera v tie-breakových tahanicích. Berdych od senzační výhry nad Federerem na olympiádě v Aténách 
2004 prohrál se Švýcarem osmkrát za sebou, ale v Miami ukázal svou novou sílu, odvrátil i mečbol při Federerově podá-
ní! Ve čtvrtfinále s Verdascem se po prvním prohraném setu fantasticky vrátil do zápasu a Švéda Söderlinga vymazal 
z dvorce. Pak se ale ani napotřetí v letošním roce nepodařilo Berdychovi porazit Andy Roddicka, prohrál s ním v Brisbane,  
San Jose a naposledy v Miami. „Dnes byl Andy opravdu dobrý, skvěle podával. Čekal jsem na svou šanci, jedna mohla stačit. 

Ale nedal mi za celý zápas ani jednu,“ říkal Berdych po finále. „Ty dostal nakonec on, v každém setu jednu, obě využil.“ Ztracené 
Berdychovo podání na konci první a na začátku druhé sady rozhodlo…

Vynikající výkon v Miami přinesl Berdychovi 295 500 dolarů, 600 bodů ATP a postup na žebříčku na 16. místo. 

Masters 1000 Sony Ericsson Open - MIAMI 2010

2. kolo: De Bakker (Nizozemsko) 6:3, 6:4.

3. kolo: Zeballos (Argentina) 6:4, 7:5.

4. kolo: Federer (Švýcarsko) 6:4, 6:7(3), 7:6(6).

Čtvrtfinále: Verdasco (Španělsko) 4:6, 7:6(5), 6:4. 

Semifinále: Söderling (Švédsko) 6:2, 6:2. 

Finále: Roddick (USA) 5:7, 4:6.

TOMÁŠ 

BERDYCH



Dvacetiletá vítězná cesta
Před dvaceti lety, 19. ledna 1990 se na výborové schůzi vzdal Alois Flašar funkce předsedy tenisového klubu a navrhl na své místo Miroslava 
Černoška. Návrh byl jednomyslně přijat a poté byl Alois Flašar zvolen čestným předsedou oddílu. „V době plné změn to bylo nejsprávnější 
řešení,“ říkal dlouholetý předseda Alois Flašar, který byl svému nástupci v dalších letech velkým pomocníkem. 

Miroslav Černošek pracoval ve výboru od svých pětadvaceti let a dvanáct sezón byl hrajícím vedoucím B týmu. S budoucím hráčem svě-
tové desítky Karlem Nováčkem nastupoval skoro dvě sezóny ve čtyřhře. Nesnil jen tenisové sny, hrál i hokej a pořád se nemohl rozhodnout, 
který sport si vybrat. Stál pak více než deset let v hokejové brance, chytal dorosteneckou ligu a mezi jeho spoluhráči byl i vícenásobný mistr 
světa Oldřich Machač. Černošek sice vyhrál s Ivanem Jonášem krajský přebor starších žáků ve čtyřhře, ale bylo mu brzy jasné, že se vel-
kých tenisových vítězství nedočká. „Každý by měl v životě vědět, kam až může dosáhnout a otevřeně si to přiznat. Někdy je to kruté, ale když  
to uděláte, většinou se na tom nedá prodělat,“ říkal začas Černošek a vydal se na dráhu tenisového funkcionáře. 

Prostějovský tenis tehdy patřil v Jihomoravském kraji spíše k průměrným, dospělí hráli v krajském přeboru a žákovské áčko jen těžko poráželo 
třetí žáky Zlína, kde v té době hrával Jiří Novák. „Začali jsme s Frantou Mackem, který už je bohužel v jiném tenisovém nebi, a Jirkou Zemanem 
na dvorcích ve Sportovní ulici, odkud jsme se po pár letech mohli přestěhovat do areálu za velodromem. A pak to velmi rychle uteklo,“ vzpo-
mínal před časem Černošek.  V roce 1994 TK Prostějov historicky postoupil do extraligy smíšených družstev, v Prostějově se konal 1. ročník 
antukového turnaje mužů Centrotex Challenger, halový turnaj žen Nokia Cup, o rok později se TK Prostějov stává mistrem ČR v extralize smí-
šených družstev! Kdo byl mj. v premiérovém mistrovském týmu? Martina Hingisová, Jana Novotná, Petra Langrová, Karel Nováček, Jiří Novák, 
Michal Tabara…, v prostějovském extraligovém drezu v příštích sezónách také hráli mj. Petr Korda či dlouhodobý Novákův deblový partner 
David Rikl. V roce 1998 získává Prostějov třetí extraligový titul a v dalších sezónách patří prostějovský klub zcela jasně mezi nejlepší u nás. 
V roce 1999 se v Prostějově poprvé koná mistrovství světa tenisových družstev do 14 let, které se na Hané hraje dodnes! Více než deset let vyvíjí 
v Prostějově činnost Národní tenisové centrum Morava. Prostějovské mládí kraluje českému tenisu, daviscupový tým je celý – „prostějovský“, 
ve Fed Cupu jsou Lucie Šafářová a Petra Kvitová.

Co prostějovským mnozí závidí – je dokonalá klubová atmosféra. „Hráči a hráčky, kteří se to v Prostějově naučili a dosáhli výborných  výsledků, 
tak většinou v klubu zůstávají a pro mladé je velmi důležité potkávat v areálu např. Tomáše Berdycha, Radka Štěpánka, Lucku Šafářovou, Petru 
Kvitovou, Jirku Nováka či Honzu Hájka nebo je vidět jak trénují. Vítězná atmosféra je hodně důležitá,“ říká šéftrenér TK AGROFERT Jaroslav 
Navrátil.

Když se v roce 2006 připomínalo patnáctileté výroční TK PLUS, řekl mj. Miroslav Černošek: „S mým kamarádem a společníkem Milanem  
Matzenauerem jsme vydali svojí vlastní cestou a jsem rád, jakým způsobem jsme se prosadili a na trhu se neztratili. Naše filozofie se víceméně 
ve všech případech ukázala jako správná.“

Vítězná tenisová cesta TK AGROFERT Prostějov bude určitě pokračovat. Konečně, potvrzuje to i první titul na mistrovství České republiky  
v minitenise v loňském roce…
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Marnost nad marnost, všechno je marnost. Těmito slovy 

začíná jedna ze tří biblických knih krále Šalomouna a slo-

va Kazatele, syna Davidova, krále Jeruzaléma letí dějina-

mi světa už tři tisíce let. Nálady a barvy světa se nemění, 

konečně Kazatel sám ve čtvrtém verši přidává – Jedno 

pokolení odchází a jiné přichází, země však nehnutě trvá 

navěky…

Ano, určitě i vy jste zažili ten zvláštní pocit až biblické mar-

nosti, kdy cítíte, že snad už ani krok udělat nemůžete, cosi 

vás drží a převládá ve vás pocit beznaděje. Už nějaký čas 

stojím v čele prostějovského basketbalu, hodně věcí mě 

trápí, ale snažím se být trpělivý.

Mám rád sport, vždy tomu tak bylo, ale stačí to? Sháníte 

peníze a nemáte žádnou garanci, že se vám alespoň 

něco vrátí… Postavíte tým, hrajete v nově zrekonstruované  

a pěkné hale, snažíte se nalákat diváky, aby se přišli podívat 

jak se hraje o špičku extraligy a je vám líto, když nepřijdou.  

Televize? Ano, přijede, ale nedostanete ani korunu… Vím, 

je to dobré pro prezentaci našich obchodních partnerů, 

zvedá to prestiž města, regionu, je to poděkování všem,  

kteří nám pomáhají a spojili jméno své firmy s prostějov-

ským klubem. A to 

už ani nechci říkat, 

že jedno či několik 

upísknutí maří prá-

ci těch, kteří pře-

mlouvají sponzory 

a přesvědčivě jim 

tvrdí, že jim nabí-

zejí dokonalý a za-

jímavý projekt. 

Sport opravdu 

musíte milovat, 

abyste nezatrpkli 

a pokračovali dál. 

A to nemusím jistě 

připomínat, že vše 

probíhá v kulisách 

finanční krize, firemních trápení, managementy stále méně 

kývají na nabídky sportovních klubů. Vím, musí se šetřit, 

skotačivé vítězné fanfáry většinou ztichly nebo jsou méně 

slyšet. Ale i tak se sám sebe stále častěji ptám – bude mít 

sport dostatek sportovních nadšenců? Společnost oprav-

du nenabízí žádnou odezvu těm, kteří chtějí investovat  

do sportu a naše řady řídnou. 

Nedávno jsem si připomenul (ač nerad, ale musel jsem) 

svůj kulatý letopočet, snad ke mně dorazil čas zralosti  

a s ním i určitý nadhled, smířlivost, i rozvážnější nadšení – 

prostě se na věci snažím dívat jinak. Pokračuji, protože vě-

řím, že to jednou bude jinačí. Věřit musí všichni, kdo jsou 

ve stejné roli jako já, všichni, kterým záleží, aby se sport vy-

víjel podle pravidel dokonalého byznysu, čistě a s rovnými  

možnostmi pro všechny, kteří se snaží sportu pomáhat.

Ing. Milan Matzenauer,
jednatel TK PLUS 

a předseda Správní rady BK Prostějov

P. S. Kdo čeká vítr, nikdy nezaseje, kdo hledí na mraky, nikdy 

nesklidí, napsal také král Šalomoun. Na vítr nečekám, do 

mraků nehledím, ale věřím, že jednou i sport začne dýchat 

tak, jak má…

MAREK EBEN
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Marek

Eben

Marek Eben (1957), herec, moderátor, hudební skladatel, písničkář a zpěvák. Syn  

hudebního skladatele Petra Ebena a synovec skladatele Ilji Hurníka. V dětském věku hrál 

v televizních inscenacích a seriálech (např. Kamarádi). V roce 1979 vystudoval hudeb-

ně – dramatický obor pražské konzervatoře a poté získal angažmá v Divadle Vladimíra  

Nezvala v Karlových Varech a v Divadle Jaroslava Průchy v Kladně. Ve Studiu Ypsilon byl  

v angažmá od roku 1983 do roku 2002. Zde účinkoval např. v inscenacích Divadlo za  

časů Nerona a Seneky, Vosková figura, Amerika, Sebevrah. V současné době hraje  

v Mozartovi v Praze, Prodané nevěstě, Praze stověžaté. Spolu s bratry Davidem a Kryš-

tofem vystupuje ve skupině Bratři Ebenové. Od roku 2000 spolupracuje s vydavatelstvím 

Supraphon. Zlatou desku a dokonce dvojnásobnou Platinovou desku získal v roce 2003.  

Je považován za jednoho z nejlepších českých moderátorů, opakovaně se umístil  

v divácké anketě TýTý na prvním místě v kategoriích moderátor publicistických pořadů 

či osobnost zábavných pořadů. Mimo jiné moderoval např. cenu TýTý, soutěžní pořad  

O poklad Anežky České, StarDance …když hvězdy tančí. Velmi populární jsou jeho rozho-

vory s osobnostmi Na plovárně. Moderuje i televizní zpravodajství z Mezinárodního filmo-

vého festivalu v Karlových Varech. Je autorem hudby a písní k inscenacím Studia Ypsilon 

Matěj Poctivý, Vosková figura, Othello, Amerika. Hudbu píše i pro jiná divadla. Marek Eben 

vytvořil texty písní, hudbu nebo dabing mnoha různých hudebních nahrávek pro děti.  

Napsal hudbu k televiznímu seriálu Poste restarte. Má rád golf, více než deset spolupracuje 

s agenturou TK PLUS a společností Česká sportovní. Jeho manželkou je Markéta Fišerová.

Pan Výjimečný



Marek

Eben
Vždycky jsem si myslel, že si 

každý musí na 

něco hrát. 

Marek Eben  
si na nic  
nehraje,  

on to prostě  
nepotřebuje.
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Každý si o vás může přečíst, že jste her-
cem, moderátorem, hudebním skladate-
lem, písničkářem a zpěvákem. Kým vlast-
ně jste, od každého něco?

„Přesně, jak to říkáte. A jak by určitě dodal náš 
pan profesor – záleží, co chce a určuje nevidi-
telná ruka trhu… Ano, je to také o tom, co kdo 
nabídne, ale třeba minulý rok jsem se celé jaro 
zabýval muzikou. Psal jsem ji v sedmidílnému  
televiznímu seriálu Poste restarte a tak jsem  
nedělal skoro nic jiného.“

Nemáte problém hned přejít do jiné  
umělecké disciplíny?

„Naopak. Je to pro mě hodně příjemné. Včera 
jsem třeba dělal pořad pro televizi Sedm divů 
Česka, který je propojený s naší prezentací na 
Expu a až doděláme tento rozhovor, tak jedu 
s kapelou do Trutnova, pak do Zlína a Brna na 
tři koncerty. Přijedu zpátky a budeme točit dal-
ší pokračování pořadu Na plovárně. A pořád  

ještě hraji v divadle Ypsilon, i když už tam nejsem  
ve stálém angažmá, dohrávám některá před-
stavení, tak dvě tři měsíčně.“

Někdo by mohl říct, že to všechno dohro-
mady musí být strašná nádeničina…

„A já bych mu odpověděl, že mě to naopak 
baví.“

Jste synem významného českého hudeb-
ního skladatele Petra Ebena a synovcem 
skladatele Ilji Hurníka. Jak vás to ovliv-
nilo?

„Hodně. Když vyrůstáte v rodině, kde pořád  
někdo na něco hraje nebo se pořád mluví  
o hudbě, stále někdo na něco cvičil, tak vás 
ta hudba opravdu pohltí. Ale je třeba říct, že 
táta nebyl žádný tyran, nenutil nás do hraní, ale 
v každém případě chtěl, abychom měli alespoň 
nějaké základní hudební vzdělání. Abychom 
mu pak třeba v dospělém věku neříkali, proč 
jsi mě nedal na piáno nebo na něco jiného.  
A to už je pak pozdě, se na něco učit. Táta ale  
určitě tušil, že se nebudeme věnovat vážné  
muzice. On byl opravdu mimořádný zjev v sou-
dobé hudbě a nám bylo jasné, že jít v jeho sto-
pách by bylo přinejmenším velice obtížné. Když 
je někdo v rodině hodně dobrý, tak je vždycky 
složité ho následovat.“

V Hradci Králové byla díky místní Univerzi-
tě letos v druhé polovině února otevřena 
koncertní síň, pojmenovaná po vašem 
otci. Při slavnostní řeči zaznělo, že je také 
vyjádření úcty ke skladatelově vysoko-
školské pedagogické činnosti. Co by 
tomu řekl táta?

„Táta pochází ze Žamberka a jako východočeský 
rodák, by z toho měl určitě velkou radost. Byl 
neobyčejně vděčný každému interpretovi, kte-
rý hrál jeho věci. Já ještě musím říct, že táta byl 
až – patologicky – hodný člověk. To se málokdy 
vidí. On byl opravdu hodně laskavý, sarkasmus, 
vulgarismy, to prostě neměl v repertoáru. Ten se 
bez toho celý život obešel. A k té koncertní síni 
v Hradci, opakuji, určitě by měl radost.“

Moc se o tom neví, že váš otec mimo 
čestných doktorátů na vysokých školách 
získal v roce 1991 francouzský titul Rytíř 
umění a literatury v roce 1994 předala 

Česká biskupská konference na Velehra-
dě Ebenovi Řád svatého Cyrila a Meto-
děje a v roce 2002 mu president Václav 
Klaus udělil vysoké státní vyznamenání, 
medaili Za zásluhy.

„Táta si po celou totalitu medailí věru moc ne-
užil, na fakultě ho sušili snad třicet let jako od-
borného asistenta, ale myslím, že tím vůbec  
netrpěl. Takže, když to vše přišlo po revoluci,  
určitě ho to těšilo, ale nemyslím si, že by ten  
význam přeceňoval.“

Sám jste několikrát uvedl, že před ma-
minkou jste jako dítě cvičil hru na klavír  
v hokejové přilbě?

„Na takzvanou špinavou uměleckou práci byla 
u nás maminka, pro ní to byla zkouška rodičov-
ské trpělivosti. Každou chvíli přiletěl nějaký ten 
záhlavec. Táta živil velkou rodinu a byl pořád 
někde pryč, ten s námi na piáno cvičit nemo-
hl. Prostě na to neměl čas. Nikdo z naší rodiny 
nehrál hokej, ale tu helmu jsem mockrát na 
hlavě měl. Jak jsem se k ní dostal? Rodina, na-
šich známých emigrovala, nechala tady hodně 
věcí a taky tuhle přilbu. Těch záhlavců pak bylo  
mnohem méně.“

S prostějovskou marketingovou agen-
turou a Mirkem Černoškem jste začal  

„V životě jsem nepotkal moc takových lidí jako je Marek 
Eben, kteří s noblesou, precisností a bravurou dokáží 
moderovat akce – od velkých televizních show až po 
privátní firemní záležitosti. Vždycky je dokonale připra-
vený, pro mě je více než stoprocentním profesionálem. 
A to už ani nechci připomínat šíři záběru jeho kumštu.“

Miroslav Černošek
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spolupracovat v roce 2000, byla to tehdy 
jedna z největších akcí roku Sportovní 
osobnosti století v pražském Obecním 
domě. Věra Čáslavská, Dana Zátopková, 
Josef Masopust, Jan Železný, Ivan Lendl, 
Jiří Raška, Štěpánka Hilgertová, Jan Vese-
lý, Vítězslav Mácha, Sportovní legendou 
století se tehdy stal Emil Zátopek.

„Na začátku musím předeslat, že jsem to a to 
zdůrazňuji – nechtěl dělat. Dnes mohu říct, že 
mě Mirek Černošek doslova – utáhl kombinač-
kami.“

Bál jste se toho?

„Strašně. Mirkovi Černoškovi jsem říkal, že nejsem 
žádný sportovec, že sportu vůbec nerozumím, 
navíc jsem se v té oblasti vůbec nepohyboval. 
Měl jsem prostě moc důvodů, abych to odmítl. 
Říkal jsem mu – nechodím na fotbal, nechodím 
na hokej, jak to půjde dohromady? Mirek mě 
tehdy hodně přesvědčoval a musím říct, že má 
hodně velký – přesvědčovací talent, s takovým 
člověkem jsem se do té doby prostě ještě nese-
tkal. Ale nyní s odstupem deseti let se musí říct, 
že když někdo vybuduje v Prostějově takové im-
périum, jak se to Mirkovi podařilo, tak to prostě 
bez přesvědčovacího talentu nejde. Nechci 
teď říkat, že je hodně pracovitý, to pozná každý, 
kdo se s ním potká nebo s ním jedná, ale co 
je důležité – je přesně ten člověk, který nechce 
být moc vidět, ale za ním je toho vidět moc. Ten-
hle typ lidí mám rád a k naší škodě, moc jich 
u nás není. S Mirkem je navíc vždycky naprosto 
dokonalá domluva. Tak tedy, před deseti lety  
se mi do toho moderování vůbec nechtělo  
a pak jsem byl rád, že jsem do toho šel. A když 
se na tu akci dívám zdálky, tak asi bylo dobře, 
že jsme k sobě se sportovními legendami měli 
daleko, protože jsem se jich pravděpodobně 
ptal jinak, než jsou zvyklí u sportovních novinářů. 
A oni byli pro mě úplně jiní, než lidé, se kterými 
jsem se do té doby potkával.“

Pak přišly další společné akce s TK PLUS, 
Sportovní hvězdy dětem, zatím největší 
sportovní charita v historii našeho spor-
tu, pořad k zasedání MOV Praha po pěti 
kruhy.

„Nemohu zapomenout u té první akce, když  
přišli na jeviště Koller s Rosickým, tak jsem si říkal 
– tihle dva přece nemohou dělat stejný sport? 
Při těchto akcích jsem se opravdu setkal se  
situacemi, které byly do té doby pro mě naprosto 
neznámé.“

Jak na vás působilo setkání se sportovními 
legendami?

„Jsou to normální lidé, kteří se zásluhou své  
pracovitosti dostali úplně na vrchol. V každém 
případě to byla velice zajímavá setkání. Ale  
připomenul bych nedávnou akci – tenisovou 
exhibici, kterou organizoval Mirek, a díky ní 
jsme měli na Plovárně Beckera a Edberga. Oba 
měli v tenise stejné pozice, aby byli tenisovými  
jedničkami, oba spolu sváděli na dvorci určitě 
velké boje. Znovu jsem si uvědomil – jaký si to 

uděláš, takový to máš… Edberg, rodinný typ, 
slušný, určitě dokonalý otec, jedna manželka, 
dvě děti, prostě klidný život. A Becker? Bouřlivák, 
jedna aféra za druhou. Trochu jsem se ho bál, 
ale byl jsem nesmírně překvapený. Příjemný, 
neobyčejně vtipný, podle tenisu jsem čekal od 
něj spíše takovou tu německou urputnost, že to  
nebude mít nadhled a opak byl pravdou.  
I tahle setkání byla pro mě velice zajímavá.“

Před deseti lety jste měl Na plovárně  
Jaromíra Jágra, to mu tehdy bylo osma-
dvacet.

„Jarda je v mnoha směrech mimořádným  
zjevem. Zaprvé, je to chytrý kluk, zadruhé, má 
neobyčejný smysl pro humor, dokáže být hodně 
vtipný a zatřetí, toho si u něj hodně vážím, má 
velkou sebereflexi. Jarda je k sobě doslova –  
hyperkritický, s čímž se u našich sportovců  
a nejen u nich, prakticky nesetkáte. Člověk by 
si řekl, že snad nemůže s takovou sebekritikou 
dělat vrcholový sport. Jarda se nikdy na nic  
nevymlouvá! Když nároďák někde prohraje, tak 
on označí za největšího viníka vždycky sebe. 
Měl jsem hrát lépe, měl jsem to podržet a já 
to prostě neudělal, říká. Ale víte, co je zajíma-
vé? Že když si pak otevřete internetovou diskusi 
k tomu článku, a přitom dobře víte, jaké jsou  
internetové diskuse, pisatelé jsou anonymní,  
takže to bývá dost velká žumpa, ale přesto – 
v téhle diskusi jsem nenašel ani jednu negativ-
ní připomínku k Jaromírovi. Když někdo u nás  
přizná chybu, řekne, já to zavinil, tak to na 
lidi působí až zvláštně. Opravdu, Jardova  
sebereflexe je příkladná a přiznejme si,  
v novinách ji prakticky nenajdete, my  jsme si o ní  
prostě odvykli číst. Kdo z našich politiků je  
schopen říct, že někdy udělal chybu… To téměř 
neexistuje.“

V roce 1979 jste vystudoval hudebně – 
dramatický obor pražské konzervatoře  
a poté získal první angažmá v Divadle 
Vladimíra Nezvala v Karlových Varech. 
Nyní bydlíte kousek od Karlových Varů, 
snad 300 metrů od první jamky. Je to jaká-
si symbolika, že jste se vrátil do Varů nebo 
vás tam táhl golf či pohodlnější bydlení 
pro ženu?

„To byla naprostá náhoda. Já jsem se tam 
vrátil na moderování soutěže Miss, ale to byla  
zkušenost, kterou jsem si pak už nechtěl nikdy 
zopakovat a pak přišly – filmové festivaly. Ty  
dělám už více než patnáct let, ale u Varů byd-
lím – v září to bude sedm let. S Markétou jsme 
po revoluci trávili skoro všechny dovolené ve  
Státech, jezdili jsme tam za moc dobrým zná-
mým, ten tam měl dům a v něm jsme se vždyc-
ky cítili moc dobře. Navíc, Amerika je pro lidi 
na vozíku ideální, tam na občany s postižením 
opravdu myslí. Žádné schody, obrubníky, par-
kovací místa, budovy mají většinou rampy pro 
vozíčkáře. Jednou výjimkou je New York, jeho 
metro je už hodně stařičké a ne všechny stani-
ce jsou vybaveny výtahy. Ale jinak je Amerika 
k postiženým občanům prostě přátelská. Jenže 
přišly povodně, vrátili jsme se z dovolené a měli 
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jsme zatopenou výtahovou šachtu. Bydlíme ve 
čtvrtém patře… Měl jsem tehdy jet na několik dní 
točit seriál O poklad Anežky české na Moravu, 
stáli jsme před domem a věděli jsme, že do čtvr-
tého patra to prostě nepůjde. Vzpomněl jsem  
si tehdy na Zdeňka Svěráka a jeho Paraple,  
Markéta  strávila čtyři dny v jejich zařízení a to 
bylo pro nás memento, že to musíme řešit, že 
nám taky budou síly ubývat. Začali jsme přemýš-
let o tom, že musíme někde postavit bezbarié-
rové bydlení a když jsme si společně řekli, kam 
nejčastěji jezdíme – tak z toho zákonitě vyšly 
Vary. A když jsem začal s golfem, tak ty cesty do 
Varů byly ještě častější. Úžasnou shodou náhod  
jsme našli parcelu, která nám vyhovovala.“

Tři sta metrů od čtvrté jamky?

„Možná ještě méně. Ten dům jsme pečlivě  
koncipovali na ten Markétin problém a to se 
mi pak trochu vymstilo. Ukázalo se, že v našem 
domě nemusí řešit žena skoro nic a v Praze  
kolem jejího pohybu na vozíku bylo problé-
mů stále hodně. Takže jsme se tam prakticky  
odstěhovali.“

Golf už hrajete přes deset let, dalo by se 
říct, že vás úplně pohltil a dokonce jste 
někde řekl, že chcete, aby vaše žena vy-
sypala váš popel na karlovarskou jamku 
číslo čtyři.

„Já jsem toho řekl… Ano, představa, že po mně 
budou chodit golfisti a budou nadávat, že jim  
to nejde, je docela lákavá. Se ženou se z na-
šeho domku díváme čtyřku green a je tam  
nádherně.“ 

Už je to dávno, v roce 2003 jste v jednom 
rozhovoru řekl, že kdybyste si mohl vy-
brat tři spoluhráče do flajtu, tak že byste 
chtěl hrát s Winstonem Churchillem, G. B. 
Shawem a s lady Abrahams. Proč právě 
s nimi?

„Lady Abrahams byla prostě okouzlující, golf 
jsem si s ní, bohužel, nikdy nezahrál, přitom ho 
hrála ještě v devadesáti. Ona byla kombinací 
noblesní lady s absolutním jaderným českým 
slovníkem, což působilo až neodolatelně. Měl 
jste pocit, že si prostě všechno může dovolit, 
v jejím věku a s její vitalitou se jí už opravdu nic 
nemohlo stát. Proč Churchill? Protože to byl člo-
věk s ohromujícím postřehem a vtipem, určitě 
by se od něj člověk hodně dozvěděl. Rozhodně 
by ten golf nebral nějak smrtelně vážně, byla  
by to pohodová hra, určitě by u toho pořád kou-
řil a šli bychom hodně pomalu. S tím kouřením 
při golfu, na to už jsem zvyklý u Bartošky a tak by 
mě to vůbec nepřekvapilo. G. B. Shaw? To byla 
otevřená hlava a když čtete jeho práce, tak 
se i po tolika letech pořád smějete. Churchill,  
G. B. Shaw a lady Abrahams, to by byl opravdu 
hvězdný flajt.“

A kdybyste si měl flajt vybrat z českých 
sportovců?

„Kdybych mohl vybírat z těch současných, tak 
Jardu Jágra bych chtěl určitě. Výborným par-
ťákem je Jirka Novák. Ten taky bere všechno – 

easy, je to pohodář, nenervuje se a má v sobě 
něco, s čímž jsem se ještě při golfu nesetkal – 
neuvěřitelně hledá míčky. Snad je zvyklý z toho 
tenisu, ví, kam to letí. Jednou nám to na Slav-
kově moc nešlo a on nám všechny ty míčky  
stoprocentně našel. A druhá věc, prakticky po-
řád telefonoval. Vrchol všeho byl, když jsme šli 
po ferveji dolů a proti nám šel nějaký jiný flajt  
a on jim při telefonování prostě ukázal mezi 
stromy, kde leží ten jejich míček. Výborný par-
ťák na golf je taky Roman Šebrle, ten má ukrut-
nou ránu, asi jak je ten oštěp švihový sport, tak  
na to má cit.  Hráli jsme jednou spolu – shodou 
okolností taky na Slavkově, jamku do kopce, 
byl to par 4, takže když bych dal dvě opravdu  
dobré rány, mohl bych se dostat na green.  
Roman ho první ranou přepálil.  Pro nás ostatní 
něco nepředstavitelného.“

Je pravdou, že jste nikdy neřekl sprosté 
slovo?

„Není, je to jedna z legend, kterou vytvořili zlolajní 
kolegové Dejdar a Vacek z Ypsilonky. Sprostá 
slova používám, jen to nemám rád z obrazovky, 
ono to vždycky tak jako vyskočí ven, to si mohl 
dovolit Vladimír Menšík nebo Vladimír Komárek, 
ti uměli i vulgarismy říct s grácií.“

Jak vnímáte skutečnost, že vás lidi znají?

„Ve dvanácti letech to začalo, musel jsem si  
na to začít zvykat. To byl seriál Kamarádi a Vále-
ček. Poprvé jsem byl v televizi už mnohem dřív, 
bylo mi šest a chyběl mi přední zub. Ale to jsem 
nemoderoval, zpíval jsem nějakou tátovu pís-
ničku. A seriál Kamarádi? Vezměte si, tehdy byl  
jen jeden televizní kanál, všichni se na něj  
dívali a nebylo tomu možné uniknout. Od té  
doby jsem prostě musel žít s tím, že mě lidé  
poznávají.“ 

Jaký jste z toho měl pocit?

„Špatný. Jen si vezměte, co to byla za role – ten 
Váleček, na to jste nemohl nikoho sbalit. Ta role 
mě pronásleduje celý život a vždycky říkám, už 
to snad vyvane, ale ne!“

A pak je tu druhý extrém, v seriálu Hospoda 
jste hrál sám sebe.

„To bylo docela příjemné, Eben hraje Ebena, to 
bylo milé. To ale není nová praxe, třeba v mém 
oblíbeném seriálu Přátelé se čas od času obje-
vila figura z reálného světa. Ale ještě k Válečko-
vi. Jsou třeba místa, kde jsem třeba skoro pěta-
třicet let nebyl, jako například plavecký bazén 
nebo přírodní koupaliště, prostě se už tam sty-
dím se svou figurou jít. Ono stačí, že vás lidi po-
znávají na ulici, natož pak ještě v těch plavkách 
a já jsem navíc nikdy žádný velký atlet nebyl. Ale 
po těch letech, už je to od vysílání Kamarádů 
několik generací, někde jdete a za vámi se ozve 
– hele, Váleček. Jak jsem řekl, nevyvanulo to.“

Pořad Na plovárně se začal vysílat v roce 
1998, už jste v něm měl přes čtyři sta hostů, 
to je opravdu neskutečný počet pokračo-
vání televizního pořadu. Říkal jste také, že 
je vám to líto, že jste Na plovárnu nestihli 

Pane Ebene, vá-
žím si vás pro vaši 
lidskost, smysl pro 
zo dp ov ěd nos t , 
pohotovost a pro 
váš smysl pro hu-
mor. Jste takový  
i v soukromí? „Moje 
žena by vám řek-
la, že jsem taky 
pěkný pacholek. 
Ale zase asi ne 
dost velký, když se 
mnou ještě je. Váž-
ně, myslím, že jsem 
nesnesitelný v me-
zích normálu.“

Z internetové 
diskuse, 2005
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pozvat třeba režiséra Evalda Schorma nebo 
Bohumila Hrabala. Co byste se jich zeptal?

„Na Bohumila Hrabala by se asi muselo moc 
opatrně, i když to musel být výborný vypra-
věč. Ale jak jsem slyšel, tak to byl také docela 
pruďas. Našlapoval bych kolem něj opatrně  
a hledal bych téma, o kterém bych si myslel, že 
se mu bude o něm dobře povídat a nebo se 
s ním o něm moc lidí nebavilo. U všech spisova-
telů mě vždycky zajímá systém jejich práce, jak 
to dělají. Mnozí samozřejmě nebyli tak důslední  
a systematičtí jako třeba Jaroslav Dietl, který  
měl své denní penzum, psal od časného rána 
do jedenácti dopoledne a zbytek dne už měl 
volno. To bych řekl, že Bohumil Hrabal musel 
být větší bohém, taky mu byla inspiračním zdro-
jem hospoda. Ale v tom je právě ten kumšt, do 
hospody chodí denně tisíce lidí, ale uchopit ty  
příběhy, to uměl jen on. V každém případě – co  
vymyslí život, nevymyslíte nikdy.“

Na plovárnu nechtěli přijít Paul McCart-
ney, Phil Collins, Sean Connery, Bruce 
Willis… 

„A taky Pepík Abrhám. Chrání si své soukromí, 
svůj svět a já to absolutně respektuji. Josef  Abr-
hám nedává vůbec žádné rozhovory, tak si to 
přeje a tak to má. Nechodí skoro na žádné spo-
lečenské akce. A my nikoho nepřemlouváme. 
Na druhé straně se nám podařilo natočit spous-
tu těch, kdo už nejsou mezi námi, jako třeba 
Miroslava Horníčka, Vlastimila Brodského nebo 
malíře Vladimíra Komárka a Josefa Jíru.“

Jaký host by byl Paul McCartney?

„Asi složitý, vždycky je problém s hvězdami, kte-
ré už mají v podstatě svou největší a nejzářivější 
kariéru za sebou. Nikdo na světě si nedovede 
představit, že by Paul McCartney mohl překo-
nat slávu Beatles. Jak zázračně se tihle čtyři lidé  
našli, jak spolu pracovali, do jaké doby vstoupili, 
měli navíc za sebou hudebníka a producenta 
George Martina, který měl klasické hudební 
vzdělání. To všechno byla určitě vzácná sho-
da okolností, která se stane jednou za sto let  
a na jejím konci stáli Beatles. Pochybuju, že by 
se na to dalo stejně kvalitně navázat… Ano, Paul 
McCartney píše výborné písně, stejně jako je 
psal Lennon, když opustil Beatles, ale nikdy to 
nedosáhlo té absolutní komplexnosti jako – když 
si třeba vezmete jejich album Seržant Pepper. 
V něm těžko hledáte slabé místo. A na těch dal-
ších albech od Paula McCartneyho nebo Len-
nona najdete písničky, které si už třeba podruhé 
nemusíte zahrát. A teď si představte, že máte 

takového člověka jako partnera na rozhovor.  
A všichni lidi, co se na ten náš pořad dívají, jsou 
zvědavi, jak to vlastně bylo s těmi Beatles. Da-
leko víc, než na to, jakou novou píseň píše Paul 
McCartney. A on na druhé straně musí doslova 
nenávidět každou otázku, která obsahuje slovo 
– Beatles a moc by si přál, aby se ho lidé ptali na 
jeho nové písně, o kterých doufá, že budou ješ-
tě lepší než ty, které společně s Beatles udělali. 
Tak v těchto kleštích se musíte pohybovat, abys-
te – pokud to je možné – uspokojili obě strany.“

Bavit se s velkými osobnostmi, to musí být 
ohromné štěstí.

„Pro mě to je ohromný dar. Mnohokrát, kdy skon-
čilo natáčení a seděl jsem tam už ve tmě, jsem 
si sám pro sebe říkal – čím jsem si zasloužil, že to-
muhle mohu říkat práce. Samozřejmě, hodně se 
natrápíte, než to vymyslíte, připravíte se na na-
táčení, přečtete všechny ty materiály, je to moc  
a moc stránek, ano, natrápíte se, ale – kdo by se 

rád netrápil, když máte možnost sedět a vyprá-
vět si s těmito lidmi. Kdyby si někdo řekl, že budu 
dělat rozhovor například s Dalajlámou, Stingem, 
Bill Gatesem, B. B. Kingem nebo s Genesis, tak 
mu řeknu, že se zbláznil. Kdyby mi to někdo řekl 
v roce 1982, když jsem byl v munduru v Armád-
ním uměleckém souboru a hrál jsem v nejrůzněj-
ších vojenských posádkách, tak bych si byl jistý, 
že se to nikdy nestane a ani stát nemůže.“

Když se podíváte na více než čtyřstovku 
hostů pořadu Na plovárně, není tam ně-
kdo, s kým byste chtěl ještě jednou mluvit, 
třeba tam bylo něco nedořečeného.

„Určitě. Občas se vám stane, že se na něco ne-
dostane, neotevřete dveře všech pokojů, které 
ten člověk v sobě má. Jdete do obýváku, pra-
covny, do ložnic já nechodím, ale pak zjistíte, 
že je tam ještě třeba patero dveří a vy jste za 
jejich kliky nevzal. To je občas líto. Velmi často 
se mi stane, že dotočíme, vypnou se kamery, 
štáb začne balit a v nezávazné debatě se do-
zvím od svého hosta ty nejlepší věci a už se tam 
nedostanou. Často tyhle dveře otevírá otázka,  
o kterou byste v pořadu vůbec nezavadil.“

A co host, který vám nesedí…

„I to se stane, navíc jsou třeba lidé, vynikající ve 
svém oboru a neumí o tom mluvit. Nebo umí, 
ale ne tak, aby tomu všichni rozuměli. Ale taky 
jsem na tenkém ledě s některými tématy, třeba 
s chemií a fyzikou, to mi bývá úzko. Když jsem 
dělal rozhovor s panem profesorem Zahrad-
níkem, chytil jsem se až v momentu, kdy zmínil 

„Každá pracovní schůzka s Markem Ebenem je setkání 
s člověkem, který ví, co chce. Vždycky to věděl a vždycky 
to vědět bude.“

Petr Chytil

Herečce Markétě Fišerové 
bylo 26, Markovi Ebenovi  
o dva roky víc, když jeho ženu 
zasáhla náhlá mozková přího-
da a upoutala ji na invalidní 
vozík. „Byli jsme ve věku, kdy 
vás vůbec nenapadne, že by 
vás něco takového mohlo po-
tkat,“ vzpomínal Marek Eben 
před rokem v rozhovoru pro 
Mladou frontu Dnes. „Bral jsem 
to jako životní situaci, před kte-
rou je člověk postavený, kterou 
život přináší. Když se něco ta-
kového stane, nevíte, proč se 
to děje, ani nemá cenu ptát 
se po smyslu. Ten vám aspoň 
v první chvíli zůstává utajen. 
Člověk může přijmout osud  
a snažit se odžít každý jednot-
livý den, jak nejlépe to svede, 
a moc nekoukat dopředu. To 
jsem dělal a dobře jsem udělal.
Časem zjistíte, že to všechno  
je k něčemu dobré. Že každý 
kříž, který život přináší, když se  
k němu dobře postavíte, tak 
většinou taky dostanete shůry 
dost síly na to, abyste ho zvlád-
nul. Zkraje to je ale vždycky 
dost těžké. Vždycky.“
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mezi různými sloučeninami polyetylénový pytlík. 
To jsem se velice zaradoval, ale jen na chvíli. 
Ano, v těch chvílích si připadám jako hlupák, 
ale je to půvabné. Prostě musíte přijmout tu roli. 
Když jsme se tehdy dostali ke kvantové fyzice, 
tak jsem si říkal, ano, je to rozhovor akademika 
s blbem. Ale říkal jsem si, ti lidé u obrazovek taky 
nebudou akademiky, musíš se ptát – jako by 
se ptali oni. A nikdo přece nemůže předpoklá-
dat, že se hodně lidí vyzná ve fyzice jako pan  
profesor Zahradník.“

Jaký máte dojem, když přijedete na  
nějakou akci do Prostějova?

„Příjemný, hodně příjemný, tam to všechno fun-
guje. Jsou tam výborní lidé, které jinde jen tak 
nepotkáte. A to je nejlepší vizitka jakéhokoliv 
podniku. Mirek Černošek má na tohle geniál-
ní talent, umí vytvořit přátelskou atmosféru, má 
charisma a víte, co je nejdůležitější? On tu prá-
ci má rád. Rozumí sportu, marketingu a s tako-
vým člověkem se vám vždycky chce pracovat.  
Na rozdíl od jiných, kteří to často dělají proto, 
aby byli vidět, Mirek mi připadá, jako přesný 
opak, vždycky, když ho zvu na jeviště, mám  
pocit, že hrozně trpí. Každý se na jeho akcích 
dobře cítí a když si připomenu listopadovou 
akci Advantage Tennis, tak ta měla fantastickou 
atmosféru. Vidět na jednom jevišti Wilandera 
hrát Knockin‘ on Heaven‘s Door a za ním ve  
sboru zpívat Beckera, Edberga, Steeba, Leconta  
a naše Nováky a Nováčky, to se často nepo-
daří. Druhý obrázek, který už nikdy nezapome-
nu, jak Becker zpívá s Karlem Gottem včelku  
Máju. To bylo absurdní. Myslím, že Bohumilu 
Hrabalovi by se takový obrázek určitě taky líbil.  
A pochybuji, že by k těmhle věcem mohlo  
dojít, kdyby o hosty nebylo postaráno tak  
dobře, že si ten večer mohou užít. A to Mirek 
umí.“ 

Nechci vypočítávat vaše Ceny TýTý, to 
zakřivené zrcadélko autora Kurta Ge-
bauera, prožíváte ještě, zda budete mezi 
oceněnými? 

„Řekněte mi, komu by sláva nedělala dobře? 
Samozřejmě, anketu sleduji a taky tam často 
chodím. TýTý je pro mne srdeční záležitost, je  
to pořad, kterému za mnoho vděčím, a taky 
jsem v něm prožil kus televizní historie, když jsme 
začínali, nebyla ještě ani Nova a to mediální 
prostředí vypadalo úplně jinak než dnes. Vzpo-
mínám na to rád – na ty schůzky s režisérem Ivo 
Paukertem, který byl pro mne jako moderátora 
naprosto ideálním partnerem. Tedy – zkraje 
to byl vztah spíš otce se synem, já jsem toho  
o showbyznysu moc nevěděl a on už byl lety 
zocelený profesionál, ale časem se z toho vyvi-
nulo, troufám si říct, krásné přátelství. Ivo mi dal 
dvě věci – důvěru a prostor. Co víc si moderá-
tor na place může přát. A k té anketě. Nemám 
problém, když nevyhrávám, ale je dobře, když 
jste mezi vybranými. Ale když bych měl mluvit  
o cenách, tak jako kluk jsem šíleně toužil abych 
dostal Portu. Jednu jsem dostal s Jirkou Hoš-
kem a s kapelou Wyjou, to jsme hráli takové 
moderní country. A pak tři Porty s bratry. Jednu  

autorskou a dvě interpretační. Ale taky nás na  
Portě vypískalo třicet tisíc lidí.“

To se někomu hned tak nestane.

„Ta písnička se jmenovala U vody, napsal jsem 
ji během dovolené na pláži, bylo hrozné vedro. 
Písnička se musela hrát pomalu, táhla se sedm 
minut. Trampové už po dvou minutách začali 
pískat. Mohl jsem samozřejmě začít zpívat po-
slední sloku, pak jsem si ale řekl, to by bylo pora-
ženectví, vydržíme. Stálo to za to, ano, vypískalo 
nás tehdy třicet tisíc lidí.“

Nemáte někdo pocit, že kdybyste se  
věnoval jen jedné profesi, že byste byl 
ještě dokonalejší?

„A třeba taky ne a hlavně – mě by to nebavilo. 
Mě tohle okysličování z ostatních profesí pomá-
há a vnímám to jako hrozně blahodárnou věc. 
Teď tady spolu sedíme a těším se, že za chvíli 
pojedu hrát s bratry, s kapelou, se kterou jsem 
nehrál tři neděle. A už teď se těším… Musíte mys-
let na jiné věci, aby to ladilo, abychom byli ryt-
micky pohromadě. Je to jiný způsob prezentace 
a taky jiné publikum. Ne, já bych neměnil ani  
za nic. Věřte, navíc v každé té profesi přichá-
zejí období, kdy se vám nedaří a je nesmírně 
příjemné, že máte možnost zkusit něco jiného. 
Symbolicky říkám, když se mi už v tomhle dařit 
nebude, mohu se ještě živit něčím jiným. A to  
je docela nadějné.“

Jsme zase zpátky. Marek Eben, český 
herec, moderátor, hudební skladatel, 
písničkář a zpěvák. K čemu vlastně máte 
talent?

„Už jsem to řekl na začátku, snad jsem dostal od 
každého trošku. Táta, kromě toho, že byl vynika-
jícím skladatelem a hudebníkem, byl i výborný 
moderátor. Mockrát jsem ho v téhle roli zažil, 
tehdy to byly Salóny Lyry, patřilo to pod Lyru  
Pragensis, opravdu moc hezké večery. Co jsem 
po tátovi možná podědil, je schopnost komu-
nikovat s lidmi, tohle on uměl mistrovsky. Komu-
nikovat s lidmi, to je společný jmenovatel pro 
všechno, co dělám. A věřte, je pro mě velký  
dar, když mohu dělat víc věcí najednou.“
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DAVIS

Jen devět setů
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„Vidím to tak 60:40 v náš prospěch. Žebříčko-
vé postavení mluví pro nás, ale to v Davisově 
poháru není pokaždé nejdůležitější. Rozhodně 
soupeře nesmíme ani trochu podcenit, Malisse 
s Olivierem Rochusem již něco odehráli,“ říkal 
kapitán Navrátil na letišti novinářům. Měl opět 
k dispozici „prostějovskou“ sestavu, Belgičané 
nominovali bratry Oliviera (58. ATP) a Chris-
topha (87.) Rochusovy, Xaviera Malisse (102.)  
a Steve Darcise (104.). Radek Štěpánek si 
možná někde v podvědomí připomínal, že  
začátkem února v San Jose s Malissem prohrál  
ve dvou setech, ale na antuce v Bree to pak 
vypadalo úplně jinak.

Tenisová sezona měla v čase našeho zápa-
su období betonu a tvrdých povrchů, antuka,  
navíc Belgičany hodně kropená, byla pro 
naše tenisty nepříjemnou změnou. „Byla to je-
jich volba a my máme týden na to, abychom 
si zvykli,“ říkal Berdych v Bree, sto kilometrů od 

Bruselu. Pro tenisové Belgičany je tohle městeč-
ko známé tím, že v něm bydlí bývalá světová 
jednička Kim Clijstersová, ta navíc místnímu klu-
bu finančně hodně pomáhá. „Češi ukázali, že 
umí hrát na všech površích,“ konstatoval před  
zápasem belgický kapitán Reginald Willems. 
„Ale antuka nám může pomoci.“ A co na to  
Navrátil? „Přijeli jsme sem vyhrát a těžko se  
můžeme vymlouvat na to, že kurt bude měkký  
a budou na něm díry.“ Mnohem více ho však  
trápil zdravotní stav Štěpánka, ten zápasil s viró-
zou a navíc ho bolela záda. Ve středu kvůli 
mírné horečce zůstal na pokoji místo tradičního 

banketu. „Když mám jako kapitán k dispozici 
dva výborné hráče a jednomu se něco přiho-
dí, tak je to určitě nepříjemné. Bez Radka velké  
zápasy v Davisově poháru vyhrávat nemůžeme.“

Berdych nedal v prvním zápase Olivierovi 
Rochusovi žádnou šanci, vyhrál 6:3, 6:0, 6:4. 
Belgičan si stěžoval na tiskové konferenci na 
moc hlasité povzbuzování Berdycha, ano, byli 
to opět prostějovští bubeníci a fandové, kteří 
doslova ovládli halu v Bree. Díky pochopení 
TK PLUS jsou prostějovští příznivci už tradiční 
kulisou naprosté většiny daviscupových duelů 
v celé Evropě. „Je skvělé, když z hlediště slyší-
te české hlasy, navíc jsou to kamarádi z klu-
bu,“ říkal Berdych. „Jsem rád, že se mi podařilo  
držet svoji hru celý zápas, že jsem nemusel 
být na kurtu déle. Je to velká spokojenost, 
když může člověk přinést do šatny hned první  
bod. Zvládl jsem to ve třech setech a můžu 
odpočívat,“ říkal Berdych později televiznímu  

reportérovi. Ano, bylo dobře, že tak rychle vy-
hrál, jen málo lidí vědělo, že Tomáš měl celý 
týden bolestivé problémy s břišním svalem. 
„Bál jsem se, aby se mu to při podání nezhor-
šilo,“ konstatoval v zákulisí Navrátil. A poražený  
Rochus? „Myslím, že jsem odehrál dobrý zápas. 
Ale s ním je to těžké, zvlášť když hraje ve své  
nejlepší formě jako dnes. Je to skvělý hráč.“ 

Pak stejně rychle přidal Štěpánek druhý bod  
a po prvním dnu jsme vedli přesvědčivě 2:0. 
Radek předvedl dokonalou tenisovou par-
tii, vyhrál 6:2, 6:4, 7:6(3). „Můj stav není ideální, 
ale jsem rád, že i v tomhle stavu jsem byl scho-

Přiznejme, přistupovali jsme k zápasu s určitými obavami, první kolo Davisova 
poháru nebývá jednoduché. Konečně, říkal to před zápasem i nehrající kapitán 
Jaroslav Navrátil? „Česká sportovní veřejnost určitě očekává, že náš tým bude  
i letos pokračovat v daviscupové cestě, které loni skončila ve slavném barce-
lonském finále. Začínáme v Belgii ze stejné mety jako ostatní týmy a dobře vím,  
že první kolo bývá v Davisově poháru nejsložitější. Finále je už jen a jen ve  
statistikách a na nás nyní záleží, zda se nám podaří obhájit loňskou pozici. Hráči 
jako bratři Rochusové, Darcis a Malisse jsou velice nepříjemní. Samozřejmě, není 
to světová špička, ale víte, jak to je s žebříčkem v Davisově poháru. Na ten se 
nikdo neohlíží, výkonnostní rozdíly se v této soutěži smazávají.“

V historii naší daviscupové reprezentace byl zá-
pas v Belgii šestnáctým, který byl rozhodnut bez 
ztráty setu už po čtyřhře. Tím prvním byl právě náš 
duel v této soutěži proti Belgii v roce 1929, tím po-
sledním v roce 1999 barážový zápas v Uzbekistánu 
v Taškentu, kdy byli v týmu mj. hráči Prostějova Jiří  
Novák a David Rikl. Nejméně gamů ztratili naši  
tenisté v letech 1966 v Praze proti Izraeli a v roce 1977 
proti Irsku, soupeři tehdy získali devět her.

Belgie – ČR 1:4, 
Bree, 5. – 7. 2., 
I. kolo Světové  
skupiny I., 
O. Rochus –  
Berdych 3:6, 0:6, 4:6, 
Malisse – Štěpánek 
2:6, 4:6. 6:7(3),  
O. Rochus, Darcis – 
Berdych, Štěpánek 
6:7(0), 0:6, 3:6,  
Darcis –  Hájek 
7:6(6), 1:6, 6:4,  
Ch. Rochus – Dlouhý 
6:1, 6:7 (3), 5:7. 
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pen odehrát utkání v takovémto stylu,“ řekl po  
zápase. Radek výborně začal, od začátku bylo 
jasné, kdo je pánem na dvorci, Malisse brzy 
poznal, že nevyhraje. „Až na třetí set, který byl 
trochu nahoru dolů, ale měl jsem zápas pod 
kontrolou.“ 

Navrátil byl po prvním dnu nadšený. „Vést po 
prvním dnu 2:0 a neprohrát ani set, to ukazuje 
naši sílu a převahu. Ještě ale potřebujeme je-
den bod. Jsem rád, že to nebylo dlouhé, hlavně 
Radek měl před dvěma dny problémy, teplotu 
a fyzicky se necítil dobře, ale podal vynikající  

výkon. A Tomáš? To byla střelnice. Myslím, že  
to byl fantastický zápas.“ Belgický kapitán  
Reginald Willems určitě věděl, že jeho tým ten 
zápas už skoro prohrál, na tiskové konferenci 
však víceméně diplomaticky prohlásil: „Bude-
me bojovat. Zápas ještě neskončil…“ 

A sestava čtyřhry? Už před zápasem Navrátil 
počítal, že naše čtyřhra nastoupí v tradičním  
složení, ale dlouho to nebylo jasné. „Určitě mu-
sím na regeneraci a uvidím, co ten zápas se 
mnou udělá,“ řekl Štěpánek po své dvouhře.  
„V každém případě se cítím lépe než ve středu.“ 
V zákulisí se pak nějaký čas rozhodovalo o tom, 
zda Radek nastoupí, nakonec se na dvorci 
přece jen objevila naše tradiční dvojice, která 
zatím prohrála jen jednou – ve finále Daviso-
va poháru. Tomáš Berdych a Radek Štěpánek 
opět neztratili ani set, pár Olivier Rochus, Ste-
ve Darcis přehráli 7:6, 6:0, 6:3 a rázně otevřeli  
českému týmu dveře do čtvrtfinále Davisova 
poháru. „Je příjemné, že jsme jim nepovolili ani 
set a zvládli jsme postoupit ve dvou dnech,“  
říkal Berdych televiznímu reportérovi. „Davis  
Cup je pro mě speciální záležitost, dal jsem  
do toho vše a jsem rád, že se nám to poved-
lo za dva dny rozhodnout,“ dodal Štěpánek.  
„Musíme uznat, že byli lepší,“ konstatoval bel-
gický kapitán Reginald Willems po čtyřhře. „Je  
třeba se na to dívat realisticky, Štěpánek  
s Berdychem byli ve všech zápasech pros-
tě výborní.“ Co říkal Olivier Rochus? „Tomáš  
i Radek hrají Davis Cup skvěle. Myslím, že pro-
jdou dalším kolem.“ Český kapitán Navrátil byl 
po čtyřhře moc spokojený. „Přiznám, trochu 
jsme měli z Belgie obavy, hrálo se na antuce, 

ale oba kluci to zvládli výborně, profesionálně, 
na dvorci z nich vyzařovalo, že jsme favority  
tohoto zápasu a tak to taky dopadlo.“

V neděli dal Jaroslav Navrátil příležitost dal-
ším členům týmu, Jan Hájek nastoupil v Davis 
Cupu potřetí, prohrál se Stevem Darcisem 6:7, 
6:1 a 4:6, deblista Lukáš Dlouhý pak porazil 
Christopha Rochuse 1:6, 7:6, 7:5 a dal výsledku 
definitivní podobu – 4:1. Hájek uspěl v Daviso-
vě poháru ve dvouhře zatím jen jednou, loni 
v září v semifinále s Chorvatskem porazil Ka-
ranušiče, ve finále Davisova poháru prohrál  

v neděli s Nadalem. „Moc mě to mrzí, v prvním  
a ve třetím setu mi vždycky utekl začátek a to 
rozhodlo. V posledních zápasech se mi moc 
nedařilo a chybí mi sebedůvěra,“ říkal zklama-
ný Hájek po zápase. Dlouhý hrál v Davis Cupu 
sedmou dvouhru, třetí vyhrál. „Jsem šťastný, že 
jsem konečně vyhrál, bylo to hodně těžké, roz-
hodlo se až v závěru,“ konstatoval spokojený 
Lukáš Dlouhý. A co říkal český kapitán? „Hráli  
s velkým nasazením a oba bojovali do posled-
ního míče. Získané zkušenosti se jim v budoucnu 
určitě budou hodit.“ Belgický kapitán Reginald 
Willems dodával: „Chtěli jsme alespoň jeden 
bod a ten máme. Měli jsme proti českému týmu 
opravdu hodně malé šance. Když hrají oba na 
sto procent, jako tady, je to těžké pro každého. 
Zázrak se nekonal, Češi byli prostě lepší.“

Tým Chile bude naším soupeřem ve čtvrtfinále, 
doma porazil Izrael 4:1. „Bude to dlouhý zájezd 
a určitě těžký soupeř,“ řekl kapitán Jaroslav  
Navrátil o duelu s Chile. „Příchodem Gonzále-
ze, který se vrátil do týmu, nás čeká velice těžké 
utkání, protože Chile doma moc neprohrává. 
Nicméně, na druhé kolo je to přijatelnější sou-
peř, který není zas tak těžký a neprůchodný.“ 
Druhým hráčem Chile je jednatřicetiletý Nico-
las Massu, dvojnásobný vítěz olympijských her 
z Athén 2004. Vyhrál tam dvouhru a s krajanem 
Gonzálezem získal zlato v deblu. Čeští tenisté 
hráli s Chile v Davisově poháru zatím jen jed-
nou, v roce 1967 v prvním kole v Praze vyhráli 
3:2. Čtvrtfinále Davisova poháru se hraje týden 
po Wimbledonu, 9. – 11. července.

Bez na zvu-2.indd   1 6.11.2009   10:14:58

S jakými pocity odletěl do Belgie šéf českého tenisu 
Ivo Kaderka? „Přiznám se, že jsem se před zápasem 
trochu obával velkého optimismu, myslel jsem si, že 
Belgie bude v domácím prostředí a na speciálně 
„připravené antuce“ hodně nebezpečná. Tomáš 
s Radkem ale odvedli v Bree profesionální výkon 
a hladce Belgičany přehráli. Je dobře, že si znovu 
okusili daviscupovou antuku Hájek a Dlouhý.

„Nejkrásnější by bylo, 
kdyby tenhle davi-
scupový vlak nikdy 
nestavil. Doufám, že 
budeme mít zase 
šanci atakovat nej-
vyšší mety.“ 

Radek Štěpánek 
po zápase v Belgii

„Soupeři vědí, že se 
tenhle tým ve stej-
ném složení dostal 
až do finále Davi-
sova poháru, a vní-
mají to taky tak. To je 
stejné, jako když jde 
kdokoliv hrát na kurt  
s Federerem Ostatní 
vidí, co jsme dokázali.“

Tomáš Berdych 



Bez na zvu-2.indd   1 6.11.2009   10:14:58
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Rozhodla až čtyřhra
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Český fedcupový tým má opět šanci bojovat o postup do finále, loni mu zavře-
ly dveře Američanky, letos to bude ještě složitější, v Itálii nastoupíme na konci 
dubna proti obhájkyním trofeje. Jaké máme šance? Když bychom si připome-
nuli vynikající výkon Lucie Šafářové na únorovém turnaji v Paříži, kde porazila 
jak Schiavoneovou, tak i Pennettaovou, tak určitě budeme hrát na italské an-
tuce vyrovnanou partii. Zápas prvního kola Světové skupiny se opět hrál v Brně,  
Kaderka říká, že moravská metropole je hlavním městem českého ženského te-
nisu, v Brně se fedcupovému týmu, jeho nejbližšímu okolí a samozřejmě i společ-
nosti Česká sportovní, která zajišťuje české týmové soutěže, stoprocentně líbí. 
Hrálo se už tradičně v pavilonu B Brněnského výstaviště v příjemném moravském 
domácím prostředí, navíc na novém taraflexovém povrchu. „V Brně cítíme pod-
poru, představitelům Jihomoravského kraje a města opravdu záleží na tom, aby 
se tu konaly prestižní sportovní akce. Navíc areál Brněnského výstaviště a blízký 
hotel Holiday Inn jsou pro pořádání fedcupového duelu ideální,“ říká majitel 
společnosti Česká sportovní Miroslav Černošek.

ČR – Německo 3:2, 
Brno, 6. – 7. 2., 
I. kolo Světové  
skupiny I., 
Šafářová – Gröne-
feldová 2:6, 2:6, 
Kvitová – Petkovicová 
6:4, 6:4, Hradecká 
– Petkovicová 6:1, 
7:6 (5), Kvitová - 
Grönefeldová  
6:4, 3:6, 2:6,  
Peschkeová,  
Hradecká – 
Grönefeldová, 
Maleková 6:1, 6:3.

Neúčast nejlepší Němky Sabiny Lisické a one-
mocnění Lucie Šafářové určitě ovlivnily fedcu-
pový duel. Start německé jedničky a zdravá, 
v pohodě hrající Lucie Šafářová by daly zápa-
su určitě jiný náboj. Němka se však kapitánce 
Barbaře Rittnerové omluvila s předstihem, neza-
řadila tuto týmovou soutěž do svého programu 
a na Šafářové se podepsal přesun z prvního 
grandslamového turnaje. Ještě tři dny před 
utkáním vstřebávala česká jednička kapač-
ky, nebylo jí dobře, bojovala s virózou. Přesto  
v rodném Brně zahajovala duel prvního kola. 
Její soupeřkou byla zkušená Anna-Lena Gröne-
feldová, kdysi čtrnáctá hráčka WTA. „Cítím se 

po tréninku v pohodě. Doufám, že se nemoc 
nevrátí. Čtyřdenní tréninkový výpadek by neměl 
ovlivnit moji výkonnost,“ řekla novinářům den 
před losováním a kapitán Petr Pála přidal, že  
při tréninku – „hrála v naprosté pohodě, přestáv-
ka na ní nebyla znát, snad bude mít dostatek 
sil,“ dodal a možná si v té chvíli ani neuvědomil, 
jak se v sobotu po poledni jeho obavy naplní. 

Netrvalo ani hodinu a Lucie Šafářová v úvodní 
dvouhře prohrála s Grönefeldovou 2:6, 2:6. Ani 

v jedné chvíli nebylo znát, že by mohla utkání 
otočit. „Před utkáním jsem se cítila docela dob-
ře, stejně jako při posledních trénincích. Ale 
teprve na kurtu, když se projevila i nervozita, 
jsem poznala, že nejsem ve stoprocentní kon-
dici. Psychicky to bylo hodně těžké. Nechci se 
vymlouvat na nemoc. Každopádně by to vypa-
dalo jinak, kdybych byla stoprocentně zdravá,“ 
uvedla smutná Lucka Šafářová po utkání. Při-
tom s Grönefeldovou měla aktivní zápasovou 
bilanci 2:1, naposledy ji dokázala přehrát letos 
v lednu na turnaji v Brisbane. „Neměla potřeb-
nou šťávu, aby na rychlém povrchu soupeřku 
přetlačila. Byla stále pod tlakem. Měla velice 

málo možností jak zápas zvrátit. Pořád byla 
dole,“ hodnotil výkon Šafářové nehrající kapi-
tán, aby pak při celkové týmové bilanci přidal 
na adresu naší jedničky – „Šafářová odvedla  
v dané chvíli svoje maximum a více bych ji ten-
tokráte nehodnotil. Je stále platnou členkou  
týmu a své kvality ve Fed Cupu mnohokrát 
prokázala. Tentokrát nebyla v ideální kondici. 
Ale tomu se nelze divit.“ Ano, Šafářová má své  
největší fedcupové zápasy ještě před sebou.

„Postup do semifinále Fed Cupu znovu potvrdil  
vysokou úroveň českého tenisu. Nebyl to jednodu-
chý zápas, rozhodovala až závěrečná čtyřhra, po-
tvrdilo se, že máme vyrovnanější tým. Ocenil jsem, 
jak Petra Kvitová získala bod za nepříznivého sta-
vu, vyrovnala na 1:1, stejně jako druhý den suve-
rénně nastoupila do zápasu Hradecká. Děvčatům 
jsem poděkoval za dobrou reprezentaci a věřím,  
že máme šanci bojovat v Itálii proti obhájkyním  
trofeje o finále.“

Ivo Kaderka
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  NIKE TENNIS 2010 

mladší žáci a žákyně, U12:
18.–22. 8. 2010TK DEZA Valašské Meziříčí23.–27. 8. 2010TK Sparta Praha

starší žáci a žákyně, U14:
16.–20. 4. 2010TK Agrofert Prostějov

3.–7. 9. 2010TK Slavia Plzeň

MASTERS, U12, U14:28. 9.–1. 10. 2010TK Agrofert Prostějov
počet startujících:hlavní soutěž – 48 kvalifikace – 32 

disciplíny:dvouhra a čtyřhra
ceny:

Vítěz Masters v každé kategorii obdrží kompletní 

 vybavení Nike a zúčastní se světového finále.

NIKE JUNIOR TOUR 2010

Pravidla:

NTJ je zařazena do oficiální termínové listiny.

ČTS turnaje se řídí sportovně-technickými předpisy 

vyplývajícími ze stanov ČTS. Organizátor není zodpo-

vědný za škody na majetku nebo zranění související 

s účastí v turnaji nebo jeho návštěvou. Přihlášky do 

turnajů zasílejte na STÚ ČTS.

Body:

kategorie  vítěz F 
SF 

8 
16

U14  
260 180 135 120 95

U12   
200 140 105 90 

75

Masters:

nejlepších 14 hráčů z každé kategorie podle

získaných bodů z odehraných turnajů ve dvouhře + 

2 volné karty

Míče:

Prince

Hospodářské náležitosti:

> kompletní hospitality na turnaji Masters

> ostatní turnaje ve vlastní režii účastníků

>   ubytování zajistí pořadatelé na základě

závazné přihlášky

Pánská tenisová obuv AIR MAX 

COURTBALLISTEC 2.3

Pánská tenisová kožená obuv 

s nejnovější technologií DragOn X 

a Lunarlite zajistí chodidlu 

podporu, pohodlí a flexibilitu 

i při extrémním zatížení. Rafova 

oblíbená obuv pro silovou hru. 

Pánská tenisová obuv ZOOM 

BREATHE 2K10

Ideální boty pro profesionální 

hráče, kteří kladou vysoké 

nároky na odolnost, pohodlí, 

podporu a pružnost. Speciální 

podešev navržená pro vynikající 

přilnavost umožňuje okamžité 

zrychlení do všech směrů. 

Pánská tenisová obuv 

LUNARLITE VAPOR TOUR

Neuvěřitelně lehké boty 

umožňují okamžité zrychlení 

na kurtu. Nejpokročilejší 

technologie Lunarlite 

a Flywire dělají z této boty 

jednu z hlavních zbraní Rogera 

Federera.

Dámská tenisová obuv LUNARLITE SPEED 2

Ideální boty pro profesionální tenistky, které 

hledají nejlehčí, nejrychlejší a nejflexibilnější 

tenisovou obuv. Kombinace inovačních 

technologií Flywire, Lunarlite a Dragon X 

poskytuje dlouhodobou podporu, dokonalé 

tlumení, minimální hmotnost a účinnou 

přilnavost k různým hracím povrchům. 

Dámská tenisová obuv ZOOM BREATHE 2K10 

Ideální boty pro závodní hráčky, které kladou 

vysoké nároky na poskytovanou stabilitu, 

podporu a odolnost. Strategicky umístěné 

panely ze síťoviny zaručují prodyšnost 

a udržují tvoje nohy v suchu a pohodlí.

Dámská tenisová obuv WMNS ZOOM COURTLITE

Lehká a stabilní tenisová obuv, která ti umožní 

být krok napřed před soupeřkami. Kombinace 

technologií XDR a Nike Zoom poskytuje 

dlouhodobou podporu v nejvíce zatěžovaných 

místech a zaručuje dokonalou přilnavost k různým 

hracím povrchům.

PRINCE 
PARTNER

Výhradní dovozce a distributor
značky Prince v České
republice společnost 
Bretton, s.r.o. poskytuje
četné formy sponzoringu
nejlepším hráčům věkové
kategorie do 18 let.

www.bretton.cz
www.princesport.cz

Prince fandí mladým talentům a je oficiálním sponzorem

hracích míčů NIKE JUNIOR TOUR 2008–2011!

rozura N 2010 o r.indd   1 2.4.10   18: 0
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Na scénu vstoupila Petra Kvitová, opět nezkla-
mala, v první fedcupový den je už tradičně  
vynikající, německou jedničku Andreu Petko-
vicovou porazila 6:4, 6:4. Stále jí ještě mnohé  
chybí, aby byla stabilní hráčkou první třicítky, 
v každém případě z ní až průzračně vyzařuje 
snaha pomoci týmu. Viditelně zhubla, zžen-
štěla, vše příjemné, co se kolem ní nyní děje, ji 
viditelně prospívá. Nadšeně se raduje z výher, 
aby pak štkavě oplakávala porážky. Němku 

zlomila za stavu 3:3 v prvním setu. Ve druhém 
setu vedla Petra už 4:0, Němka ještě zarputile 
zvedla hlavu, ale Kvitová už zkušeně dotáhla 
zápas do vítězného konce. Bylo vyrovnáno 1:1, 
ale přiznejme, většina tenisových příznivců si 
myslela, že povedeme 2:0.

Kapitán Pála se po sobotním výkonu Šafářové 
nemohl rozhodnout jinak, musel dát důvěru 
debutantce Lucii Hradecké. Němku Petkovico-
vou přehrála ve dvou setech, nebylo znát, že 
hraje první zápas ve Fed Cupu! „Když mi Petr 
Pála v sobotu večer řekl, že budu hrát, byla jsem 
spokojená. Na zápas jsem se těšila, nemohla 
jsem usnout. Hodně jsem toho v sobotu okouka-
la od Kvitové, Petra mi radila, jak hrát. Dostala 
jsem soupeřku pod tlak – to rozhodlo. Dařil se 

mi servis. Jsem spokojená,“ byla slova nadšené 
vítězky. 

Vedli jsme 2:1, ale pak Petra znovu nedokázala 
potvrdit formu z otvíracího fedcupového dne, 
v neděli s Grönefeldovou vyhrála jen první set, 
pak byla pomalejší, Němka Kvitovou porazila 
4:6, 6:3, 6:2 a vyrovnala na 2:2. Petra ztráce-
la na začátku všech tří setů, v tom prvním to 
ještě dohnala, v dalších dvou jí to už bojovná 
Němka nedovolila. „Promarnila jsem především  
začátek druhého setu. Po prvním setu jsem  

ztvrdla, už jsem se hůře pohybovala, nebyla  
jsem včas u úderů. Tohle musím zlepšit. Když 
jsem pomalá, tak i hůř servíruji,“ říkala zklamaná 
Petra. „Kdyby se hrál Fed Cup jen jeden den, tak 
bych byla určitě spokojenější,“ dodala s nad-
sázkou. „Kondici jsem sice zlepšila, ale pořád  
to ještě není ono. Nedělní duely ve Fed Cupu 
jsou pro mě velmi těžké. Pořád mám v sobě  
sobotní zápas a na ten nedělní jako bych se 
úplně jinak soustředila.“

Jen ti největší pesimisté si mohli po losová-
ní myslet, že se o osudu fedcupového duelu 
bude rozhodovat až v závěrečné čtyřhře, jak 
se ale po prvních míčích ukázalo – byl to pro 
nás nejjasnější zápas celého programu. Květa 
Peschkeová s Lucií Hradeckou porazily dvojici 
Grönefeldová, Maleková více než přesvěd-
čivě 6:1, 6:3. „Podařil se nám začátek, Němky 
se zlomily, tohle určitě nečekaly. Sice se ještě 
zvedly ve druhém setu, ale už jsme jim stejně 
nedaly šanci,“ říkala po zápase nadšeně Květa  
Peschkeová. „Soupeřky si myslely, že to bude 
větší boj, ale my jsme je svoji agresivitou zatlači-
ly, neměly na nás co hrát.“

Loni se po jedenadvaceti letech mohl český 
fedcupový tým probojovat do finále, proti týmu 

USA měl v rozhodující čtyřhře za stavu 6:2, 5:2 
mečbol! Return Peschkeové po druhém servi-
su Mattekové skončil v autu a pak se tenisové  
štěstí začalo otáčet na americkou stranu.  
Budeme letos proti Itálii šťastnější?

Po dlouhé době také vstoupila na naši fedcupo-
vou scénu bývalá tenisová hvězda, která opravdu 
měla upřímnou radost z úspěchů českého tenisu. 
Wimbledonská vítězka Jana Novotná zvládla tuto 
roli s noblesou, která není u domácích bývalých 
šampiónů jen tak k vidění. Při losování na brněnské 
radnici dostala od šéfa českého tenisu týmovou 
akreditaci. „Byla, je a vždy bude členem našeho 
týmu,“ řekl v Brně šéf českého tenisu Ivo Kaderka.

„Pojedeme se do Itálie porvat o finále.“     Petr Pála
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Berdych se vrátil na trůn

Sportovec
Olomouckého
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„Vážíme si spolupráce s vedením Olomouckého 
kraje, daří se nám společně vyzdvihovat nejlep-
ší sportovce a týmy, stejně jako další osobnosti,  
trenéry, prostě všechny, kteří proslavili náš 
region,“ říkal v Šumperku jednatel TK PLUS  
Dr. Miroslav Černošek. „Těší nás, že jsme byli 
první, kteří přišli s tímto projektem a následně se 
tahle myšlenka přenesla i do dalších krajů naší 
republiky. Navíc už počtvrté budeme společně 
vyhlašovat Ceny Olomouckého kraje v oblasti 
kultury.“

„Jsme rádi, že si naše anketa získala pevné mís-
to ve sportovním kalendáři, má svou hodnotu  
a respekt jak mezi sportovci, tak i mezi fanoušky.  
Co je však na naší anketě hodně důležité – na-
bízí v této uspěchané době příklady, které je 
dobré následovat. Přiznejme, sport a podobné 
volnočasové aktivity patří mezi mladými lidmi 
stále k méně oblíbeným, technický pokrok na-
bízí záliby, které rozhodně nevyžadují náročný 
a pravidelný trénink, sportovní zarputilost a tou-
hu po vítězství,“ konstatoval před slavnostním 
vyhlášením Mgr. Radovan Rašťák, náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje. „Mnozí si ani 
neuvědomují význam sportu pro zdravý ži-
votní styl, morální a životní odolnost. O to více 
bychom měli vyzdvihovat velké sportovní vý-
kony, stejně jako oceňovat trenéry a obětavé 
funkcionáře, kteří jsou nezbytní pro dokonalé 
fungování sportovních klubů a výchovu ta-
lentů. V anketě určitě nezapomínáme ani na 
bývalé vítěze, kteří stále zůstávají příkladnými  
ikonami pro současníky i budoucí generace.“ 

Pořadatelé ankety TK PLUS a zástupci Olo-
mouckého kraje tentokráte dopředu vyhlásili 
nominace na vítěze jednotlivých kategorií, v té 
nejprestižnější mohli členové komise vybírat 
z dvaceti jmen. Ano, z dvaceti kandidátů byl 
vybrán Sportovec Olomouckého kraje! O vý-
sledcích ankety rozhodovala svým hlasováním 
porota, kterou tvořili starostové, představitelé 
Olomouckého kraje, zástupci tělovýchovných 
organizací a sportovní novináři. Za každou na-
vrhovanou osobností byla celá řada titulů mi-
strů Evropy, ČR, vítězství na turnajích, umístění  
na světových žebříčcích. Proti minulým letům 
byli vyhlášeni v každé kategorii tři nejlepší.  
„Tímto chceme prezentaci úspěchů ještě více  
zdůraznit, protože skvlých výsledků byla celá  

řada. V mnoha případech bylo pak velmi  
obtížné vybrat toho úplně nejlepšího,“ konstatoval  
náměstek olomouckého hejtmana Radovan 
Rašťák, který byl duší ankety. 

Účastníky slavnostního večera přivítal úvodním 
slovem starosta města Šumperku Mgr. Zdeněk 
Brož. „Chtěl bych především poděkovat Olo-
mouckému kraji za finanční podporu a propa-
gaci sportu v našem regionu. Jsem velice rád, 
že se tato anketa opět vrátila do našeho města, 
ve kterém vyrostla plejáda vynikajících sportov-
ců. Zároveň bych z tohoto místa chtěl poblaho-
přát všem zúčastněným sportovcům za jejich 
fantastické sportovní výkony, které předváděli  
v průběhu minulého roku,“ zaznělo z jeviště 
šumperského divadla. Slavnostní vyhlášení  
ankety o Nejlepšího sportovce Olomouckého 
kraje už podeváté moderoval Petr Salava, opět 
byl stoprocentní, znovu byl v jeho režii i dopro-
vodný program, hlavními hvězdami večera  
byli Peter Nagy a Petra Janů. 

V kategorii handicapovaní sportovci přebrali 
z rukou náměstka hejtmana Olomouckého 
kraje Mgr. Aloise Mačáka nejvyšší ocenění Eva 
Kacanu, členka Atletického klubu Olomouc, 
která získala tuto trofej již počtvrté. Druhým  
oceněným byl Pavel Pastrnek, závodící za  SK 
SKIVELO Olomouc – sluchově postižení. Cenu 
nejlepšímu trenérovi, kterou v anketě získal 
David Schreier, reprezentační trenér juniorů  
v běhu na lyžích a člen Fenix Ski Team Jeseník, 
předával náměstek hejtmana Olomouckého 
kraje Ing. Pavel Horák. Čestnou cenu, která 
je udělována trenérům a sportovcům, kteří již 
ukončili aktivní činnost a úspěšně reprezento-
vali v minulosti Olomoucký region, získal nes-
tor šumperského basketbalu a žijící legenda  
tohoto sportu Libor Dvořáček. Věnoval se pře-
devším ženskému basketbalu, vychoval pro 
vrcholový basketbal řadu hráček, nejznámější 
je mistryně Evropy a vítězka Final Four Ivana 
Večeřová. Úspěšný basketbalový trenér převzal 
ocenění z rukou předsedy ČSTV  Ing. Vladimí-
ra Srba a předsedy Klubu olympioniků, držitele  
stříbrné olympijské medaile z Montrealu, veslař-
ské legendy Oldřicha Svojanovského. 

Nejlepší v juniorské kategorii se stala orientač-
ní běžkyně Vendula Horčičková, členka SK UP 

Už podeváté se uskutečnilo slavnostní vyhlášení ankety Sportovec Olomouc-

kého kraje, hlasy zástupců sportovních svazů, novinářů, starostů a zástupců 

kraje rozhodly o tom, že se na trůn nejlepšího sportovce Olomouckého kraje 

znovu vrátil Tomáš Berdych. Anketu od roku 2001 tradičně pořádá Olomouc-

ký kraj ve spolupráci s agenturou TK PLUS, v její dosavadní historii získali nej-

prestižnější trofej prostějovští tenisté už posedmé, čtyřikrát byl nejlepší právě 

Tomáš Berdych, třikrát Jiří Novák. V roce 2002 převzala nejvyšší ocenění bikro-

sařka Jana Horáková a vloni veslařka Pavlína Žižková. Nejlepším týmem se za 

rok 2009 staly volejbalistky VK Modřanská Prostějov, vítězky Českého poháru, 

jasný lídr české extraligy a účastník prestižní Champions League. Hostitelem 

slavnostního vyhlášení byl tentokráte Šumperk a jeho Městské divadlo.

Berdych se vrátil na trůn

„Myslím, že na výsled-
ky sportovců z Olo-
mouckého kraje na 
české i mezinárodní 
úrovni můžeme být 
hrdí, řada z nich vy-
nikajícím způsobem re-
prezentuje náš region.“ 

Ing. Martin Tesařík,
hejtman Olomoucké-

ho kraje

Olomouckého
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Olomouc. Cenu mistryni Evropy na krátké trati 
a několikanásobné šampiónce ČR předal Ing. 
Pavel Sekanina, náměstek hejtmana Olomouc-
kého kraje. V kategorii Nejlepší juniorský tým 
zvítězilo družstvo starších žáků, vodních pólistů 
KVP Přerov. Nejlepším seniorským kolektivem  
se stal celek volejbalistek VK Modřanská Pro-
stějov, cenu pro nejlepším tým Olomouckého 
kraje předal náměstek hejtmana RNDr. Ivan 
Kosatík kouči Miroslavu Čadovi a kapitánce 
Miladě Spálové. 

Pak již hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin 
Tesařík spolu s jednatelem společnosti TK PLUS 
Dr. Miroslavem Černoškem vyhlásili nejlepší  
jednotlivce. Třetí skončil Libor Jiroušek, para-
šutista závodící za klub ASO Dukla Prostějov, 
druhou příčku obsadila kanoistka Kateřina  
Vacíková, působící v klubu SK UP Olomouc.  
Nejlepším sportovcem Olomouckého kraje 
za rok 2009 se stal prostějovský tenista Tomáš 
Berdych. Čtyřiadvacetiletý rodák z Valašského 
Meziříčí je oporou nejlepšího českého klubu 
TK AGROFERT Prostějov a v minulém roce do-
vedl společně s Radkem Štěpánkem český 
tým po devětadvaceti letech do finále Davi-
sova poháru, navíc v květnu vyhrál turnaj ATP 
v Mnichově. Tomáš Berdych hrál v době slav-
nostního vyhlášení ankety na turnaji v San José  
a tak ho na jevišti zastoupil jeho otec. 

Cenou Olomouckého kraje, která je udělována 
za výjimečné zásluhy o zviditelnění a propagaci 
Olomouckého regionu, získal nehrající kapitán 
českého daviscupového týmu a šéftrenér TK 
AGROFERT Prostějov Jaroslav Navrátil. Převzal  
ji z rukou hejtmana Olomouckého kraje Ing. 
Martina Tesaříka. Ten byl dříve výborným ves-
lařem, rozhodně patří mezi ty, kteří si dokonale 
uvědomují význam sportu, navíc i jeho nezbyt-
nost pro život mladé generace. „Je vždycky 
prospěšné oceňovat a zviditelnit ty, kteří prosla-
vili náš kraj. Vzorů není nikdy dost a je dobře,  
že máme v Olomouckém kraji vynikající jednot-
livce a týmy, kteří uspěli nejen na šampioná-
tech České republiky, ale i na mezinárodních  
mistrovstvích. Čím víc jich bude, tím lépe,“ kon-
statoval v Šumperku hejtman Olomouckého 
kraje Martin Tesařík.

Do jaké společnosti se dostal čerstvý držitel 
prestižní Ceny Olomouckého kraje Jaroslav 
Navrátil? Jejími laureáty v minulých letech 
jsou mj. trenér Karel Brückner, hokejista Oldřich  
Machač, cyklista Michal Klasa, desetibojař 
Robert Změlík, brankář Ivo Viktor a loni fotba-
lista Rostislav Václavíček. „Je to určitě krásné 
ocenění mé dosavadní práce a samozřejmě 
i hodně zavazující. Pracuji v prostějovském  
a českém tenise a vážím si skutečnosti, že jsem 
se dostal mezi tyto osobnosti. Doufám, že jak  
v Prostějově, v olomouckém regionu i na poli 
celé republiky budu svoji prací i nadále prospěš-
ný,“ říkal v Šumperku Jaroslav Navrátil, který má 
za sebou rozhodně nejúspěšnější sezónu ve své 
kariéře trenéra a kouče. „Rozhodně bychom 
chtěli zopakovat loňský postup do závěrečných 
kol Davisova poháru, ve velké konkurenci to 

však bude hodně těžké. Hned v prvním kole nás 
čeká Belgie, ta má velice zkušené hráče, navíc 
hrajeme venku.“

Vyvrcholením slavnostního večera pak bylo 
předání sponzorských šeků na podporu han-
dicapovaných sportovců, u kterých byla po-
prvé ředitelka tenisových projektů společnosti 
TK PLUS Petra Píchalová-Langrová. Dva šeky po 
5.000 Kč získali Eva Kacanu a Pavel Pastrnek, 
šek v hodnotě 10 000 Kč obdržela Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých SONS 
ČR, který převzala ředitelka šumperské odboč-
ky Hedvika Rašková.

Dokonalá spolupráce mezi Olomouckým  
krajem a TK PLUS úspěšně pokračuje.

Výsledky ankety Sportovec 
Olomouckého kraje 2009
Nejlepší senior: 

1. Tomáš Berdych (TK AGROFERT Prostějov), 
tenis, 

2. Kateřina Vacíková (SK UP Olomouc),  
kanoistika, 

3. Libor Jiroušek (Dukla Prostějov), parašutis-
mus. 

Nejlepší seniorské družstvo: 

1. VK Modřanská Prostějov, volejbal, ženy, 

2. Moravian Dragons, dračí lodě, 

3. BK Prostějov, basketbal. 

Nejlepší trenér: 

1. David Schreier (Fenix Ski Team Jeseník), 
lyžování, 

2. Miroslav Čada (VK Modřanská Prostějov), 
volejbal, 

3. Petr Krejčiřík (Hranice), letecké plachtění. 

Nejlepší junior: 

1. Vendula Hořčičková (SK UP Olomouc),  
orientační běh, 

2. Jiří Veselý (TK AGROFERT Prostějov), tenis, 

3. Věra Kopřivová (Přerov), plavání. 

Nejlepší juniorské družstvo: 

1. KVP Přerov, starší žáci, volní pólo, 

2. VK Olomouc, veslování, 

3. TK AGROFERT Prostějov, tenis. 

Nejlepší handicapovaní sportovci: 

Eva Kacanu (Atletický klub Olomouc) 

Pavel Pastrnek (SK SKIVELO Olomouc –  
sluchově postižení). 

Cena Olomouckého kraje: 

Jaroslav Navrátil, nehrající kapitán týmu 
Davisova poháru a šéftrenér TK AGROFERT 
Prostějov. 

Čestná cena: 

Libor Dvořáček, šumperský trenér, který se 
věnoval především ženskému basketbalu. 

Olomoucký kraj pa-
tří k regionům, který 
resort sportu výrazně 
podporují. Mezi klu-
by vrcholového a vý-
konnostního sportu 
letos rozdělil 24 milió-
nů korun, dalších 12 
miliónů korun vyčlenil 
na sportovní činnost  
a pořádání akcí.



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
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a TK Prostějov

V polovině února 2010 byla v Prostějově prodloužena smlouva mezi firmou AMER Česká republika  
a TK Prostějov, podepsali ji šéfové obou subjektů Dr. Miroslav Černošek a Ing. Pavel Kožuch. 

„Pamatuji si na naše společné začátky v roce 1993. Prostějov se stával místem, kam se stahovali talentova-
ní tenisté, byl u nás Jirka Novák, nahoru se tlačil Michal Tabara, našich akcí se zúčastňovala budoucí velká 
hvězda a světová jednička Martina Hingisová, té ještě nebylo třináct, z našeho klubu vyšel Karel Nováček,  
který byl tehdy ve světové desítce,“ říká Miroslav Černošek, jednatel TK PLUS. „Navíc bylo od začátku jasné,  
že WILSON je značkou, která bude stále více posilovat na trhu. A co je důležité, Pavel Kožuch je typem  
pracovitého a houževnatého manažera, který jde důsledně za svou vizí. Dnes má AMER se všemi svými  
firmami a značkou WILSON prestižní postavení na českém trhu.“ 

Jak na první podpis smlouvy vzpomíná Ing. Pavel Kožuch? „Poprvé jsme ji uzavřeli – samozřejmě v nesrovnatel-
ně menším rozsahu – v roce 1993 a za těch sedmnáct let se obsah a náplň naší spolupráce několikanásobně  
rozšířil. Zahrnuje v podstatě všechny tenisové akce, za kterými stojí prostějovský klub – včetně mistrovství světa 
družstev do 14 let, které se v Prostějově bude letos hrát už podvanácté a prestižního a nejlepšího mužského  
turnaje u nás UniCredit Czech Open,“ konstatuje Ing. Kožuch, generální manažer společnosti AMER pro  
východní Evropu, tedy pro Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko a Rusko, člen evropského vedení firmy AMER. 
„Jsme rádi, že jsme spojováni s tímto vynikajícím klubem.“

 

Prodloužení smlouvy

Prostě se ukázalo, že to před časem byla správná a pro obě 
strany prospěšná volba. 

Pavel Kožuch o začátcích spolupráce s prostějovským klubem
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Tentokrát kralovaly ženy

Sportovec
města
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Na druhém místě mezi seniorskými sportovci 
skončil parašutista Jiří Gečnuk a třetí příčku  
obsadil

boxer Vardan Besaljan. Jako největší Talent 
roku byl označen plavec Ondřej Palatka, před  
cyklistou Jakubem Filipem a dalším boxerem 
Mirkem Šerbanem. Vedle nejúspěšnějšího týmu 
VK Modřanská Prostějov v seniorské kategorii 
byly basketbalové minižákyně TJ OP nejlep-
ší v mládežnické kategorii. Obhájci loňského  
prvenství, boxeři BC DTJ skončili tentokráte  
druzí, bronz putoval do vody k raftařkám  
Tomi-Remont.

Již potřetí organizátoři udělili ocenění Sportovní 
událost roku, která tentokrát zamířila hned na 
tři místa – OFS Prostějov za podíl na přípravě 
projektu „Rozvoj volnočasové aktivity“ ve měs-
tě Prostějov a realizaci sportovního areálu na 
sídlišti E. Beneše, tenisové reprezentaci České 

republiky, tvořené členy prostějovského TK AG-
ROFERT, za postup do finále Davisova pohá-
ru a společnosti Falcon Air za organizaci ME  
a SP v akrobatickém parašutismu. Ceny předá-
vali šéf TK PLUS a majitel a. s. Česká sportovní  
Dr. Miroslav Černošek a místostarosta města 
Prostějov Vlastimil Uchytil.

Letošní ročník přinesl také několik novinek. Pre-
miéru si odbyla kategorie Trenér roku mládeže 
a prvními vítězi se stali Pavel Buriánek, trenér 
mladých basketbalistů, Vladimír Vačkář, šéftre-
nér mladých cyklistů a Tomáš Gross, kouč fot-
balové přípravky. „Chtěli jsme ocenit ty nejlepší 
z řady trenérů mládeže, kteří věnují svůj čas dě-
tem ve školách i mimo ně. Je tu hodně kvalitních 
trenérů, komise vybrala alespoň trojici z nich. 
Ocenění si určitě zaslouží, protože vychovávají 
nové talenty, možná i budoucí mistry a reprezen-
tanty,“ zdůvodnil novou kategorii Michal Müller, 
předseda Komise pro mládež a tělovýchovu. 

Do Síně slávy prostějovského sportu byli mezi 
ostatní velikány zapsáni atlet Milan Cerman, 
který jako první u nás zaběhl 110 m překážek 
pod 14 s. Dnes je trenérem a funkcionářem  

atletického klubu, organizuje atletický mítink 
Velkou cenu města Prostějov. Dalším vynikají-
cím sportovcem, vstupujícím do Síně slávy, byl 
Vlastimil Zeman, který patřil mezi velké opory 
prostějovské kopané, po skončení aktivní ka-
riéry dokázal jako trenér Sigmy Olomouc po-
stoupit v roce 1982 do nejvyšší soutěže. A třetím 
vstupujícím do Síně slávy byl vynikající deseti-
bojař, olympijský vítěz z Barcelony 1992, Robert 
Změlík, který se stal současně i čestným obča-
nem města Prostějova! Zcela mimořádná byla  
i vzpomínka na nedávno zesnulého parašutis-
tu Josefa Pavlatu, o jehož životě bylo připraven 
skutečně působivý a dojemný videodokument. 
Josef Pavlata vstoupil do Síně slávy prostějov-
ského sportu v loňském roce… 

„Podle mého názoru měl letošní ročník nejvyšší 
úroveň za celé čtyřleté období, které naše ko-
mise v současném složení organizovala. Myslím, 

že se podařil i samotný večer, který měl úspěch 
díky stmelenému kolektivu, jenž anketu připravil. 
Velice důležitým faktorem byla osobní účast 
všech oceněných, bez nich nemají podobné 
akce patřičný lesk. Ceny navíc předávaly nejen 
politické špičky Prostějova, ale také sportovní 
legendy. Obzvlášť mě těší účast olympijského 
vítěze z Barcelony 1992 Roberta Změlíka. To byla 
třešnička na dortu celého slavnostního večera. 
Cítím opravdu silný pocit hrdosti na prostějovský 
sport. Dojetí jsem pak cítil při promítání vzpomín-
kového videa na nedávno zesnulého Josefa 
Pavlatu. Jsem rád, že vyhlášení mělo velký ohlas 
u hostů, zástupců Olomouckého kraje a hlavně, 
což mě velmi těší – i u zúčastněných sportovců,“ 
hodnotil slavnostní vyhlášení Michal Müller, 
předseda Komise pro mládež a tělovýchovu 
při Radě města Prostějov. V řadách hostů ne-
chyběla nejen nejvyšší politická reprezentace 
prostějovské radnice v čele se starostou Janem 
Tesařem, ale přijel také náměstek ministryně 
školství, mládeže a tělovýchovy Jan Kocourek 
či poslanec Radim Fiala, líbilo se už tradiční 
vystoupení pěveckého sboru při GJW Lery‘s 
Cherries.

Olympiáda v Lon-
dýně 2012  je jedno-
značným cílem. Tré-
nuji už od začátku 
roku, v březnu začí-
nají závody, tak chci 
být dobře připrave-
ná. Díky podpoře TK 
PLUS Prostějov mám 
přípravu finančně 
zajištěnou, takže 
mohu být v klidu.

Jana Horáková, repre-
zentantka ČR v BMX  
i fourcrossu, účast-
nice OH v Pekingu 
2008Tentokrát kralovaly ženy

města
Na konci prvního únorového týdne se už pošesté konalo v Hotelu Tennis Club 
slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec města Prostějov, vavříny  
posbíraly bikrosařka Jana Horáková z SKC Prostějov a volejbalistky VK Modřanská, 
královny českého volejbalu a účastnice prestižní Champions League.  Už tradičně 
stála za organizací Komise pro mládež a tělovýchovu při Radě města Prostějova 
a marketingová agentura TK PLUS. Ceny v hlavní kategorii předali nejúspěšněj-
ším sportovcům starosta města Jan Tesař a atletická legenda Jan Mrázek, pro 
ocenění za Nejlepší tým roku si na pódium přišli smečařka Modřanské Solange 
Soaresová v doprovodu sportovního ředitele klubu Petera Gogy. Jedním z trojice oceněných legend prostějovského 

sportu se stal i Milan Čečman, současný šéf prostě-
jovské atletiky, jemuž gratuloval i místostarosta města 
Prostějova Miroslav Pišťák.

„Podle mého názoru měl letošní ročník nejvyšší úroveň 
za celé čtyřleté období, které naše komise v součas-
ném složení organizovala.“

Michal Müller, předseda Komise pro mládež 
a tělovýchovu při Radě města Prostějov.
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Vancouver
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Do Vancouveru odjeli zástupci obchodních 
partnerů, reklamní partneři Czech Teamu  
a pracovníci společnosti Česká sportovní mu-
seli zajistit vše pro dokonalou reprezentaci fi-
rem, které přispívají na český olympismus. I když 
to hlavní se musí odehrát v předolympijském 
období a v meziolympijských cyklech. „Přesně 
tak. Na olympiádě pak – jednak osobními kon-
takty a potkáváním se těch, kteří se potkat chtějí 
a potkat potřebují – nahradit to, že v průběhu 
olympiády nejsou k vidění na sportovištích firmy, 
které s námi v této oblasti spolupracují,“ říká 
Miroslav Černošek. Ano, pravidla prezentace 
firem na olympijských hrách jsou hodně strohá 
a jednoznačná. „Osobní kontakt je hodně dů-
ležitý, mnohdy rozhodující a nemůžeme chybět 
tam, kde se zúročuje naše dlouholetá spoluprá-
ce s obchodními partnery.“

Do Vancouveru jako první odletěl jednatel TK 
PLUS Petr Chytil. Jak viděl své olympijské dny? 
„Byl jsem už na páté olympiádě a hned na 
začátku musím říct, že tahle měla nejlepší at-
mosféru – Salt Lake City, Turín, letní v Aténách  
a Pekingu a nyní Vancouver. Od prvních kroků 
na kanadské půdě mi bylo jasné, že jednadva-
cáté zimní olympijské hry jsou prostě jiné, než 
ty předešlé. Proč? Kanaďané milují sport, fandí 
mu, hrami žil nejen Vancouver, ale celá země. 
Jdete po ulici a každý měl na sobě něco, co 
připomínalo olympiádu, všichni byli přátelští  
a přáli si, aby se na jejich hry prostě nikdy  
nezapomnělo. 

Byl jsem v rychlobruslařské aréně na zlaté Sáblí-
kové, všichni jsme jí moc fandili a řeknu vám, ni-
kdy jsem si nemyslel, že je to tak napínavé. Urči-
tě jsem nebyl schopen vžít se do pocitů Martiny, 
když uprostřed plochy čekala, jak zajednou její 
soupeřky. Ta poslední rozjížďka byla na začát-
ku hodně rychlá, ale nakonec to bylo jasné – 
zlatá naše Martina, stříbrná Němka Beckertová  
a bronzová Kristina Grovesová z Kanady. Proč 
připomínám právě tohle jméno? Ano, Kana-
ďané měli z bronzu velkou radost, ale věřte, 
pro ně začínaly hry až olympijským hokejovým 
turnajem. Hokej, to je jejich srdce, hokejem žijí 
a rychlobruslařce Grovesové jen uctivě, i když 
s národní hrdostí, zatleskali. 

Nemusím vám jistě říkat, jak jsme prožívali náš 
úvodní hokejový duel se Slovenskem. První zá-
pas, důležitý vstup do turnaje a že v něm šlo  
o hodně, to jistě nemusím zdůrazňovat. A měl 
jsem obrovskou radost, že se dařilo Jardovi  

Jágrovi, že nás podržel golman Vokoun. 
Mockrát jsem si v té chvíli vzpomněl na naše  
společné prostějovské akce s JÁGR Teamem, 
na fantastické chvíle v Madison Square Garden 
i na pozdní večery v prostorách této haly a na 
příjemné newyorské debaty s touto hokejovou 
megastar. Věřte, když lidé zjistí, že jste z České  
republiky, tak se v hokejovém Vancouveru  
vždycky stočila řeč na náš hokej, nepadalo jen 
jméno Jardy Jágra, ale i ostatních, kteří hrají  
v NHL. A jedno z hlavních témat? Zda se Jágr 
vrátí do NHL. Navíc, jeho výkony ve Vancouve-
ru dokazovaly, že by tam byl i nadále velkou  
hvězdou. 

Lukáš Bauer, to je lyžařská extratřída, zažil jsem 
jeho bronz na 15 km, spíše jeho čekání na to, 
zda ho v posledních metrech nepřekoná Švéd 
Hellner. Na třicetikilometrovém skiatlonu mu to 
nevyšlo tak, jak by si představoval, ale i sedmé 
místo bylo pro dvaatřicetiletého lyžaře z Kruš-
ných hor fantastickým úspěchem. Říkám to  
i proto, že celou kariéru bojuje nejen se soupeři, 
ale také se zdravotními problémy, ale na rozho-
dující závody se umí dokonale připravit. V tom 
se mu obdivuji. Viděl jsem i závody ve snowbo-
ardcrossu, Michal Novotný si určitě myslel, že 
postoupí minimálně mezi posledních osm, ale 
ty závody měly vynikající atmosféru. Až do po-
sledního metru není nic rozhodnuté, skoky na 
prknech a tlačenice v zatáčkách, to všechno 
nabízí dokonalý sportovní adrenalin. 

Bydleli jsme v hotelu Delta Burnaby, ve druhém 
patře byl Czech Olympic House – Český dům, 
ale např. i studio České televize, kde se připra-
vovaly rozhovory s úspěšnými olympioniky. Pří-
jemnou atmosféru mělo v Českém domě přijetí 
zlaté Martiny Sáblíkové premiérem Janem Fis-
cherem, nemyslete si, že se nějak moc slavilo, 
Martina měla před sebou ještě další medailové 
šance… A ještě něco – jedním z kuchařů v Čes-
kém domě byl i Pavel Pospíšil, který je držitelem 
prestižních kuchařských ocenění Michelinských 
hvězd. Tu získal už v roce 1980 v Německu, ve 
své tehdejší restauraci Merkurius v Baden-Bade-
nu a vařil i ve Vancouveru. Takže i on zářil ve 
Vancouveru…“

Miroslav Černošek měl pobyt v olympijském 
Vancouveru plný jednání, setkal se také mj.  
s Gary Bettmanem, komisionářem NHL. Jak 
Černošek viděl svůj pobyt na olympiádě?  
„V první řadě jsem byl nadšený z výsledků čes-
kých olympioniků! Je pokaždé dobře, když je  

I tentokráte měly společnosti TK PLUS a Česká sportovní zastoupení na olympij-
ských hrách ve Vancouveru. Vraťme se však o rok zpátky, kdy na začátku břez-
na v pražském hotelu Intercontinental podepsali šéfové Českého olympijského 
výboru Milan Jirásek a společností Česká sportovní Miroslav Černošek Memo-
randum o dlouhodobé vzájemné spolupráci. „Jsme si vědomi toho, že Česká 
sportovní je klíčovou agenturou v českém sportu,“ řekl tehdy předseda ČOV  
Milan Jirásek. Dohoda podepsaná před rokem se vztahovala právě na Van-
couver a také na hry v Londýně 2012. Podle ní agentura Česká sportovní měla  
i nadále zajišťovat finance Českému olympijskému výboru. 

Miroslav Černošek s Gary Bettmanem, 
komisionářem NHL

Petr Chytil se Zdeňkem Duplákem, 
Česká sportovní

Vancouver
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Česká republika úspěšná a při takovém spor-
tovním svátku, jakým bezesporu olympijské hry 
jsou, to platí dvojnásob. Měli bychom velebit  
takové osobnosti jakými jsou Martina Sáblí-
ková, Lukáš Bauer či Šárka Záhrobská. Právě 
na jejich příkladech se ukazuje, jak důležitá 
je vůle, nasazení, zápal pro sport a tréninková 
píle. Všichni tito jmenovaní by to bez těchto 
vlastností určitě nedotáhli tak daleko. Jejich  
výkony jsem pochopitelně sledoval s velkým 
zájmem a musím říct, že jsem byl i dost nervózní.  
Absolutorium pochopitelně zaslouží také celá 
česká štafeta běžců. Ti byli úžasní, jak dřeli. 
Naopak zklamáním pro nás skončil hokejový 
turnaj. Jako už několikrát předtím se ukázalo, 
že Jarda Jágr je pořád nenahraditelný! Ve 
chvíli, kdy absentuje, nebo není zcela zdra-
votně v pořádku, český reprezentační tým 
tápe. Současné naše hvězdy NHL buďto ještě 
nedorostly do jeho role a kvalit, nebo na to 
jednoduše nemají! A to je vzhledem k Jardo-
vě věku dost varující... 

Mým největším hokejovým zážitkem se tak 
nestal úspěch českého výběru, ale duel 
Kanada – USA, který jsem sledoval z lóže 
Garyho Bettmana, komisionáře a čelního 
představitele NHL! Mluvil jsem s ním nejen 
o zahájení další sezony v Praze, ale také  
o mých plánech pro utkání pod otevře-
ným nebem. Probrali jsme i události nejen  
z probíhající olympiády, ale i celé NHL. Stá-
le totiž reálně hrozí, že Vancouver 2010  
byl možná na dlouhou dobu poslední olympi-
ádou, na které hráli nejlepší hráči NHL. Gary 
Bettman zatím váhá nad rozhodnutím, zda 
uvolnit ze zámořské soutěže hokejisty pro ZOH 
v Soči v roce 2014. Již několikrát řekl, že proti 
schválení hraje nejen obrovský časový posun, 
ale i to, že přerušení ligy na dva týdny způso-
buje problémy, navíc – pokud se hry konají 
mimo Severní Ameriku.

Během celého finálového zápasu jsem také 
ve V.I.P. boxech poznal, kdo je Kanaďan  
a kdo Američan, nálada se tam měnila pod-
le aktuálního stavu... Byl to velký zážitek, hokej  
v Kanadě je totiž to pravé! Lidé jsou tam  
neuvěřitelně zapálení, ale také vstřícní a pře-
devším objektivní. Přestože vysoce prestižní 
duel s Kanadou prohráli, svým borcům zatles-
kali a po utkání Američané povídali, že takový 
hokej ještě neviděli. Mě ale opět fascinovalo, 
že jsem nenarazil na klasické „čecháštví“, 
kdy jeden den dokážeme sportovce vynést 
do nebes a na druhý den naopak zašlapat  
do země... Kanadská sounáležitost mě  
dostala. 

Ve Vancouveru jsem absolvoval desítky schů-
zek, rozhovorů, debat na nejrůznější témata. 
Hovořil jsem se o další spolupráci se zástup-
ci firmy Nike, a to jak tenisové, tak i hokejové 
sekce. A je dobře, že nás čeká podpis nové 
smlouvy... Pro nás olympiáda dopadla dobře, 
její výsledek je pro naši firmu až úžasný a mám 
z toho velkou radost.“



Milan Matzenauer oslavil v druhé polovině led-
na šedesátiny. Co o svém velkém parťákovi 
říká Miroslav Černošek? „Už první setkání s ním 
mě přesvědčilo, že je to člověk, kterým má rád 
velké cíle, má rád snění, který je ochoten pro 
splnění i těch největších snů vynaložit velké úsilí. 
Milan dokáže velice kamarádským způsobem 
komunikovat uvnitř firmy, protože společnost, 
která má víc než jednoho vlastníka, je vždycky 
riziková a musím potvrdit, že kromě pohledu na 
jednu osobu tenisové historie, jsme mezi sebou 
za skoro dvacet let neměli ani jeden problém.“

Ing. Milan Matzenauer je náměstkem generál-
ního ředitele Českých drah, v oboru doprav-
ního stavitelství prošel od provozních pozic na 
stavbě po nejvyšší manažerské posty. Vystudo-
val obor dopravní stavby a konstrukce na Vyso-
kém učení technickém v Brně. Před příchodem 

do Českých drah působil jako obchodní ředitel 
ve společnosti Skanska DS. Český tenis ho zná 
jako jednatele TK PLUS, v dubnu 1994 také stal 
předsedou výkonného výboru ČTS. Tehdy kan-
didoval na prezidenta ČTS, dostával ve všech 
volebních kolech největší počet hlasů, podle 
Stanov ČTS mu však dva chyběly. Své místo teh-
dy přepustil Ing. Janu Kodešovi.

Na konci ledna přišlo do hotelu Tennis Club 
poblahopřát Milanu Matzenaurovi k naroze-
ninám hodně kamarádů a známých. Oslava 
to byla náramná a Milan měl určitě radost, že 
z Ameriky přiletěl jeho bratr Aleš, se svou ženou 
Leonou, oba byli před emigrací prostějovskými 
tenisovými jedničkami. 

A jak bere oslavenec šedesátku? „Zatím  
nemám čas na to myslet a to je dobře.“

Milane, kamarádům 
se vždycky těžce píše, 
protože o sobě toho 
hodně vědí. A těm 
největším kamará-
dům se prý psát vů-
bec nemá, protože 
ti o sobě vědí úplně 
všechno. I to, co by 
si oba navzájem ze 
srdce přáli.
Přesto jsem musel 
napsat těchto pár 
řádek, abych Ti po-
děkoval za kama-
rádství.
Milane, hodně zdraví.
Mirek 

(Dopis Miroslava 
Černoška jubilantovi 

k narozeninám)

MILAN
MATZENAUER

60



36

VKMODŘANSKÁ



37

Ženy VK Prostějov startovaly v Champions  
League podruhé.  „Když jsme se před časem 
rozhodovali, zda vkročit do volejbalu žen, nikdy 
mě nenapadlo, že by se náš tým mohl tak brzy 
dostat do elitní evropské společnosti,“ říkal před 
sezonou předseda Správní rady VK Modřanská 
Prostějov Petr Chytil. Prostějovské volejbalist-
ky kráčí suverénně českou extraligou, vyhrály 
Český a Česko-Slovenský pohár, loni na začát-
ku prosince v Lize mistryň porazily doma Polky  
a pak o měsíc později vyhrály v Bialsko- 
Biale! „Byl to určitě velký zážitek pro všechny,  
kdo mohli sledovat utkání přímo v hale, nebo  
třeba u internetu. Myslím, že jde o největší 
úspěch českého klubového volejbalu v novo-
dobé historii,“ říkal po slavném návratu z Polska 
Petr Chytil. Prostějovské volejbalistky prohrávaly 
0:2 na sety a ve třetím ještě 6:9! „Holkám mu-
sím strašně poděkovat a vyjádřit jim hold za to,  
jak se nevzdaly a jak bojovaly od prvního do 
posledního míče. Poděkování zaslouží také celý 
realizační tým v čele s koučem Čadou.“ VK 
Modřanská si v Bielsko-Biale zajistil postup mezi 
nejlepších dvanáct týmů Evropy! Jak vypadal 
pátý rozhodující tiebreak? 2:2, 2:4, 6:7, 6:11, 7:15! 

„Ukázalo se, že náš současný tým je opravdu 
silný a hlavně soudržný. Právě soudržnost a ne-
zdolná víra v úspěch i za velice nepříznivého 
vývoje rozhodla v náš prospěch. Zlomit Bielsko-
Bialu na jejím hřišti, když vede dva nula na sety, 
určitě můžeme považovat za svůj dosavadní 
herní vrchol. Všichni jsme si uvědomovali, že 
nás čeká klíčový a strašně náročný zápas po 
fyzické i psychické stránce. V přípravě jsme pro 
úspěch udělali maximum a mám ohromnou  
radost, že to takhle krásně vyšlo,“ říkal po rozho-
dujícím vítězství na půdě polských šampiónek 
kouč Čada.

Kapitánka Milada Spalová se z postupu do 
play-off Champions League radovala již potřetí 
v kariéře. Jednou v dresu tureckého Eczacibasi, 
následně jako hvězda polského Winiary Kalisz. 
„Je to perfektní, je to opravdu euforie, je to ob-
rovský úspěch českého volejbalu! Prohrávat 2:0 
na sety a potom vyhrát, to je prostě fantastické. 
Ale já na ten zvrat čekala, a on opravdu přišel 
ve třetím setu. Začaly jsme perfektně servírovat, 
zatlačily jsme je a ony si s tím nedokázaly po-
radit. Myslím si, že tým zahrál jako celek, držely 

MODŘANSKÁ Znovu jsme při losování Champions League neměli štěstí, od začátku se  

říkalo – že se VK Modřanská Prostějov dostal do skupiny smrti. Dynamo 

Moskva, Bialsko Biala a Fenerbahce Istanbul! „V naší skupině Champions  

League se zkrátka sešly top mančafty svých národních soutěží, tak to pros-

tě je! Budeme bojovat, ale věřte, každé vítězství v takové konkurenci se rov-

ná malému zázraku,“ říkal kouč Miroslav Čada před zahájením Ligy mistryň.  

Prostějovský klub se navíc netajil tím, že by chtěl uspořádat vrcholnou  

volejbalovou událost Final Four Champions League. Aby však mohli  

prostějovští o tomto pořadatelském snu přemýšlet, musely hráčky VK  

Modřanská Prostějov ve skupině C obsadit minimálně třetí místo… Nako-

nec se to podařilo! Prostějovské volejbalistky sehrály hodně otevřené partie  

s Dynamem Moskva, na domácí palubovce porazily polský tým BKS Alu-

prof Bielsko-Biala a doslova fantasticky otočily zápas se stejným soupeřem  

v Polsku. Prostějovský ženský volejbal udělal rázný krok do volejbalové  

historie!

Krok do volejbalové historie

Tento zápas vše rozhodl: 
BKS Aluprof Bielsko-Biala – VK Modřanská Prostějov 2:3 (20, 19, -22, -15, -7).

BKS Aluprof Bielsko-Biala: Studzienná, Skorupová, Baraňská, Okuniewská, Horká,  
Ciaszkiewiczová, libero Sawická – Swieniewiczová, Kaczmarová, Bamberová,  
Waligorová. 

Trenér: Mariusz Wiktorowicz. 

VK Modřanská Prostějov: Töröková, Glassová, Spalová, Nnamaniová, Valenteová,  
Ssuschkeová, libero Tomanová – Soaresová, Nováková, Bramborová. 

Trenér: Miroslav Čada. 

Rozhodčí: Alonso (Španělsko) a Van Gompel (Nizozemsko).

12. ledna 2010, čas: 118 minut. 

Diváci: 1000. 
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jsme se ve všech činnostech a hrálo se úplně 
perfektně.“

„Zatím jsem nic většího ve volejbale nezažil,“ říkal 
kouč Čada po fantastickém vítězství v Polsku.

Žádná velká oslava, jen sklenička šampaňské-
ho s vedením klubu, dva panáky vodky a pak 
rychle do peřin. Tak vypadal závěr báječného 
úterního večera v podání trenéra Miroslava 
Čady, který s volejbalistkami Prostějova po-
stoupil ze základní skupiny Ligy mistryň. Takový 
úspěch se dosud žádnému českému týmu ne-
povedl. „Nálada byla uvolněnější, ale nějaké 
bouřlivé oslavy v autobusu nebyly,“ říká Čada 
o cestě z Polska.

Bylo jasné, že si VK Modřanská v Bielsko-Biale 
zajistil postup mezi nejlepších dvanáct týmů, ve 
hře však byla i šance pořadatelství Final Four  
a postup mezi nejlepší čtyři týmy Evropy! „Po-
stupem ze základní skupiny jsme si splnili jeden  
z cílů letošní sezony, který můžeme ještě zvýraznit 
pořádáním Final Four, což by přineslo i jistý start 
mezi elitním kvartetem. A to je šance, pro kterou 
musíme udělat maximum,“ říkal šéf prostějov-
ského volejbalu Petr  Chytil, ale dobře si věděl,  
že to bude hodně složité…

Sen o pořádání závěrečného turnaje Final 
Four Champions League 2009/10 v Prostějově 
se nakonec nenaplnil, jak už dopředu hlásilo 
zákulisí, Mezinárodní volejbalová federace 
přidělila tento prestižní turnaj francouzskému 
Cannes. „Je to tradiční velkoklub a letos navíc 
slaví kulaté výročí,“ reálně konstatoval šéf Petr 
Chytil. „V žádném případě to však nebereme 
jako diplomatický neúspěch. Navázali jsme 
kontakty s prezidentem Evropské federace CEV 
André Meyerem, který byl hostem našeho zápa-
su s polským mistrem Bialsko-Biala a byl s našimi 
organizátorskými kvalitami spokojen. Třeba za 
rok s podobnou žádostí uspějeme… Navíc jsme 
v soutěži teprve druhý rok a určitě i tahle sku-
tečnost hrála při rozhodování o pořadateli svou 
roli,“ dodával Chytil. 

Žádnou tragédii z neúspěšné kandidatury ne-
dělal ani trenér Miroslav Čada. „Žádali jsme 
o to poprvé a proti nám stály týmy, které mají 
daleko větší renomé a tím i lepší výchozí pozi-
ci. Z tohoto pohledu musíme být také trochu 
pokorní a uvědomit si, že ne všechno jde hned 
a okamžitě. Klub musí nadále dobře pracovat, 
rozvíjet se a pak můžeme čekat na další šan-
ci. Takže, o žádném velkém zklamání nemůže 
být řeč. My jsme rádi, že v play off vůbec jsme  
a užíváme si to.“ 

A tak místo případného přímého postupu 
mezi poslední čtyři, znovu hodně těžký los – VK 
Modřanská nastoupil v první polovině února 
proti úřadujícím mistryním Itálie a dvojnásob-
ným šampiónkám Poháru CEV, týmu Scavolini  
Pesaro. Los nemohl ani dopadnout jinak, Češky 
skončily v základní skupině C třetí, zatímco Ital-
ky vyhrály skupinu B. „Soupeř vede italskou Serii  
A1, a tím je řečeno vše podstatné. Na těžší-
ho protivníka jsme nemohli narazit,“ přiblížil  

Pesaro trenér VK Modřanská Miroslav Čada. 
„Los k nám byl opět krutý. Dostali jsme jednoho 
z nejsilnějších soupeřů. Pesaro patří k hlavním 
favoritům Ligy mistryň,“ konstatoval kouč VK 
Miroslav Čada. „Na druhé straně – vždycky 
je šance, každý set začíná od stavu 0:0. Před 
začátkem letošní Ligy mistryň taky bylo hodně 
škarohlídů, kteří nám nevěřili, že bychom mohli 
postoupit.“

Sestava Pesara budila respekt a připomínala 
spíše soupisku výběru Evropy – Ferrettiová, Uši-
čová, Garzarová, Skowroňská, Costagrande-
ová, Guiggiová, libero Wijnhovenová, jinými 
slovy reprezentantky Itálie, Chorvatska, Polska 
a Nizozemí. 

„Moc šancí na postup opravdu nemáme.  
V osmifinále soutěže už jsme na slabý tým  
prostě narazit nemohli,“ říkal Čada. Určitě bylo 
velkou psychickou vzpruhou, že před zaháje-
ním play-off byly hráčky Prostějova oceněny 
v rámci Champions League. Markéta Toma-
nová byla vyhlášena nejlepší přihrávající hráč-
kou základní části Ligy mistryň, Milada Spalová 
nejlépe podávající volejbalistkou úvodní části 
Champions League. „Je trochu škoda, že na 
nás padl zrovna nejlepší italský celek. Na dru-
hou stranu jde o velkou výzvu zahrát si s tak sil-
ným soupeřem a já se na to moc těším,“ řekla 
Markéta Tomanová před zápasem s Pesarem.

Volejbalistky Prostějova odehrály s favorizo-
vaným Pesarem vynikající zápas, v prvních 
dvou setech diktovaly tempo a favorizované 
soupeřky i herně přehrávaly, nakonec podleh-
ly 1: 3, ale určitě to byl jeden z nejkvalitnějších 
zápasů v historii prostějovského volejbalu. „Hrál 
se oboustranně špičkový volejbal. My jsme s fa-
voritem drželi krok díky velmi dobrému příjmu 
i podání, podle statistik jsme o něco lépe vyšli 
v útoku. Velice silnému soupeři jsme vzdorovali 
také zásluhou ubránění skoro všech protihrá-
ček, když nám v útoku dělala větší potíže pouze 
Skowroňská. Chybělo jen málo, abychom utkání 
dotáhli do tiebreaku. Celé družstvo odvedlo vý-
borný kolektivní výkon, z nějž přece jen vyčnívaly 
dvě největší opory Tomanová se Spalovou,“ říkal 
Čada po zápase. „Byl to krásný volejbal. Ško-
da prvního setu, že jsme koncovku nedotáhly  
k vítězství. Druhá sada byla v naší režii, ve třetí 
nás soupeřky zatlačily servisem a my kvůli hor-
šímu příjmu neměly tak dobrou nahrávku ani 
útok. Kvalitní podání vydrželo Pesaru až do  
závěru střetnutí. I nám se ale dařilo a do posledního 
balonu jsme ze všech sil bojovaly,“ konstatovala 
kapitánka Spalová po zápase.

Vše už bylo skoro jasné. V odvetném zápase 
vyhrálo Pesaro 3:0 a cesta VK Modřanská Pros-
tějov v Champions League definitivně skončila. 
„Soupeřky vyhrály zaslouženě. I když náš výkon 
nebyl odevzdaný, Pesaro ukázalo svou sílu,“ říkal 
Čada v Itálii. „V každém případě jsem hrdý na 
svůj tým, že se dostal až sem.“
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 Modřanská potrubní, a.s.
Komořanská 326/63, 143 14 Praha 4

Tel: +420 296 781 111, E-mail: obchod@modrany.cz
www.modrany.cz

INZ modranska IMG.indd   1 20.10.2009   11:08:48

Byl to určitě velký zá-
žitek pro všechny, 
kdo mohli sledovat 
utkání přímo v hale 
nebo třeba u inter-
netu. Myslím, že jde  
o největší úspěch 
českého klubového 
volejbalu v novodo-
bé historii. 

Petr Chytil po zápa-
se v Polsku s Bialsko- 

Biala 
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Role favorita je nevděčná
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Tým zatím v probíhající sezoně splnil všechny 
ze stanovených úkolů. Je vaše spokojenost 
stoprocentní?

„Z hlediska výsledků byly až dosud všechny cíle 
opravdu splněny. Obhajobu Českého a Česko-
Slovenského poháru však beru jako takovou  
povinnost, naopak dát si za úkol postoupit ze 
skupiny smrti v Lize mistryň bylo dost odvážné. 
Že se to povedlo považuji za opravdu velký 
úspěch a je jen škoda, že v prvním kole play 
off proti italskému Pesaru jsme neměli trochu 
víc štěstí. Doma jsme s tímto špičkovým soupe-
řem předvedli výborný výkon a chyběl pověst-
ný krůček k překvapení. V součtu můžeme být 
s výsledky spokojeni, ale ne všechno je pouze 
růžové. Myslím si, že tým v některých zápasech 
a momentech mohl hrát ještě lépe. Hlavně na 
mezinárodní scéně mu v klíčových fázích těž-
kých utkání možná chyběl větší počet takových 
náročných soubojů, v nichž by naše hráčky  
získaly potřebné zkušenosti dotáhnout tyhle 
bitvy z vypjatých stavů v koncovkách k vítěz-
ství. Protivníci ve svých ligách absolvují za rok  
podobných střetnutí mnoho, my jen minimum  
a to pak v Champions League někdy scházelo.“

Objevil se v letošním ročníku nějaký problémo-
vý duel či okamžik, který jste museli zásadněji 
řešit?

„To ani ne. Jde spíš o můj subjektivní pocit, že 
se nám v některých důležitých utkáních nepo-
dařilo dorazit zmíněné vyrovnané koncovky  
k výhře, někdy až zbytečně z výraznějšího ve-
dení. Na mysli mám především domácí soubo-
je Ligy mistryň s Dynamem Moskva a Scavolini  
Pesaro, plus jeden set v Moskvě. V těchto střet-
nutích tým nevyužil většího náskoku a doplatil 
na to porážkou, přičemž do toho osudného zlo-
mu vždy předváděl skvělý výkon. Svou roli asi se-
hrála hlava, což mě mrzí, protože celkový dojem 
mohl být ještě lepší.“

V čem je podle vás rozdíl mezi VK Prostějov  
a družstvy z nejvyšší evropské kategorie? Spo-
čívá ve zmíněné psychice, nebo přímo v kvali-
tě volejbalistek daných hráčských kádrů?

„To je spíš otázka na trenéra Čadu, já takový 
odborník na volejbal nejsem. Jako marketingo-
vá agentura TK PLUS však sport děláme už po-
měrně dlouho a s touto zkušeností bych řekl, že 
VK momentálně má skutečně výborné hráčky. 
Na těch top deset či dvacet v Evropě na jed-
notlivých postech ale finančně nedosáhneme  
a právě tyhle volejbalistky jsou zákonitě něčím 
výjimečné. Třeba tím, že v dramatických závě-
rech zvednou prapor a promění rozhodující 
balony.“

Co se Champions League týče, usilovali jste  
o pořadatelství Final Four, čímž by se kolek-
tiv automaticky posunul mezi elitní kvarteto 

soutěže. Zklamalo vás hodně, že organizaci  
dostalo Cannes, a proč to podle vás nevyšlo?

„Diplomatickým úspěchem je už to, že se nám 
s pomocí Českého volejbalového svazu opa-
kovaně daří získávat divokou kartu k samotné 
účasti v Lize mistryň. Tím pádem máme dobré 
kontakty na Mezinárodní volejbalovou federaci, 
ale snaha přivést do Prostějova Final Four byla 
v uvozovkách tou nejvyšší hrou. Coby TK PLUS  
s pořádáním podobných akcí máme zkušenos-
ti a myslím si, že je umíme na patřičné úrovni  
udělat. Z tohoto pohledu bychom vše určitě 
zvládli, bohužel letos byla při výběru organizáto-
ra Final Four skutečně velká konkurence. Před-
nost nakonec dostalo Cannes, jež slaví pade-
sát let existence oddílu, nachází se v atraktivní 
destinaci a díky své dlouhodobé příslušnosti ke 
kontinentální oddílové elitě má zvučné jméno. 
Tohle vše nejspíš rozhodlo v jeho prospěch.  
Z našeho pohledu je však určitě dobře, že jsme 
kandidaturu podali, směrem do budoucna. Tím 
větší šanci můžeme na získání Final Four mít  
v dalších sezonách, třeba hned příští rok. Roz-
hodně bych to letos nebral jako neúspěch,  
i když trochu zklamaní jsme samozřejmě byli.“

V českých soutěžích zatím družstvo ani jednou 
neklopýtlo. Ceníte si téhle bilance, nebo ji  
berete pouze jako povinnost jasného favorita?

„Fakt, že tým v osmadvaceti utkáních na do-
mácí scéně ještě neprohrál a ztratil při tom jen 
sedm setů, považuji za výbornou bilanci. Zvlášť 
když kolektiv je neustále pod tlakem nutnosti 
potvrzovat roli vysokého favorita, což v případě 
horší aktuální formy či momentálního herního 
výpadku není úplně jednoduché. Holky to však 
zatím zvládají, což je jistě cenné. Byť jsme kádr 
loni v létě stavěli tak, aby dokázal uspět v tvrdé 
evropské konkurenci, a jeho kvalita v porovnání 
s českými soupeři tomu odpovídá. Logicky by 
měl v ČR čnět nad ostatními, a že opravdu ční 
je jen dobře. Může se stát, že nás někdo v jed-
notlivém souboji porazí, ale ve víc případech  
by něco takového hrozit nemělo. Rozhodně 
se nezříkáme role extraligového favorita, zisk 
titulu je naším posledním a zřejmým cílem této  
sezony.“

Zejména bitvy v Champions League přinesly 
volejbalovým příznivcům krásné zážitky. Máte 
vy jeden takový, který ční nad ostatními?

„Liga mistryň je opravdu o něčem jiném, než 
české soutěže. A to jak herní úrovní, tak divác-
kou atmosférou. Všichni ji berou jako svátek  
a udělají si na ni čas, tím pádem je plné hle-
diště i bouřlivá kulisa. Na mě osobně udělaly 
největší dojem oba vítězné zápasy s Bielsko-Bia-
lou, zvlášť ten venkovní, který rozhodl o našem 
postupu ze skupiny. V Polsku to byl i vzhledem  
k obratu výsledku z 0:2 na 3:2 skutečně nádher-
ný a jedinečný zážitek. Za skvělou podívanou 

Šéf prostějovského volejbalu Petr Chytil je určitě s výkony VK Modřanská spokoje-
ný, tým dokonale plní výkonnostní cíle, které si před sezónou dal. Zbývá poslední 
– obhajoba extraligového titulu.
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Město Prostějov je součástí Olomouckého kraje. Leží v severní 
části Hornomoravského úvalu, na úpatí Prostějovské pahorkati-
ny, ve východní části České republiky. Ze západní strany se zvedá 
Drahanská vrchovina. Město leží v nížině s malými výškovými roz-
díly. Nejnižší a nejvyšší body jsou v nadmořské výšce 212 a 262 
metrů.

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

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

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

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

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

radnice orloj prostějovské radnice

prostějovské náměstí v roce 1914

ňís índařboecindar ětšidohcs

Národní dům
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však považuji i domácí utkání s Pesarem, tam 
chyběl jen lepší výsledek. Co mě ještě těší, že 
nadále máme nejlepší volejbalové fanoušky 
v České republice. Byť je trochu škoda, že pa-
rádní atmosféra z Champions League zdaleka 
nepanuje při všech ostatních střetnutích české 
extraligy. Snad se návštěvy během play off zase 
zvednou a fandové VK Prostějov opět maxi-
málně pomohou. Získat zlato je totiž těžké, ale 
obhájit ho ještě těžší. A podporu diváků budou 
holky jistě potřebovat.“

Prostějovský oddíl se momentálně nachází  
v hierarchii evropského ženského volejbalu 
hodně vysoko. Je reálné, aby se tam dlouho-
době udržel nebo se dokonce posunul ještě 
výš?

„Před čtyřmi lety jsme vůbec nebyli na mapě, 
před třemi roky se zrodil nápad hrát jednou 
Champions League a letos už jsme pronikli až 
do vyřazovací fáze tohoto prestižního evropské-
ho poháru. Navíc jsme usilovali o pořádání zá-
věrečného Final Four, což nejlépe dokládá naši 
filozofii neustále své snažení někam posunovat. 
Česká ekonomika obecně i naši obchodní  
partneři konkrétně však samozřejmě mají určité 
možnosti, které jsou svým způsobem limitova-
né. Tím pádem finančně těžko někdy budeme  
konkurovat například Fenerbahce Istanbul,  
Dynamu Moskva nebo italským klubům. K tomu 
bychom museli svůj už tak velice dobrý rozpo-
čet navýšit až pětinásobně. Buďme rádi za 
naše partnery, z nichž generální sponzor Agel 
i titulární sponzor Modřanská potrubní s námi 
mají uzavřené smlouvy ještě na další dva roky. 
Minimálně po tuhle dobu tedy můžeme garan-
tovat udržení stávající herní úrovně, přestože se-
stavení opravdu kvalitního družstva není pouze 
záležitostí peněz a nelze jej stoprocentně zaru-
čit. Záleží na hráčském trhu i jiných okolnostech, 
viz například plánované rodičovství velké opory 
stávajícího kolektivu Milady Spalové. My každo-
pádně chceme současný tým udržet pohro-
madě a případně ho ještě posílit, ale uvidíme,  
co nám možnosti dovolí.“

Tým Prostějova je jasným hegemonem české 
volejbalové scény, záměr postavit nejlepší 
český tým, který by byl schopný konkurovat 
na evropské scéně, se podařil. Jak působení 
VK Modřanská v nejvyšší soutěži změnilo český 
ženský volejbal?

„To je spíše otázka pro ostatní, my máme  
z našeho postavení samozřejmě radost a je to  
i potvrzení, že jsme se před časem, kdy jsme 
začali spolupracovat s Miroslavem Čadou, 
rozhodli správně. Hrajeme třetí ligovou sezónu  
a určitě si před lety nikdo nemyslel, že by Pros-
tějov mohl tak razantně vstoupit nejen do české 
extraligy, ale že se dostaneme  mezi nejlepších 
dvanáct týmu Evropy. Že v české lize ztratíme 
jen pár setů a co je pro nás hodně důležité – že 
tak přesvědčivě oslovíme náš region, že se tak 
zvedne zájem o volejbal, že budeme mít jasně 
nejlepší návštěvy v extralize, stejně jako nejlepší 
a nejobětavější fanoušky. Každý zápas je určitě 

svátkem pro prostějovskou veřejnost, která se 
hodně rychle ztotožnila s naším týmem, fandí 
mu, bere hráčky za své. Určitě jsme do české-
ho ženského volejbalu přinesli větší atraktivitu, 
našimi úspěchy na evropské scéně se může 
pochlubit český volejbalový svaz a celé hnutí. 
Do domácí extraligy jsme určitě přinesli v orga-
nizaci duelů či pohárových vyvrcholení větší 
profesionalitu, snažili jsme se postavit prostějov-
ský ženský volejbal do honosnějších kulis a tohle 
se nám asi podařilo.“

Máte pocit, že je snaha ostatních – následovat 
prostějovskou volejbalovou filozofii?

„Všechno je otázka financí a také vztahu ke 
sportu, zda vnitřně cítíme, že bychom pro něj 
měli udělat víc. VK Modřanská Prostějov po té-
hle úspěšné cestě může jít, protože má za sebou 
kvalitní marketingovou agenturu TK PLUS a ta je 
schopna zajistit dostatek finančních prostřed-
ků. Navíc to prostě patří k naší filozofii – S námi 
po cestách šampiónů. Ano, chceme vyhrávat  
a jsme rádi, že se nám to i na české volejbalové 
scéně daří.“

Zvedl je v prostějovském regionu zájem  
o volejbal?

„Určitě. Mladí potřebují vzory a ty jim nabízíme. 
A nejen ve ženském volejbale. Jen si vezměte 
sestavu českých týmů v Davisově poháru a ve 
Fed Cupu. V tom prvním jsou všichni z našeho 
klubu TK AGROFERT, v tom druhém je polovina. 
Basketbalisté hrají o špičku Mattoni NBL. Volej-
balistky vstoupily na mezinárodní scénu a zápa-
sy Champions League měly opravdu vynikající 
atmosféru, kvalitní úroveň a rozhodně se zvedl 
zájem dětí a jejich rodičů o ženský volejbal. 
Začaly se množit dotazy – kde začít, jak jsou 
organizovány volejbalové přípravky. Stabilizo-
vali jsme systém a pyramidu výchovy mládeže, 
některé ročníky nám chyběly, od přípravky až 
po kadetky vše funguje, navíc přicházejí první 
úspěchy v těchto kategoriích. Angažovali jsme 
kvalitní mládežnické trenéry a snažíme se jim 
vytvářet dobré podmínky a rád bych připome-
nul, že Jaroslav Matěj vyhrál s týmem starších 
žaček jeden z turnajů Českého poháru. Péče  
o mládež se určitě neobejde bez podpory měs-
ta Prostějov, Olomouckého kraje, ale hodně 
nám pomáhá přístup a zájem prostějovských 
škol, zejména Gymnázia Jiřího Wolkera, pod 
vedením Michala Šmucra a ZŠ Palacká, kde je 
ředitelem Jiří Pospíšil. To jsou lidé, kteří volejba-
lu chtějí pomoci a dělají to ze všech sil. Spoje-
ní s naším klubem je dokonalé, moc si vážíme 
jejich práce a výsledky se dostavují. Na závěr 
bych rád zdůraznil, že naše letošní úspěchy pa-
tří nejen klubu, ale také fanouškům, divákům, 
reklamním partnerům, městu Prostějovu i Olo-
mouckému kraji. Ti všichni nám pomáhají, jsme 
společně na jedné lodi a proto jim moc děkuje-
me za dosavadní podporu a přízeň. Jsme rádi, 
že v celém regionu panuje atmosféra sounále-
žitosti a sepětí s naším oddílem.“
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Český 

Vítězství v pohárech 
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„Víme, co se od nás čeká,“ říkal před finále  
Českého poháru kouč Miroslav Čada. V zá-
kladní části domácí extraligy ztratily Hanačky 
se svým soupeřem ve dvou zápasech jediný 
set. „Královo Pole se však od začátku sezony 
zlepšuje. Přesto je kvalita na naší straně. Chce-
me pohárové vítězství obhájit a tomu bude od-
povídat náš výkon,“ dodával Čada. Nakonec 
to opravdu byla pětisetová bitva, kouč Čada 
musel obejít bez nahrávačské opory Soni  
Novákové, které na tréninku nalomil po bloku 
míč prst na ruce v kloubu. Na domácí palu-
bovce nakonec favoritky statečně vzdorující 
Brňanky zdolaly 3:2. „Spokojený jsem s vítězstvím  
a ziskem trofeje, s předvedenou hrou už vůbec 
ne. Soupeř hodně riskoval podání, což byla  
jedna z mála možností, jak s námi svést vyrov-
nanou bitvu. A tahle taktika Brnu opravdu vy-
cházela. Utkání jsme těsně zvládli hlavně většími 
zkušenostmi a především zásluhou kapitánky 
Spalové,“ uvedl po utkání trenér Čada. Přiznej-
me, Hanačky měly za sebou náročnou sérií 
dvanácti utkání během dvaatřiceti dnů a to se 
určitě podepsalo na jejich výkonech. Volejba-
listky KP Brno ale tuhle velkou šanci využít ne-
dokázaly. „Předvedli jsme velice kvalitní výkon, 
určitě se nemáme za co stydět. Dobře jsme  
se připravili na hru Prostějova, jenže v rozho-
dujících okamžicích zápasu se projevila menší 
zkušenost našich děvčat. Přesto celý tým odve-
dl skvělý výkon a hráčkám musím poděkovat.  
Dosáhly svého současného maxima, z naší 
strany to bylo pravděpodobně nejlepší utkání 
letošní sezony,“ konstatoval po finále Českého 
poháru kouč KP Brno Ondřej Marek.

„Máme zkušený tým, finále rozhodně nebylo  
jednoduché, ale na to se historie neptá. Děv-
čata získala Český pohár potřetí za sebou a vě-
řím, že nám tato pohárová tradice ještě dlouho 
vydrží,“ říkal po zápase spokojený šéf prostě-
jovského volejbalu Petr Chytil. Místopředseda 
ČVS Jan Hronek pak předal kapitánce Miladě  
Spalové trofej pro vítězky Českého poháru. 

Za šestnáct dní měl před sebou tým VK Mod-
řanská další obhajobu, ve slovenských Levi-
cích usilovalo vítězství v Česko-Slovenském 
poháru, na druhé straně stála Slávia UK Brati-
slava. „Nečeká nás nic jednoduchého. Máme 
náročný program, únava se stupňuje a Brati-
slava není žádný slabý soupeř,“ uvedl Čada, 
který slovenský volejbal důvěrně zná také  

z pozice kouče reprezentačního výběru Sloven-
ska, navíc soupeř ve finále vedl slovenskou ligu.  
V minulém ročníku o federální trofej bojovali  
v Olomouci finalisté národních pohárů, letos  
se v Levici představili jen pohároví šampióni.  
„Došlo ke změně herního systému. Během  
jednoho dne odehrají zápasy o Česko-Sloven-
ský pohár ženy i muži,“ konstatoval sportovní  
ředitel VK Modřanská Peter Goga.

Prostějovanky nakonec vyhrály 3:0, jediným 
problémem byl začátek prvního setu, kdy bra-
tislavské volejbalistky vedly už 12:5, ale naše 
otočily 18:17… „Průběh utkání už jsme měli pev-
ně pod kontrolou. Největší rozdíl mezi družstvy 
byl v útoku a na bloku, tam jsme domácí jedno-
značně předčili. A čím víc se blížil konec zápa-
su, tím zřetelněji se projevovala naše převaha,“ 
konstatoval kouč Čada. „Děvčata zvládla finá-
le výborně. Jsme moc rádi, že se nám povedlo 
splnit i třetí ze čtyř letošních cílů a můžeme tak 
odškrtnout další kolonku. Po postupu ze skupi-
ny Champions League a vítězstvích v Českém  
i Česko-Slovenském poháru teď už zbývá jen  
triumf v extralize.“

Český vrchol sezony má prostějovský volejbal před sebou, ten evropský dopa-
dl pro VK Modřanská na výbornou. Postoupily z přetěžké skupiny Champions  
League a prohrály až s vynikajícím italským týmem, úřadujícími mistryněmi Itálie  
a dvojnásobnými šampionkami Poháru CEV Scavolini Pesaro. Prostějovské volej-
balistky se staly už potřetí za sebou vítězkami Českého poháru, podruhé vyhrály 
Česko-Slovenský pohár a nyní stojí před obhajobou extraligového mistrovského 
titulu. Český volejbal dobře ví, že v naší nejvyšší soutěži není většího favorita – 
než VK Modřanská Prostějov, o to je vše složitější. „Nikdy jsme se nezbavovali 
této role, máme jasně nejlepší tým u nás, cíle, které jsme si dali před sezonou, 
zatím plníme a pevně věřím, že budeme stoprocentní,“ říkal po vítězství v Česko- 
Slovenském poháru kouč Miroslav Čada.

Cesta k vítězství v Českém poháru

2. kolo: VK Modřanská Prostějov – Střešovice 
JKY 3:0 (15,12,13).

čtvrtfinále: VK Modřanská Prostějov – VK TU 
Liberec 3:0 (15, 12, 13), VK Modřanská Prostě-
jov – VK TU Liberec 3:0 (9, 10, 17).

semifinále: VK Modřanská Prostějov – PVK 
Olymp Praha 3:0 (11, 17, 19), PVK Olymp Pra-
ha – VK Modřanská Prostějov 0:3 (-26, -15,-11). 

Finále: VK Prostějov – KP Brno 3:2 (-19, 22, 19, 
-20, 9). Hala DDM Prostějov, 8. 2. 2010, rozhod-
čí: Pecháček a Pavelek, čas: 113 minut, 1000 
diváků. 

VK Modřanská Prostějov: Glassová, Spalo-
vá, Nnamaniová, Valenteová, Ssuschkeová, 
Töröková, libero Tomanová – Soaresová, 
Bramborová, Tomašeková. Trenér: Miroslav 
Čada. 

KP Brno: Rozkydálková, Onderková, 
Straková, Melichárková, Svobodníko-
vá, Kubínová, libero Jášová – Štorková,  
Vitoulová, Širůčková, Bradáčová. 

Trenér: Ondřej Marek.

Finále Česko-Sloven-
ského poháru: 

Slávia UK Bratisla-

va – VK Modřanská  
Prostějov 0:3 (-21, –15, 
–12). 
Levice, 24. 2. 2010, 
rozhodčí: Antušák 
(ČR), Tomčáni (SR), 
čas: 60 min, 1200  
diváků.
Slávia UK Bratislava: 
Kóšová, Paňková, 
Hrončeková, Jelínko-
vá, Hnátová, Golitko-
vá, libero Hinzellerová 
– Salanciová, Čierna. 
Trenérka: Zuzana  
Tlstovičová.
VK Modřanská Pros-
tějov: Nnamaniová, 
Töröková, Valente-
ová, Spalová, Glas-
sová, Ssuschkeová, 
libero: Tomanová. 
Trenér: Miroslav Čada.
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Nejlepší vstup a tradiční konec?
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Začátek Mattoni NBL se nám opravdu vydařil, 
vstup do naší šesté sezóny v nejvyšší soutěži byl 
vynikající! První čtvrtina a jen jedna porážka 
s úřadujícím mistrem ČR týmem ČEZ Basketball 
Nymburk. Navíc jsme v prvním zápase soutěže 
po šťastném závěru porazili věčného rivala tým 
Mlékárna Miltra Nový Jičín a vše nasvědčova-
lo, že to bude nejlepší a nejklidnější sezóna. 
Potvrzoval to i Ing. Petr Fridrich, generální sekre-
tář Prostějovských Orlů. „V každém případě to 
byla na začátku určitě nejlepší sezóna v historii 
BK Prostějov, nikdy jsme neměli tak dobrý vstup 
do sezóny. Začalo to hodně důležitým vítězstvím 
hned v prvním kole na palubovce Nového  
Jičína, nastartovali jsme tím vítěznou sérii osmi 
zápasů a pak jsme po velkém boji prohráli  
o pět bodů v Nymburku. Ano, po první čtvrtině 
jsme měli jednu porážku, jen s obhájcem titulu  
a druhou čtvrtinu jsme zahajovali doma s tý-
mem z Nového Jičína. Po deseti minutách jsme 

vedli o deset bodů 19:9 a všechno nasvědčova-
lo, že půjdeme zcela jasně za důležitou výhrou, 
která by nám zajistila dobrý náskok před naším 
velkým rivalem z Jičína. Ten až v první minutě 
třetí čtvrtiny vyrovnal na 33:33 a začínalo se od 
začátku. Ale ještě necelé dvě minuty do konce 
vedli Orli 61:56. Pak však přišel problematický 
nesportovní faul Jaroslava Prášila a soupeř čtyř-
mi body v řadě téměř srovnal. To ho doslova 
nakoplo a díky dvojici Muirhead-Sanders hosté 
nakonec zvítězili poměrem 66:64. Připomeňme, 
že pískal rozhodčí Miroslav Macela… Konečně  
i v posledním zápase s Novým Jičínem v základ-
ní části byl v důležité roli rozhodčí Macela. Hrálo 
se na začátku března, prohráli jsme až v pro-
dloužení, pro vývoj zápasu byla určitě rozhodu-
jící 27. minuta, kdy byl vyloučen Benas Veikalas, 
který se podle rozhodčího Macely dopustil dis-
kvalifikačního faulu… Na ukazateli byl stav 52:54 
a Orli se vraceli do zápasu… Nový Jičín nakonec 
vyhrál a tím si pojistil druhé místo. Zdá se, že tým 
Mlékárna Miltra Nový Jičín přijel do Prostějova 
na rozhodující zápas po všech stránkách dobře 
připravený…“ říká generální manažer Prostějov-
ských Orlů Petr Fridrich.

Ale vraťme se zpátky. Postavení BK Prostějov 
hodně ovlivnila porážka v Ostravě v 15. kole, 
vše se pak jakoby smazalo překvapivě vyso-
kou domácí výhrou nad ČEZ Basketball Nym-
burk 87:58 ve 20. kole, pak však zase přišla pře-
kvapivá prohra s potápějícími se Poděbrady  
v 25. kole. 

Přesto po 39 odehraných zápasech měli Orli 
jen šest porážek a z pohledu minulých sezón to 
byla velice dobrá bilance. Co však byla škoda, 

s naším největším rivalem o play-off – s týmem 
Mlékárna Miltra Nový Jičín jsme to měli 1:3 a to 
nebylo před play-off dobré, prostějovskému 
týmu to v duelech o medailové posty bralo  
výhodu domácího prostředí v případných roz-
hodujících zápasech.

V polovině ledna také skončilo působení Pro-
stějovských Orlů ve Středoevropské lize CEBL. 
Po předchozích účastech v EuroCupu a Euro-
Challnege se BK Prostějov přihlásil do této nižní 
pohárové soutěže s tím, aby neztratil kontakt  
s mezinárodním basketbalem a připravil se 
perspektivně na start v evropském poháru vyšší 
kvality. Orli nakonec skončili ve skupině A na 
druhém nepostupovém místě, dvakrát vyhráli 
nad týmem Albacomp Székesfehérvar a ani 
v jednom zápase nestačili na U-Mobitelco Kluž. 
Jak hodnotil start v poháru trenér prostějov-
ských basketbalistů Peter Bálint? „Ukázalo se, že 

Středoevropský pohár nebyl pro nás nijak extra 
motivující, protože účast, systém a především 
samotná organizace soutěže, to vše bylo na 
špatné úrovni.“ 

Co říkal Středoevropské lize generální sekretář 
Ing. Fridrich? „Tahle soutěž nenaplnila naše 
očekávání, nepřesvědčila nás ani její organi-
zace, její obsazení bylo pro nás zklamáním. Na 
druhé straně je třeba říct, že jsme nepostoupili 
ze skupiny, tým Kluže byl nad naše síly, ten se 
dostal až do finále, ale prostě jsme té soutěži 
od začátku nevěnovali vážnost a brali jsme jí jen 
jako přípravu na Mattoni NBL.“ Jaká je tedy po-
hárová perspektiva Prostějovských Orlů? „Když 
pohár, tak EuroChallenge,“ dodává Fridrich.  
„O účast v této soutěži budeme také usilovat. 
Pokud to nepůjde, radši nebudeme hrát nic...“ 
Jak Bálint, tak Fridrich na tiskové konferen-
ci po pohárovém konci prohlásili, že tým se 
bude moci soustředit na Mattoni NBL a start  
v Českém poháru.

V Mattoni NBL po třech porážkách s týmem 
Mlékárna Miltra Nový Jičín v základní části bylo 
jasné, že nejlepším umístěním Orlů před play off 
může být třetí místo… Jaké viděl šance BK Pros-
tějov Ing. Fridrich? „Chceme uspět, postoupit do 
finále, ale nebude to jednoduché. Vůbec ne-
přemýšlíme o tom, že bychom neměli přejít přes 
první kolo play-off. Vše nasvědčuje tomu, že by-
chom o finále měli hrát s Novým Jičínem a ty  
zápasy jsou vždycky hodně vyrovnané. V Novém  
Jičíně jsme v sezoně jednou vyhráli, ten druhý 
duel rozhodli domácí až v závěru, nám v tom 
zápase citelně chyběli Chán a Landry. Prohráli 
jsme 97:104, s nimi by to bylo asi jiné…“

Jaká je atmosféra v týmu? „Velmi dobrá, mančaft si 
lidsky sedl, nejsou žádné třenice.“

Ing. Petr Fridrich, generální manažer BK Prostějov
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Prostějov a Nový Jičín v Mattoni NBL 2009/10
3. 10. 2009 Mlékárna Miltra Nový Jičín - BK Prostějov 67:69

11. 11. 2009 BK Prostějov - Mlékárna Miltra Nový Jičín 64:66 

16. 1. 2010 Mlékárna Miltra Nový Jičín - BK Prostějov 104:97 

6. 3. 2010 BK Prostějov - Mlékárna Miltra Nový Jičín  87:96  

Jak se daří zajišťovat – v nelehké době – finanční  
rozpočet klubu? „Díky schopnostem a dokonalým 
kontaktům šéfa klubu Ing. Milana Matzenauera ne-
máme problémy a nikdy jsme nebyli – i přes sníže-
ní rozpočtu – v takové finanční pohodě a platební 
kázni,“ konstatuje Fridrich, který je v této prestižní 
funkci druhou sezónu. „Jsem šťastný, že na tomto 
postu mohu působit, že mohu pracovat se špičko-
vým týmem a že se nám daří hrát na špičce Mattoni 
NBL. Nyní si jen přeji, abychom byli úspěšní, pak máte 
z práce zákonitě i lepší pocit. I když na druhé straně, 
já nejsem ten, kdo může střílet trojky, jen si v duchu 
moc přeji, aby náš tým byl co nejlepší. Milan Mat-
zenauer dělá pro ekonomické zajištění klubu maxi-
mum, ale i on se může jen pasivně dívat, zda naši 
hráči splní to, co si přejeme…“

Mattoni NBL vstupuje do rozhodující fáze a pevně 
věříme, že Prostějovští Orli roztáhnou křídla… 
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Prostějov a Nový Jičín v Mattoni NBL 2009/10
3. 10. 2009 Mlékárna Miltra Nový Jičín - BK Prostějov 67:69

11. 11. 2009 BK Prostějov - Mlékárna Miltra Nový Jičín 64:66 

16. 1. 2010 Mlékárna Miltra Nový Jičín - BK Prostějov 104:97 

6. 3. 2010 BK Prostějov - Mlékárna Miltra Nový Jičín  87:96  

Orli v Českém poháru
Sáhli jsme si na finále

Po dvaadvacátém kole základní části Mat-
toni NBL se do FINÁLE OSMI dostalo prvních 
šest týmů Mattoni NBL – ČEZ Basketball Nym-
burk, Mlékárna Miltra Nový Jičín, BK Prostějov, 
BK Děčín, BK Synthesia Pardubice, BK Breda & 
Weinstein Opava a k nim vítěz základní části 
Českého poháru celek BK Ústí nad Labem, ten 
ve finále porazil v rozhodujícím zápase opav-
ské béčko 77:75. Divokou kartu ČBF pak dostal 
silný celek Lokomotiva Interconex Plzeň, vítěz 

základní části I. ligy. Právě tento klub nás čekal 
v prvním kole. „Final eight je jedním z vrcholů 
sezóny, boj o Český pohár je určitě prestižní  zá-
ležitostí každého klubu,“ říkal před vyvrcholením 
Českého poháru kouč BK Prostějov Peter Bálint. 
Pohárový los se však managementu BK Prostě-
jov nelíbil. „Do závěrečného turnaje přímo po-
stoupilo šest nejlepších týmů Mattoni NBL po 22. 
kole základní části soutěže s tím, že první čtyři 
týmy budou nasazené. Vycházeli jsme z této 
tabulky a proto nás losování překvapilo,“ ko-
mentoval obsazení skupin Českého poháru ge-
nerální manažer BK Prostějov Ing. Petr Fridrich.  
„V semifinále narazíme na Nymburk, při jeho 
síle je hodně pravděpodobné, že nás čeká boj  
o třetí místo. Přece jen si myslíme, že měl být jiný 
systém losování.“

S názorem Prostějova o nasazení týmů nesou-
hlasil Zdeněk Ringsmuth, sportovní ředitel NBL  
a zároveň předseda řídící komise Českého 
poháru. Ze sportovně-technického rozpisu  

Českého poháru vyplývalo, že týmy byly před  
losováním rozděleny do dvou výkonnostních  
košů. V prvním byly nejlepší čtyři týmy Mattoni  
NBL po 22. kole, ve druhém 5. a 6. celek tabul-
ky, vítěz základní části Českého poháru BK Ústí 
nad Labem a družstvo, kterému byla přidělena  
divoká karta – Lokomotiva Interconex Plzeň. 

„Družstva nemohla být zásadně nasazována, 
protože by pak nešlo o losování, ale o vytvoře-
ní takzvaného pavouka, který by byl dán již před 

sezonou,“ uvedl Ringsmuth ještě před zahájením 
Českého poháru. I v pohárové soutěži byla – 
stejně jako v play off – až do konce hra o to, 
kdo a kdy narazí na silný Nymburk…

Prostějovští Orli si v prvním zápase bez problé-
mů poradili s prvoligovou Plzní 84:62 a v boji  
o finále je čekal obhájce trofeje ČEZ Basketball 
Nymburk. „Český pohár se poprvé hraje pod-
le nového systému a pro vítěze prvního kola  
to znamená, že tři dny v řadě hraje soutěžní  
zápasy. I díky tomu možná hráči podvědomě  
šetřili síly na další utkání,“ poznamenal Bálint, 
který v zápase s Plzní poslal na palubovku  
dvanáct hráčů. „Dělám to vždy, když je k tomu 
příležitost. I hráči ze střídačky potřebují dostat 
šanci,“ říkal v Klatovech Peter Bálint.

A semifinále s Nymburkem? Orli sahali po po-
stupu do finále, ale nakonec na ně zbyl jen 
souboj o třetí místo! Byla to repríza loňského fi-
nále a určitě i ČEZ Basketball Nymburk se toho-
to duelu přece jen obával. Konečně, zaznělo  

„Musíme být ostražití, protože Prostějov je jediným 
týmem za posledních šest let, který nás v Českém 
poháru porazil.“

Ze stránky www.basket-nymburk.cz

Loni jsme v Českém poháru po dlouhé době vyhráli nad Novým Jičínem, 

skončili jsme ve finále, letos jsme mohli loňský úspěch zopakovat. Pohárová 

soutěž se hrála podle nového modelu, Česká basketbalová federace ho pře-

vzala podle receptu španělského Královského poháru, nabízel přímou kon-

frontaci osmi týmů – šesti nejlepších z Mattoni NBL a dvou z druhé nejvyšší 

soutěže, I. ligy. O Český pohár se bojovalo na třídenním turnaji v Klatovech  

a Strakonicích.
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to i na webbových stránkách Středočechů: „Musíme být ostražití, protože 
Prostějov je jediným týmem za posledních šest let, který nás v Českém po-
háru porazil.“ Nymburk po první čtvrtině vedl 21:9, pak ale přišel čas Orlů –  
v šesté minutě závěrečné čtvrtiny jsme dokonce vedli sedmibodovým násko-
kem 65:58! Když bylo na časomíře 38,20, vedli jsme ještě 65:61! Bylo to opravdu 
předčasné finále…

„V úvodu utkání jsme byli trochu nervózní a nemohli jsme se trefit. Pak jsme se 
dvěma rychlými koši chytli a do poloviny utkání jsme se stihli vrátit do zápasu,“ 
zhodnotil duel trenér Orlů Peter Bálint. „Troufám si tvrdit, že minimálně dvě čtvr-
tiny jsme byli lepším týmem. Bohužel v závěrečných minutách jsme udělali dvě 
chyby za sebou, toho soupeř využil a vyrovnal. V samotném závěru se ukázaly 
zkušenosti a velikost Arthura Lee, který proměnil důležité koše.“

A trenér vítězů Muli Katzurin? „Bylo to semifinále, se vším všudy, vyrovnané a vel-
mi těžké utkání. Po první části jsme vedli možná o víc bodů, než jak vypadala 
hra, zápas se ale lámal ve třetí čtvrtině a na konci rozhodla naše dobrá obrana 
i to, že jsme našli způsob, jak zastavit Lawrence. Prokázali jsme velký charakter, 
nebyl to lehký zápas.“

Prostějovští Orli byli opravdu hodně blízko k postupu do finále Českého poháru. 
„Malou náplastí na zklamání z prohry je vědomí, že pokud podáme opravdu 
koncentrovaný výkon, můžeme hrát opravdu s každým. K úspěchu nám chyběl 
pouze krůček. Třeba se po vzájemném souboji budeme radovat ve vyřazovací 
části Mattoni NBL,“ doufal Peter Bálint.

Prostějovští Orli po smolné koncovce proti Nymburku museli najít sílu k boji  
o bronzové medaile proti týmu BK Synthesia Pardubice. Ještě v 28. minutě vedli 
pardubičtí 62:52... „Bohužel jsme v závěru třetí čtvrtiny udělali dvě hloupé ztrá-
ty a Prostějov se vrátil do zápasu,“ říkal po závěrečném klaksonu pardubický 
kouč Jan Slowiak. „Jsem velice rád, že i když jsme prohrávali o deset bodů, vůlí  
po vítězství jsme utkání dokázali otočit,“ radoval se Peter Bálint.

Prostějovští Orli získali v Českém poháru bronzové medaile, ale určitě chtěli ty 
s větším leskem. Měli k ním hodně blízko… 

Český pohár, Tipsport Cup Final 8
Čtvrtfinále, 18. 3. skupina Klatovy: BK Prostějov – Lokomotiva Plzeň 84:62 

(23:22, 44:31, 64:47), ČEZ Basketball Nymburk – Breda&Weinstein Opava 

96:53 (21:14, 47:28, 78:42), skupina Strakonice: Mlékárna Miltra Nový Jičín 

– BK Ústí nad Labem 87:51 (22:11, 51:25, 69:37), BK Synthesia Pardubice –  

BK Děčín 85:74 (16:13, 43:32, 64:55). 

Semifinále: ČEZ Basketball Nymburk - BK Prostějov 70:66 (21:9, 36:35, 49:52), 

Mlékárna Miltra Nový Jičín – BK Pardubice 89:74 (18:26, 49:43, 76:59).  

O 3. místo: BK Prostějov - BK Synthesia Pardubice 83:77 (18:16, 39:35, 59:65)

Finále: ČEZ Basketball Nymburk – Mlékárna Miltra Nový Jičín 66:48 (18:12, 

32:31, 45:41).
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Na konci roku 1979 skončil se závodní činností Miroslav Černošek  
a byl kooptován do výboru tenisového oddílu. V roce 1979 byly celko-
vé příjmy 192 273 korun, z toho oddílové příspěvky činily 4 195, příspěv-
ky na soutěže 19 448, výnos z brigád byl 1 960, dotace 60 000 a příjmy 
z reklam 72 850 korun. Připomeňme si i vydání. Mzdy trenérů 18 840 
korun, ostatní mzdy 13 547, kancelářské potřeby 1 053, údržba areálu 
6 072, za struny, rámy a míče se utratilo 53 690 korun. Rozhodčí dostali 
1 394, dopravné na soutěže a turnaje 51 398, energie a nájmy 3 790  
a ostatní náklady 11 692 Kčs. Některé položky jsou z pohledu roku 2010 
jistě těžko pochopitelné a určitě si nikdo před dvaceti lety nemyslel, 
že klub bude mít po transformaci obrat hodně přes sto miliónů korun 
a navíc bude organizátorem největšího turnaje u nás Czech Open, 
dostane pořadatelskou důvěru od ITF k organizaci juniorského mis-
trovství světa družstev. Ale už i v roce 1979 patřili prostějovští mezi nej-
aktivnější organizátory tenisových akcí, na Hané se pravidelně konal 
přebor ČR juniorů, velkou tradici měl Memoriál ing. F. Cejnara, stejně 
jako turnaje Hanáckého okruhu.

Osmdesátý rok patřil z pohledu posledních let jasně k nejúspěšněj-
ším. Nejhorší týmové umístění bylo druhé místo, počínaje A družstvem 
a konče těmi nejmladšími. Patnáctiletý Karel Nováček přestoupil 
do Přerova a v jednotlivcích dosáhla největšího úspěchu Leona 

Lysá, která získala na dorosteneckém přeboru ČR tři medaile. Stala 
se přebornicí ve smíšené čtyřhře, byla ve finále dvouhry a třetí ve  
čtyřhře. Čtvrtou pomyslnou medaili získala na šampionátu jako 
Miss ČR. Uspěla i na dorosteneckém přeboru Jihomoravského 
kraje, byla nejlepší ve dvouhře a čtyřhře. Leoně Lysé patřila druhá 
příčka na ženském i dorosteneckém žebříčku kraje. Úspěšně repre-
zentovala i mladá Martina Navrátilová, která získala na přeboru ČR  
a ČSSR starších žákyň bronzovou medaili ve čtyřhře. Přestože v Pro-
stějově nebylo tréninkové středisko mládeže, patřili mladí tenisté  

k nejlepším v kraji. V kategorii dorostenců byli Mariňák a Doseděl  
na pátém a šestém místě krajského žebříčku, v mladších žácích byl 
Ivo Šilhánek šestý, ve stejné kategorii žákyň Petra Holubová třetí, Hana 
Mariňáková na 4.-5. místě, Iva Šrotová sedmá. Martina Navrátilová 
byla v kategorii starších žákyň na 3.-4. místě.  

A družstvo hrálo národní ligu, skupinu C a vedoucí Stanislav Bábek 
měl k dispozici MUDr. Aleše Matzenauera, ing. Netopila, Horníka, 
Gerlu, Novotníka, Vojtíška, Mariňáka, Doseděla ml., Lysou, Březinovou, 
Fryčovou, Dosedělovou a Navrátilovou. Družstvo prohrálo jen jeden 
zápas s Baníkem Ostrava 7:10, ten pak postoupil do nejvyšší soutěže. 
Okresním přeborníkem se stal ing. Dušan Netopil, který ve finále pora-
zil Pavla Gerlu. V ženách si vítězství na okresním přeboru vybojovala 
Leona Lysá, ta přehrála v rozhodujícím zápase Barboru Březinovou.  
V B týmu dostávali opět příležitost především mladí, druhé místo  
v krajském přeboru I. třídy je velkým úspěchem.

Na výroční členské schůzi byl přítomen také zástupce VTS ČÚV ČSTV 
Alois Huťka, který v diskusi prohlásil, že je v Prostějově reálné zřízení 
tréninkového střediska mládeže s vazbou na Gottwaldov a přislíbil, 
že by mohlo pracovat od 1. října 1982. Celostátní tabulka úspěšnosti 
v žákovských kategoriích za rok 1981 přisoudila prostějovskému klubu 

čtvrtou příčku za Slavií VŠ PLzeň, SPS Přerov a Slovanem Bratislava. 
TJ Železárny byla třetí v ČSR, druhá na Moravě a zcela jasně první  
v Jihomoravském kraji. „Tato přední místa v rámci republiky si udržu-
jeme již několik let a určitě si zasloužíme, aby bylo v Prostějově zřízeno  
tréninkové středisko mládeže,“ říkal předseda Alois Flašar při jedná-
ních s vedením československého tenisu a navíc měl v rukou pád-
ný argument - Prostějov byl v hodnotící žákovské tabulce jediným 
klubem, kde nebylo žádné ze středisek. Také v žebříčcích ostatních 
věkových kategorií patřili Prostějováci k nejlepším. MUDr. Matzenauer 

V Prostějově v roce 1982 začalo pracovat tréninkové středisko mládeže –   
v úzké návaznosti na TSM Gottwaldov. Vedoucím trenérem se stal zkušený  
František Šášek, do střediska bylo zařazeno pět nadějí. „Jsem rádi, že se nám 
podařilo středisko založit, tím byly konečně uznány naše výsledky v mládež-
nických kategoriích,“ řekl tehdy předseda klubu Alois Flašar. „Na druhé straně  
je to ale pro nás i velký závazek. Máme v klubu čtrnáct trenérů a přiznejme  
si, ne všichni pracují tak, jak bychom si představovali.“
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byl druhý v kraji, stejně jako Leona Lysá a v dorostenecké 
kategorii Petr Mariňák.

Co se stalo v československém tenise? Především jsme 
vyhráli Davisův pohár, hrálo se v pražské Sportovní hale 
5. - 7. prosince 1980 a porazili jsme Itálii 4:1. Lendl se  
Šmídem zařídili, že už po čtyřhře to bylo 3:0, jediný bod 
získal Barazzutti, který porazil za rozhodnutého stavu  
Šmída. Nehrajícím kapitánem byl Ing. Antonín Bolardt, 
členy týmu pak ještě ing. Kodeš a Složil. „S těmito mladý-
mi a perspektivními hráči bude váš tým i v příštích letech  
těžko k poražení,“ řekl při slavnostním ceremoniálu  
prezident ITF Philippe Chatrier. Byla to fantastická tečka 
za tenisovým desetiletím. Martina Navrátilová byla 10. 
července 1978 poprvé světovou jedničkou, v letech 1978 
a 1979 vyhrává Wimbledon. V roce 1980 je Ivan Lendl  
poprvé ve světové desítce, na konci roku skončil šestý!

Prostějovské áčko si v sezoně 1981 dalo za cíl spíše ob-
hájení pozic v národní tenisové lize, ale tým ve složení 
- MUDr. Matzenauer, Gerla, Mariňák, Doseděl ml., Horník, 
Lysá a Březinová nakonec soutěž vyhrál! Co říkal vedou-
cí prvního týmu Stanislav Bábek před sezónou? „Po loň-
ském druhém místě za Baníkem Ostrava, který se nakonec  
probojoval do první ligy, jsme si vytyčili s mladým týmem 
tuto příčku alespoň obhájit. Sice odešel do Kroměříže  
Dušan Netopil, ale do základního kádru přišli z dorostu 
Petr Mariňák a Antonín Doseděl. Roman Horník a Hana 
Fryčová budou zaskakovat z druhého družstva.“ V do-
mácích duelech prostějovský A tým většinou jasně vítě-
zil a prohrál jen s TJ Vítkovice 8:9. Dařilo se mu i v kva-
lifikaci o první ligu. V prvním zápase vyhrál Prostějov  
v Praze nad Spartou ČKD 10:5 a ve druhém zápase proti 
favorizované Houštce prohrál nejtěsnějším rozdílem 8:9. 
B tým skončil na sedmém místě a sestoupil do krajské-
ho přeboru II. třídy. Družstvo trpělo po celou soutěž ne-
dostatkem hráčů, z původní sestavy se nedalo počítat 
s M. Dosedělem a Válkou, kteří zanechali aktivní čin-
nosti. Dále bylo družstvo citelně oslabeno už v úvodu 
soutěže dlouhodobými zraněními Fryčové, Navrátilové 
a Dufky, takže v řadě utkání startovalo béčko nekom-
pletní. Dorostenci v krajském přeboru I. třídy skončili na 
čtvrtém místě, ale se stejným počtem bodů jako vítěz-
ná Zbrojovka Brno. Do této pozice odsoudilo Prostějov 
horší zápasové skóre. Základ družstva ve většině utkání 
tvořili Gloc, Hruban, Španger, Holubová, Mariňáková,  
v některých zápasech pomohli Petr Mariňák či Doseděl  
ml. První družstvo žáků hrálo krajský přebor I. třídy  
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Jana Novotná vyhrála v Prostějově dorostenecké mistrovství, na snímku s předsedou  
klubu Aloisem Flašarem.



a skončilo na druhém místě. Hrávalo v sestavě Šilhánek, Piro, Horna, 
Mazal, Šrotová a Tomanová. I žákovské béčko nastupovalo v nejvyšší 
žákovské republikové soutěži, krajském přeboru I. třídy, ale sestoupi-
lo. „Nebylo v našich silách sestavit další žákovský tým, který by se udr-
žel,“ říkal na konci sezóny vedoucí žákovského béčka Ivan Tauber.  
V B družstvu se však výborně prosazuje mladší žákyně Jana Pospíši-
lová, která bude začas patřit k nejlepším československým tenistkám, 
brzy se v žákovském družstvu představí i Petra Langrová.

Okresní přebor vyhrál MUDr. Aleš Matzenauer, ve finále přehrál  
Romana Horníka, v ženách neobhájila titul Leona Lysá, nestačila na 
Barboru Březinovou. Na krajských přeborech v Hodoníně měl Prostějov 
dvojnásobné finálové zastoupení Matzenauerem a Lysou. MUDr. Mat-
zenauer byl vyhlášen i nejlepším tenistou klubu a dostal se mezi deset 
nejlepších sportovců okresu Prostějov. V jednaosmdesátém roce získal 
prostějovský klub první nahrávací stroj.

Ve dvaaosmdesátém roce prostějovský oddíl znovu dokazoval, že se 
žákovskému tenisu na Hané daří, svými výsledky už patřil mezi nejlepší 
v republice. Jana Pospíšilová se stala v Mostě mistryní ČSR ve dvouhře 
mladšího žactva a byla ve finále čtyřhry, Lucie Tomanová si z Mostu 
odvezla bronz za čtyřhru. Na přeboru ČSR staršího žactva v Pelhřimově 
byla Petra Holubová třetí ve čtyřhře, stejně jako Leona Lysá na junior-
ském mistrovství ČSR v Prostějově. Na celorepublikovém šampionátu 
mladšího žactva v Přerově se Pospíšilová probojovala do semifinále 
dvouhry a byla opět ve finále čtyřhry. Mezi staršími žákyněmi se do-
stala Petra Holubová do finále čtyřhry a Lucie Tomanová skončila se 
svou spoluhráčkou v semifinále. Na celostátním žebříčku byla Jana 
Pospíšilová v kategorii mladších žákyň na třetím místě. 

V Prostějově už také začalo pracovat tréninkové středisko mládeže -  
v úzké návaznosti na TSM Gottwaldov. Vedoucím trenérem se stal  
zkušený František Šášek, do střediska bylo zařazeno pět nadějí. „Jsem 
rádi, že se nám podařilo středisko založit, tím byly konečně uznány naše 
výsledky v mládežnických kategoriích,“ řekl tehdy předseda klubu 
Alois Flašar. „Na druhé straně je to ale pro nás i velký závazek. Máme  
v klubu čtrnáct trenérů a přiznejme si, ne všichni pracují tak, jak by-
chom si představovali.“ V oddíle se každoročně konala náborová teni-
sová školička, ve dvaaosmdesátém v ní bylo 23 dětí ve věku od sedmi 
do devíti let. Vedoucími byli František Šášek a Jaroslav Fryč. V tom roce 
se v klubu plnil také – dnes už dávno zapomenutý – Odznak zdatnosti, 
nejlepší fyzickou kondici předvedla Lucie Tomanová. 

První tým skončil v D skupině národní tenisové ligy na druhém místě 
a protože se Spartak Přerovské strojírny B vzdal kvalifikace do I. ligy, 
dostali šanci Prostějovští. Druhé místo v kvalifikaci bylo velkým úspě-
chem, tým byl oslaben o Horníka, ten byl na vojně v Kladně a Gerlu, 
který odešel studovat do Brna. V kvalifikaci pak TO Železárny vyhrál 
na domácích dvorcích proti Spartaku Jihlava 11:6 a ve druhém kole v 
Ústí nad Labem podlehl 5:10. Tenisový tým pak byl vyhodnocen jako 
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První tým TJ Železárny Prostějov, národní liga smíšených družstev, 1981, zleva 
Stanislav Bábek, Pavel Gerla, Antonín Doseděl, Petr Mariňák, MUDr. Aleš 
Matzenauer, dole zleva Leona Lysá, Hana Fryčová a Barbora Březinová

Tenisový areál ve Sportovní ulici



nejúspěšnější kolektiv okresu. Béčko vyhrálo krajský přebor II. třídy  
a postoupilo. Přeborům Jihomoravského kraje pak zcela jas-
ně dominovali tenisté Prostějova. Tituly si ve dvouhrách odnesli  
MUDr. Matzenauer, Holubová v kategorii dorostenek, Pospíšilová  
v mladších i starších žákyních, Lysá s Březinovou vyhrály čtyřhru, stejně 
jako Pospíšilová s Tomanovou. Antonín Doseděl vyhrál ve své vete-
ránské kategorii titul mistra ČSSR, získal i závěrečný Masters a o rok 
později tento velký úspěch obhájil.

Na konci roku 1982 skončil s trenérskou činností František Šášek, který 
patřil v historii prostějovského klubu nejen k vynikajícím hráčům, ale 
i k nejobětavějším trenérům a funkcionářům. V prostějovském klubu 

také poprvé konají kontrolní testy fyzické připravenosti s důsledným 
vyhodnocováním, má je na starosti Petr Zikmund. 

A družstvo v národní lize 1983 vyhrálo jen dvakrát, doma s Kovonou 
Karviná a TJ Gottwaldov pokaždé 12:5, na dvorcích soupeřů se ale 
Prostějovu nedařilo. Bylo to i tím, že družstvo vstoupilo do soutěže osla-
beno o Petra Mariňáka a Barboru Březinovou, kteří odešli do Ostravy. 
Tomáš Pospíšil a Antonín Vykopal je i při největší snaze nahradit ne-
mohli. V klubu se konala i tenisová svatba, Leona Lysá se provdala 
za MUDr. Matzenauera. Oba pak byli nejúspěšnějšími členy týmu, ale 
ani to nestačilo, pouhá dvě vítězství znamenala sestup do krajského 
přeboru. Dorostenecké družstvo vybojovalo v sezóně 1983 bronzo-
vou medaili na mistrovství ČSR a byl to zatím největší týmový úspěch  
v historii prostějovského tenisu. V družstvu se představili - Gloc,  
Šilhánek, Pospíšil, Vojtko, Piro, Špangr, Horna, Holubová, Tauberová, 
Navrátilová, Mariňáková, Šrotová a Tomanová. „Před zahájením  
soutěže jsme si dali za cíl, zvítězit ve své skupině krajského přeboru  
a mít možnost bojovat s vítězem druhé skupiny o titul přeborníka kra-
je,“ hodnotil účast dorostenců jejich vedoucí Ivan Tauber. Ve finále 
krajského přeboru se TO Železárny utkal s dorostem Zetoru Brno, první 
zápas v Brně vyhráli domácí 7:4, ale v odvetě už kralovalo prostějov-
ské mládí - 10:1. Tím si vybojovalo vedle týmů Baníku Ostrava, Dynama 
Pardubice a Spartaku Houšťka Praha právo kvalifikace o postup do 
závěrečného turnaje o přeborníka ČSR dorostu. Ten se hrál v Prostě-
jově a TO Železárny porazil Baník Ostrava a Dynamo Pardubice 7:4 
a podlehl v dramatickém boji Houšťce 5:6. Do finálového turnaje na 
Dobříši postoupil vedle Prostějova také Baník Ostrava a velmi silné 

celky Slavia VŠ Plzeň a I. ČLTK Praha. Prostějovští dorostenci znovu  
dokázali zopakovat výsledek z kvalifikace a porazili ostravský Baník 
7:4, s I. ČLTK Praha prohráli těsně 5:6, jen Slavia VŠ Plzeň byla na jejich 
síly a s pozdějším mistrem ČSR prohráli 2:9. 

V jednotlivcích se v sezóně 1983 nejvíce dařilo Ingrid Tauberové,  
která byla na mistrovství ČSR starších žákyň ve finále dvouhry a vyhrá-
la čtyřhru. Petra Holubová byla na přeboru ČR dorostenek v Přerově  
v semifinále čtyřhry. Mezi mladšími žáky se objevila nová naděje  
Michal Slavík, který byl jedničkou Jihomoravského kraje. Blízkost 
úspěšného Přerova, kde byla navíc obě střediska mládežnického  
i vrcholového tenisu, brala Prostějovu stále více nadějí. Přešly tam  

i Petra Langrová a Jana Pospíšilová, které byly na druhém a čtvrtém 
místě celostátního žebříčku starších žákyň 1983. Karel Nováček byl  
v tom roce za Vajdou druhý mezi dorostenci a v tom roce se mj. stal 
v Jurmale juniorským mistrem Evropy. Velkou ztrátou pro prostějov-
ský tenis byl i odchod Aleše i Leony Matzenaurových do emigrace.  
MUDr. Aleš Matzenauer se pak významně prosadil v americké medi-
cíně a také mezi nejlepší tenisové veterány ve své věkové kategorii 
na světě.

Prostějovští tenisoví funkcionáři vždycky patřili ve své době k nejpil-
nějším. V roce 1983 mj. zorganizovali přebor ČSR dorostenek, krajský 
přebor Jihomoravského kraje dospělých, celostátní turnaj dorostenek, 
krajský turnaj staršího žactva, 6. ročník Poháru Stráže lidu, 11. ročník 
Memoriálu ing. F. Cejnara, vyhledávací turnaj mládeže, přebor okresu 
Prostějov, přebor rekreačních hráčů ve čtyřhře, čtyři krajské halové  
turnaje mužů a žen, dva halové turnaje dorostenců, reciproční duel 
s rekreačními tenisty Medizin Wurzen a italské Alfonsine. Členové 
klubu pečovali i o tenisový areál, za léta 1982 a 1983 odpracovali  
5 208 brigádnických hodin, navíc na výstavbě klubovny a víceúčelo-
vé haly. Většinu brigádnických akcí zajišťoval a řídil Jiří Zeman. „Byla 
to jiná doba, lidé drželi víc pohromadě a jít na tenisovou brigádu 
bylo docela samozřejmé. Nikoho jsme nemuseli přemlouvat, bylo to 
potřeba a tak se šlo,“ vzpomíná na dobu před více než třiceti lety Jiří 
Zeman.

Ve třiaosmdesátém oslavil český tenis 90 let svého trvání a na slavnost-
ním zasedání VTS ÚV ČSTV v Praze měl také Prostějov své zastoupení.

Na výroční členské schůzi v roce 1980 byl přítomen také zástupce VTS ČÚV 
ČSTV Alois Huťka, který v diskusi prohlásil, že je v Prostějově reálné zřízení  
tréninkového střediska mládeže s vazbou na Gottwaldov a přislíbil, že by mohlo 
pracovat od 1. října 1982.
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ÚSPĚŠNÉ STARŠÍ ŽAČKY VK Prostějov skončily  
na prvním místě Českého poháru. Ve dvou  
prostějovských halách odehrály boje první  
osmičlenné skupiny Českého poháru a tur-
naj skončil velkým úspěchem prostějovského  
volejbalu, když na prvním místě skončilo 
družstvo VK Modřanská Prostějov a na třetím  
družstvo PVK Prostějov. Právě jejich vzájemný 
zápas rozhodl o konečném pořadí. Vítězství  
v turnaji vybojovala v sedmi zápasech sesta-
va M. Zatloukalová, K. Mlčáková, K. Konečná,  
M. Růžičková, V. Frýbortová, S. Uličná, A. Na-
vrátilová, R. Klímková, P. Zabloudilová, trenér  
J. Matěj. Mezi obě prostějovská družstva se  
vklínilo dobře hrající družstvo Sokola Frýdek- 
Místek, z první osmičky naopak sestupují 
Olomouc a Ostrava. Turnaj se vydařil i po or-
ganizační stránce, pomohla dvacítka orga-
nizačních pracovníků a  zapisovatelek, pod ve-
dením Slávka Matěje a za podpory mateřského  
oddílu.  

BAZÉN ZŠ HORÁKOVA má od začátku roku 
nové sociální zařízení, šest set tisíc na rekon-
strukci bazénu uvolnila Rada města z havarij-
ního fondu. „Zařízení slouží pro výuku plavání 
dětem z celého regionu. Těch se zde s vodní 
hladinou ročně seznámí kolem jedenácti  
set,“ říká ředitel školy Ivan Pospíšil.

ROBERT RUMLER, jeden z nejnadějnějších čes-
kých juniorů začal spolupracovat s novým tre-
nérem, bývalým reprezentantem, v současné 
době trenérem daviscupového týmu Josefem 
Čihákem. Spolupráce začala po finále DC, 
bude probíhat jak v Prostějově, tak v Praze na 
Spartě.

PROSTĚJOV DOSTAL ŠESTKU od specializované 
nadnárodní firmy, zabývající se hodnocením 
finančního hospodaření jednotlivých měst  
v České republice za rok 2009. Na stupnici 
od jedničky do šestadvaceti je to velice dob-
ré hodnocení. Národní rating města Prostějov  
odráží řadu faktorů, zejména jeho velmi dob-
ré provozní výsledky a nízkou zadluženost. Na 
druhé straně omezujícím faktorem ratingu je 
rozsáhlý investiční plán města, jehož realiza-
ce je doprovázena podstatným snižováním  
finančních rezerv. „Za známku šest můžeme být 

relativně spokojeni, máme velmi dobré provozní 
výsledky a nízkou zadluženost. Zamyslet se ale 
budeme muset nad rozsáhlým plánem inves-
tic, kterým rapidně snižujeme městské finanční 
rezervy. Samozřejmě, ze snižování rezerv ne-
může mít žádný hospodář radost, ale jestliže 
tyto rezervy jsou užity na promyšlené investice  
a nejsou spotřebovávány na samotný provoz 
radnice, pak je to podle mého názoru jenom 
dobře,“ komentoval ratingové hodnocení  
Miroslav Pišťák, místostarosta Prostějova, zodpo-
vědný za hospodaření města.

LEGENDA ČESKÉHO A SVĚTOVÉHO KLASICKÉ-
HO PARAŠUTISMU, příslušník Armádního spor-
tovního družstva parašutismu DUKLA Prostějov, 
major v záloze Mgr. Josef Palata zemřel 9. led-
na 2010 zemřel po dlouhém boji se zákeřnou 
nemocí. Dvojnásobný absolutní mistr světa 
v klasickém parašutismu – 1986 v Ankaře a 1992 
v Triebenu –  startoval na sedmi mistrovstvích 
světa, na kterých navíc ještě získal dvě stříbrné 
medaile a dalších pět medailí z kolektivních 
disciplín, z toho dva tituly mistrů světa. Čest jeho 
památce.

MEMORIÁL PETRA MARIŇÁKA, jedenáctý roč-
ník turnaje mladších žáků vyhrál Petr Nouza 
(TC Hamr). Tento turnaj už tradičně zahajuje 
Turnajový okruh ČTS mladších žáků a zatímco 
v posledních letech vládli na Hané Moravané, 
tentokrát vyšli naprázdno. Ve čtyřhře domino-
val sehraný pár Sparťanů Patrik Rikl – David 
Zelinka, ve dvouhře bylo finále středočesko-
pražskou záležitostí, Petr Nouza (TC Hamr) pře-
hrál Vodvářku (TK NERIDÉ). Turnaj s přehledem 
řídila dvojice Petr Flašar – Petr Cetkovský. Petr 
Mariňák patřil ve své době k velkým nadějím 
československého tenisu. „Petr byl také veli-
ce poctivým a pracovitým trenérem, hodně 
nám pomohl,“ říká šéf prostějovského tenisu  
dr. Miroslav Černošek. Za organizací turnaje  
mladších žáků už pravidelně stojí Petrův táta  
Milan Mariňák, který pracuje v prostějovském 
klubu, dbá o dokonalou kvalitu centrálního 
dvorce. 

PILNÍ PROTĚJOVŠTÍ SENIOŘI už tradičně v po-
lovině ledna hodnotí celoroční Ligu rekreantů 
na tenisovém plesu TK Prostějov v hotelu TENNIS 

Prostějov dostal dobrou šestku

Projekt sportovních tříd

Ocenění v Champions League

Volejbalové kadetky v extralize
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CLUB. Co už tradičně říká na adresu rekreač-
ního tenisu  jednatel TK PLUS dr. Miroslav Čer-
nošek? „Chceme, aby se všichni členové cítili  
v našem klubu dobře. Atmosféru v klubu nedě-
lá jen vynikající úspěch na prestižním turnaji či 
dobře připravená akce, ale také příjemný kaž-
dodenní klubový život. I proto si vážíme všech, 
kteří prostějovskému tenisu fandí. Naši rekreač-
ní tenisté měli, mají a vždycky budou mít v na-
šem klubu své místo.“ Výbor rekreačního tenisu 
pracoval pod vedením MUDr. Jiřího Běhala ve 
stejném složení jako minulá léta, organizačním 
pracovníkem je Pavel Lasovský, členové výbo-
ru pak MUDr. Oldřich Dostál, Pavel Langr, Petr 
Langr a Ing. Petr Fridrich. „Jsme už zajetá par-
ta, víme, co je potřeba pro zajištění našich akcí 
udělat,“ říká Jiří Běhal. Jak dopadla Liga rekre-
antů 2009 v jednotlivých kategoriích? Dvouhra, 
1. skupina: 1. J. Kadlec, 2. R. Kraváček, 3. T. Langr. 
2. skupina: 1. M. Radič, 2. T. Hruban, 3. P. Sobol.  
3. skupina: 1. R. Pavliš, 2. P. Kůrka, 3. Lad. Kempný. 
4. skupina: 1. Z. Kofroň, 2. M. Šindler, 3. M. Sedlo.  
5. skupina: 1. J. Wenzel, jun., 2. T. Jeřábek, 3. V. 
Šrot, jun. Čtyřhry: 1. skupina: 1. T. Langr – Kravá-
ček, 2. M. Černošek –  Uvízl, 3. Kadlec – Husařík.  
2. skupina: 1. Píchal – Žáček, 2. Kalabis –  
Lasovský, 3. Synek – Kvapil. 3. skupina: 1. Wenzel –  
Wenzel, 2. Sedlo – Müller sen., 3. Kutmon – Konf-
roň. Lady, debly: 1. Veverková – Hyndrichová, 2.  
Navarová – Navarová, 3. Flašarová – Nováková,  
4. Černošková – Dostálová, 5. Kalabisová –  
Chytilová.

ÚSPĚCHY A HISTORII prostějovských sportov-
ců přiblíží dokumentární film, který za podpory 
města Prostějova připravuje místní společnost 
Adnoc. Dokument mapuje čtyřiadvacet pro-
stějovských sportů. „Zabýváme se také samo-
zřejmě historií Sokola, tělovýchovných spolků, 
jednot i historií židovských týmů v Prostějově.  
I na sportu je vidět, jak se do něj promítala  
politika,“ konstatoval tvůrce filmu Tomáš Vin-
cenec. Dokument by měl mít premiéru letos na 
podzim.

CHARITATIVNÍ AKCE BK PROSTĚJOV vynesla 
19 200 Kč. Částka se složila ze vstupného na 
pohárový duel s Kluží ve prospěch Dětského 
domova v Plumlově. Částku od diváků doplnily 
peníze vybrané mezi hráči a členy realizačního 
týmu Orlů. Šek na tento obnos osobně předal 
zástupci DD Plumlov šéf prostějovského basket-
balu Ing. Milan Matzenauer.

HRÁT JAKO SOAREZOVÁ NEBO SPALOVÁ,  
i takový je slogan, který nabízí děvčatům místo 
ve volejbalové přípravce, kterou vede Dana 
Vlčková. Tréninky pro dívky od 5. do 7. třídy zá-
kladních škol se konají v tělocvičně ZŠ Palacké-
ho. „Příklad našeho extraligového týmu táhne, 
je stále více mladých dívek, které mají zájem  
o volejbal. I to byl jeden z cílů, který jsme si dali, 
když jsme před třemi lety přišli s volejbalovým 
projektem,“ říká šéf Správní rady VK Prostějov 
Petr Chytil.

ORLI PŘEDÁVALI VYSVĚDČENÍ ve sportovních 
třídách na Základní škole Dr. Horáka. Během 
jedné hodiny tak stihli členové orlí letky předat 

a pochválit, případně pokárat žáky za jejich 
vysvědčení v třídách VII. A a VIII. A. Hráče BK 
Prostějov Petra Dokoupila a Ladislava Tótha  
doprovázel trenér Peter Bálint a vedoucí týmu 
Michal Pekárek, sportovní třídu VIII. A navíc 
vede asistent trenéra U 16 Jan Kyzlink. „Předá-
vání vysvědčení patří k našem klubu k tradičním 
akcím, spolupráce se sportovními třídami na 
prostějovských školách je velice dobrá,“ konsta-
toval generální manažer Orlů Petr Fridrich.

POSEDMNÁCTÉ HRÁLI TENISTÉ v hale TJ Slavia 
VŠ Plzeň v Borském parku o tituly halových mi-
strů České republiky a Jaroslav Pospíšil, odcho-
vanec prostějovského tenisu, který se od loň-
ského září 2009 připravuje v našem klubu, získal 
dvě medaile – bronzovou ve dvouhře a se  
Šnoblem stříbro v deblu. V semifinále dvouhry 
prohrál s Lukášem Rosolem jen těsně 2:6, 7:6, 
6:7. I ve finále čtyřhry stál na druhé straně dvor-
ce jeho bývalý klubový kolega přerovský Rosol, 
se Šnoblem prohráli ve třech setech 6:4, 4:6, 1:6. 
Po lednovém přestupním termínu se Jaroslav 
Pospíšil stal členem TK AGROFERT Prostějov. 

REALSPORT OPEN 14, čtrnáctý ročník Tennis 
Europe v Příbrami skončil ve dvouhře a čtyřhře 
chlapců velkým úspěchem mládí TK AGRO-
FERT Prostějov. Zdeněk Děrkas se probojoval do 
semifinále dvouhry, kde podlehl Slováku Olive-
ru Nagyovi (TK AGROFERT) 0:6, 1:6. Oliver pak 
potvrdil výbornou formu také ve finále dvouhry 
proti B. Bobrovovi z Ruska a zvítězil 6:1, 6:4, aby 
pak společně s dalším prostějovským hráčem 
Dominikem Kellovským zvítězili ve čtyřhře proti 
páru Slezák-Vondrášek 6:1, 6:2. Chlapce dopl-
nila Natálie Cváčková, ve čtvrtfinále dvouhry 
podlehla Němce Ubelhorové 0:6, 6:2, 3:6, ale 
ve čtyřhře se spolu s Babickou se probojovala  
až do finále, kde prohrály s dvojicí Siniaková-
Mateková 2:6, 2:6.

JAROSLAV LEVINSKÝ BYL NA AUSTRALIAN 
OPEN jen krok od grandslamového titulu, spo-
lu s Ruskou Jekatěrinou Makarovovou podlehli 
ve finále smíšené čtyřhry nejvýše nasazeným 
Leandru Paesovi z Indie a Caře Blackové ze 
Zimbabwe 5:7, 3:6. Pro Levinského je to největ-
ší úspěch v jeho dosavadní kariéře, na okruhu 
ATP dosud vyhrál pět deblových turnajů, na 
Grand Slamech však zatím postoupil nejdále 
do třetího kola. „Na to, že jsme se setkali vlast-
ně až pět minut před prvním zápasem, je to 
velký úspěch,“ komentoval Levinský své finále  
s Makarovovou. „Ve finále jsme narazili na dvo-
jici, proti které jsme rozhodně nebyli favority. 
Paes i Blacková už něco v mixu dokázali, přesto 
jsme se pokusili o nemožné,“ řekl po zápase Le-
vinský. „Nepodařilo se to, ale hlavně v prvním 
setu jsme měli šanci.“ Paes získal na Grand  
Slamech už šest titulů v mužské čtyřhře a dal-
ších pět v mixu.

PROSTĚJOVSKÁ RADNICE chce otevřít speci-
ální třídu pro nadané děti, na Základní školu 
Palackého bude chodit dvacítka dětí výtvarně 
nadaných či s vysokým IQ. Od nového školního 
roku 2010 budou mít intelektuálně a umělecky 
nadané děti větší šanci rozvíjet svůj nevšední 
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talent. Světový trend směřuje k daleko širšímu 
rozvoji inteligence dětí již od základní školy 
a také v Čechách se už na řadě škol projekt 
s podporou financí z evropských fondů úspěš-
ně rozjel. Nový systém rozšířeného vzdělání pro 
nadané děti podpořila ZŠ Palackého s patro-
nací Gymnázia Jiřího Wolkera a MENSOU ČR 
a také s podporou a přispěním pedagogic-
ko-psychologické poradny a města Prostějov.  
Po ukončení 5. třídy budou školáci pokračovat 
v osmiletém studiu na gymnáziu bez přijíma-
ček. Prostějovské Gymnasium JW je patronem 
projektu. „Dosud se vydávaly peníze pro děti, 
které se nerady učí. Nyní lze získat slušné finanč-
ní prostředky pro obě školy z evropských fondů 
pro nadané a motivované děti, což je dobrý 
důvod projekt rozjet. Je to šance získat finance  
i pro další prostějovské školy. Gymnázium má 
čas pět let na to, aby zajistilo ty nejlepší podmín-
ky. Uděláme pro to vše,“ ujistil ředitel Gymnázia 
JW Michal Šmucr.

NA HALOVÝCH MISTROVSTVÍCH MLADŠÍHO 
ŽACTVA ve Vendryni získalo prostějovské mládí 
pro TK AGROFERT devět mistrovských medailí. 
Dařilo se nám především v kategorii mladších 
žákyň. Denisa Cíchová se stala dvojnásobnou 
mistryní republiky, ve finále dvouhry porazi-
la Markétu Vondroušovou 7:5, 6:3 a spolu se  
Žanetou Maťhovou (TK Sparta Praha) porazily 
ve finále čtyřhry pár Kolářová (TK AGROFERT)-
Miklová 2:6, 6:4, 10:8. Tereza Kolářová se ještě 
probojovala do semifinále dvouhry, stejně 
jako Tereza Koplová. Prostějovský pár Koplová-
Pantůčková byl ještě v semifinále čtyřhry, stej-
ně jako náš Ondřej Čtverák, který se s brněn-
ským Prokopem dostal mezi čtyři nejlepší páry  
šampionátu. 

TOMANOVÁ A SPALOVÁ se dostaly do elitní 
společnosti volejbalové Champions League 
– mezi pět nejlepších v jednotlivých herních 
činnostech! Výsledky zveřejnilo vedení nejpres-
tižnější klubové soutěže Evropy. Libero VK Mod-
řanská Markéta Tomanová byla vyhlášena 
nejlépe přijímající hráčkou základních skupin, 
kapitánka Milada Spalová zase nejlépe po-
dávají volejbalistkou úvodní fáze Ligy mistryň. 
Připomeňme si další oceněné – Nejvíce bo-
dující hráčkou byla Turkyně Neslihan Darnel 
z týmu Vakif Gunes Telekom Istanbul, nejlepší 
smečařkou byla Němka Christiane Fürst z týmu 
posledního vítěze Ligy mistryň Volley Bergamo, 
nejlepší blokařkou se stala Jekaterina Krivetso-
vé z ruského Bělgorodu.

LUKÁŠ DLOUHÝ, jeden z nejlepších deblistů na 
světě, si koncem ledna úspěšně zahrál dvouhru 
na desetitisícovém Futures ve francouzském 
Bressuire. Čtyřhru si Dlouhý zatrénoval se 37le-
tým bývalým hráčem první světové stovky ATP 
domácím Dupuisem, když po postupu do semi-
finále soutěž ukončili. V prvním kole porazil Lukáš 
Francouze Qjuinqueneaua 6:4, 6:2, ve druhém 
Belgičana Dubaila 6:4, 6:1, ve čtvrtfinále Švýcara  
Bossela 7:6(5), 6:3, v semifinále Francouze 
Burquiera 6:4, 6:2 a ve finále pak podlehl davis-
cupovému reprezentantu Lotyška Juskovi 4:6, 4:6.

JAROSLAV POSPÍŠIL V EGYPSKÉ GÍZE vyhrál 
na začátku února dvouhru na turnaji futures  
s dotací 10 000 USD a navíc se spolu se Ško-
loudíkem probojovali do semifinále čtyřhry.  
V prvním kole dvouhry porazil Pospíšil Mo-
hameda Safwata (Egypt) 6:3, 6:2, ve druhém  
Němce Marc-Andre Stratlinga 6:1, 6:3, ve čtvrt-
finále krajana Jirku Školoudíka 6:3, 6:1, v semi-
finále Rumuna Teodor-Daciana Craciuna 6:2,  
6:4 a ve finále Francouze Axela Michona  
6:2, 6:3. 

NA GYMNÁZIU JIŘÍHO WOLKERA se třetím 
školním rokem vyučuje ve sportovních třídách, 
otevíraných pro žáky z 9. tříd základních škol. 
„Projekt sportovních tříd se ukázal být úspěš-
ným, a tak není divu, že v něm hodláme pokra-
čovat. Máme zájem o talentované sportovce, 
kterým nabízíme individuální přístup, umožňující 
spojit náročné studium s výkonnostním či vrcho-
lovým sportem,“ potvrzuje zástupce ředitele 
GJW Michal Műller. Srovná-li se učební plán  
s všeobecným gymnáziem, tak není velký rozdíl.   
Diference je pouze v hodinách tělesné výchovy, 
ty jsou ve sportovní třídě navýšeny ze dvou na 
čtyři týdně. Tento nárůst jde na úkor praktických 
cvičení z přírodovědných předmětů. Zbývající 
počet hodin je shodný se všeobecným gymná-
ziem. Třída je koncipována jako všesportovní. 
„Největší podíl zde čítají zástupci kolektivních 
sportů: studují u nás fotbalisté, hokejisté, basket-
balisté, volejbalistky, florbalisté. Z individuálních 
sportů je zastoupeno plavání, atletika, tenis,  
cyklistika a orientační běh. Máme tu i studentky, 
které se věnují sportovnímu tanci nebo aerobi-
ku. Většina studentů se věnuje výkonnostnímu 
sportu na úrovni okresu, kraje, výjimkou však 
nejsou ani zástupci extraligy na celostátní úrov-
ni, či reprezentanti České republiky,“ dodává  
zástupce ředitele GJW Michal Műller.

LUCIE ŠAFÁŘOVÁ VE FINÁLE V PAŘÍŽI! V hale, 
pojmenované po zakladateli novodobého 
olympismu Coubertinovi, si Lucie Šafářová 
zopakovala vítěznou cestu do finále turnaje 
OPEN GDF SUEZ s dotací 700 000 dolarů z roku 
2007. Až ve finále prohrála Lucka se sedmou 
hráčkou WTA a nasazenou jedničkou, Ruskou 
Elenou Dementěvovou 7:6 (5), 1:6, 4:6. Ve vy-
rovnaném třetím setu rozhodl v závěru úspěšný 
brejk zkušené Rusky. Lucie Šafářová vybojovala 
v Paříži 320 bodů do světového žebříčku WTA 
a získala finanční prémii 56 tisíc USD. Jaká byla 
její cesta do finále? V úvodním kole zdolala  
Lucie Rakušanku Paszekovou 6:0, 6:3, pak vyřa-
dila čtvrtou nasazenou Italku a naší budoucí 
soupeřku ve FED CUPu Francescu Schiavone-
ovou 7:6, 6:2. Ve čtvrtfinále si Šafářová poradila 
s nasazenou šestkou, zkušenou Izraelkou Shahar 
Peerovou 6:3, 6:0. V kvalitním semifinále doká-
zala Lucka zdolat druhou nasazenou Italku  
Flavii Pennettaovou, dvanáctou hráčku svě-
ta 4:6, 6:3, 6:4. Svým pařížským výkonem ne-
pochybně přidělala vrásky kapitánovi italské 
týmové reprezentace Barrazuttimu. Zvláště  
vítězné zápasy s Italkami jsou před dubnovým 
semifinále Fed Cupu hodně cenné.
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JIŘÍ VESELÝ A ROBERT RUMLER kralovali na  
9. Monastir ITF Junior Tournament 2010. Prvně 
jmenovaný vyhrál dvouhru a spolu s Rumlerem 
zvítězili ve čtyřhře. Byl to velice úspěšný výjezd 
TK AGROFERT Prostějov. Jak postupovali naši 
mladíci turnajem? V prvním kole čtvrtý nasaze-
ný Veselý porazil Poláka Bartosiewicze 6:3, 6:4, 
pátý nasazený Rumler Angličana Broadyho 
6:2, 6:3, ve druhém kole pak Rumler nestačil na 
Rusa Neymatova 6:7(4), 5:7, Veselý přehrál Špa-
něla Travera 6:3, 6:1. Ve čtvrtfinále Veselý po-
razil Ira Barryho 6:1, 6:2, v semifinále Chorvata  
Paviče 4:6, 6:1, 6:4 a ve finále Maďara Zsigu 6:2, 
6:3. Ve finále čtyřhry vyhráli Veselý s Rumlerem 
na anglickým párem Broady, Farquaharson  
6:3, 6:4.

ŠEST MEDAILÍ DO PROSTĚJOVA, tak dopadly 
republikové halové šampionáty staršího žactva. 
Starší žáci hráli v hale TK AGROFERT Prostějov, 
starší žákyně bojovaly o tituly halových mistryň 
v hale TJ Slavia VŠ Plzeň. Jak se dařilo mladým 
z našeho klubu? Získali celkem šest medailí. 
Dominik Kellovský získal bronz ve dvouhře, pro-
hrál s pozdějším vítězem Michalem Jetelem (TK 
NERIDÉ). Miroslav Chyba byl zlatý ve čtyřhře  
s Filipem Riklem (TK Sparta Praha), Zdeněk 
Kolář stříbrný v deblu také se Sparťanem Krste-
vem. Petr Hájek získal bronz ze čtyřhry s Janem  
Pobořilem (TK DEZA Valašské Meziříčí), stejně 
jako Dominik Starý s Čížkem (I. ČLTK Praha).  
Natálie Cváčková pak byla s Mikšovskou  
(Beskydský TK Frýdlant n. O.) v semifinále  
čtyřhry.

I. MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ HRY MLÁDEŽE 
se uskuteční na konci května v Prostějově. Akci 
pořádá město Prostějov ve spolupráci s Gym-
náziem Jiřího Wolkera a Základní  mateřskou 
školou, Palackého třída 14. Dalšími partnery 
jsou Léon Foucaut Gymnasium a I. Mittelschu-
le z německého města Hoyerswerda, Lyceum 
Ogolnoksztalcace z polské Šródy, Péterfy Sán-
dor Általános Iskola z maďarské Nagykanisze, 
žáci ze slovenských Vysokých Tater a z dánské 
Skads Škola z města Esbjerg. „Závodit se bude 
v atletice, plavání, chybět nebude fotbal, flor-
bal, volejbal, basketbal. Přes dvě stovky účast-
níků z celé Evropy rozdělíme do dvou věkových 
kategorií – žáci do 14 let a studenti do 18 let,“ 
konstatoval místostarosta města Prostějova  
Pavel Drmola. Pořádání her finančně podpoří 
Visegrádský fond.

STAROSTA MĚSTA JAN TESAŘ spolu s tajemní-
kem Městského úřadu Prostějov Lubomírem  
Balášem převzali na slavnostním večeru v Tá-
boře při příležitosti konání „Národní konference 
kvality ve veřejné správě“ Cenu Ministerstva  
vnitra České republiky za kvalitu a inovaci  
ve veřejné správě stupně „Organizace dobré 
veřejné služby“ za rok 2009 za aplikaci mo-
delu CAF na Městském úřadě Prostějov a za  
realizaci Místní agendy 21 ve městě a Cenu  
za inovaci ve veřejné správě za rok 2009  
za projekt „Ustanovení koordinátorů kvality  
na odborech Městského úřadu Prostějov“.

TALENT OLOMOUCKÉHO KRAJE, tento prestižní 
certifikát získaly dvě prostějovské školy – Gym-
názium Jiřího Wolkera a Střední odborná škola 
průmyslová a střední odborné učiliště strojíren-
ské Prostějov, Lidická 4, za péči o talentované 
studenty a za podporu nutnou k dosažení jejich 
významných úspěchů. „Na našem gymnáziu 
funguje již několik let systematická péče o talen-
tované studenty, šest desítek žáků má individu-
álně upravený rozvrh tak, aby se mohli věnovat 
rozvoji svého talentu. Jde zejména o sportovně 
nadané jedince, ale úspěchy sklízejí naši žáci  
i na poli přírodních věd. Ocenění Olomouckého 
kraje nás proto velmi těší. Samotné ohodnocení 
však bylo spojeno i s finanční dotací pro školu, 
kterou využijeme pro nákup učebních pomů-
cek,“ shrnul ředitel GJW Michal Šmucr.

NA 30. ROČNÍKU ASUNCION BOWL 2010, ITF 
18 v Paraguayi se Jiří Veselý probojoval do se-
mifinále dvouhry a získal 80 bodů do světového 
žebříčku juniorů do 18 let. Byl to oficiální výjezd 
české juniorské reprezentace. V prvním kole 
měl devátý nasazený Veselý volný los, ve dru-
hém přehrál Roberta Cartera (GBR) 6:0, 6:2, ve 
třetím Švýcara Vullneta Tashiho 6:3, 6:1, ve čtvrt-
finále Duilio Beretta z Peru 6:3, 7:5, v semifinále 
byl jeho soupeřem pátý nasazený Renzo Olivo 
a Veselý prohrál 4:6, 4:6.

ADAM PAVLÁSEK A KLÁRA KOPŘIVOVÁ se 
na Luxembourg Indoor Junior Open 2010, ITF 
18(2) se dostali mezi poslední čtyři ve dvou-
hře, oba si připsali 50 bodů do žebříčku ITF 18.  
Pavlásek v Luxembourgu startoval na volnou  
kartu a pořadatelům se odměnil výborným vý-
konem! V prvním kole Adam přehrál domácí-
ho Mike Vermeera 6:3, 6:4, ve druhém vyřadil 
třetího nasazeného Slim Hamzu z Tunisu 6:2, 6:4, 
ve čtvrtfinále Angličana Lewise Burton 7:5, 6:1 
a v semifinále nestačil na Francouze Gregoi-
rea Barrereho 0:6, 3:6. Klára Kopřivová vyřadila 
v prvním kole Rakušanku Piu Konigovovu 7:6 
(1), 6:3, ve druhém Holanďanku Sabine Van  
der Sarovou 6:1, 3:6, 6:3, ve čtvrtfinále druhou 
nasazenou Rusku Xenii Kirillovou 7:6(4), 6:4, 
v semifinále pak Kláru porazila Francouzka  
Lou Brouleauová 6:4, 6:3.

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ ČÍTANKU, kterou orga-
nizovalo dětské oddělení Městské knihovny  
v Prostějově, vyhrála Patricie Skulníková, stu-
dentka Gymnázia J. Wolkera v Prostějově.

V. LETNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE se bude 
v roce 2011 konat v Olomouci a Prostějově. Na 
letošní olympiádě v Liberci získali mladí sportov-
ci z Olomouckého kraje dvě zlaté, jednu stříbr-
nou a tři bronzové medaile. Náměstek hejtma-
na Radovan Rašťák na závěr her v Liberci 
převzal olympijskou vlajku, která bude příští rok 
vlát v Olomouckém kraji.

PROSTĚJOV STÁRNE, potvrdila to sociodemo-
grafická analýza, kterou si nechala vypracovat 
prostějovská radnice. Vyplývá z ní, že věkový 
průměr obyvatel Prostějova neustále stoupá, 
navíc od začátku devadesátých let minulého 
století obyvatel města rapidně ubývá. Nejvíce 
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obyvatel měl Prostějov v roce 1990, a to 52 061. 
Pak už to každých pět let bylo méně. V roce 
1995 –  49 868, v roce 2000 – 48 705 lidí, v roce 
2005 dokonce na 47 058 občanů a k 1. lednu 
2009 registroval statistický úřad už pouze 45 378 
občanů, žijících v Prostějově. Co o tom řekla 
místostarostka Prostějova Alena Rašková? „De-
mografický vývoj Prostějova kopíruje celospo-
lečenské tendence v České republice. Vysoká 
reprodukce v 70. a 80. letech, podpořená so-
ciálními podporami minulého režimu, byla v 90.  
letech vystřídána zásadní změnou reprodukč-
ního chování. Rodičovství ztratilo prioritní posta-
vení, nové možnosti seberealizace a na druhé 
straně negativní důsledky ekonomických změn 
vedly ke snižování počtu narozených dětí, zvy-
šování průměrného věku rodiček a celkovému 
stárnutí obyvatel,“ konstatovala mistostarostka. 
„K 1. lednu 2009 byl průměrný věk prostějov-
ského obyvatelstva 41,4 roků. Z tohoto pohle-
du jsme třetí nejstarší obcí či městem vůbec  
v Olomouckém kraji.“ 

PIVOT BK PROSTĚJOV ALEŠ CHÁN se stal neju-
žitečnějším hráčem Utkání hvězd Mattoni NBL, 
které se konalo v pardubické ČEZ Aréně. Téměř 
šest a půl tisíce diváků sledovalo atraktivní do-
provodné soutěže i dvě utkání. Duel mladých 
talentů do 23 let ovládli hráči Západu, vyhráli 
62:53. V hlavním utkání porazili čeští hráči tým 
cizinců 88:79. Nejlepším střelcem trojek se stal 
famózní Myles McKay, Američan předvedl fan-
tastickou kanonádu, během šedesáti vteřin 
trefil z pětadvaceti pokusů dvaadvacetkrát! 
Mezi smečaři kraloval Corey Muirhead. A co 
říkal Utkání hvězd Aleš Chán? „Nejlepší All Star 
Game, co jsem kdy viděl a jsem rád, že jsem 
na ní nemusel jen koukat. Neuvěřitelných bylo  
těch šest a půl tisícovek diváků.“ 

JIŘÍ NOVÁK OSLAVIL 22. března pětatřicetiny! 
Během třinácti let na okruhu ATP vyhrál sedm 
turnajů ve dvouhře a 18 ve čtyřhře. Nejlep-
ší sezonu zažil v roce 2002, kdy postoupil do  
semifinále Australian Open, byl pátý na světě  
a zahrál si na Turnaji mistrů.

PATNÁCTILETÁ TEREZA SMITKOVÁ dosáhla  
v Trnavě na ITF U18 Empire Cup 2010, katego-
rie 4, svého dosud zatím největšího meziná-
rodního úspěchu. Letošní halová přebornice 
ČR, svěřenkyně trenéra Vladimíra Volejníka 
vyhrála dvouhru a spolu s Jesikou Malečkovou  
(I. ČLTK) i čtyřhru. V prvním kole Smitková  
porazila Slovenku Natalii Vajdovou 6:2, 6:2, 
ve druhém třetí nasazenou Polku Marcelinu  
Duchoňovou 4:6, 7:6(0), 7:6(4), ve čtvrtfinále  
Slovenku Antonii Markuškovou 6:3, 6:1, v semi-
finále svou deblovou partnerku Malečkovou  
6:3, 6:2 a ve finále další krajanku Kamilu Pavel-
kovou (I. ČLTK) 6:2, 6:0. A jaká byla cesta páru 
Smitková – Malečková k deblovému titulu na 
Empire Cupu 2010? V prvním kole vyřadily slo-
venskou dvojici Hercogová, Řepčiková 6:1, 6:4, 
ve čtvrtfinále rusko-ukrajinský pár Chasovski-
chová, Hnatyšinová 6:2, 6:2, v semifinále Sloven-
ky Kuchařovou a Ostrozlíkovou po boji 4:6, 6:3, 
11:9 a ve finále česko-slovenský pár Dvořáková, 

Markušková 6:1, 7:5. Na stejném turnaji byl Jan 
Hradský ve čtvrtfinále dvouhry a ve finále čtyř-
hry. Spolu s Robertem Böhmem (I. ČLTK) vyřadili 
ve druhém kole Angličany Cambridge a Ire-
landa 6:4, 7:6(6), ve čtvrtfinále Slováky Farkaše  
a Vitteka 7:6(5), 2:6, 10:6, v semifinále Čechy 
Brenka (TK NERIDÉ) a Staňka (I. ČLTK) 6:3, 6:3  
a ve finále podlehli německo-rakouskému  
páru Kern, Schnetter 0:6, 4:6. 

TENISTA TK AGROFERT JIŘÍ VESELÝ na reprezen-
tačním výjezdu do Jižní Ameriky zaznamenal 
svůj dosavadní největší úspěch na okruhu ITF 
do 18 let. V konkurenci nejlepších světových 
hráčů této kategorie se na turnaji A v Brazílii 
probojoval až do finále dvouhry. Trénuje ho 
Jaroslav Machovský a úspěch na 27. ročníku 
turnaje Copa Gerdau 2010 bude znamenat 
pro našeho tenistu velký posun na žebříčku ITF. 
V prvním kole jedenáctý nasazený Veselý po-
razil Brazilce Dischingera 7:6(5), 6:3, ve druhém 
Argentince Mena 6:2, 7:5, ve třetím domácího 
Monteitra 6:2, 4:6, 6:4. Ve čtvrtfinále čekal na  
Veselého Quiroz  z Ekvádoru, Jirka vyhrál 6:3, 
6:0, v semifinále porazil Rodrigueze z Venezuely,  
7:5, 6:4 a až ve finále se musel sklonit před  
Francouzem Mathiasem Bourguem 3:6, 6:7(2).  

TOMÁŠ BERDYCH SE PROBOJOVAL do čtvrtfi-
nále v Indian Wells, navíc po tomto turnaji měl 
prostějovský klub znovu dva hráče v nejlepší 
dvacítce! Radek Štěpánek sice k 22. březnu 
klesl o jedno místo na 18. příčku ATP, Tomáš  
Berdych se ale po postupu do čtvrtfinále v In-
dian Wells posunul o pět míst výše na 20. místo 
ATP. Nejlepší Češkou zůstává Lucie Šafářová, 
které vypadla ze čtvrté desítky a byla na 41. 
místě WTA. Tomáš Berdych předvedl na turnaji 
v Indian Wells vynikající výkon, ve druhém kole 
porazil Francouze Serru 7:5, 4:6, 6:4, ve třetím vý-
borného Španěla Verdasca 6:0, 6:3, ve 4. kole 
Srba Viktora Troického 6:1, 6:3 a pak mu po 
velkém boji zavřel dveře do semifinále Rafael 
Nadal 4:6, 6:7(4).

ONDŘEJ BANK, KTERÉHO PODPORUJE TK PLUS, 
jako první český sjezdař získal na jednom do-
mácím šampionátu čtyři tituly. Nejlepší domá-
cí lyžař podtrhl svoji nadvládu triumfem ve 
slalomu, předtím ve Špindlerově Mlýně vyhrál  
super-G, superkombinaci i obří slalom. Bank 
má dohromady už jedenáct českých titulů. 
V olympijském slalomu ve Vancouveru obsadil  
Ondřej Bank jedenácté místo. Ve Whistleru při-
tom nečekaně útočil na medaili, protože po 
prvním kole byl šestý. To ho pasovalo do role 
adepta na medaili, ale v druhé jízdě hned 
od začátku riskoval, v přechodu do prudší 
části svahu ale ztratil a už rychlost nenabral.  
„S výsledkem jsme hodně spokojený, je to su-
per,“ řekl Bank novinářům. „Olympiáda je jiná, 
je to o hlavě. Chce to zajet dvě super jízdy  
a dneska jsem zajel jednu super a jednu dob-
rou. Jedenáctý místo je super,“ zopakoval. Bank 
zaznamenal pro český mužský slalom druhý 
nejlepší výsledek v historii OH po devátém místě 
Luboše Brchela v roce 1948 ve Svatém Mořici. 
Sám lepších umístění dosáhl jen v kombinaci 

Foto: Kateřina Sonnevendová
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v Turíně (6.) a letos ve Vancouveru, kdy byl  
v superkombinaci sedmý.

DĚTI V NEMOCNICI PROSTĚJOV přivítaly volej-
balovou návštěvu, která jim přinesla nejen po-
vzbuzení, ale i pěkné dárky. Nebylo to poprvé, 
co volejbalistky VK Modřanská přišly za malými 
pacienty dětského oddělení. Milada Spalo-
vá, Solange Soaresová, Gabika Tomašeková  
a Lucia Töröková, mužský doprovod dělali hráč-
kám dva ředitelé volejbalového oddílu – spor-
tovní Peter Goga a provozní Michal Ptáček. Vý-
pravu VK přivítala a celým oddělením provedla 
zástupkyně primáře Hana Řehulková. „Pro naše 
malé pacienty se snažíme dělat maximum. To 
znamená dát jim špičkovou zdravotní péči  
a navíc jejich nemocniční pobyt v rámci mož-
ností co nejvíce zpříjemnit. I taková návštěva 
dětem určitě pomůže k rozveselení,“ zdůraznila 
doktorka Řehulková.

BERDYCH SE ŠTĚPÁNKEM BUDOU v květnu hrát 
Světový pohár družstev v Düsseldorfu. Na tra-
diční akci před grandslamovým Roland Gar-
ros se Češi objeví znovu po roční pauze. Hrát 
se bude od 16. do 22. května a v Německu 
se opět představí tenisté z osmi zemí. Zatímco 
Radek Štěpánek turnaj družstev na antuce  
v Düsseldorfu v posledních letech vynechá-
val, pro Berdycha půjde již o čtvrtou účast bě-
hem posledních pěti let. V roce 2007 dokonce  
s Martinem Dammem a Janem Hájkem postou-
pil do finále, v němž Češi podlehli Argentině. 
Také Štěpánek má na kontě finálovou účast, 
ovšem již z roku 2003. V Düsseldorfu se předsta-
vil i o rok později, od té doby však chyběl.

V CHORVATSKU SE DAŘILO Jaroslavu Pospíši-
lovi, vyhrál dvouhru na turnaji futures. V prvním 
kole vyřadil Chilana Podlipnik-Castilla 6:1, 6:4, 
ve druhém Chorvata Biliče 6:2, 6:1, ve čtvrtfiná-
le na Pospíšila nestačil Ital Viola, rozhodovalo 
se až v tie-breaku 3:6, 6:4, 7:6(4), v semifinále 
přehrál člen TK AGROFERT Chorvata Mektiče 
7:5, 7:6(4) a ve finále Maďara Balasze 2:6, 6:3, 
6:4. Vítězství v Poreči by Pospíšilovi mělo otevřít 
cestu do první pětistovky žebříčku ATP.

KADETKY VK PROSTĚJOV postoupily do ex-
traligy! Napřed si ale vybojovaly titul v 1. lize  
v dvojutkání s vítězem české části VK Benešovská  
1. volejbalová a pak už jim stálo v cestě po-
slední družstvo extraligové sezony 2009/10 – jih-
lavská Vysočina. Doma vyhrála naše děvčata 
oba duely 3:2 a ten třetí rozhodující v Jihlavě 
3:1. „Celá série ukázala, že jsme lepší než Vysoči-
na a do extraligy jdeme zaslouženě. Nezastavil 
nás ani nižší věkový průměr, když celá řada hrá-
ček v kategorii dál zůstává. Tohle družstvo tedy 
má slibnou perspektivu, byť pro úspěšné půso-
bení mezi českou elitou samozřejmě potřebuje 
posílit,“ konstatoval kouč VK Jaroslav Matěj. Ze 
všeho nejvíce ocenil týmový duch kolektivu. 
„Jeho soudržnost se mi opravdu moc líbila. Jestli 
jsme dosáhli největšího úspěchu za dobu mého 
účinkování v Prostějově? Výsledkově ano, ale za 
důležitější považuji vybudování fungujícího sys-
tému práce s volejbalovou mládeží. Něco jsme 

nastolili a stále na tom musíme pracovat pro 
další zlepšování,“ přidal trenér Jaroslav Matěj.

DEBLOVÝ PÁR TŘÍSKA – URBÁNEK vyhrál na 
turnaji Futures v turecké Antalyi soutěž ve čtyř-
hře. Jak kráčeli za titulem? 1. kolo: De Sousa 
(Francie), Marti (Švýc.) 6:3, 7:6(4), čtvrtfinále: 
druhý nasazený pár Auradou (Francie), Bjelica 
(Srbsko) 6:3, 6:4, semifinále: Obry a Prodon (oba 
Francie) 6:0, 6:2. Ve finále porazili belgicko- 
polský pár Govaerts, Kapas 6:4, 6:1.

IVO KADERKA SE STAL POČTVRTÉ PREZIDEN-
TEM ČTS. V polovině února se uskutečnila  
v našem areálu Národního tenisového centra 
Morava a v hotelu Tennis Club Valná hroma-
da Českého tenisového svazu, na které byl už 
počtvrté zvolen prezidentem ČTS Ivo Kaderka. 
Byl to i náš kandidát. „TK Prostějov navrhuje za 
jediného kandidáta na prezidenta ČTS Ing. Ivo 
Kaderku. Ve funkčním období 2007-2010 dosáhl 
pod jeho vedením český tenis v historii České 
republiky nejlepších výsledků,“ stálo mj. v na-
šem návrhu. Ivo Kaderka dostal důvěru od 104 
delegátů z přítomných 120, jeho protikandidát 
Edvard Kožušník obdržel 13 hlasů převážně od 
delegátů z východních Čech, tři delegáti se 
hlasování zdrželi. Mezi delegáty Valné hroma-
dy byli mj. Miroslav Černošek, Petra Píchalo-
vá-Langrová, Michal Ptáček a Jaroslav Balaš 
z našeho tenisového klubu. Jako host byl příto-
men nehrající kapitán českého daviscupového 
týmu Jaroslav Navrátil. Ivo Kaderka stojí v čele 
českého tenisu už od roku 1998 a europoslance 
Edvarda Kožušníka porazil zcela jasně.

V diskusi vystoupil mj. jihomoravský delegát 
Miroslav Černošek, šéf prostějovského tenisu 
a majitel společnosti Česká sportovní. Hovořil 
o spolupráci s ČTS při marketingovém zajiště-
ní týmových soutěží DC a Fed Cupu. Miroslav  
Černošek také reagoval na předvolební  
prohlášení Edvarda Kožušníka.

„Shánět finance do sportu je stále složitější  
a sliby pana europoslance mi připadají napro-
sto nereálné,“ říkal zkušený manažer. „I nadále 
chci spolupracovat s Ivo Kaderkou, dám mu 
svůj hlas.“ Nehrající kapitán Jaroslav Navrátil 
mj. řekl: „Rád bych prezidentovi ČTS Ivo Kader-
kovi poděkoval za vše, co udělal pro český tenis 
a věřím, že toho ještě hodně udělá. Ve funkci 
prezidenta ČTS si nedovedu představit nikoho 
jiného…“ Prezident českého tenisu Ivo Kaderka 
vstupuje do pátého funkčního období. 

VOLEJBALISTKY VK MODŘANSKÁ se postaraly 
o ojedinělý a unikátní český rekord. V osmadva-
ceti zápasech nejvyšší tuzemské soutěže ani 
jednou neprohrály! „Osobně jsem nic takového 
nezažila, Máme tady skvělý tým, který si jde za 
svým cílem,“ konstatovala po základní části ka-
pitánka Milada Spalová. „Jsem rád, že jsme si 
po celou sezonu udrželi koncentraci, družstvo 
je silné, bylo postaveno na Champions League  
a jsme samozřejmě i největšími favority extrali-
gy,“ říkal kouč Miroslav Čada. Prvním soupeřem 
prostějovského týmu v play-off ve čtvrtfinále  
byl osmý celek tabulky TJ Sokol Šternberk. Jaké 
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byly další čtvrtfinálové dvojice? VK Královo Pole Brno – TJ Mittal 
Ostrava, TJ Sokol Frýdek-Místek – VK Slavia Praha, PVK Olymp Pra-
ha –  SK UP Olomouc. Termíny Připomeňme ještě termíny semifi-
nále: 14., 15., 17., 18. a 21. dubna, finále extraligy se bude hrát 24., 
25., 28., 29. dubna a 1. května.

ŠEDESÁTINY OSLAVIL na konci března obchodní ředitel TK PLUS 
Josef Váňa. Podílí se na mnoha akcích agentury TK PLUS, např. 
byl šéfem projektu MS v orientačním běhu, které se konalo  
v hanáckém regionu, stejně jako loni 1. Mistrovství Evropy a zá-
roveň i Světového poháru v parašutistických artistických disciplí-
nách, současně Mistrovství Evropy a Světového poháru ve sku-
pinové akrobacii čtyřčlenných a osmičlenných družstev. Josef 
Váňa se podílí i na atletickém mítinku Zlatá tretra a jeho nejbliž-
ším projektem jsou Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblas-
ti kultury, které budou už počtvrté předány v polovině dubna 
v Moravském divadle v Olomouci. Gratulujeme a přejeme  
hodně zdraví.

OPORA DAVISCUPOVÉHO TÝMU RADEK ŠTĚPÁNEK trpí únavo-
vým syndromem a minimálně na dva měsíce přerušil kariéru. 
„Už na Davis Cupu v Belgii jsem cítil, že to není ono. V Americe 
se mé problémy prohlubovaly, tak jsem podstoupil sérii vyšetření  
a výsledky krevních testů potvrdily únavový syndrom,“ citoval 
mluvčí českého daviscupového týmu Karel Tejkal Radka Štěpán-
ka. Jisté je, že Radek nestihne začátek antukové sezony. Otazník 
visí i nad jeho startem na grandslamovém Roland Garros, které 
začíná v Paříži 23. května. Léčit se chce v Americe. Štěpánek  
se také zastavil v Praze, v motolské nemocnici se podrobil u fy-
zioterapeuta Pavla Koláře kontrolnímu vyšetření. „Mám k němu 
důvěru, proto jsem se rozhodl, aby mě vyšetřil a potvrdil mi výsled-
ky, které jsem měl v Americe, aby byla diagnóza co nejpřesnější.“ 
Přejeme Radkovi brzký návrat na dvorce, český tenis ho moc 
potřebuje.

SHOW HODINA VOLEJBALU, dokonalá promoakce prostějov-
ských volejbalistek se konala na konci března pro žáky RG a ZŠ 
Prostějov. Tentokrát naše volejbalistky zavítaly se svým ukázkovým 
tréninkem do haly RG a ZŠ Prostějov ve Studentské ulici. Role prů-
vodce školní hodinou se ujal sportovní ředitel VK Peter Goga, sám 
bývalý vynikající volejbalista. „Když jsem hrál v Rakousku, tak tam 
se tyto akce konaly pravidelně a nyní se snažíme zavést tuto tradici  
i u nás,“ vysvětlil Goga s tím, že jde o ideální příležitost nalákat 
děti k volejbalu. „Šestadvacátého dubna děláme nábor do na-
šeho klubu, třeba se někomu volejbal zalíbí a přijde.“ Pro početné 
obecenstvo v hledišti byl samozřejmě nejzajímavější souboj dvou 
týmů proti sobě, ve kterém družstvo s Glassovou a Kučerovou jasně 
porazilo celek s Nnamaniovou a Valenteovou. Na této akci se 
podílely i mladé kadetky, které si vybojovaly postup do extraligy!

LUKÁŠ DLOUHÝ VYHRÁL V MIAMI čtyřhru s Indem Leandrem 
Paesem, ve finále porazili bělorusko-indickou dvojici Max Mirnyj 
a Mahéš Bhupathí 6:3 a 7:5. Na třetí pokus se jim podařilo uspět, 
letos už byli spolu ve finále turnajů v Brisbane a Dubaji. Loni Lukáš 
s Indem Paesem získali deblové tituly na Grand Slamech v Paříži  
a v New Yorku na US Open. Vítězové byli třetím nasazeným párem,  
Mirnyj s Bhupathím čtvrtí nasazení. Pro Lukáše Dlouhého je to  
celkově v kariéře osmý titul ve čtyřhře. 

JAN HÁJEK, člen našeho klubu a český daviscupový reprezen-
tant se oženil s bývalou vynikající  tenistkou a v roce 2002 šestnác-
tou hráčkou WTA Danielou Bedáňovou. Dája byla v roce 2000 
oceněna WTA jako Nejlepší nováček roku, k jejím největším úspě-
chům patřila semifinále v Eastbourne 2002 a v Tokiu 2000, v roce 
2001 byla mezi osmi na US Open. Pro svatbu si novomanželský 
pár zvolil originální aprílové datum 1. dubna. „Své ano jsem 
řekl rychle a bez rozmýšlení,“ usmál se šestadvacetiletý hráč. 
Jeho choť si už zvyká na delší jméno Daniela Hájek Bedáňová.  
Společně provozují v Olomouci tenisovou akademii. 

Zleva generálmajor Ondrej Páleník, ředitel Speciálních sil Armády ČR, v pozadí Miloš  
Sklenka, předseda Aeroklubu Falcon Air, Martin Barták, místopředseda vlády a ministr 
obrany, mjr. Karel Řehka, poradce ministra obrany a Josef Váňa, šéf projektu za TK PLUS. 
Mistrovství Evropy parašutismu 2009.
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ČESKÝ FEDCUPOVÝ TÝM bude na konci dubna 
(24. – 25. 4) bojovat v Římě o finále Fed Cupu 
a čeká ho obhájce titulu Itálie! Loni vyhrál tým 
nehrajícího kapitána Corrada Barazzuttiho 
nad Ruskem v semifinále 4:1, ruské tenistky při-
jely do Itálie bez světové jedničky Dinary Safi-
nové, trojky Jeleny Dementěvové i šestky Věry  
Zvonarevové a přišly o šanci vyhrát Fed Cup 
potřetí za sebou a popáté za posledních šest 
let. „Tahle děvčata se zapsala do historie italské-
ho tenisu,“ rozplýval se kapitán Corrado Baraz-
zutti. „Nevyhráli jsme díky forhendům a bekhen-
dům, ale srdcem.“ Ve finále pak Italky přehrály 
Američanky, které loni v brněnské hale Rondo 
odvrátily mečbol v duelu s českým týmem.  
Semifinálový duel Fed Cupu se bude hrát  
poprvé na stadionu Foro Italico, který nese jmé-
no Nicoly Pietrangeliho, hlediště otevřeného 
kurtu má kapacitu 4000 míst. „Jsme rádi, že po 
nekonečných odkladech víme, kde budeme 
hrát, a můžeme vše organizovat. Řím je pro nás 
dobrá zpráva a s antukou jsme počítali,“ řekl 
český kapitán Petr Pála. Proč to připomínal? 
Přesně tak to vypadalo loni před semifinále  
Davisova poháru, kdy si Chorvati vybrali jako 
místo konání Poreč, které mu ITF neschválila,  
dostali lhůtu na nové místo, ale oni trvali na 
svém a i přes výzvu ITF nakonec nic nezmě-
nili. Italové chtěli hrát semifinále Fed Cupu  
v městečku Castellaneta Marina dole na jihu, 
i tentokráte byla ITF proti, ale Italové dvakrát  
trvali na svém. Nakonec přece je museli ustoupit  
a bude se hrát v Římě a za povrch zákonitě 
zvolili antuku. „Čeká nás nesmírně zkušený sou-
peř. Ale nebál bych se toho. Nemáme co ztratit. 
Holky dokázaly, že umějí zahrát proti komukoliv. 
Navíc teď získaly další zkušenosti,“ konstatoval 
Petr Pála. Kde jsou kořeny optimismu českého 

kapitána? Třebaže Lucii Šafářovou nezastihl 
zápas prvního kola s Německem v ideální kon-
dici, hned v následujícím týdnu šokovala Paříž 
postupem do finále turnaje OPEN GDF SUEZ 
s dotací 700 000 dolarů! Co je důležité, právě 
v Paříži vyřadila ve druhém kole Italku France-
scu Schiavoneovou 7:6, 6:2 a v semifinále pak 
dokázala přehrát druhou nasazenou Italku Fla-
vii Pennettaovou, dvanáctou hráčku světa 4:6, 
6:3, 6:4. Ve fedcupovém týmu máme dvojná-
sobné zastoupení, třiadvacetiletá Lucie Šafá-
řová a devatenáctiletá Petra Kvitová určitě od-
vedou kvalitní výkony, pokud kapitán nezmění 
sestavu, tak by k duelu na Foro Italico ještě měly 
odletět čtyřiadvacetiletá Lucie Hradecká a vý-
borná deblistka Květa Peschkeová (1975), která 
poprvé nastoupila ve Fed Cupu v Praze před 
dvanácti lety a právě proti Itálii.

Jaká je dosavadní vzájemná zápasová bilan-
ce? Zatím 3:3, duely v letech 1981 v Tokiu, 1983 
v Curychu a v roce 1993 ve Frankfurtu nad 
Mohanem skončily vítězstvím našeho celku,  
zápasy v Praze (1998), v Lecce (2004) a v Liberci 
(2005) patřily Italkám.

NIKE JUNIOR TOUR, světový seriál pro kategorie 
12 a 14 let je úzce spojen s prostějovským te-
nisem, ten má dlouhodobou smlouvu s firmou 
NIKE, stojí už dvanáct sezón za českým seriálem 
a navíc se už tradičně koná první turnaj v pros-
tějovském areálu. Kde se tedy letos budou hrát 
české turnaje Nike Junior Tour? Nic se nemění, 
vše běží v zaběhnutém systému, dva turnaje 
mladšího a dva staršího žactva, na ně navazuje 
Masters, které se tradičně koná v Prostějově na 
přelomu září a října (28.9. - 1. 10.) a organizuje 
ho TK AGROFERT. Starší žáci a starší žákyně hrají 
první turnaj v Prostějově v termínu 16. – 20. 4., 

Fed Cup s Itálií

Tradiční Nike Junior Tour

Zlatá tretra Ostrava

UniCredit Czech Open

Potvrdí VK Modřanská svou suverenitu?
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druhý pro stejnou kategorii se koná v Plzni 3. - 7. 
9. a organizuje ho místní TK Slavia. Mladší žáci 
a žačky si musí v turnajovém kalendáři, pokud 
chtějí na seriálu NJT uspět, zaškrtnout půlku 
srpna od 18. do 22. 8., hraje se na dvorcích TK 
DEZA Valašské Meziříčí a hned další týden 23. – 
27. 8. v areálu TK Sparta Praha. Jaké jsou počty 
startujících? V hlavní soutěži 48, v kvalifikaci 32 
míst, hlavní však je uspět na českém Masters, 
protože až jeho vítězové mají otevřené dveře 
do světa Nike Junior Tour. Loni mladý český 
tenis reprezentovali v kategorii mladšího žac-
tva Andrea Gabriela Knutsonová a Miroslav  
Chyba (oba TK AGROFERT Prostějov).

BASKETBALOVÉ MISTROVSTVÍ ČR starších mini-
žaček se bude konat v Prostějově ve dnech 
7. – 9. května v hale Sportcentrum. Výbor ČBF 
přidělil pořadatelství na Hanou především pro-
to, že TJ OP Prostějov vloni velice dobře zvládl 
pořádání Národního finále nejmladších mini-
žaček.

ZLATÁ TRETRA OSTRAVA, 49. ročník mezinárod-
ního atletického mítinku nového seriálu World 
Challenge se uskuteční 27. května na atletic-
kém stadionu ve Vítkovicích a opět se na něm 
představí nejlepší sportovec světa Usain Bolt. 
„Když chcete pořádat velký sportovní podnik, 
musíte mít i velké hvězdy. Moc nám na startu 
Bolta v Ostravě záleželo, museli jsme však pře-
konat dvě překážky – tou první byla Diaman-
tová liga, která vehementně tlačila Bolta do 
exkluzivní smlouvy, aby nikde jinde neběhal, 
tou druhou byly finance,“ říká jednatel TK PLUS 
a majitel společnosti Česká sportovní Miroslav 
Černošek. „Bolt je samozřejmě dražší než loni 
a podstatně dražší než předloni, ale pořád 
to byla pro nás velice přijatelná cena. Bolt je 
nejlepším atletem a sportovcem světa a jinak 
to ani být nemohlo. V každém případě odvedl 
jako pokaždé – ve vztahu k Boltovi – dokonalou 
prácí manažer Alfonz Juck.“ Zprávy ze zákulisí 
říkají, že Bolt stojí 300 tisíc dolarů a k tomu tři-
cet tisíc bonus, pokud se mu podaří překonat 
světový rekord na 300 metrů. Jamajský atletic-
ký fenomén Usain Bolt tedy přijede do Ostravy 
už počtvrté, nepoběží však žádnou ze svých 
tradičních tratí, představí se v závodu na 300 
metrů. Tento závod určitě bude velmi zajímavý 
pro celý atletický svět, protože trenér jamajské-
ho fenoménu ho chce v budoucnu vidět bě-
hat i na čtyřsetmetrové trati. Sám Bolt se tohoto 
kroku trochu obává a třístovka v Ostravě bude 
pro jeho přechod na čtvrtku jedním z prvních 
pokusů. „Doufám, že právě proto se bude  
pozornost atletického světa upínat právě do 
Ostravy. Sezona bude však na začátku, takže 
se od něj nedají čekat nějaké špičkové časy 
na tradičních sprinterských tratích, na třístov-
ce by to ale  na rekord mohlo stačit,“ věří Al-
fons Juck. Manažeři mítinku zahájili jednání  
s Boltem už loni na MS v Berlíně, kde jeho cena  
razantně narostla. „Byli jsme ale připraveni 
splnit i jeho vyšší finanční nároky,“ konstatoval 
Miroslav Černošek. „Prostě jsme ho v Ostravě 
chtěli mít.“

Zlatá tretra přivítá i další velké hvězdy světo-
vé atletiky. Dva roky po vytvoření světového 
rekordu se do Ostravy vrací kubánský překáž-
kář Dayron Robles, čerstvý halový mistr světa,  
a posedmé bude na Zlaté tretře výškařka 
Blanka Vlašičová, která také v Dauhá vyhrála 
halový šampionát. Vlašičová by podle orga-
nizátorů měla také atakovat světový rekord,  
o to samé se možná pokusí i Robles. Na Zlatou 
tretru přijede také halový mistr světa Bernard  
Lagat z USA, který se představí v Memoriálu 
Emila Zátopka v běhu na 3000 metrů. Samo-
zřejmostí jsou starty nejlepších českých atletů 
Barbory Špotákové a překážkáře Petra Svo-
body. V předzávodě se představí i oštěpařská 
skupina, kterou připravuje ředitel mítinku Jan 
Železný.

UNICREDIT CZECH OPEN 2010, sedmnáctý 
ročník mezinárodního tenisového turnaje 
mužů kategorie ATP se bude už tradičně hrát 
v druhém týdnu grandslamové Paříže (31. 5. 
– 5. 6.) v Areálu TK Prostějov. Už ani není tře-
ba připomínat, že dokonale zvolený termín 
dává antukovou šanci těm, kteří neuspěli 
na druhém grandslamovém turnaji sezony, 
na Roland Garros. V Prostějově se bude hrát  
o 150 tis. USD+H a počtvrté pod názvem pres-
tižní italské banky. Loni měl turnaj nejlepší 
obsazení v historii. „UniCredit Czech Open 
nadále zůstává vlajkovou lodí naší společnos-
ti. Loni jsme si laťku nastavili hodně vysoko, 
nicméně ani letos nehodláme vyklízet pozice 
a naopak děláme maximum pro to, abychom 
opět do Prostějova přivedli co nejvíce špičko-
vých hráčů z kvalitní světové špičky,“ říká Petra  
Píchalová-Langrová, která bude v roli turnajo-
vé ředitelky už podvanácté! Vítězem dvouhry 
se loni podruhé v historii stal český tenista Jan  
Hájek (TK AGROFERT Prostějov), poprvé získal  
titul hráč, který musel bojovat v kvalifikaci. Čtyř-
hru vyhrála dvojice Johan Brunström – Jean- 
Julien Rojer (Švédsko/Holandské Antily). Loni 
bylo nakonec v hlavním poli patnáct tenistů 
první stovky ATP! „Dotkli jsme se stropu, dál už  
se v této kategorii nedá jít,“ říkal před finále 
dvouhry šéf prostějovského tenisu Miroslav 
Černošek, který spolu s generálním ředite-
lem UniCredit Bank Jiřím Kunertem už dlouhá 
léta střeží střízlivou a promyšlenou turnajovou  
filozofii. 

A doprovodný program? Nabitý centrální dvo-
rec AGROFERT Arény přivítal po skončení se-
mifinálového programu účastníky exhibičních 
čtyřher. V té první se představili Anna Kourniko-
vová s Karlem Nováčkem proti Jirkovi Novákovi 
a Petře Píchalové-Langrové. „Jsme rádi, že jste 
nás přišli v tak hojném počtu a pevně věřím,  
že se budete dobře bavit,“ říkal Jiří Novák  
v průběhu exhibice. Petra Píchalová-Langrová  
hrávala čtyřhru s Kournikovovou na okruhu 
WTA. „Anna byla od začátku velká hvězda, 
média se kolem ní točila, ale ona byla na dvor-
ci vždycky príma holka, se kterou se výborně 
hrálo,“ vzpomínala Petra Píchalová-Langrová 
na dobu, kdy spolu hrávaly. „O její účast na 
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zahájení golfového turnaje a následnou exhi-
bici v Prostějově byl mezi našimi obchodními 
partnery a tenisovou veřejností velký zájem,“ 
říkal loni šéf prostějovského tenisu Dr. Miroslav  
Černošek. Ano, UniCredit Czech Open měl  
v sezoně 2009 ještě jeden velký primát – ješ-
tě nikdy v historii nepřišlo na tenisový turnaj 
v Prostějově tolik diváků! I letos mají prostějovští 
pořadatelé připravený dokonalý doprovod-
ný program… V rámci UniCredit Czech Open 
2010 se bude konat už tradičně golfový turnaj, 
do Slavkova u Brna na greeny Austerlitz Golf  
Clubu přijedou představitelé obchodních 
partnerů, celebrity, vynikající sportovci a zají-
maví hosté.

VOLEJBALISTKY VK MODŘANSKÁ mají po vyni-
kajícím výkonu v Champions League, postupu 
ze skupiny, vítězství v Českém a Česko-Sloven-
ském poháru před sebou ještě obhajobu ex-
traligového titulu. „Pevně věřím, že se nám to 
podaří, výsledky v základní části z nás dělají 
největšího favorita,“ říká kouč Miroslav Čada.  
A basketbalisté BK Prostějov? „Až podle výsled-
ků play off budeme hodnotit sezonu. Máme 
zkušený tým a určitě můžeme myslet hodně 
vysoko,“ konstatoval před závěrečnými a roz-
hodujícími zápasy generální manažer Prostě-
jovských Orlů Ing. Petr Fridrich. 

AKCE JÁGR TEAMU začínají na konci června, 
hvězdy z NHL a zahraničních lig se představí 
v zápasech, které jsou dobrou přípravou pro 
nadcházející sezónu. Mnohé z hokejových 
hvězd se budou k vidění i na dalších dopro-
vodných akcích TK PLUS. Hlavní program 
JÁGR Teamu by se měl uskutečnit v červenci  
a srpnu.

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)

2008 – A. Calleri (Argentina)

2009 – J. Hájek (ČR)

© VIKO, Malé náměstí 14/15, 500 01 Hradec Králové, viko.hk@tiscali.cz; texty: TK PLUS; foto: Jiří Vojzola, Pavel Lebeda, Česká sportovní a archiv.
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Slavná vítězství, nezapomenutelné souboje a stadiony nabité energií. Věnujeme se 
klientům stejně intenzivně, jako se Evropa věnuje své nejmilovanější zábavě. Proto jsme se stali hrdým 
ofi ciálním sponzorem UEFA Champions League. Takže nezapomeňte: zatímco Vy budete podporovat 
svůj tým, my – UniCredit Group se 170 000 zaměstnanci a více než 10 000 pobočkami ve 22 zemích – 
budeme podporovat Vás. Zapojte se do hry na  www.unicredit.eu/champions.
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