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UniCreditCZECH OPEN

„Je velice příjemné a motivující organizovat největší český turnaj. Když se podíváme zpátky, opakovaně jsme 
sváděli souboje s funkcionáři i médii o tom, zda jdeme správnou cestou, mockrát jsme museli obhajovat naši 
turnajovou filozofii. Ukázalo se, že jsme měli pravdu, šli jsme nahoru postupně, podle svých možností. Nakonec 
některé megalomanské tenisové projekty, které neodpovídaly následné síle české ekonomiky, zákonitě pro-
padly. Měli jsme navíc ohromné štěstí v dokonalém partnerství Živnostenské banky a později UniCredit Bank, 
v rozvaze a vizionářské velkorysosti Jirky Kunerta. Díky vytrvalosti, cílevědomosti a určitě i trpělivosti Živnostenské 
banky má tento turnaj ve světě svůj zvuk a hráči se k nám rádi vracejí. Mnohokrát jsem navíc zdůrazňoval,  
že pro turnaj této úrovně je důležitá především účast české špičky a vzhledem k našemu postavení v českém 
tenise tedy prostějovských hráčů.“ 

Miroslav Černošek
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UniCreditCZECH OPEN

   Nejlepší umístění na žebříčku ATP: No. 1 (4. 12. 2000)      Gustavo Kuerten (Brazílie)

   No. 1 (8. 12. 2003)      Juan Carlos Ferrero (Španělsko)

   No. 2 (2. 2. 1998)      Petr Korda (ČR)

   No. 2 (12. 6. 2000)      Magnus Norman (Švédsko)

   No. 3 (3. 5. 2004)      Guillermo Coria (Argentina)

   No. 3 (1. 5. 2006)      Ivan Ljubičič (Chorvatsko)

   No. 4 (25. 2. 2008)      David Ferrer (Španělsko)

   No. 5 (21. 10. 2002)      Jiří Novák (ČR)

   No. 5 (25. 4. 2005)      Gaston Gaudio (Argentina)

   No. 6 (14. 9. 1998)      Karol Kučera (SVK)

   No. 6 (18. 10. 2010)      Tomáš Berdych (ČR)

   No. 7 (30. 4. 1990)      Emilio Sanchez (Španělsko)

   No. 8 (18. 11. 1991)      Karel Nováček (ČR)

   No. 8 (10. 7. 2006)      Radek Štěpánek (ČR)

   No. 9 (8. 4. 1991)      Andrej Česnokov (Rusko)

   No. 9 (11. 9. 1995)      Mark Rosett (Švýcarsko)

   No. 9 (13. 9. 2004)      Nicolas Massu (Chile)

   No. 9 (15. 8. 2005)      Mariano Puerta (Argentina)

  No. 10 (29. 7. 1991)      Magnus Gustafsson (Švédsko)

   No. 10 (8. 6. 1998)      Felix Mantilla (Španělsko)

Na prostějovských challengerech 
se představilo dvacet hráčů 

světové desítky ATP



4



5

ZLATÁ 
TRETRA

Slavné atletické Zlaté tretře Ostrava bude letos padesát a nejslavnější atlet současnosti Usain Bolt na ní nebude 
chybět! „Moc rád se vracím do Ostravy. Na Zlaté tretře je vždycky příjemná atmosféra a místní diváci patří k nejlep-
ším na světě. Mítink má obrovskou energii a to mi pomáhá běžet rychle. V roce 2011 se představím na Zlaté tretře 
popáté. Už mám ve sbírce čtyři trofeje za předchozí vítězství a moc rád bych 31. května získal pátou. Při předcho-
zích startech jsem v Ostravě závodil na 100 m, dvakrát na dvoustovce a také na 300 m. Trať pro letošní ročník ještě 
vybranou nemám. S blížícím se termínem mítinku to můj trenér rozhodne,“ prohlásil Usain Bolt poté, co byl potvrzen 
jeho start na 50. ročníku Zlaté tretry Ostrava.  Olympijský vítěz, mistr světa a světový rekordman Usain Bolt přicestu-
je do Ostravy už popáté od roku 2006. Jeho start je o to cennější, že do MS v Koreji plánuje během letní sezony jen 
šest až sedm startů. 

„Bolt je fenoménem atletiky posledních pěti let. Je tím, kdo udává směr nejen v atletice, ale ve světovém sportu,“ 
říká Miroslav Černošek, jehož společnost Česká sportovní od roku 2001 zastřešuje tento prestižní atletický mítink.  
Po Usainu Boltovi bude druhou největší zahraniční hvězdou světový rekordman na 800 m a vloni nejlepší světový 
atlet IAAF Keňan David Rudisha. 50. ročníku Zlaté tretra Ostrava se také zúčastní velké osobnosti ze světa atletické 
diplomacie a hvězdy minulých ročníků, stejně jako domácí atletické legendy.
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Před čtyřmi lety jsem neměl moc lehké spaní. Byl jsem už nějaký čas 
ve Správní radě basketbalového týmu, a když v naší firmě padlo roz-
hodnutí, že bychom měli navázat na tradice prostějovského ženské-
ho volejbalu, dostal jsem tento projekt na starost. Kdo zná TK PLUS, 
dobře ví, že vše má u nás od začátku ty nejvyšší ambice, musí se zařa-
dit mezi nejlepší, překročit svým významem hranice regionu a pokud 
je to možné i České republiky. Pamatuji si, jak jsem před čtyřmi lety  
říkal, že naším volejbalovým přáním bude hrát horní polovinu tabulky 
a pokud by se nám podařilo dokonale složit tým – chtěli jsme se po-
kusit bojovat i o příčky nejvyšší. Když jsme rozjížděli basketbalový pro-
jekt, hodně nám záleželo, aby ho přijala veřejnost nejen v Prostějo-
vě, ale i v celém regionu. Prostějovští Orli měli jedny z největších ná-
vštěv v Mattoni NBL a doufali jsme, že stejně vstřícně přijmou sportovní  
fanoušci i naše volejbalistky. V tom jsme se nezklamali.

Věděli jsme, že musíme jít postupně, krok po kroku. Dát volejbalové-
mu klubu určitý řád, zajistit jeho fungování a patřičné zázemí, včetně 
kvalitní mládežnické základny. Náš zájem se netýkal jen extraligového 
družstva, začali jsme se také věnovat mládeži, spolupracovat s pro-
stějovskými školami. Naším přáním bylo, aby holky, které chtějí hrát  
volejbal, měly před sebou vidinu šance nastupovat v kvalitním týmu 
a nemusely odcházet do Přerova, Olomouce či Brna, ale hrát doma. 

Do první sezóny jsme vstupovali s pokorou, když jsme však zjistili reál-
né rozložení sil v extralize, nabyli jsme dojmu, že by náš tým mohl bo-
jovat o nejvyšší mety. Potvrdilo se nám to v polovině soutěže, kdy jsme 
jasně vedli extraligovou tabulku. Pak jsme vyhráli Český pohár a to 
nás zcela logicky opravňovalo 
k vnitřnímu sebevědomí a op-
timismu, že bychom měli patřit 
i k největším favoritům na mis-
trovský titul. Až do konce břez-
na jsme procházeli růžovou  
volejbalovou zahradou, z níž 
nás vyhnal semifinálový vý-
buch v play-off s Olomoucí  
a družstvo se již nedalo dohro-
mady ani v sérii o bronz pro-
ti Brnu. Přitom řada volejbalo-
vých odborníků byla přesvěd-
čena, že by volejbalový svaz 
už dopředu měl objednat ryt-
ce, aby připsal jméno nové-
ho mistra ČR VK Prostějov na  
pohár…  

Přemohla nás však marnost, 
poznali jsme, jak může být vrcholový sport až záludně nespravedlivý. 
Co nám však přinesla první extraligová sezóna? V první řadě jsme se 
přesvědčili, že lidé mají v Prostějově volejbal rádi, o čemž svědčily na 
české poměry výborné divácké návštěvy při našich domácích zápa-
sech. Vynikající byli také nejvěrnější příznivci z řad Fanklubu, kteří vy-
tvořili správné fanouškovské jádro a úžasně podporovali náš tým celý 
rok i na venkovních utkáních. Po sezóně jsme si řekli, kde jsme uděla-
li chyby, i když je třeba ocenit, že jsme jako nováčci v nejvyšší soutěži 
sehráli docela dobrou partii a jen psychická nezkušenost nám nedo-
volila sáhnout vedle Českého poháru i na titul mistra České republiky.

V další sezoně jsme měli štěstí. Vybrali jsme dobrého kouče, ten si  
přivedl realizační tým a kvalitní hráčky. Prostějovské volejbalistky le-
tos získaly počtvrté Český pohár a potřetí za sebou Česko-Slovenský  
pohár, vyhrály Středoevropskou ligu. Na domácí volejbalové scé-
ně kralují více než přesvědčivě. Potřetí hrály v prestižní Champions  
League – získat v nabité skupině devět bodů, obsadit třetí pozici  
a postoupit do vyřazovacích bojů, je zatím největším úspěchem  
v historii prostějovského i českého ženského volejbalu. 

Proč jsem připomínal první sezonu před čtyřmi roky? Uměli jsme se  
poučit z chyb, které jsme udělali v začátcích prostějovského basket-
balu. Svět je ale o chybách. Když si je nepřiznáte, uděláte další, říká 
staré čínské přísloví. A tak se snažíme – nedělat je. 

Teď už spím dobře, volejbalistky nám všem dělají radost.

Mgr. Petr Chytil, 
jednatel TK PLUS  

a předseda Správní rady VK Postějov

JIŘÍ ZEMAN

BK PROSTĚJOV

DAVIS CUP

CO PŘIPRAVUJEME

8

58

32

78

22 SPORTOVEC MĚSTA PROSTĚJOV

26

70

42

46

FED CUP

IV. ČTVRTLETÍ

CENY ZA KULTURU

VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV

SPORTOVEC OK 2010

PROSTĚJOVSKÝ FOTBAL

HISTORIE

SPORTOVEC JMK 2010

18

40

64

36

ČESKO VS. SLOVENSKO

BERDYCH A VOLEJBALISTKY

VESELÝ A KVITOVÁ

UZ POPÁTÉ

POHÁROVÉ KRÁLOVSTVÍ

HEJTMAN OCENIL I JÁGRA

DŮLEŽITÝ ZAČÁTEK

JEDEN JEDINÝ TENISOVÝ DEN

PRVNÍ EXTRALIGOVÝ TITUL

ABRAHAM UDRŽEL TRŮN

SMUTNÝ ČESKÝ POHÁR

NEČEKANÁ PORÁŽKA

FED CUP, CZECH OPEN, ZLATÁ TRETRA ...

7



Pardubická juniorka 1955. Zleva: Antonín Doseděl, Jiří Zeman, Jozef Golonka a Jiří Sprušil.
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Čtrnáctého srpna 1955 vyhrál Jiří Zeman Pardubickou juniorku. Bylo pěkně, ale foukal vítr a na dvorcích Pod  
zámkem zvedal antuku. Finále začínalo v jedenáct. V hotelu Zlatá štika už zůstalo jen pár tenistů. Snídal s Tondou  
Dosedělem a pak ho porazil 6:4, 7:5. Byli velcí kamarádi, vyrůstali v jedné ulici, Tonda však v té době už třetí rok  
hledal tenisové štěstí v Praze. 

Odpoledne pak ještě Zeman nastoupil ve finále čtyřhry, hrál s Pochabou ze Žiliny a prohráli s dvojicí Brož, Lambert. 
Jirka už nemohl, sotva chodil, za týden shodil v Pardubicích pět kilo. „Měl jsem sedmačtyřicet kilo i s postelí,“ říkával. 
Pak v Pardubicích sedl do vlaku, v Olomouci přestoupil a pozdě v noci přijel do Prostějova.

Už v jeho době titul z Pardubické juniorky začal otevírat dveře do tenisového světa a mnozí z těch, kteří turnaj na  
dvorcích Pod zámkem vyhráli, drželi pak nad hlavou poháry z grandslamových turnajů. Rok před Zemanovým  
vítězstvím vyhrál Wimbledon Jaroslav Drobný, to se psal rok 1954. „Vyhrát Pardubice bylo pro nás něco neobvyk-
lého.“ Tak vzpomínal na slavný turnaj wimbledonský šampion. Drobný v Pardubicích zvítězil v roce 1937, bylo mu 
tehdy patnáct. 

Jiří Zeman šel ale jinou cestou. Doma na něj čekali žena Jana a syn Jiří, ten měl v době jeho pardubického vítěz-
ství dva měsíce, narodil se v červnu. A když mohl Jiří Zeman také odejít za možnou tenisovou slávou do Prahy, řekl 
mu táta hodně nahlas, že by ho hanba fackovala. Pro něj měla větší cenu maturita na stavební průmyslovce než  
synovo vítězství v Pardubicích.

Čtrnáctý srpen 1955 byl pro Jiřího Zemana největším tenisovým dnem v jeho životě. Po dalším už ani netoužil, moc 
dobře věděl, že tenisový Pán Bůh mu tenisové štěstí nadělil jen jednou.

„Bylo to spravedlivé, nic většího jsem vyhrát nemohl, neměl jsem na to hru a ani mi to nevadilo,“ říkává, když se vrací 

zpátky ke své pardubické juniorské radosti. „Už ten titul byl navíc, měl jsem tehdy hodně velké štěstí.“

JIŘÍ
ZEMAN
Jeden jediný tenisový den
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Tatínek Jiřího Zemana dělal v prostějovském 
fotbalovém klubu pokladníka. Jirka se narodil 
v Karviné, otec pocházel z Prostějova a v os-
matřicátém se vrátil na Hanou. Většinu volné-
ho času trávil Jirka na stadiónu – hrával fotbal, 
v zimě hokej, součástí stadiónu byly i tenisové 
dvorce. Nejprve tam chodil jako sběrač, poz-
ději obsluhoval tabuli se skóre. „Samozřejmě, 
zkoušel jsem to i s raketou, ale s opravdovým 
hraním jsem začal až někdy ve třinácti letech. 
V létě jsem hrál tenis, v zimě, na stejném místě 
hokej. Jen jsme vyndali oplocení, kůly, instalovali 
mantinely a vlastnoručně nakropili led. Měl jsem 
však dlouho zdravotní problémy, pak se to ale 
naštěstí zlepšilo,“ říká Jiří Zeman. „Byl jsem stříz-
lík, do třinácti let mě trápilo těžké astma a dá 
se říct, že jsem byl po všech stránkách absolut-
ně neperspektivním hráčem. Pak mě však ně-

jaká léčitelka z těch 
mých nemocí dosta-
la, astma se až sko-
ro zázračně ztratilo.  
Začal jsem navíc 
ještě hrát fotbal za 
žáky a dorost SK Pro-
stějov. Pořád jsme 
však byli na teni-
se, když nás vyhna-
li z kurtu, tak jsme 
šli vedle skákat do 
dálky nebo do výš-
ky, pořád jsme děla-
li nějaký sport, v ně-
čem jsme soutěžili. 
Přiznám se, kdybych 
hrál dál, asi bych  
nějaké velké fot-
balové či hokejové  

zápasy nevydržel, neměl jsem na to fyzičku  
a tak jsem začal chodit jen na kurty.“

A soupeř Jirky Zemana ve finále Pardubické 
juniorky? Antonín Doseděl začal v Prostějo-
vě jako sběrač na dvorcích ve Sportovní ulici,  
Jirka Zeman byl jeho spolužákem, byl o dva 
měsíce starší, to ještě nevěděl, že pak spolu  
sehrají určitě nejdůležitější zápas kariéry. „Často 

s námi hrával Jirkův tatínek, pan Zeman byl vel-
ký sportovec. Vždycky jsem si toho moc považo-
val, když si na mě udělal čas. Jajich rodina mě 
brávala i na hory, prostě měli ke mně nádherný 
vztah a nedá se na to zapomenout. Hokej, fot-
bal, všechno jsme museli vyzkoušet. I když jsme 
v žácích hrávali přátelské zápasy s Přerovem  
a Olomoucí a vyhrávali jsme, první zlom na-
stal v patnácti, když jsme se oba s Jirkou kvali-
fikovali na juniorku do Pardubic. To se psal rok  

1952 a jako neznámý jsem postoupil až do semi-
finále. Prohrál jsem s Jehličkou z Motorletu, ten 
byl o rok starší. Třetí místo v Pardubicích, to už 
byl tehdy velký úspěch,“ vzpomínal na tu dobu 
Antonín Doseděl.

„Spolu s Tondou jsme hrávali od deseti let pořád 
spolu, někdy byl s námi ještě Spielman, Handl, 
ale to byl spíš fotbalista. S Tondou jsme odehrá-
li tak padesát tréninkových i turnajových zápa-
sů za rok a pořád jsme si říkali, dostat se tak jed-
nou do finále Pardubic, to by bylo něco! A splni-
lo se nám to. Tonda měl ale vždycky větší ambi-
ce, chtěl víc. Já neměl pořádný servis, hrál jsem 
spíše technický tenis, ale když na mě přišel bom-
barďák, byl se mnou brzy konec, rozsekal mě,“ 
říká Jiří Zeman. Jako žák vyhrával okresní pře-
bory, krajské tehdy nebyly, na těch nastupo-
val až jako dorostenec. V letech 1953-1955 se 
stává krajským přeborníkem. „V té době už byl 
můj velký soupeř Tonda Doseděl v Praze na Motor-
letu a tak jsem v Prostějově neměl moc konku-
rentů. Když Tonda odešel do Prahy, tak už jsme 
spolu tak často nehráli. Jednu dobu to vypada-
lo, že by se snad mohl dostat do Galeáku a tak  
v Praze vyfasoval dunlopy a přijel do Prostějo-
va. Hrát s takovými balony, to byl pro mě svátek. 
U nás se hrálo jen s optimity a ty byly ještě tak 
ošoupané, že jsme je ocelovým kartáčem drhli, 
aby měly alespoň nějaký chlup. Tonda nastou-
pil na kurt s dunlopama, s nimi se mi hrály tak 
dobře kraťasy, že jsem ho tehdy zmydlil, že mi ho 
až bylo líto.“

Jel do Pardubic, měl jedinou raketu, naštěstí se 
hrávalo s originálními výplety, s těmi z ovčích 
střívek, klasické babolatky. A ty vydržely! „Druhá 
raketa byla naprasklá, bál jsem se, abych pro 
ni nemusel sáhnout, navíc byla hodně měkce 
vypletená. V batohu jsem sice měl šití, ale bylo 
dobře, že jsem ho nepotřeboval. Já měl rád  
tvrdě vypletenou raketu, na ten můj tenis to bylo 
lepší.“

Když Jiří Zeman vyhrál Pardubickou juniorku, 
napsaly noviny, že mladý prostějovský tenis-
ta překvapivě porazil pražského Doseděla  
a přitom oba byli z Hané. „Bydleli jsme skoro na 

jedné ulici,“ vzpomínal Jirka Zeman. „Ze třiatři-
ceti vzájemných zápasů s Tondou Dosedělem 
jsem vyhrál jen dvakrát. Ta výhra v Pardubicích 
byla nejdůležitější. Hrál jsem celý turnaj dobře, 
prohrál jsem jediný set s domácím Jardou Bro-
žem. Na juniorku tehdy chodilo hodně divá-
ků a všichni samozřejmě chtěli, aby postoupil  
Pardubičák. Pak jsem přehrál Duška a v semi-
finále Jirku Sprušila. Byl to svěřenec trenéra Par-
my z Ostravy, vysoký kluk, skoro sto devadesát, 

„Titul z Pardubic měl u nás velký zvuk, ale věděl jsem, 
že je to jen začátek.“

Ivan Lendl, vítěz v roce 1976

Zleva Milan Mariňák, vzadu Olda Trunečka, Fran-
tišek Šášek, Zbyněk Navara, Antonín Pěnička,  
Slávka Toulová, Jiří Zeman, Stanislav Bábek,  
Zdeněk Horník a Běluš Krapka
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na tu dobu to byl velký bombarďák. A ve finále 
jsem porazil Tondu Doseděla, který předtím vy-
řadil Jožu Golonku. Pardubice to byl vrchol do-
rosteneckého tenisu, absolutní špička, ven se 
nejezdilo, kdo chtěl něco vyhrát, ten tam musel. 
Tehdy se hrál okresní, krajský přebor a pak byly  
Pardubice. Nic jiného nebylo. Když jsem to vy-
hrál, tak se ale opravdu nikam nejelo, ale rok  
po mě to vypadalo, že by se mohlo jet do  
Wimbledonu. Nejel jsem možná i proto, že s mým 
vítězstvím nikdo nepočítal, nejel však ani rok po 
mě vítěz Jozef Golonka, který už reprezento-
val v juniorském hokeji. Prvním juniorem, který 
se ve Wimbledonu představil, byl až v roce 1957 
olomoucký tenista Jarda Jelínek,“ říká Zeman. 

Už před vítězstvím v Pardubicích si Zeman udě-
lal velké jméno na turnaji na pražské Štvanici. 
Bylo mu sedmnáct, prohrával s tehdy nejlep-
ším Slovákem Kmeczem z Košic 1:6, 2:5, 15:40  
a vyhrál. Dostal se až do semifinále, kde pro-
hrál s Meruňkou 6:8, 7:9. Myslel si tehdy, že by 
mohl Pardubickou juniorku vyhrát? „V žádném 
případě, kdepak! Tonda Doseděl byl vyložený 
favorit, byl v té době už tři roky v Praze, trénoval  
s Nečasem, Širokým a s dalšími Pražáky. Na tu 
dobu to byly výborné podmínky, byl zaměstna-
ný jako saldokontista, na tenis měl čas. Když 
jsme pak finále dohráli a Jana poslouchala ve-
čer v rádiu zprávy, tehdy se výsledky z Pardu-
bic v rozhlase říkaly, tak hlásili, že došlo k velké-
mu překvapení, když prostějovský Zeman pora-
zil pražského Doseděla a my jsme v Prostějově 
bydleli tři sta metrů od sebe. To už se žena Jana 
objímala s otcem, oba z toho měli obrovskou  
radost. Táta se byl v Pardubicích podívat, ale na 
finále nejel, neměl na to nervy.“

Na finále byly narvané tribuny, přes týden nic 
moc, ale na finále tam bylo opravdu hodně 
lidí. „Přes týden se dívali většinou jen rodiče, pár 
zvědavců, ale na finále byly obě tribuny plné, 
těžko se tam hledalo místo. Pardubice prostě 
tehdy měly velký zvuk. Lidi mě tehdy fandili, já 
byl neznámý kluk z Prostějova a Doseděl, to už 
byl pro ně pražské eso, diváci byli na mé stra-
ně. Nikdo nevěděl, že jsme kamarádi, že jsme  

spolu vyrůstali. Už tři roky předtím hrál Tonda  
v Pardubicích a tehdy si ho tam všimnul Tonda 
Pavel, to byl hledač talentů, chtěl i mě, ale táta 
řekl dost, budeš sedět na zadku, někam můžeš 
jít až uděláš stavební průmyslovku. Já tam nešel,  
Tonda ano, ale když pak se mnou prohrál, tak 
se tak naštval, že se vrátil zpátky domů do Pros-
tějova. Ale říkám to pořád, nikdy jsem na nějaký 
velký tenis neměl, byla to tehdy souhra náhod. 
Navíc jsem měl v pětapadesátém velice dob-
ré vylosování, Golonka měl podle všeho hrát  
s Tondou finále, ale oni šli na sebe v semifinále  
a na mě pak zbyl Tonda ve finále. Já byl druhý 
nasazený a měl jsem prostě štěstí, nevím, jestli 
bych s tím Golonkou vyhrál. Tonda Doseděl byl 
v tom roce mistrem republiky dorostu v hokeji, 
porazili ve finále Slovan Bratislava i s Golonkou.“

Jak se vedlo soupeři Jirky Zemana? Antonín  
Doseděl v roce 1952 jako neznámý postoupil 
v Pardubicích až do semifinále, prohrál s Jeh-
ličkou z Motorletu, ten byl o rok starší. Třetí místo  
v Pardubicích, to už byl tehdy velký úspěch. 
Antonína Doseděla hned začali lákat do Pra-
hy, přemlouvali ho pánové Týra, Rössler, Buriá-
nek. Měl slíbeno, že bude pokračovat ve studiu 
na průmyslovce, už měl rok za sebou. Ve třia-
padesátém Antonín Doseděl odchází z Prostě-
jova. „Navíc v té době musel tatínek na vojnu, 
byli jsme doma tři kluci, a když šel někdo z domu, 
tak se rodině ulevilo.“ I proto kývnul na nabídku 
z ČLTK. Bydlel u Jehličků, s jejichž synem ve dva-
apadesátém prohrál v Pardubicích. „Přiznám 
se, že mi v té době šlo o to, abych tenis hrál co 
nejlépe. Byl jsem dva tři roky nejlepším doros-
tencem, ale protože se nikam nejezdilo, tak to  
nebylo k ničemu. Léta 1952-1955 tenisu nepřála.  

Co mi bylo platné, že jsem byl reprezentantem, 
že jsem bral kalorné, když se kromě několika  
turnajů stejně nic nehrálo? V prvním družstvu 
ČLTK byl tehdy Krajčík, Smolinský, Kalous, Brabe-
nec a dr. Lendl, v ženách Gazdíková a Elgrová. 
Je pravdou, že jsem měl ideální tréninkové pod-
mínky, v zimě jsem hrával v hale na Klamovce, 
dostával rakety a na tu dobu i dost míčů. Nemo-
hl jsem si stěžovat na nedostatek sparingpartnerů. 

„Pro mě byla Pardubická juniorka vždycky něčím 
zvláštním, prostě byl to jiný turnaj, než ty ostatní. 
Vzhlíželi jsme k ní s úctou a dobře jsme věděli, že 
všichni, kdo tam vyhráli, patřili mezi uznávané tenis-
ty. Proto byly Pardubice pro nás mnohem víc. Od 
táty jsem navíc v té době mockrát slyšel, že když 
chci vyhrávat venku, měl bych napřed své kvality 
dokázat doma.“  

Petr Korda, vítěz v roce 1984

V roce 2008 při tradičním 
Večeru mistrů a medailistů 
dostal Jiří Zeman Cenu za 
celoživotní přínos prostějov-
skému tenisu. „Jirka Zeman 
získal pro Prostějov první  
velký titul, vyhrát v té době 
Pardubickou juniorku byl 
fantastický úspěch. Vážím 
si ho i za to, co pak udě-
lal a dělá pro náš klub, byl 
vždycky velkým prostějov-
ským patriotem. Je to pro 
nás pro všechny velký ka-
marád a přeji si, aby s námi 
vydržel co nejdéle,“ řekl na 
oslavencovu adresu Miroslav 
Černošek. „Něco takového 
jsem vůbec nečekal, a kdy-
by ano, tak jsem přišel ve 
svátečním. To, že se všichni 
postavili a tleskali, to mi vy-
razilo dech. Na prostějov-
ské kurty chodím do svých 
šesti let a věřím, že budu 
chodit ještě hodně dlouho,“ 
říkal dojatý Jirka Zeman. 

Jiří Zeman na Nokia Cupu (1994).

11



Hrával se mnou často Jano Krajčík nebo Láďa 
Kalous. Zdálo se mi, že se zlepšuji a třeba Pavel 
Korda, daviscupový reprezentant, se mnou ni-
kdy nevyhrál.“ V Pardubicích v roce 1954 však 
Doseděl podlehl Kučerovi, kterého v trénin-
ku snadno porážel. O rok později, v roce 1955  

prohrává v Chrudimi v semifinále s Tomandlem 
a ve finále Pardubické juniorky se svým kra-
janem. „Tyhle dvě porážky mě tak rozladily, že 
jsem si jako kluk kladl otázku – co tam v té Pra-
ze vlastně děláš? Pomáhá ti to, když tě porazí 
kluk, se kterým jsi vyrůstal v klubu a který zůstal  
v Prostějově? Vrátil jsem se zpátky a určitě to 
byla má největší životní tenisová chyba. Neří-
kám, že bych hrál Davisův pohár, ale měl jsem 

všechny podmínky k dalšímu růstu. Jen jsem 
měl mít v té době větší trpělivost. Neměl jsem 
však tehdy kolem sebe nikoho, kdo by mi pora-
dil. Kdyby někdo přišel a řekl, člověče, neblázni, 
ze dvou porážek nemůžeš dělat takové závěry, 

nic se nestalo, ale takový člověk prostě nebyl,“ 
říkal před časem Antonín Doseděl. Vrátil se do 
Prostějova, bylo mu osmnáct, nastoupil zpát-
ky na průmyslovku. Hrával však víc tenis, ho-
kej, než se učil a musel ze školy odejít. Hokejoví 
funkcionáři klubu Moravia Mariánské údolí mu 
chtěli vyřídit odklad vojny, to se ale nepodařilo 
a Antonín Doseděl skončil v Jihlavě u normál-
ního útvaru. Dukla tam ještě tehdy nebyla, pak 
přešel do Kolína, ale ani tam nebyla žádná 

sportovní rota. Nakonec se dostal do Písku, tam 
hrál hokej i tenis. „K hokeji jsem měl v té době 
mnohem blíž, přece jen z něj koukaly nějaké  
peníze.“ Když ho viděli funkcionáři Litoměřic, 
vojančil druhý rok v litoměřickém hokejovém 
drezu. Po vojně si dodělal průmyslovku a velkého 

tenisového úspěchu se už nedočkal. Až mezi 
veterány patří zcela jasně mezi nejlepší v re-
publice a prosadil se i ve světovém veterán-
ském žebříčku. „Beru to jako zmařenou nadě-
ji, neměl jsem z Prahy odcházet. Co mi dal te-
nis pro život? Obrovskou trpělivost, houževnatost  
a hlavně mě naučil pokoře. Vždycky, když jsem 
si začal myslet, že jsem moc dobrý, tak mi dal 
tenis pořádně za vyučenou a sundal mě zase 

dolů. Naučil mě skromnosti, uvědomil jsem si, 
že bez velké práce se v něm nedá dosáhnout 
prakticky nic.“ Antonín Doseděl pak stejně dlou-
há léta patřil jasně mezi nejlepší hráče klubu  
a odvedl i velký kus trenérské práce.

V době Dosedělova návratu do Prostějova, 
přišel do klubu Mirek Černošek. „Když jsem ve 
svých devíti letech přišel v Prostějově do teniso-
vého klubu, tak se o jedenáct let starší Tonda 
Doseděl vracel z pražského ČLTK zpátky do Pro-
stějova. Byl pro mě vždycky představitelem vel-
kého tenisového talentu a velkého prostějov-
ského patriota, který společně s Frantou Šáš-
kem, Jirkou Zemanem, Frantou Mašláněm a se 
svým bratrem Mildou sehráli spousty krásných  

 „Vyhrát Pardubice bylo pro nás něco neobvyklého.“ 
Jaroslav Drobný, vítěz v roce 1937

„Komu se to podařilo vyhrát v Pardubicích, ten měl 
v té době skoro jisté, že se dostane do reprezentace. 
Kdo to pak ale flákal, tak ten ne.“  

Jiří Hřebec, vítěz v roce 1968

„Všichni jsme tenkrát Pardubice viděli jako sym-
bol úspěšnosti, kdo tam vyhrál, ten jakoby pak měl 
všechno nějak snazší. Alespoň tak to tehdy našima 
očima vypadalo, ale žádná z nás si neuvědomo-
vala, že je to teprve začátek a to nejsložitější je před 
námi.“  

Hana Mandlíková, vítězka v roce 1977

Hráči Dukly Praha, daviscupoví reprezentanti  
Pavel Benda a Milan Široký se v prvoligovém 
střetnutí (Prostějov, 1957) střetli s dvojicí Železáren  
Prostějov, Vladimír Toul - Jiří Zeman (vpravo).

1962. Po třísetové bitvě porazil v kvalifikačním střet-
nutí o postup do 1. ligy Železárny Prostějov - Dyna-
mo Praha, Jiří Zeman (vlevo) Jana Píseckého st.

12



vítězných zápasů v prostějovském tenisovém 
drezu,“ říká o Dosedělovi Mirek Černošek.

I Zemana lákali do tenisové Prahy, ale nakonec 
do ní nešel. „Poprvé jsem dostal nabídku, když 
mi bylo patnáct, ale táta mi to kategoricky za-
kázal. Říkal, že napřed musím chodit do školy  
a až budu mít osmnáct, pak ať si dělám, co chci. 
Já ale na Prahu nebyl typ a navíc jsem neměl  
pocit, že bych snad měl o něco přijít.“ Jít tehdy 
do pražského Motorletu byla určitě velká teni-
sová prestiž. „Ten mančaft byl stejně dominantní 
jako Prostějov v nejslavnějších letech, kdy jsme 
jasně kralovali extralize. Přetahoval mě tam teh-
dy Tonda Pavel, ten měl s Valdou Rampasem 
talenty na starosti. Valda se staral o mládež na 
svazové úrovni a Pavel v Motorletu.“

Jiří Zeman se zapsal do historie Pardubické  
juniorky i tím, že byl mezi vítězi jako jediný že-
natý a už měl syna Jiřího. Tomu tehdy byly dva 
měsíce... Proč to nešlo dál? „Nikdy jsem nepat-
řil k hráčům, kteří oplývali vynikající fyzickou kon-
dicí, a když přišly nové rakety a začalo se hrát 
více silově, tak už mi to nevyhovovalo. Byl jsem 
technickým hráčem, a když techniku začala  
vytlačovat síla, už to nebylo nic pro mě. Navíc 
začalo tenis hrát více lidí a byla prostě i vět-
ší konkurence. Byl jsem ženatý, dělal jsem pro-
jektanta, tenis jsem bral spíše jako zábavu.  
Navíc jsem měl jako nejlepší junior jít na vojnu 
do Dukly, ale pořád jsem chtěl modrou knížku. 
Čtyři roky jsem se o to snažil, ale pak mě stej-
ně odvedli a narukoval jsem do Břeclavi. Bylo 
mi čtyřiadvacet, doma ženu, kluka, nebylo to 
jednoduché. Na vojně jsem ale naučil hrát  
tenis Jardu Machovského, v Břeclavi byl zaměst-
naný v Gumotexu, hrál výborně ping-pong, byl 
i předsedou tenisového oddílu. Moc mi na voj-
ně pomohl, neměl jsem problémy, pouštěli mě 
na trénink. Přiznám se, pořád jsem si myslel, že 
na vojnu nepůjdu. Byl jsem ženatý, ještě jsem to 
hrál na astma, i když už bylo vyléčené a netrá-
pilo mě, pořád jsem dostával odklady. Pak mě  
najednou povolali a musel jsem jít na dva roky. 
Jarda Machovský pak patřil ke známým hráčům 
a trenérům a byl i u nás v Prostějově,“ vzpomí-
ná Jirka Zeman.

A co říká Jiří Zeman dnešnímu zájmu tenisové-
ho mládí o tento tradiční turnaj? „Pardubická 
juniorka, to bylo něco velkého, jediný velký  
juniorský turnaj, který se u nás tehdy hrál. Měla  
tehdy obrovskou prestiž, to se nedá s dneškem 

srovnat, v současné době musíte některé hrá-
če doslova prosit, aby na ní jeli. Dnes všichni  
jezdí po světě, honí body do juniorských žebříč-
ků a Pardubická juniorka pro ně není zajímavá. 
V menších klubech to asi ještě pro hráče něco 
znamená a taky je důležité, jací jsou tam teni-
soví funkcionáři. Když jsou starší, tak mladým  
říkají, že hrát Pardubice je něco velkého… Mladší 
funkcionáři a trenéři berou juniorku jako jeden 
z turnajů a to je velká škoda.“

Jiří Zeman byl pak členem týmu, který se v roce 
1956 probojoval do první ligy, ta měla v květ-
nu 1957 v Prostějově premiéru. „To nebyla moje 
zásluha, bylo to výsledek výborné party.  
Vrátil se Doseděl, dále hráli Šášek, Mašláň,  
Toulová, Bašná a také já. V první lize jsme se moc  

neohřáli, protože Franta Mašláň začal hrát  
hokejovou ligu za brněnskou Kometu a Tonda  
Doseděl musel narukovat. Dostal se do Písku, 
kde byl slušný tenisový oddíl, ale vojenští páni 
ho raději viděli na ledě – on totiž hrál i výbor-
ně hokej. V té době jsem také končil staveb-
ní průmyslovku a měli jsme už malého Jirku.  
Musel jsem především uživit rodinu,“ říká Jiří 
Zeman. V dalších čtyřech letech vyhrával  
Prostějov druhou ligu, ale ani jednou už z kvalifi-
kace do nejvyšší soutěže nepostoupil… 

Soutěžní tenis pověsil Zeman na hřebíček až ve 
čtyřiceti. „Posledních pět let jsem hrál už jen za 
béčko. Před tím jsme hráli téměř neustále dru-
hou ligu. Jednou jsme dokonce sestoupili i z ní, 
ale vrátili jsme se. Neměli jsme děvčata. Slávka 
Toulová hrála závodně – a za první tým – až do 
svých třiapadesáti.“ Pořád se točil kolem teni-
su. Byl i vyplétačem, trenérem mládeže a jako  
stavař byl ve druhé polovině šedesátých let 
zvolen do výboru oddílu. Dohlížel na různé sta-
vební úpravy, které se tehdy dělaly převáž-
ně svépomocí. V jedenadevadesátém se stal  
zaměstnancem klubu.

Devatenáctého ledna 1990 se na výboro-
vé schůzi vzdal Alois Flašar funkce předse-
dy tenisového klubu a navrhl na své místo  
Dr. Miroslava Černoška. Alois Flašar byl zvo-
len čestným předsedou oddílu. „Lojza udělal 
pro prostějovský tenis hodně, vedl ho s dvěma 
krátkými přestávkami od roku 1955 a neměl to  
jednoduché. Byl také předsedou družstva STAV-
BA, leccos zařídil, ale hlavně měl moc rád tenis. 
V dobách, kdy se tenisu nedařilo, to bylo hodně 
důležité.“ Po roce 1989 byl Jiří Zeman zaměstnaný 

„Mirek byl a je jako buldok. Pro něj šestnáct, osm-
náct hodin nebylo nic nemožného, pořád dělal  
a tím byl a je příkladem pro ostatní. Vedle něj moc 
lenochů nevydrží, musí se začít stydět.“

Jiří Zeman

„Vzpomínám, když 
jsem v roce 1995 při-
šel do společnosti  
TenisKomerc, tak Jirka 
Zeman na mě dělal 
dojem velice zkuše-
ného manažera, kte-
rý tenisu hodně rozu-
mí, navíc od prvních 
chvil na mě působil 
jako přívětivý a přá-
telský člověk, který ko-
lem sebe umí rozdá-
vat pohodu a také 
odvede hodně te-
nisové práce. Každý 
se s ním mohl zasta-
vit, popovídat, všem 
rád poradil. S přibý-
vajícími léty jsem si 
uvědomoval, jak byl 
potřebný především 
v začátcích prostě-
jovského klubu, kdy 
byl jedním z nejbliž-
ších spolupracovníků  
Mirka Černoška. Je 
na něm vidět, že te-
nis byl a je jeho ži-
vot, při mnohých na-
šich akcích je stá-
le platný, jeho péče  
o sběrače je příklad-
ná a dodal bych 
– až otcovská. Jirka  
Zeman je dobrou 
duší našeho klubu.“

Petr Chytil
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u pražské firmy STU, v Prostějově měla detašova-
né pracoviště. „Dělali jsme typizační podklady 
pro stavebnictví, především zámečničinu, kovo-
plastické panely, v devadesátém roce se však 
v Praze rozhodli, že už to v Prostějově nebude, 
zrušili nás a ke konci roku jsme všichni měli na 
stole výpověď.“ 

Ve stejném roce dostal Mirek Černošek nabíd-
ku od nového reklamního partnera, ředitele  
a pozdějšího majitele firmy PRODOS Ing. Milana 
Matzenauera, že pokud se stane profesionál-
ním ředitelem klubu, bude Matzenauer vý-
znamným partnerem a rozhodujícím sponzo-
rem prostějovského tenisu. Od dubna 1992 dě-
lal Mirek Černošek funkci na plný úvazek… „Ani 
pro mě to tehdy nebylo jednoduché rozhodnu-
tí, šel jsem přece jen do neznáma, i když jsem 
vnitřně věděl, jakým směrem by se náš klub měl 
ubírat. Ale v duchu jsem si musel v té době ne-
ustále odpovídat na otázku – budeme mít na 
naše sny a plány dostatek financí?“ vzpomíná 

na tu dobu Černošek. Také Jiří Zeman nastou-
pil do tenisového klubu, seděli spolu na starých 
kurtech. „Vedle terasy byl takový kumbálek. Tam 
jsme sedávali na bednách s Pavlem Langrem, 
pamatuji si na debatu Mirka s Milanem, sedá-
vali na nich taky, mluvili o svých plánech, říkali, 
že jednou vybudují velký klub a že se snad jed-
nou budou z wimbledonské lóže dívat na finá-
le a Prostějov bude mít wimbledonského šampi-
óna. Kdyby je tehdy někdo poslouchal, řekl by,  
že jsou to blázniví snílci, když se ale podíváte 
zpátky, tak se skoro všechno vyplnilo. Mirek měl 
obrovské kontakty z OP Prostějov, uměl to s lid-
mi, a když přišel k tenisu Milan Matzenauer, tak 

to bylo vynikající spojení. Mirek byl na svou dobu 
opravdu hodně houževnatý. Nesmí se však  
zapomínat na velké zásluhy Honzy Němečka, 
který nakonec dostavěl domeček. Pak už jsme 
se přestěhovali na nové kurty, na domeček, on 
seděl vzadu, já vpředu, někdy jsem mu říkal,  
Mirku, já jsem tvůj tajemník. A to jen proto, že 
přes mou kancelář chodily za ním návštěvy.“

V té době už Jiří Zeman také připravoval pro 
Československý tenisový svaz žebříčky. „Bylo to 
ve spolupráci s prostějovskou firmou Agrodat, 
Karel Toman tam dělal programátora, jeho hol-
ka hrála tenis, byla pátá v republice v žákyních 
a ten přišel s tím, že je začneme dělat. Do té 
doby se žebříčky spíše jen odhadovaly, kdo co 
vyhrál, sčítalo se to, pak vše ale dostalo řád. Po-
sílali nám pavouky, my je dávali do mašiny, dnes 
se už tomu – v době dokonalých počítačů – mu-
sím smát, ale měli jsme z toho tehdy dobrý pocit. 
Prostě, bylo to něco nového, co tu do té doby 
ještě nebylo.“

Vedl Jiří Zeman svého syna k tenisu? „Zkoušel 
jsem to, ale Jirka byl hrozný nervák, povahu na 
to rozhodně neměl, brzy jsem poznal, že z něho 
nic velkého nebude. Jirka si pak udělal trenér-
ský kurz, hodně dětí tenis naučil. Také Romanu 
Černoškovou, té se věnoval čtyři roky, dva, tři 
roky byl trenérem Michala Tabary, ale už pozná-
val, že na něj nestačí a Michal šel dál.“ 

Co na to říkal Jiří Zeman ml. před patnácti lety? 
„Táta hrál ligu za Prostějov, vydržel to do pěta-
třiceti a dětství jsem samozřejmě prožil na kur-
tech. Dělal jsem sběrače, sbíral jsem Štroblovi, 
Javorskému i dalším, ale od osmi let jsem zkou-
šel i další sporty. Fotbal, hokej, volejbal, ale 

„Pana Zemana si  
pamatuji od doby, 
kdy jsem v deví-
ti letech začala hrát  
a od začátku jsem 
věděla, že je jedním 
z vítězů Pardubic-
ké juniorky. To bylo 
tehdy pro nás mla-
dé něco velkého, 
po čem jsme touži-
li. Už tehdy pracoval 
v klubu jako funkcio-
nář, byl na dvorcích 
prakticky pořád. Když 
jsem odešla do Pře-
rova, tak jsem ho sa-
mozřejmě vídáva-
la dál, patřil k prostě-
jovskému tenisu, pro-
žíval s ním každý jeho 
úspěch. A když jsem 
se vrátila zpátky jako 
hráčka a nyní jako 
turnajová ředitel-
ka, stále s ním spolu-
pracuji. Jirka vždycky 
při turnajích pomá-
hal jako zapisovatel 
či šéf sběračů, tak-
že se v tenise aktiv-
ně pohyboval prak-
ticky pořád a je stá-
le s námi. Byl pro mě 
jedním z prvních, se 
kterým jsem se v klu-
bu seznámila. A líbí 
se mi, jak žije naším 
klubovým životem, 
jak ke klubu přiroze-
ně patří.“

Petra Píchalová-
Langrová

„Prostějov nemá moc vítězů Pardubické juniorky,  
byl to tehdy obrovský úspěch, který proslavil prostě-
jovský tenis. Titul z Pardubické juniorky byl pro mla-
dé něco doslova – posvátného. Jirka Zeman je 
také prakticky jediným z té starší generace, který  
u tenisu jako funkcionář zůstal. Moc jsem si vždycky 
vážil jeho práce, jeho rozvahy a přirozené laskavosti 
a právě těmito vlastnostmi si získal a získává respekt. 
Pamatuji si, když jsem s ním hrával za béčko debly, 
začínal jsem s ním v kanceláři jako uvolněný před-
seda oddílu a je úžasné, že i nadále tenisem tak  
intenzivně žije, pomáhá nám na všech akcích 
– jak při UniCredit Czech Open či při juniorském  
mistrovství světa. Je to príma kluk.“

Miroslav Černošek
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tenis nějak patřil k naší rodině, pro tátu to byl 
doslova celý život. Nikdy mě ale pořádně netré-
noval, nedá se říct, že by se věnoval jen mně, 
měl v klubu spoustu jiných starostí. Musím však 
přiznat, že to byla taky má chyba, fotbal a ho-
kej mě přece jen více zajímaly. Tenis jsem ak-
tivně hrál jen rok za žáky, pořád jsem chtěl být  
fotbalistou či vyniknout v hokeji, ale určitě jsem 
na to neměl ty správné předpoklady. Když  
jsem začal chodit na gymnázium, tak mi došlo, 
že jsem na hokej dost měkký, že nejdu do sou-
bojů, že se bojím k mantinelům, ve fotbale to 
taky nebylo nic zvláštního a tak jsem se vrhl na 
volejbal a hlavně - na závodní tanec. A v něm 
se mi dařilo! V osmnácti jsem se stal mistrem re-
publiky v moderních tancích, v klasických jsem 
skončil na páté příčce. Možná bylo symbolické 
i to, že jsem se mistrem republiky v tancích stal 
právě v Pardubicích, kde táta vyhrál juniorku.“

V roce 1978 se Jiří Zeman ml. stal jedním z tre-
nérů TJ Železárny Prostějov, měl na starosti ved-
le jiných např. Lucku Tomanovou, ta byla ve své 
době druhou žákyní v republice, Ina Tauberová 
byla žákovskou mistryní ve čtyřhře. Měl k tomu 
i funkci vedoucího prvního družstva, Prostějov 
hrával mezi krajským přeborem a druhou ligou, 

stal se i trenérem TSM. Pak se však ozvaly první 
problémy s rukou. Doktoři mu říkali, že by si měl 
dát pauzu, ale on ještě hrál půl roku s Tabarou, 
nějaký čas s Lídou Varmužovou, pak však bo-
lesti ruky řekly definitivně – ne. Ve dvaadeva-
desátém byl ještě vyhlášený mezi třemi nejlep-
šími trenéry mládeže TSM. „Dostal jsem novou 
raketu a pak už bylo jasné, že musím končit.  
Dobrým hráčem jsem být nemohl, na to jsem  
prostě neměl, i kdyby mi táta věnoval spousty  
času. Z trenéřiny mě vyhnalo zranění, jsem ale 
rád, že jsem i tohle mohl poznat. Hlavně u mláde-
že je to strašně nevděčná práce, protože všich-
ni rodiče si myslí, že právě oni přivedli na dvorec 
budoucího wimbledonského vítěze. Samozřej-
mě, náš tenis by byl bez rodičů a jejich pomoci 
poloviční, ale na druhé straně jejich nekritičnost 
mnohé kazí,“  říkal v roce 1996 Jiří Zeman ml.

Prostějovský tenis se dočkal prvních velkých 
úspěchů. V roce 1991 se mladší žactvo stá-
vá mistrem Československa, o rok později titul 
obhajuje, v roce 1993 získávají tituly mistrů re-
publiky týmy staršího žactva a dorostu. A v roce 
1994 znovu mistrovská radost staršího žactva, 
ale také historický postup TK Prostějov do ex-
traligy smíšených družstev. V Prostějově se 
koná první ročník antukového turnaje mužů, 
Centrotex Challenger a také halový turnaj žen 
Nokia Cup. „Při turnaji Nokia Cup jsem ve čtyřia-
devadesátém dělal šéfa sběračů, vyplácel prize 

money, vypisoval tabuli s výsledky, chodil jsem  
po hale a měl jsem v kapse půl milionu. Nebylo  
nás tehdy moc a Mirek chtěl, aby všechno bylo 
stoprocentní.“ V roce 1995 se TK Prostějov se 
stává mistrem ČR v extralize smíšených družstev  
a v září je pokřtěn centrální dvorec s kapacitou 
pro tisíc diváků.

„Nebylo to předtím jednoduché, nadějní mladí 
tenisté odcházeli do Přerova – Karel Nováček, 
Petra Langrová, Pospíšilová, Franta Šášek, Vlas-
timil Melka a mnozí další, šli tam a my jsme jen 
krčili vzadu a věřili, že jednou něco vyhrajeme. 
Pamatuji si, jak jsem nejen já – ale všichni z týmů 
– měli velikánskou radost z prvního postupu do 
I. ligy. Radost jsem měl z úspěchů našich tenis-
tů na Grand Slamech či z daviscupových a fed-
cupových vítězství. Ale největší radosti jsou vždy 
spojeny s Prostějovem. A na první extraligový  
titul v pětadevadesátém roce se prostě nedá 
zapomenout. To byla euforie! Pražáci nás ne-
měli rádi, pořád v našich úspěších něco hle-
dali… Pak také Mirek přivedl do Prostějova  
velké hvězdy, hráli za nás například Karel Nováček,  
Martina Hingisová, Petr Korda, Jana Novot-
ná, ale předtím v roce 1992 získal pro náš klub  
Jirku Nováka, Michala Tabaru a mnohé další, 

kteří pak získali pro Prostějov nespočet mistrov-
ských titulů. Pokaždé, když se nám něco po-
dařilo nebo jsme něco vyhráli, byl jsem šťastný  
a hrdý na to, že jsem právě v tomto klubu.“ 

Jiří Zeman je spokojený, ne, určitě nechce nic 
měnit. „Spokojený jsem i proto, že mohu být stá-
le platný. Navíc jsem měl vždycky veliké pocho-
pení u manželky Jany, dlouhá léta hrávala za 
prostějovskou rezervu. Moc mi pomáhala, lep-
ší manželku jsme si snad ani nemohl přát. Jsme 
spolu 56 let a to už jsme předtím čtyři roky spo-
lu chodili! Letos jsme s Janou šedesát let, to je 
doba, co? Byli jsme vždycky sportovní rodina. 
Strýc Vlastimil býval jednou z tenisových opor 
ostravské Nové Hutě a můj bratr Vlastík hrál  
dokonce i Pardubickou juniorku. Nakonec se 
k velké radosti tatínka rozhodl pro fotbal, hrá-
val za ATK a s legendárním Pepi Bicanem za 
Vítkovice. To byla tatínkova pýcha, zejména po  
zápase, ve kterém pražská Slavia prohrála  
v Ostravě 1:6 a Vlastík byl u toho… V poslední  
době jsem přešel na kolo, jezdím na něm Dra-
hanskou vysočinou na chalupu, je to pořád do 
kopce, duben, květen, nasbírám houby, když už 
rostou, vyvětrám. Sport mě pořád drží.“

Při prostějovských tenisových turnajích má na 
starosti sběrače. „Baví mě to, s dětmi si rozumím, 
je s nimi nádherná práce. Když jim ukážete, že 
je máte rád a umíte jim naslouchat, tak jsou  

„Pardubická juniorka byla pro nás něco zvláštního, 
každý ji chtěl vyhrát.“

Jana Novotná , vítězka v roce 1984

Družstvo TJ Železárny Prostějov po mistrovském 
střetnutí ve Zlíně v roce 1969. Stojící zleva: Jaro-
slav Bek, Jiří Zeman, Jaroslava Toulová, Jan Toul, 
Vlasta Bartošová a Jiří Jonáš. V podřepu: Antonín  

Doseděl a Vlastimil Melka.

Rezerva tenistů TJ Železárny Prostějov si úspěš-
ně vedla v roce 1975 v krajském přeboru. Stojící  
zleva: Jan Toul, Jiří Zeman, Miroslav Černošek, Jiří 
Sedlář, sedící: Roman Navrátil, Leona Lysá, Radana  

Sedláčková a Miroslav Doseděl.
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hrozně vděčné. Je to ale taky dané dobou,  
pořád si myslím, že rodiče na děti moc času  
nemají.“

V čem byla podle Jirky Zemana ve své době 
rozhodující role Mirka Černoška? „On měl a má 
neuvěřitelný čich na lidi, on to s lidmi prostě do-
vede. A hlavně je velkorysý, když získal peníze, 
tak je uměl mezi lidi pustit a v naší, až v chamti-
vé a závistivé době, se to prostě nevidělo. V tom 
byl jedinečný. Ono to pak šlo jako sněhová kou-
le, ta se taky valí a nabaluje se. Stejné to bylo 
i s prostějovským tenisem a dá se říct, že čím 
úspěchy byly větší, tím třeba pro něj byla i ně-
která jednání se sponzory snadnější. Měl proti 
ostatním českým tenisovým klubům co nabíd-
nout a dá se říct, že prostějovské úspěchy doslo-
va vydupal z ničeho. Pamatuji si, jak Pražáci nad 
námi ohrnovali nos, jak to bylo v té době všech-
no jen a jen o Přerovu a najednou se to zlomi-
lo. Mirek byl a je jako buldok. Pro něj šestnáct, 

osmnáct hodin nebylo nic nemožného, pořád 
dělal a tím byl a je příkladem pro ostatní. Vedle 
něj moc lenochů nevydrží, musí se začít stydět. 
On je pořád tak zapřažený, že se někdy bojím, 
aby to tempo vydržel. Rozšiřoval se areál, stavě-
ly se nové kurty, centr, prostě to rostlo, Mirek na 
to musel shánět peníze. Tak schopných lidí jako 
je on, u nás moc není. Nechtěl bych mu pochle-
bovat, Mirek mě zdá a ví, že nejsem ten typ, ale 
on je opravdu výjimečný. Čeho on dosáhl, to je 
neuvěřitelné… Když se člověk otočí, zavře oči  
a ví, jak to tady vypadalo a nyní to je špičko-
vý areál a vynikající klub tenisovými hvězdami  
a nejlepšími mládežnickými týmy v republice, 
tak to je jen a jen jeho zásluha. Je určitě dob-
ře, že začal dělat i další projekty, pořád něco 
vymýšlí, znovu opakuji, takový člověk tady není.“

„Tenis je mým životem. Prožil jsem s ním krásná 
léta. Byli a jsme senzační partou. Tu nám široko  
daleko záviděli a závidí,“ říká Jiří Zeman

Nejúspěšnější prostějovský tým z období před více než třiceti lety. Zleva: F. Šášek, J. Štorková, A. Šmardová,  
J. Toulová, F. Mašláň, J. Zeman, A. Flašar, v předu: A. Doseděl.

Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Alois Mačák v rozhovoru se skalní fanynkou prostějovského  
tenisu Janou Zemanovou
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 1924 Racek - Červenková

1925 Menzel - Červenková

1926 Zaorálek - Červenková

1927 Cingroš - Červenková

1928 Síba - Pesslová

1929 Pachovský - Merhautová

1930 Caska - Fantová

1931 Krásný - Čepková

1932 Wachtl - Drtinová

1933 Černoch - Stoupová

1934 Kosek - Kovaluzoková

1935 Stingel - Klennerová

1936 Cejnar - Stutzová

1937 Drobný - Straubeová

1938 Hykš - Poráková

1939 Smolinský - Bertlová

1940 Vondra - Bloudková

1941 Zábrodský - Parmová

1942 Sixta - Všetečková

1943 Matouš - Krouželková

1944 Kunsfeld - Zdvihalová

1945 Svoboda - Vávrová

1946 Parma - Laudinová

1947 Bečka - Mišková

1948 Javorský - Bárková

1949 Valta - Czechmanová

1950 Krch - Elgrová

1951 Široký - Suchánková

1952 Široký - Dvořáčková

První dva ročníky doroste-
neckého mistrovství byly  
v letech 1924 a 1925 přidě-
leny brněnskému němec-
kému tenisovému klubu  
v Lužánkách. V roce 1928 
se o tituly bojovalo v Mla-
dé Boleslavi a v roce 1952  
v Českých Budějovicích. 
Od roku 1948 je Pardubic-
ká juniorka pro hráče do 18 
let. (Vítězové z prostějovské-
ho klubu tučně).

Pardubická juniorka - přehled vítězů

1953 Dobeš - Dvořáčková

1954 Meruňka - Štetinová

1955 Zeman - Horčičková

1956 Golonka - Plechatová

1957 Jelínek - Slámová

1958 Štrobl - Michlová

1959 Kacovský - Koudelková

1960 Suk - Kodešová

1961 Lukáš - Prochová

1962 Vopička - Palmeová

1963 Koudelka - Šonská

1964 Kodeš - Startlová

1965 Huťka - Kunsfeldová

1966 Macko - Kurzová

1967 Písecký - Holubová

1968 Hřebec - Nosková

1969 Čížek - Koželuhová

1970 Jankovský - Tomanová

1971 Vrba - Kozárová

1972 Šmíd - Navrátilová

1973 Složil - Maršíková

1974 Birner - Brzáková

1975 Kulhaj - Strachoňová

1976 Lendl - Skronská

1977 Pohl - Mandlíková

1978 Jahl - Budařová

1979 Pimek - Skuherská

1980 Mečíř - Pazderová

1981 Piskáček - Bendová

1982 Vajda - Petrů

1983 Fořt - Votavová

1984 Korda - Novotná

1985 Střelba - Rajchrtová

1986 Davídek - Lásková

1987 Zdražila - Pospíšilová

1988 Doseděl - Švíglerová

1989 Kodeš - Strnadová

1990 Vašek - Bobková

1991 Thomas - Kroupová

1992 Ulihrach - Krejčová

1993 Zíb - Martincová

1994 Škoch - Němečková

1995 Vaněk - Mačurová

1996 Kralert - Ondrouchová

1997 Tabara - Schönfeldová

1998 Chramosta - Bedáňová

1999 Cakl - Hlaváčková

2000 Minář - Benešová

2001 Berdych - Birnerová

2002 Lustig - Hradecká

2003 Maršoun - Böhmová

2004 Marek - Bergmanová

2005 Kameník - Vaňková

2006 Košler - Kvitová

2007 Blecha - Malíková

2008 Šátral - Kopřivová

2009 Veselý - Borecká

2010 Vrňák - Smitková
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Ve vestibulu Moravského divadla se krátce 
před zahájením slavnostního večera objevil 
Jaromír Jágr, a třebaže byla i v KHL reprezentač-
ní přestávka, určitě ho tam nikdo nečekal. „Už 
hodně dlouho spolupracuji s TK PLUS a panem 
doktorem Černoškem, a třebaže jsem doma  
jen na krátkou dobu, přijal jsem pozvání na vy-
hlášení této ankety,“ říkal rozesmátý Jágr a stej-
ně veselý byl i na jevišti. „Jel jsem náhodou 
okolo a slyšel, že je tady vyhlašování, tak jsem 
se přišel podívat, jestli na mě taky nějaká cena 
nezbude. A nezbyla,“ žertoval v rozhovoru 
s moderátorem večera Petrem Salavou. Ale 
to už hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin  
Tesařík měl v ruce klobouk z hanáckého kro-
je s nápisem Čestný Hanák a věnoval ho  
Jágrovi. Oba pak společně předali prestiž-
ní Cenu Olomouckého kraje bývalému česko-
slovenskému a českému fotbalovému repre-
zentantovi, fotbalovému trenérovi slovenských  

šampionů ze Žiliny Pavlu Hapalovi. Ten svoji fot-
balovou profesionální kariéru začínal v Sigmě  
Olomouc. Po úspěšné sezóně 1991-1992, kdy se 
tým dostal do čtvrtfinále poháru UEFA, získal an-
gažmá v německém klubu Bayer Leverkusen,  
se kterým v roce 1993 vyhrál Německý pohár.  
Hrál i za Duklu Praha, španělské Tenerife nebo 
Spartu Praha. Jako trenér prošel Opavou,  
Zlínem, Baníkem Ostrava či Mladou Boleslaví, 
působil jako asistent reprezentace ČR, jako tre-
nér získal titul mistra slovenské ligy 2010 s MŠK 

Žilina. Hapal si do Olomouce odskočil z tý-
mového soustředění v Maďarsku a určitě ne-
věřil svým očím, když mu cenu přišel předat  
spolu s hejtmanem Olomouckého kraje Ing. 
Martinem Tesaříkem i nejslavnější český hoke-
jista Jaromír Jágr. Do jaké společnosti se Pavel 
Hapal dostal? Cenu Olomouckého kraje za-
tím převzali: 2001 – Aleš Valenta, 2002 – Karel  
Brückner, 2003 – Jiří Dopita, 2004 – Oldřich  
Machač, 2005 – Michal Klasa, 2006 – Robert 
Změlík, 2007 – Ivo Viktor, 2008 – Rostislav  
Václavíček, 2009 – Jaroslav Navrátil…

Ceny nejlepším jednotlivcům v seniorské ka-
tegorii předávali hejtman Olomouckého  
kraje Ing. Martin Tesařík a jednatel TK PLUS  
Dr. Miroslav Černošek. Tomáš Berdych posbíral 
předchozí krajské anketní triumfy za své výko-
ny v letech 2005, 2006, 2007 a 2009. Rodák z Va-
lašského Meziříčí, který na prostějovských kur-
tech vyrůstal od žáčků, tak završil nejúspěšnější  

sezonu své kariéry. Svoji historickou účast  
v grandslamovém semifinále, kterou si připsal  
v červnu na French Open, dokázal o měsíc 
později překonat postupem do finále Wim-
bledonu. „Ceny si nesmírně vážím, bohužel si ji 
nemohu převzít osobně, ale snad ji ještě někdy  
vyhraju a přijdu si pro ni,“ vzkázal Tomáš 
z Rotterdamu prostřednictvím svého otce Mar-
tina, který přišel na jeviště Moravského divadla  
v zastoupení pro hlavní cenu. V roce 2004  
vyhrála anketu bikerka Jana Horáková, členka 

SPORTOVEC Jubilejním desátým vítězem ankety Sportovec Olomouckého kraje se stal  
Tomáš Berdych, titul obhájil a celkově ho vyhrál už popáté! Rozhodly o tom 
hlasy ze sportovních svazů, novinářů, starostů a zástupců kraje. V dosavadní 
anketní historii získali nejprestižnější trofej prostějovští tenisté už poosmé, pět-
krát byl nejlepší právě Berdych, třikrát Jiří Novák. V roce 2004 převzala nejvyšší  
ocenění bikrosařka Jana Horáková a v roce 2008 veslařka Pavlína Žižková.  
Pozici nejlepšího seniorského týmu obhájily volejbalistky VK Modřanská  
Prostějov, za všechny úspěchy připomeňme dokonalou reprezentaci české-
ho volejbalu v Champions Laeague a jasné kralování na domácí scéně. Za 
organizací ankety a slavnostním vyhlášením už tradičně stála marketingová  
společnost TK PLUS, hostitelem byl tentokráte Olomouc a Moravské divadlo.

„Tato anketa je velice úspěšná, má již tradici a ne-
pochybně si za deset let svého konání získala své 
jméno. Myslím, že upevňuje v našem regionu po-
cit, že se zde rodí dobří sportovci a dělá se tady 
kvalitní sport. Byli jsme vůbec prvním krajem v zemi,  
který začal oceňovat sportovní osobnosti a celebrity, 
což se následně přeneslo i do dalších koutů naší 
republiky.“ 

Miroslav Černošek 
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SKC Prostějov, ta letos skončila za suverénním 
Berdychem na druhém místě, třetí příčku ob-
sadil kanoista SK UP Olomouc Tomáš Slovák,  
reprezentant ČR ve sjezdu na divoké vodě. 
Čtvrtý skončil fotbalista SK Sigma Olomouc  
Michal Hubník, reprezentant A-týmu ČR a lídr 
prvoligové tabulky střelců, pátá Ivana Dvořáková 
(Klub koloběhu Lipník).

Mezi kolektivy byly vyhodnoceny jako nejlep-
ší volejbalistky VK Modřanská Prostějov, obháj-
kyně tuzemského titulu i účastnice play off ev-
ropské Ligy mistryň, trofej předával náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje Dr. Ivan Kosatík. 
Spolu se šéfem VK Modřanská Prostějov Mgr. 
Petrem Chytilem ji převzala bývalá kapitánka 
Milada Bergrová (za svobodna Spalová), kte-
rá od týmu odešla na mateřskou dovolenou, 
přesto zůstává nedílnou částí úspěšného od-
dílu. „Strašně ráda bych se do Prostějova ještě 
vrátila. Bude ale záležet na zdraví. Mém i mého  
dítěte,“ nechala se slyšet při slavnostním ce-
remoniálu. Její někdejší spoluhráčky včetně  
realizačního týmu byly v tu dobu v ázerbaj-
džánském Baku, kde bojovaly o postup mezi 
sedm nejlepších celků Evropy!

Čestnou cenu obdržel dlouholetý reprezentant 
Československa a legendární boxerský kouč 
Alexander Bögi, který v minulém roce oslavil ži-
votní jubileum. Vitální sedmdesátník už čtyřicet 
roků se stejným zapálením vychovává boxery 
Dukly Olomouc. Celkem prožil v barvách Dukly 
50 let, vychoval přes sto mistrů republiky a něko-
lik medailistů na ME! „Pořád mě baví sledovat, 
jak se kluci zlepšují a mají z boxu radost. Hodně  
z nich se nedá na kouření, na alkohol. Jsou  
z nich sportovci a to je pro mě velká výhra,“ 
říká bývalý československý reprezentant. Čest-
ná cena za sportovní reprezentaci olomouc-
kého regionu je udělována sportovcům a tre-
nérům, kteří již ukončili aktivní činnost a v minu-
losti úspěšně reprezentovali olomoucký region.  

Boxerskému trenérovi Alexandru Bögimu ji pře-
dal předseda Klubu olympioniků ČOV, držitel 
stříbra z Mnichova 1972 a bronzu z Montrealu 
1976, veslařská legenda Oldřich Svojanovský.

V juniorské kategorii kralovala zábřežská ku-
želkářka Hana Wiedermanová, mj. mistryně  
světa z juniorského šampionátu v chorvatské 
Rijece, ocenění ji předal náměstek hejtma-
na Olomouckého kraje Mgr. Radovan Rašťák, 
v juniorských týmech byly nejlepší sportovní 
gymnastky TJ Sokol Velký Týnec, ty ocenil první  
náměstek hejtmana Olomouckého kraje  
Dr. Michael Fischer. Pro cenu si přišly trenérka 
Renáta Vrbová a členky týmu Ivana Roupcová 
a Lenka Brieslingerová.

Úspěšný kouč fotbalové Sigmy Olomouc Zde-
něk Psotka byl zvolen nejlepším trenérem Olo-
mouckého kraje. Toto ocenění získal už podru-
hé, první triumf si připsal za rok 2001, ještě jako 
trenér olomoucké juniorky. Ceny pro handi-
capované sportovce převzali plavkyně Anna 
Hladká a sportovní střelec Vladimír Marčan, 
každroročně je předává náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje Alois Mačák. 

Už tradičně byly předány finanční šeky, ty první 
předal Jaroslav Novák, předseda představen-
stva CISKO, projektu Olomouckého krajského 
sdružení ČSTV, podporovaného Olomouckým 
krajem a ocenil judistku Leonu Kubíkovou, re-
prezentantku ČR juniorek a žen, mistryni ČR do 
70kg a cyklistu Jakuba Filipa, šestého na ME na 
4 km družstev, mistra ČR ve stíhacím závodu na 
3km, vítěze Českého poháru. Další tři šeky pře-
dala manažerka tenisových projektů TK PLUS 
Petra Píchalová-Langrová – desetitisícové han-
dicapovaným sportovcům Anně Hladké, Vla-
dimíru Marčanovi a Svazu tělesně postižených 
v ČR, místní organizaci Přerov pak v hodnotě 
padesát tisíc korun.

Slavnostní vyhlášení už podesáté moderoval 
Petr Salava, i tentokráte byl dokonale připra-
vený, je na něm vidět, že má sport rád, v Mo-
ravském divadle také vystoupili Lenka Filipová  
a Janek Ledecký. 

Anketa, jejíž model v minulých letech přebra-
ly i další kraje, oslavila první kulaté jubileum. 
A podle vedení krajského úřadu bude pro-
bíhat i v dalších letech. „Zapadá do naší filo-
zofie. Chceme v ní pokračovat, pravidelně  
poděkovat úspěšným sportovcům za repre-
zentaci našeho regionu,“ prohlásil náměstek 
hejtmana Radovan Rašťák, podle něhož jsou 
výsledky hlasování i vítaným povzbuzením  
oceněných sportovců v mládežnických kate-
goriích. „Nadějní junioři a juniorky navíc mají 
možnost potkat se při vyhlášení se svými vzory.“ 

Vynikající projekt Olomouckého kraje a TK PLUS 
vstupuje do druhého desetiletí…

„Přijel jsem se podí-
vat za kamarády  
do Prostějova, pro-
tože tady během 
léta vždycky trávím 
spoustu času, mám 
tady hodně přátel.  
A samozřejmě jed-
ním z důvodů bylo  
i předávání cen spor-
tovcům Olomouc-
kého kraje. Už více 
než deset let jezdíme 
jako JÁGR Team do 
Prostějova, jsme tam 
nadmíru spokojení, 
nic nám neschází. 
Hlavně lidi jsou tam 
hrozně hodní, vřelí,  
a vždycky nám vy-
jdou maximálně 
vstříc. To je pro nás 
nejdůležitější – záze-
mí pro trénink i pro 
volný čas, v Prostě-
jově je to vždycky  
nejlepší.“

Jaromír Jágr 
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Výsledky ankety Sportovec Olomouckého kraje 2010
Sportovec roku: 

1. Tomáš Berdych (tenis)

2. Jana Horáková (cyklistika BMX)

3. Tomáš Slovák (kanoistika)

4. Michal Hubník (fotbal)

5. Ivana Dvořáková (koloběh)

Nejlepší seniorský tým: 

1. VK Modřanská Prostějov (volejbal)

2. SK Sigma Olomouc (fotbal)

3. FENIX Ski Team Jeseník (lyžování)

Nejlepší junior: 

1. Hana Wiedermanová (kuželky, KK Zábřeh)

2. Denis Grohman (kulturistika, Fitness AVE Přerov)

3. Romana Labounková (bikros, Bikros klub Jeseník)

Nejlepší juniorský tým: 

1. TJ Sokol Velký Týnec (sportovní gymnastika)

2. TK AGROFERT Prostějov (tenis)

3. SK Sigma Olomouc (fotbal)

Nejlepší trenér: 

1. Zdeněk Psotka (fotbal, SK Sigma Olomouc)

2. Robert Knebel (kanoistika, SK UP Olomouc)

3. Michal Marošek (florbal, FbC Asper Šumperk)

Nejlepší handicapovaný sportovec: 

Vladimír Marčan (sportovní střelba, SK TPS Olomouc)

Nejlepší handicapovaná sportovkyně: 

Anna Hladká (plavání, SK UP Olomouc)

Čestná cena: 

Alexander Bögi (box, TJ Dukla Olomouc)

Cena Olomouckého kraje: 

Pavel Hapal (fotbal)

Čtenářská anketa Deníku: 

Tereza Kubáčková (házenkářka DHK Zora Olomouc)
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MĚSTA PROSTĚJOV
SPORTOVEC

Berdych a volejbalistky
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Odborná porota vybrala vítěze ve čtyřech ka-
tegoriích – Sportovec roku, Tým roku, Talent 
roku a Mládežnický tým roku, dále byli vyhlá-
šeni Nejlepší trenér, Sportovní událost roku, do 
Síně slávy prostějovského sportu byly uvedeny 
nové osobnosti a premiérově byli oceněni i nej-
lepší Neprofesionální sportovci. Ocenění Spor-
tovní hvězda prostějovských médií vyšla z hla-
sování čtenářů periodik vycházejících v prostě-
jovském regionu. „Tento večer byl pro celý pro-
stějovský sport každoročně velkou a důležitou 
událostí s vysokou společenskou úrovní. Chce-
me, aby to v tomto duchu pokračovalo,“ říkal 

už před vyhlášením Pavel Smetana, předseda  
Komise pro mládež a tělovýchovu při Radě 
města Prostějova.

Wimbledonský finalista Tomáš Berdych a krá-
lovny české volejbalové scény, úspěšné repre-
zentantky v Champions League, hráčky VK 
Modřanská Prostějov – to byly dvě jasné volby 
v hlavních kategoriích. Navíc prostějovské vo-
lejbalistky ještě dostaly nejvíce hlasů v katego-
rii Sportovní hvězda prostějovských médií. „Pro 
náš klub je dvojí prvenství určitě pěkným úspě-
chem, kterého si moc vážíme. Pokud nás čte-
náři novin zvolili mediální hvězdou, jsme za to 
opravdu rádi, protože od začátku celého volej-
balového projektu jsme chtěli oslovit právě širo-
kou sportovní veřejnost, aby o nás lidé věděli a 
oddílu fandili. Jejich podpory v jakékoliv formě, 
včetně této anketní, si hodně ceníme. Totéž sa-
mozřejmě platí i o vítězství v kategorii Tým roku,“ 
říkal v Hotelu Tenis Club spokojený sportovní 
manažer VK Modřanská Prostějov Peter Goga. 
A jaký mají podle něj tyto ankety význam?  
„Popularizují sport, tyto akce jsou pro fanouš-
ky velice vděčné, zajímají je a diskutují o nich 
mnohdy víc, než o samotných zápasech či sou-
těžích.“

Za Tomášem Berdychem skončila klubová  
kolegyně, semifinalistka Wimbledonu Petra  
Kvitová, na třetím místě parašutistický medailista 

z mistrovství světa Hynek Tábor. Mimo stup-
ně nejlepších tentokrát zůstala obhájkyně loň-
ského vítězství Jana Horáková. Jaké bylo dal-
ší pořadí v hlavní kategorii Sportovec roku?  
5. Petr Novotný (box, BC DTJ Prostějov), 6. Martin  
Žerava (motokros, Prostějov), 7. Markéta  
Chlumská (volejbal, VK Modřanská Prostějov), 
8. Kyle Landry (basketbal, BK Prostějov), 9. Oskar 
Král (motorismus, ARC Prostějov). V seniorských 
kolektivech skončili za volejbalistkami VK Mod-
řanská raftaři Tomi-Remont a basketbalisté BK, 
v nabité konkurenci se přitom na pomyslné stup-
ně vítězů nedostal tenisový tým TK AGROFERT, 

který vyhrál extraligu. Další pořadí? 5. Parašu-
tisté Dukla Prostějov, 6. Boxeři BC DTJ Prostějov, 
7. Hokejisté LHK Jestřábi Prostějov, 8. Lukostřel-
ci LO Prostějov, 9. Kulečníkáři Presskan System 
Prostějov. Připomeňme si ještě pořadí v mládež-
nických kategoriích. Talent roku: 1. Jiří Veselý  
(tenis, TK AGROFERT Prostějov), 2. Veronika  
Pluskalová (sportovní gymnastika, TJ Pozemstav 
Prostějov), 3. František Hajduk (lukostřelba, LO 
Prostějov), 4. Jakub Filip (cyklistika, SKC Pro-
stějov), 5. Jakub Ftačník (nohejbal, TJ Sokol  
I Prostějov), 6. Tereza Smitková (tenis, TK AG-
ROFERT Prostějov), 7. Jakub Nezdoba (plavání,  
TJ Pozemstav Prostějov), 8. Marek Chmela (box, 
BC DTJ Prostějov). Mládežnické týmy: 1. Nohej-
balisté TJ Sokol I Prostějov (dorostenci) , 2. Bas-
ketbalistky TJ OP Prostějov (starší minižákyně),  
3. Tenisté TK AGROFERT Prostějov (starší žactvo), 
4. Volejbalistky VK Modřanská Prostějov (kadet-
ky), 5. Cyklisté SKC Prostějov (junioři), 6. Gym-
nasté TJ Pozemstav Prostějov (mladší žáci).

Do Síně slávy prostějovského sportu byli uvede-
ni Jaroslav Šalamoun za celoživotní přínos pla-
vání, hokejista Jan Hrbatý a Rostislav Václaví-
ček za celoživotní přínos kopané. Byly také vy-
zvednuty Sportovní události roku, mezi trené-
ry mládeže byli mj. oceněni basketbalista Pa-
vel Švécar a šéftrenér mládeže TK AGROFERT 
Ivo Šilhánek. Dobrým nápadem určitě bylo za-
řazení nové kategorie Neprofesionální spor-

SPORTOVEC

„Jsem rád, že se nám úspěšně daří pokračovat  
v založené tradici a oceňujeme nejúspěšnější  
sportovce našeho města.“ 

Miroslav Pišťák, starosta města Prostějov

V první polovině března se už pošesté konalo v Hotelu Tennis Club slavnost-
ní vyhlášení výsledků ankety Sportovec města Prostějov. „Jsem rád, že se nám 
úspěšně daří pokračovat v založené tradici a oceňujeme nejúspěšnější sportov-
ce našeho města,“ pronesl při úvodním slovu starosta města Prostějov Miroslav 
Pišťák. Za organizací stála nově zvolená Komise pro mládež a tělovýchovu při 
Radě města Prostějov a už tradičně marketingová agentura TK PLUS. Finalista 
Wimbledonu Tomáš Berdych a úspěšné volejbalistky VK Modřanská pokračo-
valy v anketních úspěších a ovládli i tuto anketu.
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tovec roku, ve které se zaslouženého ocenění 
dočkají ti, kteří provozují sport jen a jen jako  
svého koníčka. V průběhu večera byl předán 
charitativní šek spolku Prostějovští vozíčkáři. Slav-
nostní ceremoniál měl už tradičně dobrou režii, 
zdatně a s nadhledem ho moderoval Michal  
Slavík, zajímavé byly videoportréty oceněných, 
příjemným zpestřením zpěv Jitky Zelenkové. Co 
vzalo večeru přece jen větší lesk? Osobní neú-
čast řady vyhlášených osobností, ale prakticky 
všichni měli jedinou omluvenku – sport. 

„Komise pro mládež a tělovýchovu ve svém no-
vém složení neměla na přípravy letošního roční-
ku ankety příliš mnoho času, přesto jsme se sna-
žili udržet vysoce nastavenou laťku úrovně z mi-
nulých let a přitom jsme chtěli přijít i s něčím no-
vým. Rád bych poděkoval za spolupráci marke-
tingové agentuře TK PLUS, hodnocení je samo-
zřejmě na jiných, ale sám za sebe mám pocit, že 
se nám záměr podařilo naplnit,“ říkal po skon-
čení předseda Komise pro mládež a tělovýcho-
vu při Radě města Prostějova Pavel Smetana.

Výsledky ankety Sportovec města Prostějov 2010
Sportovec roku

1. Tomáš Berdych, tenis, TK AGROFERT Prostějov

2. Petra Kvitová, tenis, TK AGROFERT Prostějov

3. Hynek Tábor, parašutismus, Dukla Prostějov

Tým roku

1. Volejbalistky, VK Modřanská Prostějov

2. Raftaři, Tomi-Remont Prostějov

3. Basketbalisté, BK Prostějov

Talent roku

1. Jiří Veselý, tenis, TK AGROFERT Prostějov

2. Jakub Filip, cyklistika, SKC Prostějov

3. František Hajduk, lukostřelba, LO Prostějov

Mládežnický tým roku:

1. Gymnasté, TJ Pozemstav Prostějov, mladší žáci 

2. Tenisté, TK AGROFERT Prostějov, starší žactvo 

3. Basketbalistky, TJ OP Prostějov, starší minižákyně

Trenér mládeže 

Pavel Švécar, basketbal

Ivo Šilhánek, tenis

Magdalena Majarová, lukostřelba

Neprofesionální sportovec 

Petr Ejem, cyklistika

Michal Sitter, kulturistika

Kurt Herlich, atletika 

Síň slávy 

Jaroslav Šalamoun, za celoživotní přínos plavání

Rostislav Václavíček, za celoživotní přínos fotbalu

Jan Hrbatý, za celoživotní přínos hokeji

Sportovní událost roku

Uspořádání Mistrovství republiky mužů a žen v boxu, BC DTJ Prostějov

Zorganizování Grand Prix – Memoriál Otmara Malečka v cyklistice, SKC Prostějov

Uspořádání Mezinárodních sportovních her mládeže, město Prostějov

Sportovní hvězda prostějovských médií

VK Modřanská Prostějov
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Silniční a železniční mosty
Pozemní a průmyslové stavby
Výroba ocelových konstrukcí a mostů
Železniční svršek a spodek
Speciální technologie železničního svršku a spodku
Inženýrské sítě
Rekonstrukce a výstavba komunikací
Synchronní zvedání a spuštění mostů
Manipulace s těžkými břemeny
Vkládání a vyjímání provizorních silničních
a železničních mostů, podpěrné konstrukce 
Předpínání a zesilování konstrukcí
certifikovaným předpínacím systémem
Sanace betonových konstrukcí:
 - předúprava povrchu technologií TORBO,
 - chemické injektáže, vakuové injektáže
Hydroizolace:
 - asfaltovými pásy
 - polyuretanové aplikované nástřikem
 - přímopochozi Tarco Qubik
 - drenážní plastbetony, elastické mostní závěry
Doprava a mechanizace

02let1990-2010
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CUPFED 
Prostějovský expres přejel Slovensko



27

Petra Kvitová v Bratislavě nastoupila poprvé 
v roli české jedničky, ve Fed Cupu hraje pátou 
sezonu, premiéru měla v roce 2007, ve španěl-
ském městečku Palafrugell nastoupila za roz-
hodnutého stavu ve čtyřhře s Barborou Záhla-
vovou-Strýcovou, prohrály s párem Llagoste-
ra Vivesová, Ruano Pascualová. Ve dvouhře 
se představila o rok později v izraelském Ramat 
Hasharon a první den překvapivě přehrála 
Shahar Peerovou 2:6, 6:3, 6:0. V Bratislavě Pet-
ra své nové postavení nijak nevímala. „Když 
jsem Fed Cup hrávala dřív, jedničkou jsem ne-
byla, takže se nic nezměnilo. Vycházíme spolu 
výborně a není to o tom, kdo je jedničkou a kdo  

dvojkou. Kromě toho, že se od jedničky vždyc-
ky očekávají body…“ Žebříček WTA týden před 
zápasem byl vcelku vyrovnaný. Slovensko – 27. 
Cibulková, 32. Hantuchová, 101. Rybáriková, na 
437. místě juniorka Jana Čepelová. V českém 
týmu byla 18. Kvitová, 30. Šafářová, 56. Záhla-
vová-Strýcová a Květa Peschkeová třetí nejlepší 
deblistkou na světě. „Petra je zásluhou výborné-
ho výkonu v Austrálii ve dvacítce, ale lepší umís-
tění v žebříčku nic neznamená, je to hodně vy-
rovnané. Dalo by se říct, že utkání nemá jasné-
ho favorita, ale stejně věřím, že vyhrajeme. Hol-
ky hrají výborně a Petra má stále větší sebevě-
domí,“ říkal ve čtvrtek večer v lobbybaru hotelu 
Sheraton nehrající kapitán českého výběru Petr 
Pála. A los? „Je to úplně jedno, kdo začne…“ 
Slovenský kapitán Matěj Lipták v duchu dou-
fal, že první půjde na dvorec Cibulková s Kvito-
vou. „Když musí Dominika dotahovat a bojovat 
o vyrovnávací bod, tak je to pro ni vždycky hor-
ší, není už tak uvolněná…“

V sobotu neměly Slovenky vůbec naději – pro-
stějovský tenisový expres je doslova přejel. 

Nejdříve porazila Šafářová Hantuchovou 7:5, 
6:1 a pak Kvitová Cibulkovou 6:2, 6:2. „Jsem 
šťastná, že máme první bod,“ říkala Šafářová na 
tiskové konferenci po zápase. „Daniela mě ni-
čím nepřekvapila, věděla jsem, co mohu od ní 
očekávat.“ Kde se podle Hantuchové rozhodlo 
o vítězství Šafářové? „Byl to desátý gem prvního 
setu, vedla jsem 5:4, 30:15 a měla jsem být agre-
sivnější. Tam se to zlomilo, ve druhém setu to už 
bylo jednoznačné. Lucka hrála výborně, dob-
ře se známe, často spolu trénujeme, ale dnes 
předvedla asi nejlepší tenis, jaký jsem u ní vidě-
la. Hrála důrazně, k ničemu mě nepustila. Je to 
skvělá hráčka s potenciálem na elitní desítku.  

Já byla až moc bázlivá.“ Šafářová si za stavu 
4:5 udržela podání, pak získala servis Slovenky  
a první set. „Chtěla jsem Danielu co nejvíce 
rozběhat, aby se nedostala do tlaku,“ říkala 
Šafářová a moc si pochvalovala nadšené 
povzbuzování českých tenisových fanoušků.  
„A musím samozřejmě poděkovat našim, prostě-
jovským, je to parta obětavců, jezdí s námi skoro 
na všechny zápasy.“ 

Cibulková neměla ve druhém zápase proti  
Kvitové žádnou šanci. „Petra začala výborně, 
nekazila, měla od začátku tlak a až moc brzy 
jsem začala sama o sobě pochybovat. Jako 
bych vnitřně cítila, že nemám šanci. Ve druhém 
setu jsem se přece jen trochu dostala do zápa-
su, ale za stavu 2:2 a 3:3 jsem nevyužila brejk-
boly a pak už šla Petra za vítězstvím,“ říkala 
Cibulková.

Český tým vedl v sobotu 2:0, ve slovenské ka-
bině moc veselo nebylo, i když před zápasem 
Slovenky zařily optimismem. Dominika Cibulko-
vá byla nejotevřenější, věřila, že konečně při-
šel čas, aby Slovensko poprvé Češky porazilo.  

CUP

Prostějovský klub je určitě jediným na světě, který 
má prakticky stoprocentní zastoupení v daviscu-
povém a fedcupovém týmu. Co tomu říká jeho šéf 
Miroslav Černošek? „Jsem na to hrdý, je to vynika-
jící pocit, navíc tenis je hlavním směrem našeho 
zájmu. Beru to také jako ocenění a potvrzení dob-
ré práce našich trenérů, manažerů a samozřejmě 
všech, kteří prostějovskému tenisu pomáhají.“ 

Už počtvrté vyhrál český fedcupový tým nad Slovenskem. Poprvé to bylo v roce 
2000 v bratislavské hale Incheba, tehdy se hrál Fed Cup ve skupinách a Češ-
ky vyhrály 2:1. Podruhé v roce 2007 v bratislavské Sibamac Aréně jasně 5:0, po-
třetí v hale brněnského Výstaviště o rok později – 3:2. Letos se oba týmy utka-
ly znovu v bratislavské hale a po třech zápasech bylo vše jasné. V neděli ve 
druhém zápase a při závěrečné čtyřhře se Slovenkám už jen podařilo upravit  
výsledek na přijatelných – 2:3. 

Slovensko – Česká 
republika 2:3, 

Bratislava, Simabac 
Aréna, 5. – 6. 2., 

1. kolo Světové 
skupiny I.: 

Hantuchová – 
Šafářová 5:7, 1:6, 
Cibulková – Kvitová 
2:6, 3:6, Hantucho-
vá – Kvitová 4:6, 2:6, 
Čepelová – Šafá-
řová 4:6, 7:6(5), skr., 
Čepelová, Rybári-
ková – Peschkeová, 
Záhlavová-Strýcová 
6:1, 4:6, 7:6(4).
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„Dozvěděla jsem se, že je vyprodáno, to je pře-
ce super! V hale bude skvělá atmosféra, tyhle 
zápasy mám ráda.“ Cibulková byla při prohra-
ných duelech v letech 2007 a 2008. „Snad se to 
konečně zlomí, už je načase, abychom vyhrály, 
máme jim co vracet a doufám, že na naší stra-
ně bude i potřebné štěstí,“ dodávala natěšená 
Dominika.

Optimistický byl i zkušený Jan Kukal, i on věřil, že 
domácí mají šanci „Favoritkami jsou sice české 
hráčky, ale ještě nevědí, co je v Bratislavě čeká. 

Domácí prostředí hraje pro slovenské tenistky 
obrovskou roli a právě to smazává rozdíl mezi 
oběma týmy. Šance jsou vyrovnané,“ říkal vyni-
kající kouč těsně před zápasem. „Vekou výho-
dou českého týmu je, že má Kvitovou, ta roste ve 
velkou hvězdu. Petra hrála v Austrálii fantasticky, 
ale vždy je velmi náročné soustředit se v krátké 
době na další vrchol. Ukázala to minulý rok po 
Wimbledonu, kde byla v semifinále, pak se jí ale 
dlouho nedařilo.“

Po prvním dnu panovala v českém týmu spo-
kojenost. „Takhle jsme si to přály. Včera jsme si 
s Luckou říkaly, že chceme, aby to bylo po prv-
ním dnu 2:0 a nic lepšího jsme si od dnešní-
ho dne nemohly přát. Poslední krok však bývá 
vždycky nejtěžší,“ říkala po zápase Petra Kvito-
vá.

„Petra do zápasu vlétla jak nějaký vlak, měla 
perfektní začátek. V průběhu týdne jsem viděl, 
že její forma stoupá, ale že až takhle – to jsem 
nečekal,“ konstatoval český kapitán Petr  Pála. 
„Až mě to překvapilo. Oba zápasy ve dvou se-
tech, prakticky bez problémů, dalo by se říct,  
že skore vypadá pro domácí možná až moc  
tvrdě.“

Slovenský kapitán Lipták si prostě musel myslet, 
že ještě není hotovo. „Stále máme hlavy naho-
ře, šance umírá poslední. I když je to 0:2, musíme 
být pozitivní. Každý z těch nedělních zápasů je 
50 na 50, můžeme v něm uhrát bod i nemusíme. 
Zkusíme to otočit,“ prohlásil. Určitě ani on neče-
kal, že to bude tak jednoznačné. „Oba dva zá-
pasy si byly podobné. Nemyslel jsem si, že Češ-
ky budou hrát až tak bezchybné. Věděl jsem, že 
předvedou nátlakový tenis, to se potvrdilo, ale 
překvapilo mě, že dělaly tak málo chyb,“ tvrdil 
Matěj Lipták. Slovenský kapitán doufal, že se  
v neděli jeho hráčkám bude hrát proti Češkám 
lépe, že jim bude více vyhovovat jejich herní 
styl. 

V neděli vstoupila na dvorec stejně odhodlaná 
Petra, zápas s Hantuchovou byl plně v její režii. 
Brzy vedla 4:0. „Dostala jsem Danielu pod tlak, 
to byl klíč k výhře. Nestačila se moc rozehrát a já 

jsem tempo držela do konce zápasu.“ Bylo znát, 
že si to po prvních gemech uvědomila i Han-
tuchová. Zvedla se jen v prvním setu, kdy Petra 
vedla 5:2, 40:0, Slovenka odvrátila setboly a po-
kračovalo se v prvním setu. „Zůstala jsem v klidu, 
měla jsem brejk k dobru. Jsem ráda, že jsem ten 
set zvládla.“ Rozhodnuto – 3:0! „Češky byly v Bra-
tislavě favoritkami, to bylo od začátku jasné, jen 
jsme to neříkaly nahlas. Petra s Luckou byly jed-
noznačně lepší,“ říkala po zápase Hantuchová. 
„Měla jsem ze své hry přece jen lepší pocit než 

včera, ale Petra je ve velké formě. Největší šan-
ci jsem měla ve druhém setu, místo 0:3 to mohlo 
být 2:1, ale pak už to šlo se mnou z kopce. Ano, 
chtěla jsem, byla připravena taktika, ale já ji na 
kurtu nedokázala prosadit,“ říkala Hantuchová 
po nedělní prohře s Kvitovou.

„Mrzí mě, že to šlo tak rychle, takový průběh 
zápasu jsem nečekal. Skvělí fanoušci si prostě  
zasloužili vidět alespoň jeden zápas, ve kterém 
by se ještě o něco hrálo. 3:0 a ani jeden vyhra-
ný set… Kvitová se Šafářovou však podaly výbor-
né výkony, skvěle podávaly, returnovaly a to roz-
hodlo,“ říkal po zápase zklamaný Matěj Lipták. 
„Co jim však nejvíc vadilo? Naše hráčky se ne-
dokázaly přizpůsobit jejich leváckému servisu, 
ten dělal oběma velké problémy, nedostaly se 
do hry. Češky navíc byly agresivnější.“ 

V polovině dubna hraje český fedcupový tým 
v Belgii. Pála je před semifinále optimistou. „Bel-
gie a navíc v domácím prostředí je favoritem, 
ale když se všechno v dobrém sejde a bude-
me mít i tolik potřebné štěstí, tak se Belgičanky 
dají porazit. Holky už několikrát ukázaly, že umě-
jí porazit hráčku z první desítky, takže Kim nemá 
garantované dva body,“ konstatoval po zápa-
se Petr Pála a to ještě netušil, že Petra vyhraje 
turnaj v Paříži a ve finále hladce porazí právě 
Clijstersovou!

A jak vidí šance šéf českého tenisu Ivo Kaderka? 
„Věřím našim holkám, jsem optimistou, s Belgií 
se určitě dá hrát vyrovnaná partie. Navíc Pet-
ra v Paříži dokázala, že se obě Belgičanky dají 
porazit. A světové žebříčky v týmových soutěžích 
opravdu neplatí, tyhle zápasy jsou především  
o psychice,“ říká šéf českého tenisu Ivo Kaderka.

České tenistky se pod vedením Petra Pály po-
třetí za sebou dostaly mezi čtyři nejlepší fedcu-
povém celky světa. „Určitě je to příjemný pocit 
postoupit potřetí za sebou do semifinále. Je to 
hodně těžká soutěž a jsem rád, že se pravidel-
ně vyhýbáme baráži. Třikrát v semifinále je urči-
tě dobré, ale chceme dál. Už bychom se rádi  
o ten pohár utkali,“ řekl Pála na tiskové konfe-
renci v bratislavské Simabac Aréně.

„Je vždycky zvláštní hrát proti přátelům a ještě je 
chtít porazit.“ 

 Ivo Kaderka.
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Kvalita prověřená časem
Quality Through The Ages

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

739 70 Třinec, Czech Republic, phone: +420-558-531 111, 

fax: +420-558-331 831, www.trz.cz

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

739 70 Třinec, Czech Republic, phone: +420-558-537 301, +420-558-535 865, 

fax: +420-558-324 355, www.moravia-steel.cz

KOLEJNICE :: DRÁT :: TYČOVÁ OCEL VÁLCOVANÁ :: SBQ 

:: BETONÁŘSKÁ OCEL :: BEZEŠVÉ TRUBKY :: ŠIROKÁ OCEL 

:: POLOTOVARY :: TYČOVÁ OCEL FINALIZOVANÁ ZA STUDENA

RAILS :: WIRE ROD :: ROLLED BARS :: SBQ :: REINFORCING BARS 

:: SEAMLESS STEEL TUBES :: FLAT STEEL AND UNIVERSAL PLATE 

:: SEMI-PRODUCTS :: COLD FINALIZED BARS
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Nečekaná porážka!

CUP
DAVIS 
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Před zápasem hovořily všechny statistiky ve 
prospěch našeho týmu. Golubjov vyhrál je-
diný duel jen proto, že mu na turnaji v Duba-
ji vzdal v prvním setu Baghdatis, dalších osm 
zápasů prohrál a nezískal v nich ani set! Kukuš-
kin před zápasem Davisova poháru porazil jen 
Rosola v Sydney a měl bilanci 1:5. A proti tomu 
stálo Berdychovo semifinále v Dubaji a Čen-
naí, čtvrtfinále na Australian Open, v Marseile 
a Rotterdamu… „Kazachstán byl pro nás od za-
čátku výborný los, nováček první divize, pro di-
váky sice nebyl atraktivní, ale všichni jsme si mys-
leli, že bychom s tímto týmem neměli mít v kom-
pletním složení problémy. Tomáš s Radkem měli 
být zárukou, že postoupíme,“ říkal nehrající ka-
pitán Jaroslav Navrátil po losování Davisova 
poháru. V druhé polovině února se omluvil  
Radek Štěpánek, odhlásil se z turnaje v Delray 
Beach, onemocněl, Berdych však byl v dob-
ré kondici, tak se Kazachů nikdo nebál. „Bylo 
to těžké rozhodování, ale musím dát přednost 

zdraví. Po loňské zkušenosti, kdy jsem odehrál 
daviscupový zápas v Belgii a pak mě zničila 
mononukleóza, by to byl hazard,“ vzkazoval Ště-
pánek z Ameriky a všichni jeho rozhodnutí chá-
pali. Radek je velkým týmovým bojovníkem,  
i on byl optimistický. Ani Hájek nebyl úplně zdra-
vý, i on onemocněl na turnaji v Delray Beach. 
Všem předzápasovým problémům však ještě 

nebyl konec, Berdych v Dubaji nedohrál semi-
finálový zápas proti Djokovičovi, ozvaly se pro-
blémy se stehenním svalem, přesto Tomáš do-
razil do Ostravy v optimistické náladě. „Tomáš 
mi řekl, že je připraven hrát všechny tři zápasy 
včetně debla,“ řekl spokojený kapitán noviná-
řům v Ostravě.

Co ukazoval žebříček ATP oběma týmům před 
zápasem? Kazachstán – Golubjov 39., Kukuš-
kin 62., Ščukin 125., Koroljov 231. Český tým měl 
jasnou jedničku – Berdych byl sedmý na svě-
tě, Hájek 98., Veselý 848. a Dlouhý byl světovém 
deblovém žebříčku na 11. místě. Před zápasem 
ještě vyskočila kauza Hernych, v tomto světle 
jí určitě chtěli vidět jeho příznivci, ale kapitán 
všechny debaty utnul hned v úvodu. Nechtěl 
přes média řešit odměny hráče I. ČLTK. „Jsou 
určité meze, které nebudu překračovat. Pro-
to jsem mu oznámil, že národní reprezentace 
není o penězích a v nouzi se nenecháme tlačit 
do kouta,“ prohlásil rezolutně Jaroslav Navrátil 

na facebooku českého daviscupového týmu 
a definitivě oznámil sestavu proti Kazachstá-
nu – Berdych, Hájek, Dlouhý, Veselý. Určitě bylo 
dobře, že se do týmu dostal Jiří Veselý, dvojná-
sobný vítěz juniorky na Australian Open, tře-
baže se nakonec do daviscupových statistik 
premiérově nezapsal. „Jestli chceme po pří-
padném odchodu Radka uspět, musíme tým  

Mnozí už přemýšleli o tom, zda ve čtvrtfinále proti Argentině bude v červenci 
náš tým kompletní a zopakujeme loňský postup do semifinále a najednou je 
z toho jen čekání do července na jméno barážového soupeře. „V Davisově po-
háru je každý soupeř těžký a tedy i Kazaši. Pro české tenisové fanoušky to určitě 
není soupeř až tak známý, ale odehrál jsem s nimi pár zápasů a dobře vím, že 
mají sílu a mohou překvapit,“ říkal Tomáš Berdych pět dní před duelem v ostrav-
ské hale. „V Davisově poháru právě tyto zdánlivě lehké zápasy mohou být hod-
ně náročné a může to platit i v tomto případě. Co je však nejdůležitější, že jsme 
po pěti zápasech zase zpátky doma, v ČEZ Aréně a moc se na ten zápas těším.“ 

„V několika debatách před zápasem jsem prohlá-
sil, že mám obavy o výsledek, mnozí na druhé stra-
ně říkali, že to bude snadná záležitost…Tomáš měl 
před sebou velký úkol, uspět ve třech zápasech 
v Davisově poháru je hodně náročné a říkat, že 
všechno bylo o tom, zda Berdych udělá tři body, 
nechci. Všichni naši, kteří se v ČEZ Aréně na dvorci 
představili, odvedli maximum, ale soupeř byl prostě 
v rozhodujících okamžicích lepší.“ 

Ivo Kaderka o Kazachstánu

CUP
ČR – Kazachstán 2:3, 

Ostrava, ČEZ Aréna,  
4. – 6. 3., 

I. kolo Světové skupiny:

Hájek – Golubjov 
6:7(4), 7:6(3), 6:1, 
6:7(4), 3:6, Berdych – 
Kukuškin 7:6(5), 6:2, 
6:3, Berdych, Dlou-
hý – Koroljov, Ščukin 
6:4, 6:4, 7:6(4), Ber-
dych – Golubjov 
5:7, 7:5, 4:6, 2:6, Há-
jek – Kukuškin 4:6, 
7:6(4), 6:7(8), 0:6. 
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rozšířit a myslet na budoucnost. Jirka Veselý do 
týmu patří, vždyť vyhrál dva tituly na Australi-
an Open!“ argumentoval zcela přesvědčivě 
Navrátil poté, co se až netaktně hledaly příči-
ny překvapivé porážky. „Navíc je důležité, aby 
nasál daviscupovou atmosféru. Ale samozřej-
mě mu ještě tři čtyři roky potrvá, než bude moci 
zvládnout těžký zápas na takové úrovni. Pře-
chod do mužského tenisu je teď pro něj to nej-
důležitější. Spoléhat na Rosola nebo Mináře, to 
už přece není perspektiva, i když v žádném pří-
padě nemají dveře do týmu zavřené.“ 

Od pondělka se v Ostravě připravoval Tomáš 
Berdych. „Vím, mnozí si myslí, že to bude jedno-
duché, že hráči Kazachstánu nemají sílu, ale  
v Davisově poháru je vše složité,“ říkal Tomáš 

Berdych v neděli večer v ostravské hale. Při-
znejme, Berdychova slova mnozí brali jen jako 
džentlmenské připomenutí, že všechny davis-
cupové zápasy jsou těžké, neplatí v nich žeb-
říček, ale určitě se nikdo nezabýval tenisovou  
silou kazašského týmu.

Navíc Navrátil měl s Golubjovem zkušenosti 
z extraligy, pomohl prostějovskému TK AGRO-
FERT k titulu, v prosinci však rozhodně nepatřil 
k hvězdám týmu. Na trénincích v ČEZ Aréně se 
mu ale dařilo. „Nebojím se, že bychom je pod-
cenili, to určitě ne. Čeho se však v duchu bojím, 
aby kluci k tomu zápasu nepřistoupili – jako že 
nemůže nic stát, že ty tři body prostě jasně udě-
láme. Věřím tomu taky, ale stát se může všech-
no,“ říkal Navrátil před losováním. Kolem Kaza-
chů bylo ticho, novináři připomínali, že jsme vel-
kými favority a český kapitán se téhle roli záko-
nitě nebránil. „Jsme sice bez nemocného Rad-
ka Štěpánka, což je oslabení týmu, ale Tomáš 
Berdych, Jan Hájek, Lukáš Dlouhý a Jiří Veselý 
jsou připraveni splnit úkol a postoupit.“ Berdych 
přidal: „Nehraje Radek, ale jsme dostatečně sil-
ní a kluci nás už vloni v létě v Chile dokázali do-
statečně zastoupit.“ Ještě další věty Berdycha je 

třeba připomenout: „Je to určitě historický oka-
mžik pro celý Kazachstán,“ upozornil Berdych. 
„Rozhodně musíme jít do zápasu s pokorou.“ Ka-
zachstán stál před premiérou ve Světové sku-
pině, jeho tenisový prezident přiletěl na zápas 
soukromým boeingem, tým je sestavený z kou-
pených Rusů a ani se nechtělo věřit, co se šuš-
kalo v zákulisí, že každý z hráčů měl slíbenou 
prémii 100 tisíc eur za postup. Konečně, proč 
bychom to měli poslouchat, když Kazachům 
stejně nikdo nevěřil?

O tiskovou konferenci s Kazachy po losování 
nebyl moc zájem. „Je to dobré, že začínám, ale 
nehraje to velkou roli. Jestli chceme postoupit, 
musíme vyhrát tři z pěti zápasů a je jedno, které 
to budou,“ konstatoval s klidem Andrej Golubjov. 

„Povrch v hale mi vyhovuje a mám rád atmo-
sféru Davisova poháru. Nutí vás to opravdu vy-
dat ze sebe to nejlepší. Budeme pracovat na 
120 procent,“ dodal Golubjov. Tenhle třiadva-
cetiletý rodák z ruského Volžského řekl tato slo-
va s naprostou samozřejmostí. „Ano, musíme vy-
hrát tři z pěti zápasů a je jedno, které to budou.“ 
Navrátil chtěl, aby začal Berdych. „Určitě by to 
bylo pro lepší pro Honzu Hájka, vedli bychom  
a byl by klidnější.“

Daviscupový pátek skončil nerozhodně, Jan 
Hájek prohrál trochu nešťastně s Golubjovem 
v pěti setech a Berdych se hodně nadřel na 
vyrovnávací bod s Kukuškinem. „Velkou šan-
ci jsem měl v tie-breaku prvního setu, za stavu 
4:3 jsem udělal dvě zbytečné chyby. Škoda, kdy-
bych vyhrál první set, tak by to jinak vypada-
lo. A pak ještě neproměněný brejkbol ve čtvr-
tém setu za stavu 5:4,“ říkal Hájek v sobotu do-
poledne v hale hotelu Clarion. Ruský Kazach 
Golubjov byl samozřejmě spokojený, ale při-
znal, že byl hodně nervózní. „Dobře jsme jako 
tým začali, určitě i dobře skončíme,“ dodával. 
Pro sebevědomí Berdycha byl určitě rozhodují-
cí první set. Za stavu 4:5 při Kukuškinově podání  

„Všechno stálo na Tomášovi a věřili jsme, že se bude 
podílet spolu s Lukášem Dlouhým na třech bodech. 
Bylo znát, že se Tomáš jako sedmý hráč světa dob-
ře cítí v roli přirozeného týmového lídra. Všichni jsme 
ale od začátku věděli, že nahradit Radka nebu-
de jednoduché, je tmelícím typem, dává partu do 
hromady, navíc je také vynikajícím deblistou. Přes-
to, před závěrečnými dvouhrami jsem pořád věřil, 
že náš tým je tak silný, že to i bez Radka tentokráte 
zvládneme. Kluci tam nechali tenisovou duši, co je 
to však platné, když na tabuli svítilo 2:3.“

Jaroslav Navrátil
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odvrátil setbol a pak získal jeho servis. V tie-
breaku prohrával 1:5, ale zahrál šest vítězných 
míčů za sebou. Tahle série Kazacha zlomila.  
„V prvním setu se Kukuškin rozehrál k neuvěřitel-
nému výkonu, mám ale mnohem víc zkušenos-
tí z těžkých zápasů,“ říkal Berdych po zápase. 
„Vlítl do toho po hlavě, nedělal žádné chyby, 
hrál agresivně a opravdu nechybělo mnoho, 
aby ten první set vyhrál.“

V sobotu Berdych s Dlouhým porazili v deblo-
vém klání Jevgenije Koroljova a Jurije Ščukina 
ve třech setech, český kapitán se divil, že ne-
nastoupil Golubjov, vzpomínal na předloňské  
ostravské zápasy s Francií a Argentinou, kdy 
jedničky Tsonga a Del Potro také zůstaly na  
lavičce a bod ze čtyřhry pak soupeřům chyběl. 
„Anebo to hrají vabank a věří, že v neděli získa-
jí dva body,“ poznamenal. „To by tedy byl od 
jejich kapitána galakousek…“ 

Berdych byl po čtyřhře spokojený a zdálo se, že 
i plný síly na nedělní rozhodující dvouhru. „Při-
jel jsem s tím, že budu muset odehrát tři zápa-
sy, a jsem na to připraven.“ Ještě v sobotní de-
batě přišel český kapitán s názorem, že by mís-
to Golubjova mohl nastoupit Koroljov. Ten vloni 
na Australian Open porazil Berdycha ve dvou 
setech… „Mluvil jsem s Golubjovem, je po pátku 
hodně unavený. Nemyslím si, že bude hrát. Mož-
ná, že Kazaši nasadí Koroljova, tomu zdejší rych-
lý povrch sedí a v deblu hrál velmi dobře.“ Ne-
hrající kapitán Kazachů Jegor Šaldunov jaké-
koli změny odmítl. „Nemám pocit, že by k tomu 
byl nějaký důvod.“ Moc toho nenamluvil...

V neděli vítězili v ČEZ Aréně jen Kazaši. Berdych 
prohrál s Golubjovem a Hájek s Kukuškinem. 
„Dnes jsem zahrál jeden z nejlepších zápasů v ži-
votě,“ říkal šťastný Golubjov. „Moc mi pomohlo, 
že jsem v sobotu mohl odpočívat. Jak jsem říkal, 
máme druhý bod a věřím, že Kukuškin vyhraje 
poslední dvouhru.“ A Berdych? „Tohle byla lek-
ce tenisu za hranicí možností. Byl ve všem lepší, 
zasloužil si vyhrát. Celý zápas jsem tahal za kratší 
konec. Zkoušel jsem úplně všechno, čekal jsem, 
jestli se třeba náhodou neprobudí a neuvědo-
mí si, že je na kurtě, že se hraje, ale to se bohu-
žel nestalo. Smekám před ním.“

Hájek bojoval, ale Kukuškin měl v rozhodujících 
okamžicích více tenisového štěstí. „Třetí set byl 
klíčový. Měl jsem dva setboly, ale on v té chví-
li zahrál dobře a to mě psychicky zlomilo. Hla-
va šla dolů, věděl jsem, že musím vyhrát ještě 
dva sety. Utekl mi začátek čtvrtého setu, vedl 3:0  
a věděl jsem, že je zle,“ řekl zklamaný Hájek. 
„Nechal jsem na dvorci všechno, co umím. Bo-
hužel, třetí set rozhodl. Do té doby to byl zápas o 
pár míčích. Hrozně mě to mrzí za celý tým i divá-
ky, kteří nás hnali dopředu.“ 

Navrátil byl po zápase hodně smutný a to ješ-
tě nevěděl, jak mu některá média budou nabí-
zet, aby odstoupil. 

„Všechno stálo na Tomášovi a věřili jsme, že se 
bude podílet spolu s Lukášem Dlouhým na třech 
bodech. Bylo znát, se Tomáš jako sedmý hráč 
světa dobře cítí v roli přirozeného týmového  

lídra. Všichni jsme ale od začátku věděli, že na-
hradit Radka nebude jednoduché, je tmelícím 
typem, dává partu do hromady, navíc je také 
vynikajícím deblistou. Přesto, před závěrečnými 
dvouhrami jsem pořád věřil, že náš tým je tak  
silný, že to i bez Radka tentokráte zvládneme. 
Kluci tam nechali tenisovou duši, co je to však 
platné, když na tabuli svítilo 2:3,“ říkal v pondělí 
ráno smutný český kapitán.

Často kladenou otázkou bylo, proč neno-
minoval kapitán Jaroslav Navrátil do týmu 
ještě jednoho singlistu. Jaký na to máte  
názor?

„Stojím plně za kapitánem, protože si ne-
myslím, že by nás Hernych s jeho daviscu-
povou bilancí čtyř startů a čtyř porážek za-
chránil. Myslím, že Honza Hájek hrál daleko 
lépe, než by hrál on. Stejně tak Minář, který 
teď nemá moc formu, by podle mého nebyl 
alternativou. Myslím, že Hájek je v této fázi  
v daleko lepší formě než oba zmiňovaní.“

Kritické hlasy nejvíce přicházejí ze Štva-
nice. Lidé z I. ČLTK Praha se domnívají, že  
Davis Cup je pouze prostějovský projekt, 
kde nejsou jiní hráči vítáni. Co na to říkáte?

„Já se tomu musím jenom pousmát. Až na 
Štvanici vychovají hráče typu Berdycha 
nebo Štěpánka, tak my je budeme do da-
viscupového týmu jenom vítat a budeme 
jenom rádi, že budou moci dělat body pro 
tým. Zatím se tak nestalo a neděje, takže si 
myslím, že kritika z jejich strany je úsměvná, 
až komická. Myslím, že na rozdíl od Štvanice 
si Prostějov nehraje na klubismus, a když se 
jedná o reprezentaci, tak chceme opravdu 
nasadit to nejlepší, proto, aby ten úspěch 
byl.“

Mohl se Hernych urazit kvůli tomu, že tu-
šil, že zůstane pouze pátým hráčem bez  
šance zasáhnout do utkání?

„To si nemyslím. Pro každého tenistu by měla 
být čest, když je povolán do reprezentace  
a může hrát za svoji zemi. A to neplatí jen  
u tenisu, ale u jakéhokoliv jiného sportu.  
Kdyby nebyl 170. na žebříčku, nebo měl  
formu, tak by mezi náhradníky určitě nebyl.“

Po čtyřech letech 
v baráži
Český tým si na jmé-

no barážového soupeře 
musí počkat do července  
a 16. – 18. září bude bo-
jovat o udržení mezi eli-
tou Světové skupiny. Na-
posledy jsme z ní vypad-
li v roce 2005, po roce 
jsme se však do ní vrátili. 
V baráži jsme hráli v roce  
2007, po porážce s Ameri-
kou v Ostravě jsme v teh-
dejší SAZKA Aréně porazili 
Švýcarsko i s Federerem.  
I na tento tým můžeme 
narazit… 

Češi jsou aktuálně třetím 
nejlepším daviscupovým 
týmem a právě díky dob-
ré pozici v žebříčku bu-
dou při losování nasaze-
ni. Mají tak jistotu, že se 
vyhnou Rusku, Chorvat-
sku, Chile, Belgii, Rakous-
ku, Indii či Izraeli. Ovšem 
i mezi nenasazenými jsou 
silné týmy. V současné 
chvíli se dá reálně uvažo-
vat o jedenácti možných 
soupeřích. Důležitý zá-
pas by čeští tenisté moh-
li odehrát s Rumunskem, 
Švýcarskem, Itálií, Holand-
skem, Jihoafrickou repub-
likou, Austrálií, Kanadou, 
Ekvádorem, Japonskem, 
Uruguayí či Brazílií. Kromě 
Rumunska však ještě na 
všechny země čeká boj  
o postup do playoff.  
Se Švýcarskem, Rumun-
skem, Jihoafrickou repub-
likou a Brazílií bychom 
museli cestovat za svými 
soupeři, doma bychom 
hráli s Holandskem, Itá-
lií, Austrálií, či Ekvádo-
rem. O pořadateli zápa-
su s Kanadou, Uruguayí 
nebo Japonskem by roz-

hodl los. 

Pro úspěch to nejlepší
Po duelu s Kazachstánem byla redakto-
rem Deníku oslovena také Petra Píchalová-
Langrová, vedoucí tenisových projektů  
v TK PLUS. Hovořilo se i o daviscupové  
nominaci.
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 „Výsledky naší ankety ocení ty nejlepší, kteří se 
prosadili v náročné konkurenci. Rád bych však 
připomenul, že za medailovými šampiony je 
hodně těch, kteří stejně usilovně trénovali, obě-
tovali svému snažení skoro všechno, ale spor-
tovní štěstí se k nim obrátilo zády. Všichni dobře 
víme, že na stupních vítězů moc místa není, do-
stanou se na ně jen ti nejlepší a nejtalentovaněj-
ší, ale pro nás, kteří se snažíme vytvářet podmín-
ky pro aktivní sportování, je důležité, aby spor-
tující mládeže bylo co nejvíc. Jen tak ji ochrá-
níme před nejrůznějšími rizikovými faktory, kte-
ré jí okolí nabízí. Investovat do sportovní výcho-
vy je určitě perspektivnější, než následně pomá-
hat ze složitých drogových závislostí,“ řekl mj. 
Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského 
kraje před slavnostním vyhlášením. „V prvních 
šesti kategoriích se hlasovalo – Nejlepší senior, 
bylo vyhlášeno pořadí na 1. – 3. místě, Nejlep-
ší seniorské družstvo, Talent roku, Nejlepší junior-
ské družstvo, Nejlepší trenér, Nejlepší handica-
povaný sportovec, vítězové tří kategorií – Čest-
ná cena, Cena Jihomoravského kraje a Nej-
lepší sportovní akce vzešli po dohodě zástupců  
Jihomoravského kraje a sportovních organiza-
cí,“ konstatoval David Lenz z TK PLUS. 

Jako první přišel předat cenu Čtenářské anke-
ty deníku Rovnost šéfredaktor Tomáš Herman, 
od čtenářů dostal nejvíce hlasů dráhový cyklis-
ta Denis Špička z Dukly Brno, který získal 3. místo 
ve Světovém poháru v keirinu, byl bronzový na 
ME do 23 let ve stejné disciplíně a je mistrem ČR 
ve sprintu. Členka Rady Jihomoravského kraje 
JUDr. Marie Cacková ocenila handicapované 
sportovce plavkyni Michaelu Philippi (SK Kon-
takt  Brno) a Jana Matouška, člena reprezen-
tačního týmu ČR v sledge hokeji, který starto-
val poprvé v historii na paralympijských hrách. 
Prvenství po roce obhájil a Cenu pro nejlepšího 
trenéra opět získal Jan Bobrovský, kouč čtrnác-
tinásobných basketbalových mistryň ze Žabo-
vřesk. Čerstvý šestašedesátník převzal oceně-
ní z rukou člena Rady Jihomoravského kraje 
MUDr. Oldřicha Ryšavého. Předseda Klubu čes-
kých olympioniků Oldřich Svojanovský a před-
sedkyně Klubu českých olympioniků Jihomorav-
ského kraje Šárka Kašpárková předali Čestnou 

cenu Jihomoravského kraje Ivo Mrázkovi, mi-
mořádné osobnosti brněnského, jihomoravské-
ho a českého sportu, který letos v lednu osla-
vil pětaosmdesáté narozeniny. Bývalý špičko-
vý hráč a později úspěšný trenér získal i stříbr-
né medaile z ME v Praze 1947 a z Paříže 1951, 
kde byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Stří-
brnou medaili má také z ME v Budapešti 1955. 
Kromě toho Ivo Mrázek startoval na dvou olym-
pijských hrách. Mistrem republiky byl šestkrát 
jako hráč a stejný počet titulů získal jako trenér. 
Vrcholem jeho trenérské kariéry bylo působení 
u týmu Zbrojovky Brno. Tento tým přivedl dva-
krát v letech 1964 a 1968 do finále PMEZ. Úspěš-
ná vystoupení po celé Evropě ve druhé polo-
vině šedesátých let korunoval Ivo Mrázek se  
Zbrojovkou v roce 1969 druhým místem na  
Interkontinentálním poháru v USA.

Mistrovství Evropy do 21 let v baseballu v Brně, 
za kterým stáli AVG Draci Brno, bylo vyhlášeno 
Sportovní akcí roku, cenu předával I. náměstek 
hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislav 
Juránek a pro ocenění si přišel člen výkonného 
výboru AVG DRACI BRNO a manažer týmu ČR 
do 21 let Dr. Pavel Chadim. Právě pod jeho ve-
dením získali čeští baseballisté zlato. Předseda 
finančního výboru Zastupitelstva Jihomoravské-
ho kraje Ing. Mgr. Zdeněk Dufek poblahopřál  
vítězi kategorie Talent roku, baseballovému 
nadhazovači Štěpánu Havlíčkovi z TJ Olympia 
Blansko, jehož draftoval klub zámořské Major 
League Tampa Bay Rays! 

Mgr. Jiří Janda, předseda výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost ocenil jako nejlep-
ší juniorský tým – družstvo kadetů řeckořímské-
ho zápasu TJ Sokol Hodonín, mistry ČR. „Jsem 
hodně překvapený, protože na jižní Moravě 
je určitě hodně populárnějších sportů. Ale vy-
padá to, že jsme si ocenění naší prací zaslou-
žili,“ řekl trenér zápasníků Luboš Jurman. Mis-
tryně ČR, basketbalistky Frisco Sika Brno byly  
vyhodnoceny jako nejlepší tým, gratuloval 
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje  
Mgr. Václav Božek CSc., ocenění převzal ma-
nažer Dušan Nižňanský spolu s Irenou Boreckou 
a Romanou Hejdovou.  „Minulá sezona pro nás 
byla velice obtížná, uvidíme, jak se nám bude 

„Vynikající výsledky 
nejlepších sportov-
ců i týmů Jihomorav-
ského kraje zviditel-
ňují náš kraj a jsem 
rád, že můžeme vy-
zvednout také snaže-
ní obětavých trené-
rů, cvičitelů či orga-
nizátorů, kteří se urči-
tě nepohybují v záři 
reflektorů, ale pomá-
hají všem, kteří sport 
berou jako svou při-
rozenou životní po-
třebu. O to více si za-
slouží naše ocenění,  
i když se jejich čin-
nost nedá změřit 
stopkami či metrem 
a netleskají jim plné 
tribuny.“

JUDr. Michal Hašek, 
hejtman Jihomorav-

ského kraje

SPORTOVEC Už podruhé byli v brněnském Městském divadle vyhlášení nejlepší sportovci  
Jihomoravského kraje. Na trůnu bude i v příští sezoně sedět motocyklový  
závodník Karel Abraham, i když tentokráte o jeho vítězství rozhodovala symbo-
lická cílová kamera, druhou Hanu Horákovou, kapitánku basketbalových vi-
cemistryň světa, předstihl o jediný hlas. Třetí skončil hokejový mistr světa a hráč  
Komety Petr Hubáček. Třebaže Hana Horáková nedosáhla na první místo,  
basketbal na slavnostním ceremoniálu doslova kraloval – Nejlepším trené-
rem minulého roku se podle sportovních novinářů stal podruhé Jan Bobrovský  
a basketbalistky BK Frisco Sika Brno si odnesly cenu pro nejlepší družstvo. A to 
ještě nebyl konec – prestižní Čestnou cenu získal basketbalista bývalé Zbro-
jovky Brno Ivo Mrázek. I podruhé stála za organizací slavnostního večera mar-
ketingová agentura TK PLUS. „Spolupráce s představiteli Jihomoravského kraje 
a s hejtmanem JUDr. Michalem Haškem byla opět velice dokonalá,“ znělo z úst 
jednatele TK PLUS Dr. Miroslava Černoška.
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dařit letos. Ale myslím, že tým se dostal do dobré 
formy a USK Praha pořádně zatopíme,“ konsta-
toval už předtím kouč Bobrovský.

Pak přišlo na řadu předávání cen nejlep-
ším sportovcům Jihomoravského kraje z ru-
kou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr.  
Michala Haška a jednatele TK PLUS Dr. Miroslava  
Černoška. Na třetím místě skončil hokejista  
Petr Hubáček z HC Kometa Brno, za Hanu Ho-
rákovou převzal cenu generální manažer týmu 
Frisco Sika Brno Dušan Nižňanský, pro hlav-
ní cenu si přišel motocyklový závodník Karel  
Abraham, do kterého vkládá velké naděje celý 
český motocyklový sport. Novinářská porota 
ocenila jeho přesvědčivé vítězství v posledním 
závodě mistrovství světa třídy Moto2 a celkové 
desáté místo v této soutěži. Letos už Abraham 
startuje jako první Čech v historii v nejprestižnější  
třídě MotoGP. Hejtman Michal Hašek poté pře-
dal Cenu Jihomoravského kraje za výjimečné  
zásluhy o zviditelnění a propagaci Jihomorav-
ského kraje Janě Novotné.

A pak přišel čas předávání charitativních šeků, 
z rukou ředitelky tenisových projektů TK PLUS  
Petry Píchalové-Langrové a náměstka hejtma-
na Jihomoravského kraje Ing. Václava Horáka 
je převzali handicapovaní sportovci Michaela 
Philippi a Jan Matoušek a Ing. Václav Hruška, 
zástupce ředitele příspěvkové organizace Hab-
rovanský zámek, zabývající se péčí o osoby se 
zdravotním postižením, si odnesl šek v hodnotě 
50 tisíc korun.

Je už tradicí těchto sympatických ceremo-
niálů, že je moderuje Petr Salava, přesně ví – 
kam to má směřovat a dokonale vidí za kulisy  
sportu. Vystoupení zpěváků Leony Machálko-
vé, Petra Koláře a taneční skupiny Magic Free 
Group daly slavnostnímu večeru příjemný lesk. 
A ze závěrečného slova hejtmana Haška bylo 
jasné, že se nejlepší sportovci, trenéři a všichni, 
kteří chtějí pomáhat sportu v Jihomoravském 
regionu, setkají příští rok znovu.

Výsledky ankety Sportovec Jihomoravského kraje 2010 
Nejlepší senior: 

1. Karel Abraham (motorismus, Brno) 

2. Hana Horáková (basketbal, BK Frisco Sika Brno)

3. Petr Hubáček (lední hokej, HC Kometa Brno)

4. Michal Březina (krasobruslení, TJ Stadion Brno)

5. Petr Koukal (badminton)

Nejlepší seniorské družstvo: 

1. BK Frisco Sika Brno (basketbal)

2. SC Znojmo (fotbal)

3. – 4. AVG Draci Brno (baseball), MSK Břeclav (stolní tenis)

Talent roku: 

1. Štěpán Havlíček (baseball, TJ Olympia Blansko)

2. Alexander Choupenitch (šerm, Sokol Brno I)

3. Tomáš Mičánek (motorismus)

Nejlepší juniorské družstvo: 

TJ Sokol Hodonín (řeckořímský zápas)

Nejlepší trenér: 

Jan Bobrovský (basketbal, BK Frisco Sika Brno)

Nejlepší handicapovaná sportovkyně: 

Michaela Philippi (plavání, SK KONTAKT Brno)

Nejlepší handicapovaný sportovec: 

Jan Matoušek (sledge hokej)

Čestná cena: 

Ivo Mrázek (basketbal, Zbrojovka Brno)

Cena Jihomoravského kraje: 

Jana Novotná (tenis)

Sportovní akce roku: 

Mistrovství Evropy do 21 let (baseball, AVG Draci Brno)



www.ok-tourism.cz

Harmonie kultury a přírody

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

Přijeďte a uvidíte!Přijeďte a uvidíte!

Olomouc • Střední Morava • Jeseníky 

Další informace na www.olomoucregioncard.cz

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

Tipy na výlet:
Příklady jsou uvedeny pro 2 dospělé osoby 

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

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

JESENÍKY
1. ½ den: Zámek Jánský Vrch 

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

– rozhledna Biskupská kupa 
– Jeskyně Na Špičáku 

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

– Muzeum Vincenze Priessnitze 
– letní bobová dráha (Petříkov)

Orientační cena pro 2+1: 

bez karty: 1 180 Kč, s kartou: 450 Kč

Ušetříte: cca 730 Kč

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

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

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

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

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

bez karty: 1 825 Kč, s kartou: 450 Kč

Ušetříte: cca 1 375 Kč

VSTUPY ZDARMA: 74 míst

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

ATRAKTIVNÍ SLEVY: 121míst

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

Bouzov

Dlouhé StráněJavoříčské jeskyněAquapark Olomouc

Zámek a zahrady Kroměříž Petříkov

Kouty nad Desnou Mladějov

Zoo OlomoucVeteran Arena, Olomouc Vlastivědné muzeum, Olomouc
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Důležitý začátek

TK PLUS
& PROSTĚJOVSKÝ
FOTBAL
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Možná by se mohlo začít velkým titulkem, že 
úspěšná prostějovská agentura vstupuje do 
prostějovského fotbalu, ale zatím udělala jen 
první krok. „To, co bude potřeba k rozjezdu pro-
jektu mládežnických tříd, jsem ochoten udělat. 
Jestli k tomu bude potřeba divizní mužská sou-
těž v tuto chvíli nevím. Ale cokoliv se bude týkat 
pomoci mládežnického fotbalu mě nenechá 
lhostejným,“ konstatoval před časem jedna-
tel TK PLUS Miroslav Černošek. A ještě dodal –  
„v klubu 1. SK Prostějov výrazně pomáháme žá-
kovské přípravce ročníku narození 2000. Tohle 
družstvo je mezi třemi nejlepšími týmy republiky 
právě i díky naší pomoci.“ Záměr dostat do Pro-
stějova středisko mládeže je v úzké návaznos-
ti na svazovou legislativu, podle které je pod-
míněno zřízení jakéhokoliv mládežnického cen-
tra odpovídající mužskou soutěží minimálně 
na úrovni divize.  „Dostat sem mužskou soutěž 
z jiného regionu je legislativně prakticky neprů-
chodné. Musíme se poohlédnout po potencio-
nálních možnostech na Prostějovsku. Pokud se 
do Prostějova nepodaří dostat Sportovní cent-
rum mládeže, budeme chtít jednoznačně ales-
poň sportovní třídy. Z pozice Okresního fotbalové-
ho svazu tuto snahu jednoznačně podpoříme,“  
vyjádřil podporu Vladimír Trunda, předseda 
OFS Prostějov a současně i FK Fotbal Prostějov.

A snaha TK PLUS? „Zatím nadále pomáháme 
pouze v problematice prostějovského mládež-
nického fotbalu. Zajímám se hlavně o tým pří-
pravky ročníku 2000, vedený Petrem Langrem, 
tým je mimořádně úspěšný v rámci celé re-
publiky. Pokud ten tým má být úspěšný i na-
dále, musí dosáhnout na stupeň fotbalových 
tříd. V tomhle směru tomuto projektu finančně  
a logisticky pomáhám,“ dodal Černošek. Fotba-
lové třídy už v Prostějově vyvíjejí činnost, agen-
tura TK PLUS směřuje své aktivity především 
k podpoře mládežnického fotbalu. „Prostějov-
ský fotbal byl v minulosti hodně úspěšný a je  
velice smutné, že dopadl tak, jak dopadl. Já 
ty události, které se momentálně okolo mláde-
že v rámci města a okresu dějí, jedině vítám. 
Musí se vytvořit jednotná filozofie, která určí,  
který klub se stane tím hlavním sběratelem ta-
lentů, aby nám neodcházeli hráči do Zlína, Brna 
nebo Olomouce,“ říká Černošek. „Nikdy jsem 
neřekl, že nemám fotbal nebo hokej rád, nemů-
žu ovšem podporovat všechno. Navíc v době, 
kdy jsem vstupoval do místních sportů, měly výše 
zmíněné sportovní kluby své majitele a šly svou 
cestou.“

Šance, aby mladí talentovaní fotbalisté měli 
možnost chodit do fotbalových tříd, je tím nej-
lepším začátkem.

TK PLUS
& PROSTĚJOVSKÝ

David Píchal (na snímku s tre-
nérem Petrem Langrem) patří  
k nejlepším hráčům družstva  
1. SK Prostějov (ročník 2000). 
S fotbalem začínal v pěti le-
tech pod vedením trenérů Petra 
Langra a Tomáše Grosse, od  
šesti let hr je pravidelně mistrov-
ské soutěže. Je kapitánem druž-
stva, příkladným bojovníkem,  
výborným střelcem, má vzornou 
docházku na tréninky. V roce 
2010 byl vyhlášen nejlepším hrá-
čem turnaje v Opavě. Na turna-
ji E.on v Kroměříži získal cenu –  
týdenní stáž na kempu Petra  
Čecha v Praze. Stal se nejlep-
ším střelcem turnajů v Lipníku, 
Hranicích, Čechovicích, Koz-
lovicích, Litovli a Frýdku Místku. 
Za svou kariéru (k  31.březnu t. r.) 
odehrál 774 utkání a vstřelil 721 
branek. 
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Už páté

CENY
ZA KULTURU

„Mezi naše priority patří posilování duchovní a kulturní vyspělosti celého regionu, 
stejně jako přispívat kulturním projektům a institucím, které za prospěšným rozvíje-
ním kulturního podvědomí stojí. Jsou to dobré investice, určitě se nám vrátí, i když 
národní sebevědomí a hrdost nikdy nebudou oceňovány v přísných ratingových 
číslech. Určitě se to však projeví v občanských postojích.“

Ing. Martin Tesařík, 
hejtman Olomouckého kraje
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S Markem Ebenem přišla na jeviště Morav-
ského divadla v Olomouci přívětivá pohoda. 
Jako první byla předána Cena za výjimečný 
počin v oblasti neprofesionální umělecké čin-
nosti, byla udělena Mezinárodnímu folklórní-
mu festivalu v Šumperku a z rukou hejtmana  
Ing. Martina Tesaříka a Karla Sekery z Jazz  
Bandu ji převzala jeho ředitelka Libuše Drtilová. 
V roce 2010 se konal již 20. ročník Mezinárodní-
ho  folklorního festivalu, každý rok se ho účast-
ní kolem dvaceti špičkových souborů z celé-
ho světa, svou úrovní a úspěšností se řadí mezi  

nejprestižnější folklorní festivaly nejen v Olo-
mouckém kraji, ale v i celé České republice. 

Cenu za výjimečný počin v oblasti profesionál-
ního umění – oblast hudby předávala Hana 
Zagorová Mohelnickému dostavníku, převza-
la jí dcera organizátora festivalu pana Pavla 
Nenkovského. Tradiční čtyřdenní festival coun-
try, folkových a trampských skupin s mezinárod-
ní účastí se pořádá každoročně, u jeho zrodu 
stála country a westernová mohelnická skupi-
na Smolaři, hlavním organizátorem festivalu je 
Pavel Nenkovský. Festival tradičně navštíví přes 
dva a půl tisíce příznivců tohoto hudebního 
žánru z celé republiky a blízkého okolí. Mohel-
nický dostavník je zařazen mezi nejlépe hodno-
cené akce svého druhu v republice.

Dr. Miroslav Černošek, jednatel pořádající spo-
lečnosti TK PLUS a Jindřich Štrait, významný fo-
tograf, nositel Ceny osobnost roku v oblasti 

kultury za rok 2006 vyznamenali sochaře  
Bohumila Teplého Cenou za výjimečný počin 
v oblasti profesionálního umění, oblast výtvar-
ného umění. Absolvent Filozofické fakulty UP  
významnou část svého života věnoval nejen  
výtvarné pedagogice na UP, ale také na Fa-
kultě výtvarného umění Vysokého učení tech-
nického v Brně a na střední průmyslové škole  
kamenické v Hořicích. Doc. Teplý je autorem  
realizací v řadě měst České republiky, mj. je  
autorem Památníku bojovníků za svobodu 
a demokracii před Právnickou fakultou UP.

Cena za výjimečný počin v oblasti profesionál-
ního umění, oblast divadlo patří divadelní a fil-
mové herečce Jaroslavě Vysloužilové, ocenění 
převzal z rukou Hany Maciuchové její syn Petr 
Vaněk. Předávající Hana Maciuchová je absol-
ventkou gymnázia v Olomouci a byla členkou 
Studia při Divadle Oldřicha Stibora v Olomou-
ci. Filmová a divadelní herečka Jaroslava Vy-
sloužilová se narodila v Prostějově, po absoluto-
riu JAMU působila pět let v Beskydském divadle 
v Novém Jičíně a ve Slováckém divadle v Uher-
ském Hradišti. Od roku 1967 působí nepřetržitě 
třiačtyřicet let v Šumperku a dokázala odolat 
nabídkám mnohem větších divadel. Kromě vy-
nikajících divadelních rolí byla i velmi úspěšnou 
filmovou herečkou a ztvárnila role např. ve fil-
mech Ať žije republika, Muž s holuby, Noc ne-
věsty (režie Karel Kachyňa), Všichni dobří rodá-
ci (Vojtěch Jasný). Jaroslava Vysloužilová se po 
třiačtyřiceti letech v minulé sezoně rozloučila se 

„V globalizovaném 
světě médií, kdy sta-
čí jen stisknout pís-
menko na klávesni-
ci a vkročí do našich 
myšlení virtuální svět, 
je stále hodně těch, 
kteří umí a chtějí dě-
lat kulturu a svou čin-
ností rozdávají všem 
kolem radost. Všich-
ni dobře víme, že na 
ně nesvítí a nikdy ne-
budou svítit reflekto-
ry obdivné slávy, ale 
o to je jejich koná-
ní upřímnější, je plné  
zemitého hanácké-
ho kumštu a dobroty..“

Mgr. Radovan 
Rašťák, náměstek 
hejtmana Olomouc-

kého kraje
 

CENY
ZA KULTURU

„Je to už dva roky, co Marek Eben s trochou nadsázky při moderování Cen  
Olomouckého kraje zapochyboval – jak dlouho tradice našeho kulturního  
svátku vydrží, zda bude i v dalších letech dostatek nominací. Už tehdy po jejich 
přečtení se svým upřímným nadhledem konstatoval, že – „olomoucká žeň je 
hojná.“ Z této hojnosti mám radost, letos Rada našeho kraje vybírala z 84 nomi-
nací, podaných fyzickými i právnickými osobami, vybrala šest osobností a čtyři 
události,“ říkal před slavnostním vyhlášením Cen Olomouckého kraje za přínos 
v oblasti kultury hejtman Ing. Martin Tesařík.  „Jsem hrdý nejen na to, že může-
me ocenit největší osobnosti našeho kraje a v nádherném Moravském divadle 
zatleskat všem, kteří proslavili náš Olomoucký kraj, ale těší mě, že je stále hod-
ně těch, kteří přinášejí kulturní potěšení lidem kolem sebe.“ Letos moderoval 
Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury Marek Eben popáté. Opět  
s noblesou a zdravým nadhledem.

„Je dobře, že Ceny Olomouckého kraje za přínos 
v oblasti kultury směřují také k těm, kteří se prosa-
dili v oblasti neprofesionálního umění i k těm, kte-
ří přispívají k popularizaci kulturních hodnot. Také 
k naší firemní filozofii patří, že do regionu přivádíme 
významné kulturní projekty i události. 

Miroslav Černošek
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šumperským divadlem rolí v tragikomedii César 
a Drana. 

Další cena putovala do Prostějova zásluhou 
Theodora Mojžíše, scénáristy, dokumentaristy  
a režiséra. DVD Javoříčko, Video Theo bylo oce-
něno za výjimečný počin  v oblasti profesionál-
ního umění – oblast filmu, rozhlasu a televize. 
Cenu předali náměstek hejtmana Olomouc-
kého kraje Mgr. Radovan Rašťák a Mgr. Pavel  
Hekela, ředitel Českého rozhlasu Olomouc. 
Jedná se o třiceminutový dokumentární snímek 
věnovaný doposud ne zcela objasněné tragé-
dii obce Javoříčko, která byla vypálena nacisty 
na konci II. světové války. 

Cenu za výjimečný počin v oblasti profesionál-
ního umění, oblast literatury získal Petr Ritter za 
knihy Wirth versus stát a Studovali práva, pře-
dávali ji náměstek hejtmana Dr. Ivan Kosatík  
a dramatik, divadelní režisér Mgr. Jan Sulovský. 
Oba romány vyšly v roce 2010, spoluautorem  
románu „Studovali práva“ je Zdeněk Šťastný. 
V románu Wirth versus stát, stejně jako v řadě 
předcházejících děl, využil autor svých zkuše-
ností, které získával v advokátní praxi. Hlavní  

postavou tohoto románu je advokát, který se 
marně snaží celých čtrnáct let vyřídit restitu-
ci po svých předcích, zahynulých z velké části 
v koncentračním táboře. V druhé knize popisu-
je studium dvou právníků na pozadí srpnových 
událostí a následné normalizace. 

Ředitel Vlastivědného muzea Olomouc Ing. 
Břetislav Holásek a ředitel Muzea umění Olo-
mouc Prof. PhDr. Pavel Zatloukal získali za  
projekt „Olomoucké baroko, Výtvarná kultura 
1620 – 1780“ Cenu za výjimečný počin v oblasti 

ochrany a popularizace kulturních hodnot. Pře-
dávala ji náměstkyně hejtmana Olomoucké-
ho kraje Mgr. Yvona Kubjátová. Jde o největší  
výstavu v dějinách Olomouce, objevilo se na ní 
přes pět set nejrůznějších exponátů, přišlo na ní 
více než pětadvacet tisíc nadšených návštěv-
níků.

Cenu osobnost roku v oblasti kultury předali  
náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. 
Pavel Sekanina a loňský držitel této ceny hu-
dební skladatel, textař a zpěvák Jaroslav  
Wykrent malíři Zdeňku Vackovi. Vedle malíř-
ských děl a grafik je také autorem objektů,  
zasazených do architektury, (mozaiky, reliéfy)  
a realizací v oboru užitého umění (užitá grafi-
ka, tapisérie). Realizoval se také v oblasti foto-
grafie a filmu. 

I letos byly uděleny dvě Ceny za celoživotní  
přínos, uvedení do Dvorany slávy. Této cti se  
dostalo historikovi Milanu Tichákovi a význam-
nému českému kunsthistorikovi Prof. Františku 
Dvořákovi. Milan Tichák se historii mohl plně  
věnovat až po roce 1989. Své zkušenosti zhod-
notil v řadě publikaci, např. Vzpomínky na sta-
rou Olomouc (1997), následovaly knihy Paměť 
olomouckých předměstí (2000), Příběhy olo-
mouckých pomníků (2002), Když padaly hrad-
by: Olomouc na přelomu dvou století (2005), 
Ztracené adresy (2007) a Flora Olomouc 1958-
2008 (2008), Lexikon olomouckých ulic (2009). 
Milan Tichák ve své práci navazuje na nejlepší 
tradice olomoucké vlastivědy.

Za Prof. Dvořáka přebíral ocenění malíř a gra-
fik Tomáš Bím, i on dal předávacímu rituálu  
nádech upřímné rozvernosti i proto, že prof. 
Dvořák je nejen kurátorem jeho výstav, ale také 
napsal o Bímovi rozsáhlou monografii. Prof. 
František Dvořák studoval na Filozofické fakul-
tě Univerzity Karlovy obor dějiny umění a este-
tiky, od roku 1960 přednášel dějiny umění na  
Filozofické Fakultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Po dobu šestnácti let, které v Olomou-
ci působil, přispěl výrazným způsobem k vý-
chově historiků umění, z nichž mnozí zastávají  
v současné době významná místa v olomouc-
kých kulturních a školních institucích. V roce 
1993 byl František Dvořák jmenován profesorem 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
Je autorem více než pětatřiceti odborných pu-
blikací, věnovaných např. tvorbě F. Tichého,  
J. Zrzavého, C. Boudy, K. Lhotáka, T. Bíma a dal-
ších, je  také autorem  televizního cyklu vyprá-
vění o Karlově mostě v Praze. V dubnu roku 
2010 mu byla udělena Zlatá plaketa preziden-
ta republiky. 

Příjemný večer v Olomouckém divadle ozdo-
bili svými písničkami Hana Zagorová a Jaro-
slav Wykrent. Ceny byly předány popáté, pro-
spěšná tradice pokračuje. „Spolupráce s vede-
ním Olomouckého kraje je opravdu dokona-
lá, máme za sebou deset ročníků Cen Sporto-
vec Olomouckého kraje, pětkrát jsme společně 
ukázali na ty, kteří proslavili kulturu regionu. Naší 
společnou snahou je zviditelnit náš kraj, jeho 
pracovité a úspěšné lidi – a to se nám daří,“ říká 
jednatel TK PLUS Dr. Miroslav Černošek.
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Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury, Dvorana slávy: 

František Dvořák, historik umění

Milan Tichák, historik

Cena osobnost roku v oblasti kultury: 

Zdeněk Vacek, malíř

Cena za výjimečný počin v oblasti profesionálního umění – oblast hudby: 

Mohelnický dostavník  

Cena za výjimečný počin v oblasti profesionálního umění – oblast výtvarného 

umění: 

Bohumil Teplý, sochař

Cena za výjimečný počin v oblasti  profesionálního umění – oblast divadla: 

Jaroslava Vysloužilová, filmová a divadelní herečka 

Cena za výjimečný počin v oblasti profesionálního umění – oblast filmu, rozhlasu 

a televize: 

DVD Javoříčko, Video Theo

Cena za výjimečný počin v oblasti  profesionálního umění – oblast literatury: 

Petr Ritter, knihy Wirth versus stát, Studovali práva 

Cena za výjimečný počin v oblasti neprofesionální umělecké činnosti: 

Mezinárodní folklorní festival Šumperk 

Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot: 

Projekt Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620 - 1780.
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CHAMPIONS

V Baku skončil náš sen
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Dveře do volejbalové Evropy a do prestižního play-off otevřely hráčky  
VK Modřanská hodně důrazně. V zápase roku v Champions League zvítězily  
na palubovce obhájce bronzu a jednoho z nejsilnějších celků starého kon-
tinentu RC Cannes, když předtím doma jasně přehrály italské šampion-
ky z Cortese. Ne, tentokráte se nemusel prostějovský volejbal nikam ohlížet,  
nemusel čekat, že mu pomohou tabulkové licitace, sám a jasně postoupil do 
play-off Champions League! 

„Za klubové vedení mohu říct, že získat v tak  
nabité skupině devět bodů, obsadit třetí po-
zici a postoupit do vyřazovacích bojů je zatím 
největším úspěchem v historii prostějovského  
volejbalu. Stejně jako před rokem i před dvěma 
jsme v základní skupině skončili třetí, ovšem ten-
tokrát jsme z takto umístěných celků měli nejlep-
ší bilanci. To nás staví na pomyslnou jedenác-
tou příčku mezi oddíly Evropy, což považuji za  
výborné. Navíc jsme dosáhli nesmírně cenných 
vítězství nad špičkovými soupeři, kterými ital-
ské mistryně Villa Cortese a obhájce bronzu 
v Champions League RC Cannes nepochyb-
ně jsou. Tím vším jsme si na mezinárodní scé-
ně opět udělali hodně dobré jméno,“ konsta-
toval po zápasech základní skupiny předseda 

Správní rady VK Prostějov Mgr. Petr Chytil. „Je 
to velký úspěch. Ještě větší než loni, kdy jsme  
postoupily přes Bielsko-Bialu, která sice měla vý-
borný tým, ale menší tradici. Letos už jsme potře-
bovali porazit nejlepší kluby Evropy,“ srovnával 
působení Hanaček v Champions League Petr 
Chytil. „Trenér Miroslav Čada odvedl kus práce. 
Svému týmu věřil. Složil kvalitní výběr a ten se za 
svoji šanci odvděčil na palubovce v pravý čas.“ 

Pak se Hanačky pokusily skoro o nemožné –  
vyřadit ze Champions League nejbohatší klub 
světa Rabita Baku. Vítězství v domácím duelu 
proti Baku bylo evropskou volejbalovou senza-
cí, odvážné prostějovské volejbalistky se posta-
vily proti velkoklubu z Azerbajdžánu. O velkém 
domácím úspěchu nad týmem Rabita Baku 
rozhodoval až tiebreak v pátém setu. Hanač-
ky prohrávaly 7:8, otočily na 10:8, vedly 12:9, 
pak Delič vynikajícím podáním přivedla Baku 
k dvěma mečbolům – 12:14! Domácí volejba-
listky zvedly hlavu a díky hrubkám soupeřek 
měly tři mečboly, za stavu 15:14, 17:16, 18:17… Ale 
to také musely odvracet dva mečboly Baku! 
Tým Rabita Baku měl celkem čtyři mečboly,  
VK Prostějov také – ten čtvrtý za stavu 21:19  
proměnil! Slovinka Lipicer složila míč na  

palubovku a propukla obrovská radost. Co 
kouč Čada? „Já už jsem vše bral tak, že to ne-
můžu ovlivnit. Time-outy byly vybrané a byla to 
jen otázka, kdo v tom velkém tlaku udělá méně 
chyb. Je pravdou, že chyby byly na obou stra-
nách, ale pro nás nakonec hovořilo to, že Baku 
nebylo v optimální pohodě, zřejmě nečekalo  
takový vzdor a asi bylo pod velkým tlakem,  
protože potřebovalo a chtělo ten zápas vyhrát.“

V odvetě už Hanačky neměly co ztratit, i tak 
se zapsaly do historie českého volejbalu. „Ne-
budeme pod tlakem. Chceme opět ukázat, že 
volejbal umíme a zopakovat výkon z předchá-
zejícího vzájemného utkání. Co je však důleži-
té – my můžeme, oni musí, už nesmí dělat chy-
by,“ konstatoval kouč Čada před odvetou 

v Baku. Ani případná porážka neznamenala 
pro Hanačky konec postupových šancí. V Lize 
mistryň za stavu 1:1 na zápasy bez ohledu na 
poměr setů rozhodoval o postupujícím – zla-
tý set do patnácti bodů, který se hraje bezpro-
středně po ukončení druhého duelu. „Zlatý set 
teď hraje pro nás. Po domácím úspěchu máme 
dvě možnosti jak postoupit. Na tu druhou, na 
zlatý set se však nesmíme spoléhat. To už je lo-
terie,“ dodával Čada. Týmové sebevědomí ješ-
tě zvedala bájná vítězná série, před odvetou 
v Baku Hanačky od začátku roku neprohrály  
a navíc porazily tři evropské vynikající týmy ital-
ské Villa Cortese, francouzské RC Cannes, Ra-
bita Baku a vynikající výkon předvedl VK Mod-
řanská i v rozhodujícím zápase Středoevropské 
ligy ve Vídni s týmem Post Schwechat.

V Baku nakonec skončil velký volejbalový sen, 
volejbalistky VK Modřanká podlehly odvetě 
prvního kola play-off v Ázerbájdžánu favorizo-
vanému týmu Rabita Baku 0:3 a rozhodující zla-
tý set prohrály 11:15. „Soupeř měl jinou formu, 
než v prostějovském zápase. Zpočátku byl chvil-
ku nervózní, pak se ale rozehrál a byl lepší,“ rea-
listicky přiznal kouč Čada. Ve Zlatém setu jsme 
přece jen měli šanci, za stavu 8:7 pro Hanačky 

„Jsem spokojený. Hlavně tři výhry nad špičkovými 
družstvy Evropy z Cortese, Cannes a Baku jsou ne-
smírně cenné a lze je považovat za maximum, co 
jsme mohli dokázat.“

Miroslav Čada

LEAGUE
CHAMPIONS

Champions  
League, Final 
Four, Istanbul
Finále:  VakifGünes 

Istanbul - Rabita 
Baku 3:0 (13, 20, 18)

O 3. místo: Fener-
bahce Istanbul - 
Scavolini Pesaro 3:1 
(-12, 21, 21, 21)
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pomohla Baku teč, při skóre 9:10 zase rozhod-
čí, který neodpískal jasný přešlap Mammado-
vé, útočící ze zadní pozice. „Tohle byly dva mo-
menty, kdy se lámal chleba ve prospěch Baku. 
Celkově je však potřeba uznat, že protivník byl 
mírně lepší a vítězství si zasloužil.“ A celkový do-
jem ze Champions League? „Jsem spokojený, 
hlavně tři výhry nad špičkovými družstvy Evropy  
z Cortese, Cannes a Baku jsou nesmírně cenné 
a lze je považovat za maximum, co jsme mohli 
dokázat,“ přidával Čada.

VK Modřanská Prostějov startoval v Champi-
ons League potřetí, jasně postoupil do play-
off a volejbalová statistika mu určila vynikající  
jedenácté místo. Už jasně patříme mezi nejlepší 
týmy volejbalové Evropy…

Jak dopadla Champions League 

2010/2011? 

Ázerbájdžánské přemožitelky českého 

šampiona z Prostějova podlehly v istan-

bulském finále domácímu VakifGünes 0:3. 

Bronz připadl hráčkám dalšího turecké-

ho klubu Fenerbahce Istanbul, které si po-

radily s italským Scavolini Pesaro 3:1. Ligu  

mistryň poprvé vyhrál klub z Turecka, po 

osmi letech chyběl ve finále italský tým. 

Jediný zástupce Itálie v istanbulském  

Final Four Scavolini Pesaro prohrál oba 

zápasy ve Final Four a obsadil čtvrté mís-

to. Třetí skončil další turecký celek Fener-

bahce, klubový mistr světa, který v semifi-

nálovém derby překvapivě podlehl Vakif-

Günesi v pěti setech.  Turecký klub hrál ve 

finále Ligy mistryň popáté, poprvé se do 

finále tehdejšího PMEZ probojovaly v roce 

1980 hráčky Eczacibasi Istanbul, nestačily 

však na Rudou hvězdu Praha, současný 

PVK Olymp.

1. kolo play-off Champions League

VK Modřanská Prostějov – Rabita 
Baku 3:2 (-19, 22, 19, -23, 19)

VK Modřanská Prostějov: Artmenko, 
Tomašeková, Velikiy, Lipicer, Ssuschke, 
Nováková, libero Chlumská – Brambo-
rová, Kubínová, Soares. 

Trenér: Miroslav Čada. 

Rabita Baku: Nenova, Mammadova, 
Krsmanovič, Starovič, Glass, Golubo-
vič, libero Popovič – Miletič, Žukova, 
Ativi, Delič, Doganjič. 

Trenér: Dejan Brdjovac. 

Rozhodčí: Di Giacomo (Belgie) a Bjelič 
(Srbsko). 

Čas: 144 minut. 

Diváků: 1900. 

Rabita Baku – VK Modřanská  
Prostějov 3:0 (21, 23, 19), zlatý set 15:11

Rabita Baku: Krsmanovič, Mammado-
va, Starovič, Glassová, Žukova, Golu-
bovič, libero Popovič – Doganjič. 

Trenér: Dejan Brdjovac. 

VK Modřanská Prostějov: Velikiy, 
Nováková, Ssuschke, Tomašeková,  
Lipicerová-Samecová, Artmenko, libe-
ro Chlumská – Bramborová, Soares, 
Kubínová. 

Trenér: Miroslav Čada. 

Rozhodčí: Kulhanek (Rakousko) 
a Kozlovskij (Ukrajina). 

Čas: 89 min. 

Diváci: 2500. 

První zápas 2:3, postupuje Rabita 
Baku.
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„Je to přesně tak, role se téměř vyměnily, už  
nemusíme žádnou hráčku tahat za ruku a pře-
mlouvat, aby na Hané hrála,“ říká spokojeně 
předseda Správní rady VK Prostějov a šéf pro-
stějovského volejbalu Petr Chytil. „Když se otá-
čím zpátky a připomenu si dobu, když jsme do-
slova na „zelené louce“ dávali dohromady tým, 
se kterým jsme chtěli vstoupit nejen na českou, 
ale i evropskou volejbalovou scénu a čekala 
nás dlouhá jednání s manažery, tak v současné 
době je situace naprosto jiná! Nyní nás kontak-
tují manažeři sami a nabízejí nám hráčky přede-
vším proto, že každá z jejich svěřenek má šanci 
hrát evropské poháry a prosadit se ve volejba-
lové Evropě!“

Tato nabídka a větší konkurence se tedy určitě 
projeví na skladbě týmu VK Modřanská v příš-
tí sezoně? „To je spíše otázka pro trenéra Čadu 
a jeho realizační tým, ale je určitě možné, že  
v nadcházející sezóně uvidíme na palubovce 
našeho sportovního centra nové hráčky. Samo-
zřejmě, opět chceme hrát v pohárové Evropě 
minimálně stejnou roli jako letos.“

VK Prostějov uspěl nejen v Champions League, 
ve Středoevropské lize, je největším favoritem 
extraligy UNIQA. „Pevně tomu věřím a síla naše-
ho týmu mě v tom utvrzuje. Velkou radost mám 
i z mnohem silnější pozice prostějovského vo-
lejbalu v Evropě. Vážíme si důvěry, kterou nám 
jako pořadateli Final Four Středoevropské ligy 
dala volejbalová konfederace MEVZA, já sám 
osobně velice příznivě vnímám zájem volejba-
lových manažerů, skautů i hráček o náš tým.  
To jen potvrzuje, že management VK Modřanská 
pracuje dobře.“

Jakou perspektivu při doplňování týmu vidíte  
v dnešní finančně nelehké době? „Realita 

financí ve volejbalu a vůbec ve sportu všude  
v Evropě je taková, že kluby se dostávají stále 
více a více do finančních potíží. Je to zejmé-
na tím, že se spirála mezd hráček nesmyslně 
a nereálně roztáčela. Je jasné, že ženský vo-
lejbal není fotbal, ve kterém většinou angažo-
vání špičkového hráče přinese sekundárně do 
klubové pokladny zajímavé příjmy. Z ženského 
volejbalového prostředí můžu vzpomenout na 
nedávno velmi ambiciózní a finančně zajiště-
né kluby Tennerife, Murcia, Belgorod či Galat-
ti… Tyto týmy dnes bojují o svůj základní provoz 
a přitom nedávno zaměstnávaly velké hvězdy 
a hrály světový volejbal. Se svými rozpočty jdou 
dolů i prestižní kluby v Itálii a v dříve „bezlimit-
ním“ Rusku. Snad pouze v Turecku a v Azerbaj-
džánu se zatím nešetří. Jak manažeři, tak hráč-
ky stále složitěji hledají atraktivní angažmá  
v důstojném prostředí.“

Co tedy hráčkám nabízíte, oproti jiným evrop-
ským klubům? „My se snažíme udržet rozumnou, 
ale reálnou politiku v jednání s případnými posi-
lami, a hlavně chceme být seriozní. Je mi jasné, 
že např. Baku či Istanbul jsou schopni naše mož-
nosti výrazně přebít, ale na druhé straně je rov-
něž fakt, že mnoho hráček podepíše sice krás-
ně vypadající kontrakt, ale třeba za tři čtyři mě-
síce s nezaplacenou mzdou opouštějí tyto des-
tinace… Naší výhodou pro manažery je serioz-
ní přístup, civilizované evropské prostředí, skvělé 
zázemí, špičkový trénink a příprava, takže někte-
ré i velmi kvalitní hráčky u nás ještě výkonnostně 
vyrostou! Rozhodně jsme dnes v pozici, kdy nás 
manažeři hráček nemohou tlačit do kouta…“

Takže se může prostějovský divák těšit na doplně-
ní VK o nějakou světovou volejbalovou hvězdu? 
„Myslím, že pro splnění našich sportovních ambicí 

VOLEJBAL
PROSTĚJOVSKÝ

Už jiné role
Prostějovský ženský volejbal důrazně vkročil do Evropy, letos opět famózně  
postoupil ze základní skupiny Champions League, vyhrál Final Four Středoev-
ropské ligy a je bezkonkurenčním lídrem české volejbalové scény. Volejbalistky 
VK Modřanská Prostějov vyhrály počtvrté Český pohár a potřetí za sebou Čes-
ko-Slovenský pohár, jsou v plné síle připraveny na obhájení titulu vítěze české 
extraligy. Hráčky navíc dokonale využívají nadstandardních podmínek, které  
v Prostějově mají a je jasné, že jsou srovnatelné se zázemím, které nabízejí  
špičkové evropské týmy. Důrazný vstup do volejbalové Evropy však přinesl  
i novou poptávku po působení v prostějovském týmu! 
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by bylo ideální náš tým co nejméně obměňovat 
a tak konkrétní jednání s manažery a hráčka-
mi nás teprve čekají. Ideálem by bylo mít v Pro-
stějově co nejvíce TOP českých hráček. Doba, 
kdy musely české špičky hledat kluby pouze  
v zahraničí, je díky nám minulostí. Nás těší, že nám 
již dnes přichází řada nabídek velmi zvučných  
a světových hráčských jmen v podstatě na 
všechny posty, což svědčí o dobrém jménu VK 
Modřanská Prostějov ve volejbalovém světě. 
Ale vše teprve budeme řešit se stále platnou  
filozofií, že si tým vybere kouč Miroslav Čada.“

Budou se nějak zásadně měnit klubové ambi-
ce pro další sezonu? „V zásadě ne, usilujeme 
opět o divokou kartu do nejprestižnější evrop-
ské soutěže Champions League, která je pro 
nás velikým volejbalovým svátkem a chceme 
zopakovat pokud možno naše letošní výsled-
ky. V domácích soutěžích bude cílem obhájit 
všechny naše pozice. O dalším účinkování ve 
Středoevropské lize se teprve budeme bavit. My 
také budeme šetřit, ale věřím, že udržíme náš 
klubový rozpočet na takové úrovni, abychom 
mohli tyto cíle naplnit.“

PROSTĚJOVSKÝ

Už jiné role
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V druhé polovině ledna vyhrály volejbalist-
ky VK Modřanská dvakrát bez ztráty setu s VK 
Královo Pole Brno, SK UP Olomouc přešel stej-
ně suverénně přes Volleyball club Slavia Praha. 
Kouč Čada přistupoval k semifinálovému due-
lu odpovědně, pro hráčky Prostějova to bylo po  
zápasech Středoevropské ligy a Champions 
League první měření sil v konkurenci českých 
týmů. „Čeká nás zajímavé utkání proti nejlepší-
mu týmu extraligy. Utkání to nebude jednodu-
ché, protože Brno nemá co ztratit a bude hrát 
bez psychických zábran. Tím je pro nás ne-
bezpečné. Netajíme se tím, že chceme Český  
pohár vyhrát, takže se na zápas připravuje-
me jako na zápas MEL nebo Champions Lea-
gue. Kádr je zdravotně v pořádku, těžká vítězná  
utkání v Lize mistryň nám dodala potřebnou  
sebedůvěru, ale jsme samozřejmě v pohoto-
vosti,“ říká trenér prostějovského týmu Miroslav 
Čada. 

Hanačky vyhrály finále Českého poháru na-
prosto přesvědčivě. „Chtěli jsme se pokusit 
o zázrak, ale o vítězi od začátku nebylo po-
chyb,“ řekl olomoucký kouč Jiří Teplý po zápa-
se. „Prostějov nás zatlačil servisem, nám se kva-
litní podání ne vždy dařilo, ale když už ano, byli 
jsme schopni se soupeřem držet krok. Pak nám 
však o tři čtyři body odskočil a bylo rozhodnu-
to. Soupeř má plně profesionální tým, prověřený 
spoustou těžkých mezinárodních zápasů a pro-
ti takovým se nám špatně hraje, protože nám  
nepomůže svými chybami,“ dodal kouč Teplý.

Miroslav Čada burcoval svůj tým ke stálému 
nasazení. „Splnili jsme už druhý cíl probíhají-
cí sezony. Prvním byl postup ze základní sku-
piny Champions League, teď máme českou  

pohárovou trofej. A před námi je hned další 
meta v podobě středečního finále Česko-slo-
venského poháru v Teplicích, kam samozřejmě 
pojedeme také vyhrát.“

Pro Hanačky to byl třetí zápas v pěti dnech. 
„Program teď máme opravdu náročný, už del-
ší dobu trénujeme a hrajeme prakticky bez  
jediného volného dne. Ale díky síle i vyrovna-
nosti našeho kádru můžeme využít různých  
variant sestavy, tím pádem jsme ani dnes nemě-
li větší problémy. V Prostějově jsou hodně kvalit-
ní volejbalistky a zvládnutí vysoké zátěže se od 
nich očekává.“ Nebál se Čada, že po vyřaze-
ní z Champions League ztratí hráčky motivaci? 
„Holky moc dobře vědí, o co hrají a že je po-
třeba každé utkání zvládnout na sto procent.  
Motivaci nikdy nemusí hledat a já jsem rád, že 
tenhle mančaft vždycky bojuje s maximálním 
nasazením.“

Necelé dva dny po zisku Českého poháru 
ovládly ženy VK Modřanská Prostějov rovněž 
Česko-Slovenský pohár. Ve finálovém střetnutí  
v Teplicích proti Doprastavu Bratislava sice ztra-
tily set, ale jinak měly souboj bezpečně pod 
kontrolou a na pohárový triumf dvou zemí bý-
valé federace dosáhly potřetí v řadě. V roce 
2009 se hrálo v Olomouci, loni v Levicích. „Jas-
ně nejlepší hráčkou byla Iva Bramborová, která 
útočila opravdu vynikajícím způsobem a s hod-
ně vysokou úspěšností,“ vyzdvihl kouč Čada 
slovenskou smečařku. „Ale nechtěl bych mluvit 
jen o ní. A že jsme ztratili jeden set, z toho si vů-
bec nic nedělám. Důležité bylo pouze vítězství  
a to máme, díky čemuž jsme získali druhou trofej  
a splnili už třetí cíl v probíhajícím ročníku,“ 
konstatoval Čada spokojeně.

MODŘANSKÁ
VK

Pohárové kralování
Volejbalistky Prostějova získaly už počtvrté za sebou Český pohár, jasně  
splnily roli favorita a v Olomouci přehrály domácí UP jasně 3:0. Necelé dva 
dny po zisku Českého poháru ovládly ženy VK Modřanská Prostějov rovněž  
Česko-slovenský pohár. Ve finálovém střetnutí v Teplicích proti Doprastavu  
Bratislava sice ztratily set, ale jinak měly souboj bezpečně pod kontrolou a na 
pohárový triumf dvou zemí bývalé federace dosáhly potřetí v řadě. Počtvrté  
a potřetí – taková je statistika pohárového kralování. Nyní už mají prostějovské 
volejbalistky před sebou jediný cíl – obhájit titul vítěze české extraligy.
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Na konci března po osmnácti odehraných  
kolech základní části UNIQA volejbalové ext-
raligy začaly čtvrtfinálové duely play-off. Jaké 
bylo jeho složení? VK Modřanská Prostějov –  
TJ Mittal Ostrava,  VK KP Brno – TJ Sokol Frýdek  
Místek, SK UP Olomouc – PVK Přerov Precheza  
a PVK Olymp Praha – Volleyball Club Slavia 
Praha. Do semifinále postoupily prostějovské 
volejbalistky, které přehrály hladce TJ Mittal  
Ostrava, VK VP Brno, SK UP Olomouc a PVK 
Olymp Praha. Všechny semifinálové duely  
skončily 3:0. Jaké bylo složení semifinálových  
dvojic? VK Modřanská Prostějov – PVK Olymp 
Praha a VK KP Brno nastoupí proti týmu SK UP 
Olomouc. „Pevně věřím, že se nám podaří ob-
hájit loňský titul, je to poslední cíl letošní sezony, 
která určitě patří k nejlepším v krátké historii pro-
stějovského volejbalu,“ konstatoval před závě-
rečnými boji v play-off volejbalové extraligy šéf  
prostějovského VK Modřanská Petr Chytil. 

Pohárové kralování

Komu fandil hejtman?

Narodil se v Prostějově, bydlí v Olomou-

ci, je hejtmanem Olomouckého kraje. 

Ing. Martin Tesařík je velkým sportovním 

fanouškem, v mládí byl aktivním vesla-

řem a z hejtmanské židle rozhodně na 

sport nezapomíná. Komu fandil, když se 

v olomoucké univerzitní sportovní hale 

utkaly týmy Olomouce a Prostějova ve 

finále Českého poháru? „Byl jsem vel-

mi na rozpacích, komu fandit. Nakonec 

jsem se rozhodl přát sportu. A ten sport 

zvítězil. Byl hrán fair play, což všichni vní-

mali, a proto byla ta atmosféra tak bá-

ječná a bouřlivá.“ Rozhodně ho jako 

hejtmana Olomouckého kraje těšilo, 

že se ve finále Českého poháru utkala 

dvě družstva z olomouckého regionu. 

„Měl jsem z toho upřímnou radost. Mys-

lím si, že se tím mimo jiné zúročuje i fakt, 

že Olomoucký kraj podporuje vrcholové 

sportovce. Kraj tak činí ze dvou důvodů. 

Jednak kvůli prezentaci kraje na úrovni 

republiky i mezinárodní, a za druhé pro-

to, že mladí lidé mají možnost vidět vel-

ké sportovní vzory, což je prevence proti 

nejrůznějším patologickým jevům. Každý 

rodič řeší, co s dětmi, když přijdou ze ško-

ly a rodiče ještě nejsou doma. Nejlepší 

je jim dát možnost, aby sportovali. Klad-

né vzory v oblasti sportu jsou tedy dob-

rou příležitostí, jak nabídnout rodičům  

a dětem využití volného času.“

Finále Česko-Slovenského poháru

VK Modřanská Prostějov – Dopra-
stav Bratislava 3:1 (13, -22, 17, 16), 
Teplice.

VK Modřanská Prostějov: Kubíno-

vá, Artmenko, Hrončeková, Soares, 

Bramborová, Ssuschke, libero Chlum-

ská – Tomašeková, Nováková, Velikiy,  

Lipicer. Trenér: Miroslav Čada. 

Doprastav Bratislava: Frigmanská, Roj-

ková, Pencová, Kuciaková, Konečná, 

Šmitalová, libero Valachová-Palgutová, 

Abrhámová, Bryndzová. Trenér: Marek 

Rojko. 

Čas: 87 minut. 

Diváků: 300.

Finále Českého poháru

UP Olomouc - Modřanská Prostějov 
0:3 (-20, -15, -15), Olomouc.

UP Olomouc: Sajdová, Viestová, 

Chalcarzová, Jesinaová, Gregorová, 

Mátlová, libero Maléřová - Dedíková, 

Honková, Nachmilnerová, Janečková. 

Trenér: Jiří Teplý. 

VK Modřanská Prostějov: Ssuschke, 

Nováková, Artmenko, Tomašeková, 

Velikiy, Lipicer, libero Tomanová - Kubí-

nová, Soaresová, Bramborová. 

Trenér: Miroslav Čada. 

Čas: 63 min. 

Diváků: 300.

Play off ONIQA extraligy žen,  
čtvrtfinále:

VK Modřanská Prostějov – TJ Mittal 
Ostrava 3:0 (14, 15, 8)

VK Modřanská Prostějov – TJ Mittal 
Ostrava 3:0 (8, 20, 15), stav utkání 
2:0 

TJ Mittal Ostrava – VK Modřanská 
Prostějov 1:3 (-10, 20, -18, -12) 

Konečný stav série 3:0.
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Letos poprvé se tým VK Modřanská představil 
na dvou evropských volejbalových frontách 
– vynikající výsledky v Champions League,  
postup do play-off a vítězství v základní části 
Středoevropské ligy jasně potvrdily, že se v Pro-
stějově hraje nejlepší ženský volejbal v čes-
ké sportovní historii. Obdivuhodná byla ces-
ta hanáckých volejbalistek Středoevropskou  
ligou. Začala loni v první polovině října, v prvním  
zápase prostějovské volejbalistky porazily 
ŽOK Rijeka 3:0, ve druhém duelu přehrály stej-
ným poměrem slovinský Calcit Volleyball Kam-
nik, čímž si do tabulky připsaly další tři body  
a o skóre se dostaly před dosud vedoucí  
Doprastav Bratislava. „Do pohárové Evropy 
jsme vkročili dvěma vítězstvími na palubovkách 
soupeřek, o to je vše cennější. Máme oprav-
du dobrý tým, řekl bych, že zkušenější než v mi-
nulých sezonách a pevně věřím, že v obou ev-
ropských soutěžích budeme úspěšně bojovat. 
V Champions Laeague je samozřejmě konku-
rence mnohem větší, v MEL Cupu budeme usi-
lovat o umístění ve špičce. Tým a podmínky na 
to určitě máme,“ hodnotil vstup do sezony kouč 
Miroslav Čada. „Bude to atraktivní soutěž, ve 

které startuje řada kvalitních týmů. Před začátkem 
sezony je těžké odhadovat naše ambice, v kaž-
dém případě chceme postoupit do závěreč-
ného finále Final Four Mel Cupu a pak se uvi-
dí,“ naznačil před zahájením působení v evrop-
ských soutěžích zkušený kouč Miroslav Čada. 

Pro vývoj Středoevropské ligy bylo určitě hod-
ně důležité, že na konci ledna dokázaly vo-
lejbalistky VK Modřanská Prostějov rakouské-
mu Postu Schwechat Vídeň oplatit dosud jedi-
nou porážku v této soutěži z domácí palubovky  
a díky tomu postoupily do čela tabulky. Hanač-
ky vyhrály ve Vídni 3:1, ve čtvrtém setu pak 
36:34! „Už to vypadalo, že zápas nikdy neskon-
čí,“ říkal Čada ve Vídni. Post Schwechat byl od 

začátku soutěže největším favoritem na šampi-
ona Středoevropské ligy…

S novou soutěží Středoevropskou ligou, MEL  
Cupem se také nabízela i velká pořadatelská 
šance! Už dříve bylo jasné, že prostějovský ma-
nagement TK PLUS nemůže usilovat o pořádá-
ní závěrečného Final Four Champions League, 
rozhodujícím důvodem je kapacita haly Sport-
centra DDM a představit prostějovský volejbal 
v jiném městě? Ne, to by nemělo smysl a napro-
sto by to odporovalo filozofii klubového mana-
gementu. „Chtěli jsme přivést do našeho měs-
ta, Olomouckého kraje a celého regionu vyni-
kající volejbal,“ říká šéf VK Modřanská Prostějov 
Petr Chytil. „Jednoznačným cílem byl postup do 
finálového turnaje Středoevropské ligy a vítěz-
ství v základní části jen potvrdilo, že jsme se  
o Final Four ucházeli právem,“ dodává Chy-
til. „Vážíme si důvěry, kterou nám jako pořada-
teli Final Four Středoevropské ligy dala Evrop-
ská volejbalová konfederace (CEV) a její pre-
zident André Meyer. Tento vrcholný představitel 
evropského volejbalu nás navštívil v rámci zá-
pasu Champions League s Aluprof Bielsko-Biala  
a z jeho návštěvy jsme měli pocit, že nás bere 

jako partnera, který je schopen tento náročný 
pořadatelský projekt zvládnout.“

Poslední zápas základní části sehrál tým VK 
Modřanská Prostějov na hřišti Slávie UK Brati-
slava a očekávanou výhrou potvrdil své prven-
ství po základní části MEL, z osmnácti zápa-
sů plných sedmnáct vyhrál a jednou podlehl  
výbornému týmu SVS Post Schwechat.  „O úspě-
chu či neúspěchu ve Středoevropské lize však 
rozhodne až závěrečné Final Four, které pořá-
dáme a ve kterém chceme uspět,“ konstato-
val po skončení první části Středoevropské ligy 
manažer VK Modřanská Prostějov Peter Goga. 
„Při Final Four chceme potvrdit, že náš tým  
patří jasně mezi nejlepší v Evropě. Dokázali jsme 

„Na současnou herní úroveň jsme se dostali jen 
díky poctivé práci, a protože sezona zdaleka ne-
končí, je potřeba makat dál. Teď je na programu 
extraligové play off.“

Miroslav Čada

LIGA
STŘEDOEVROPSKÁ

Dokonalý triumf
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to v Champions League, stejný cíl máme i v Stře-
doevropské lize. Chtěl bych ale také zdůraz-
nit, že naše cesta Evropou má dokonalé záze-
mí v podmínkách, které nám agentura TK PLUS  
zajišťuje, moc si jich vážíme a věřím, že se nám 
podaří vyhrát pro Prostějov první velký evrop-
ský titul,“ říkal před závěrečným turnajem MEL 
Cupu kouč Miroslav Čada.

Do prostějovského Final Four Středoevrop-
ské ligy vedle domácích postoupily slovenské 
šampionky Doprastav Bratislava, Branik Mari-
bor a Post Schwechat Vídeň. Především silné 
Rakušanky, které jako jediné dokázaly v sezo-
ně Hanačky porazit, se netajily s tím, že si při-
jely do prostějovské haly pro vítězný pohár. Se-
mifinále Final Four bylo jen klidnou předehrou, 
oba týmy vyhrály jasně, bez ztráty setu. A finá-
le s Post Schwechat? Kromě zakolísání v první 
sadě byl osud zápasu většinou v rukách domá-
cích volejbalistek. V prvním setru vedly 4:1, 9:7, 

pak však přišel obrat 14:23… Rakouský tým s šes-
ti americkými volejbalistkami v sestavě se pro-
sazoval přesnější hrou v poli i na blocích a pře-
kvapivě také důraznějším útokem. Většinu akcí  
zakončovaly Simičová s Jonesovou, domácí 
volejbalistky jen s obtížemi hledaly obranu. Ješ-
tě v závěru úvodního setu trenér Miroslav Čada 
poslal do hry levorukou Ivanu Bramborovou, 
která svým důrazem rázně zavelela k obratu. 
Ve druhém setu vedly prostějovské volejbalistky 
7:3, 8:5, 13:5, právě za touto sérií stál koncert Iva-
ny Bramborové na podání! Ve třetí sadě zvedly 
hlavu soupeřky z Vídně, vedly 3:0, ale Hanačky 
odpověděly 8:3. Ve čtvrtém setu za stavu 11:11, 
opět se blýskla Bramborová a bylo 16:11…

Jak viděl finálový duel trenér SVS Post Vídeň 
Jamie Morrison? „Do utkání jsme chtěli vstou-
pit s maximální agresivitou, což nám v prvním 
setu vycházelo. Celý zápas však změnilo a oto-
čilo jedno střídání, nová hráčka na hřišti Bram-
borová nás úplně rozhodila výborným podá-
ním. Prostějov měl především díky ní od druhé 

sady navrch a zaslouženě vyhrál. My jsme teď 
samozřejmě zklamaní, ale celkově můžeme své 
působení ve Středoevropské lize i v celé sezo-
ně hodnotit jako úspěšné.“  Kam zařadil tri-
umf ve Středoevropské lize sportovní manažer  
Peter Goga? „S ohledem na sílu Vídně má naše 
prvenství v této soutěži podle mě hodně velkou 
cenu. Schwechat mě celou sezonu překvapo-
val a hrál výborně, o čemž svědčí jeho výsled-
ky v CEV Cupu. Dal dohromady takové druž-
stvo, které by se určitě neztratilo ani v Champi-
ons League. Vítězství nad tak kvalitním soupe-
řem je po Lize mistryň asi nejvíc, co jsme mohli 
dokázat. A jestli je trofej ze Středoevropské ligy 
nejcennější v historii prostějovského volejbalu? 
Svým způsobem ano. Pro mě je však největším 
úspěchem první titul v české extralize, protože 
tehdy jsme se konečně dostali na pomyslný vr-
chol a pro celý náš oddíl to byla historická pre-
miéra, něco mimořádného. Od té doby jsme se 

posunuli ještě mnohem dál a národní zlato je 
tak momentálně povinností, zatímco triumf ve 
Středoevropské lize přece jen lze stavět o kou-
sek výš,“ dodával spokojený Peter Goga.

Pro kouče Čadu byla Středoevropská liga dob-
rým zpestřením a vítanou změnou. „Vstoupi-
li jsme do jiné soutěže, utkali se s řadou zahra-
ničních soupeřů a vyzkoušeli si zase něco nové-
ho. Je pravda, že náš původní předpoklad po-
čítal s trochu vyšší úrovní MEVZY, jenže odhad-
nout tohle dopředu nijak přesně nelze. Někte-
ré kluby tudíž z ekonomických důvodů nakonec 
neměly takovou sílu, na druhou stranu Vídeň 
dala dohromady opravdu výborný tým. Celko-
vě jsme v MEL Cupu sehráli kvalitní i slabší zápa-
sy, já osobně hodnotím naše působení ve Stře-
doevropské lize pozitivně,“ konstatoval zkušený 
Miroslav Čada. 

Také organizace Final Four Středoevropské 
ligy dopadla výborně. „Osobně mám z celého 
závěrečného turnaje MEL Cupu výborný po-
cit. Z hlediska organizace všechno klapalo na 

„V okamžicích největší sportovní radosti je třeba  
o to více připomenout obchodní partnery, kteří 
prostějovskému volejbalu vytvářejí dokonalé pod-
mínky. Poděkování patří titulárnímu partnerovi – 
společnosti Modřanská potrubní, společnosti Agel, 
městu Prostějov, Olomouckému kraji, samozřejmě 
si vážíme i podpory dalších obchodních partnerů, 
kteří nám pomáhají tvořit jeden z nejúspěšnějších 
sportovních projektů v našem regionu,“

 Mgr. Petr Chytil, 
předseda Správní rady VK Prostějov

STŘEDOEVROPSKÁ

Dokonalý triumf
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Město Prostějov je součástí Olomouckého kraje. Leží v severní 
části Hornomoravského úvalu, na úpatí Prostějovské pahorkati-
ny, ve východní části České republiky. Ze západní strany se zvedá 
Drahanská vrchovina. Město leží v nížině s malými výškovými roz-
díly. Nejnižší a nejvyšší body jsou v nadmořské výšce 212 a 262 
metrů.

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

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

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

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

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

radnice orloj prostějovské radnice

prostějovské náměstí v roce 1914

schodiště radnice obřadní síň

Národní dům
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jedničku, což nám svorně potvrdily zúčastně-
né týmy při odjezdu domů. Jejich zástupci nám 
blahopřáli k vynikající akci, zdůrazňovali svou 
spokojenost s veškerým zajištěním i péčí, kte-
ré se jim dostávalo. Navíc je mile překvapil vel-
ký divácký zájem o jednotlivé zápasy a shodli 
se, že takhle dobře uspořádané Final Four Stře-
doevropské ligy ještě nezažili,“ tlumočil Peter 
Goga pochvalné názory účastníků Final Four  
a zástupců MEVZY.

„V okamžicích největší sportovní radosti je tře-
ba o to více připomenout obchodní partne-
ry, kteří prostějovskému volejbalu vytvářejí do-
konalé podmínky. Poděkování patří titulárnímu 
partnerovi – společnosti Modřanská potrubní, 

společnosti AGEL, městu Prostějov, Olomouc-
kému kraji, samozřejmě si vážíme i podpory  
dalších obchodních partnerů, kteří nám po-
máhají tvořit jeden z nejúspěšnějších sportov-
ních projektů v našem regionu,“ říká Mgr. Petr 
Chytil, jednatel TK PLUS a předseda Správní 
rady VK Prostějov. „Na evropské volejbalové 
scéně jsme dokázali, že jdeme – při reálném  
financování našeho týmu – po správné cestě 
a na výsledcích v obou soutěžích můžeme být 
právem hrdí. Utkání v základní skupině Cham-
pions League či s Rabitem Baku v play off byly  
volejbalovým svátkem, stejně jako naše vítězství 
ve Středoevropské lize, se zapsaly do historie 
českého volejbalu.“

Středoevropská liga, Final Four
Semifinále
VK Modřanská PROSTĚJOV – VK Doprastav BRATISLAVA 3:0 (17, 16, 11)
VK Modřanská Prostějov: Ssuschke, Kubínová, Artmenko, Tomašeková, Velikiy, Lipicer, libero 
Chlumská. 

Trenér: Miroslav Čada

Doprastav Bratislava: Frigmanská, Rojková, Pencová, Kuciaková, Konečná, Šmitalová, libero 
Valachová-Palgutová, Abrhámová, Bryndzová. 

Trenér: Marek Rojko

Rozhodčí: Ujhazi (Maď.) a Kulhanek (Rak.). 

Čas: 64 minut

Diváků: 1 300

Post SCHWECHAT – Nova KBM Branik MARIBOR 3:0 (19,15,19)
Post Schwechat: Crimesová, Thompsonová, Jonesová, Presseyová, Šimičová, Huaová-Maová, 
libero Miyashirová-Rimserová, Iničová, Zburová, Radosová. 

Trenér: James Morrison

Branik Maribor: Milosavljevičová, Potokarová, Hutinskiová, Planinšecová, Ammermanová, Stalzerová, 
libero M. Jeralaová-Kaučičová, U. Jeralaová, Valenčičová. 

Trenér: Bruno Najdič

Rozhodčí: Záhorcová (ČR) a Schimpel (SR). 

Čas: 73 minut 

Diváků: 400

 O 3. místo
Doprastav Bratislava - Branik Maribor 3:2 (-21, -18, 17, 20, 13). 
Doprastav Bratislava: Frigmanská, Rojková, Pencová, Kuciaková, Palgutová, Šmitalová, libero 
Valachová – Bryndzová, Konečná, Abrhámová. 

Trenér: Marek Rojko

Branik Maribor: Stalzerová, Milosavljevičová, Hutinskiová, Potokarová, Planinšecová, Ammermanová, 
libero Pajniková-Valenčičová, Kaučičová, U. Jeralaová. 

Trenér: Bruno Najdič

Rozhodčí: Kulhanek (Rakousko) a Záhorcová (Česko). 

Čas: 120 minut 

Diváků: 300

 Finále
VK Modřanská Prostějov - Post Schwechat 3:1 (-18, 17, 15, 14). 
VK Modřanská Prostějov: Ssuschke, Kubínová, Artmenko, Tomašeková, Velikiy, Lipicer, libero 
Chlumská - Bramborová. 

Trenér: Miroslav Čada

Post Schwechat: Thompsonová, Crimesová, Presseyová, Huaová-Maová, Jonesová, Šimičová, 
libero Miyashirová - Rimserová, Pichlerová. 

Trenér: James Morrison

Rozhodčí: Schimpel (SR), Ujháziová (Maď.). 

Čas: 87 minut 

Diváků: 1400
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PROSTĚJOV
BK
Smutný Český pohár
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PROSTĚJOV

Uspět v Českém poháru byl jeden z hlavních 
cílů Prostějovských Orlů v letošní sezóně. Po-
druhé v historii se o druhou nejvýznamnější  
domácí basketbalovou trofej Pohár České  
pošty hrálo ve vyřazovacím turnaji nejlepších 
osmi týmů. Vrchol soutěže hostil Nový Jičín  
a Opava, los Orlům rozhodně nepřál, zařadil  
je do novojičínské skupiny a ve čtvrtfinále  
čekal BK Prostějov silný tým BK JIP Pardubice.  
Ve skupině v Novém Jičíně hrál domácí klub 
UNIBON, BK Prostějov, BK JIP Pardubice a Ústí 
nad Labem. Druhou část pavouka hostila Opa-
va, kromě pořádajícího týmu zde diváci vidě-
li týmy ČEZ Basketball Nymburk, BK Děčín, NH  
Ostrava a také zápasy o konečné pořadí. 

Jaká byla dosavadní bilance Orlů v Českém 
poháru? Posedmé v řadě nechyběli v závě-
rečném turnaji, čtyřikrát se probojovali do finá-
le, trofej pro vítěze ale ještě nikdy nezískali. Co  
říkal před Českým pohárem kouč Peter Bálint? 
„Máme před sebou další z úkolů sezóny, po ev-
ropském poháru nás čeká ten – Český. Jde 
sice jen o krátkodobou soutěž, kde se o držite-
li Českého poháru rozhodne v průběhu tří dnů, 
ale pro všechny účastníky je to jeden z vrcholů  

sezóny. Los poháru k nám nebyl moc přívětivý 
a tak jestli o tuhle trofej chceme bojovat, če-
kají nás již ve čtvrtfinále v dobré formě hrající  
Pardubice. S tímhle soupeřem máme v letošní 
sezóně naprosto shodnou bilanci a tak musí-
me očekávat vyrovnané a pro diváky atraktiv-
ní utkání, ze kterého se jeden z kandidátů na  
finále bude muset s turnajem rozloučit. Finalisty  
čekají tři těžké zápasy ve třech dnech a to je 
pořádná porce. My se navzdory náročnému 
programu samozřejmě pokusíme dostat se do 
finále, kam by z druhé poloviny pavouka měl  
teoreticky postoupit největší favorit a obhájce 
trofeje Nymburk,“ konstatoval Peter Bálint.

V úspěch věřil i generální manažer BK Prostě-
jov Ing. Petr Fridrich: „Nemáme sice snadný 
los, když ve čtvrtfinále narazíme na Pardubice  
a v případě postupu nás pak v semifinále čeká 

domácí Nový Jičín. Na druhou stranu je to po-
řád lepší než loni, kdy nás v semifinálové bitvě 
vyřadil Nymburk. Na ten můžeme letos narazit 
až ve finále, takže není si na co stěžovat. Věřím, 
že to kluci zvládnou a v národním poháru se 
porvou o trofej,“ dodával Petr Fridrich.

S týmem Pardubic vyhráli Orli tím nejtěsnějším 
poměrem 76:75, byl to doslova infarktový zá-
věr. Dvě zahozenéšestky Veikalase devět vte-
řin před koncem nás mohly mrzet, když navíc 
ve zbývajících vteřinách stihli Pardubičtí ještě 
dvakrát vystřelit! Ještě štěstí, že pokusy Wrigh-
ta a Boháčika skončily na obroučce… Co ří-
kal Bálint po čtvrtfinálovém drama se šťastným 
koncem? „Bylo to utkání nahoru-dolů. Nejdřív 
jsme dotahovali, pak vedli, potom znovu do-
tahovali a tak to bylo dál, pořád dokola. Tra-
dičně jsme v závěru udělali několik chyb, kte-
ré zápas zbytečně zdramatizovaly. Rozhodnout 
jsme totiž mohli už dávno před poslední vteři-
nou základní hrací doby. Nakonec jsme dosáh-
li šťastného, ale z mého pohledu zaslouženého  
vítězství.“ A Jan Slowiak z BK JIP Pardubice? „Je-
likož byly oba vzájemné duely s Prostějovem  
v této sezoně hodně vyrovnané, dalo se totéž  

očekávat i dnes. Což se v duchu tradice potvr-
dilo, diváci viděli velmi atraktivní souboj. My jsme 
několikrát během střetnutí předvedli pozitivní  
momenty, bohužel v koncovce jsme se dopus-
tili několika zbytečných ztrát nebo nechali sou-
peře útočně doskočit. Přesto jsme měli dvě  
poslední střely, jenže ani jedna nepropadla  
košem. Objektivně vzato, Prostějov si ale výhru 
zasloužil o něco víc.“

V semifinále Poháru České pošty pak prostě-
jovští basketbalisté prohráli s týmem UNIBON 
Nový Jičín na jeho palubovce 93:94, od za-
čátku však bylo jasné, kdo drží taktovku zápa-
su, domácí se brzy dostali zásluhou Roberta  
Šaroviče do šestnáctibodového vedení. „Začá-
tek rozhodl o celém utkání. Z naší strany to nebylo 
o špatné obraně, domácím prostě vyšlo několik  
těžkých střel za sebou,“ hodnotil začátek zápasu 

„Český pohár se hraje o první místo. Kdo je druhý, 
třetí, čtvrtý a pátý je celkem jedno. Pohár pro vítěze 
je jenom jeden. My jsme byli po semifinále hodně 
zklamaní a v zápase o třetí místo byla ta frustrace 
natolik vysoká, že jsme v podstatě nenašli vnitřní sílu 
a motivaci k tomu, abychom zápas otočili. Chtěli 
jsme vyhrát, ale vzhledem k vývoji jsme to nedoká-
zali. Vyčerpání bylo dost vysoké, protože jsme hrá-
li dva těžké zápasy ve dvou předchozích dnech  
a vytíženost hráčů byla enormní.“

Peter Bálint
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Bálint. Naopak hodně spokojený byl domácí 
kouč Zbyněk Choleva: „Měli jsme famózní vstup 
do zápasu. Vycházela nám střelba a měli jsme  
i vysokou úspěšnost tříbodové střelby.“ Vrátili 
jsme se sice do zápasu – 38:39, ale v poloča-
se opět vedl Nový Jičín o sedm bodů – 49:42.  
Po přestávce přišla domácí série 12:0, ale na 
konci třetí čtvrtiny bylo zase srovnáno – 69:69! 
Pak vedl UNIBON 90:78, zdálo se, že je vše jasné, 
ale Andrius Šležas se půl minuty před koncem 
trefil za tři body a domácí vedli už jen 94:92. Pak 
měl ještě faulovaný Veikalas možnost srovnat 
dvěma trestnými hody. Dal jen první, druhý ne, 
odražený míč však doskočil náš Yemi Nicholson 
a nepochopitelně neproměnil vítěznou smeč – 

prohráli jsme 93:94. „Prostějov dokázal smazat 
náš náskok, měli jsme najednou problémy s ča-
sem, byly tam nějaké ztráty. Vítězství mělo být asi 
klidnější, ale bere se vítězství a jsem moc rád,  
že jsme ve finále,“ přiznal Choleva. „Dvakrát 
jsme se dokázali vrátit do utkání, dokonce jsme 
mohli v posledních vteřinách rozhodnout, jako 
Nový Jičín u nás v lize,“ konstatoval Bálint. 

Orli v zápase o třetí místo s BK Děčín napros-
to odpadli, jakoby jim v zápase o bronz chy-
běla motivace…  „Český pohár se hraje o prv-
ní místo. Kdo je druhý, třetí, čtvrtý a pátý je  
celkem jedno. Pohár pro vítěze je jenom je-
den. My jsme byli po semifinále hodně zklamaní  
a v zápase o třetí místo byla ta frustrace nato-
lik vysoká, že jsme v podstatě nenašli vnitřní sílu  
a motivaci k tomu, abychom zápas otočili. Chtě-
li jsme vyhrát, ale vzhledem k vývoji jsme to ne-
dokázali. Vyčerpání bylo dost vysoké, protože 
jsme hráli dva těžké zápasy ve dvou předcho-
zích dnech a vytíženost hráčů byla enormní,“ 
říkal pak kouč Bálint v jednom z rozhovorů po 
skončení Českého poháru. „Projevil se výše zmí-
něný náročný los se třemi velmi těžkými zápa-
sy ve třech dnech a hlavně obrovská frustrace 
z ovlivněného utkání v Jičíně. Kluci cítili velkou 
křivdu. Děčín dal do hry větší chuť i nasazení  
a zaslouženě získal bronz. My se teď musíme  
vyrovnat s pohárovým neúspěchem a během 

týdne dát mančaft dohromady tak, aby příští  
ligové vystoupení právě v Děčíně skončilo na-
ším vítězstvím,“ říkal kouč Bálint. „Čtvrté místo 
je neúspěch, to je jasné. Chtěli jsme postoupit 
do finále, což se nepovedlo, z tohoto pohledu 
jsme výsledkově zklamali. Bohužel spousta věcí 
šla proti nám a my jsme je všechny nedokáza-
li překonat.“

Bez medaile se vrátili prostějovští basketbalis-
té. „V semifinále udělali všechno pro to, aby-
chom vyhráli a postoupili do finále, ale bohu-
žel byl zápas ovlivněn nejen naší zásluhou,“ 
prohlásil prostějovský kouč Peter Bálint. „Proti 
výkonu rozhodčích jsme podali protest,“ říkal 
otevřeně trenér Orlů.

Nad výroky o ztrátě motivace v boji o třetí  
místo v Českém poháru kroutil hlavou gene-
rální manažer Prostějovských Orlů Ing. Petr  
Fridrich. „Jsou to nešťastná prohlášení už proto, 
že pro náš klub je každé umístění na stupních  
vítězů – především ve vztahu k našim obchod-
ním partnerům – hodně důležité. Zajišťování  
finančních prostředků je stále náročnější,  
a protože znám ekonomické zázemí mnohých 
týmů Mattoni NBL, tak si žádný z prostějovských 
hráčů či z realizačního týmu nemůže na pod-
mínky v našem klubu stěžovat. Pevně věřím, že 
kvalitní výkony v závěru basketbalové extrali-
gy dají zapomenout na nevhodná prohlášení  
o „ztrátě motivace“ a zlepší pohled sponzorů  
na náš tým,“ dodával Fridrich.

Přiznejme, Český pohár rozhodně neskončil 
podle představ vedení BK Prostějov, po vydaře-
ném působení v  Poháru EuroChallenge to byl 
první nesplněný cíl. Tým Orlů obsadil v Poháru 
České pošty mužů čtvrtou příčku, když v sedmi-
leté historii působení v Českém poháru nebyl 
prostějovský tým hůř než na bronzovém stup-
ni. „Mužstvo nesplnilo jeden z předsezónních 
cílů,“ smutně konstatoval generální manažer 
BK Prostějov Ing. Petr Fridrich.

„Zajišťování finančních prostředků je stále náročněj-
ší, a protože znám ekonomické zázemí mnohých 
týmů Mattoni NBL, tak si žádný z prostějovských  
hráčů či z realizačního týmu nemůže na podmín-
ky v našem klubu stěžovat. Pevně věřím, že kvalitní  
výkony v závěru basketbalové extraligy dají zapo-
menout na nevhodná prohlášení o „ztrátě motivace“ 
a zlepší pohled sponzorů na náš tým.“ 

Petr Fridrich, 
generální manažer BK Prostějov
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Český pohár 2010/11, Final 8, Pohár České pošty

Čtvrtfinále: 

BK Děčín – NH Ostrava 70:62 (18:14, 41:27, 59:45)

BK B&W Opava - ČEZ Basketball Nymburk 56:96 (14:30 27:55 33:74)

BK Prostějov - BK JIP Pardubice 76:75 (21:21 41:35 60:57)

UNIBON Nový Jičín - BK Ústí n. L. 107:68 (27:11 45:36 67:50)

Semifinále: 

ČEZ Basketball Nymburk - BK Děčín 82:67 (20:14 40:32 56:46)

UNIBON Nový Jičín - BK Prostějov 94:93 (32:20 49:42 69:69)

O 3. místo: 

DK Děčín – BK Prostějov 82:69 (25:24, 40:39, 62:57)

Finále:

ČEZ Basketball Nymburk - UNIBON Nový Jičín 86:85 (22:26 44:49 61:68 80:80).



Čtrnáct dokonalých basketbalových předsta-
vení předvedli Prostějovští Orli na evropských 
pohárových palubovkách. Do EuroChallenge 
Cupu si otevřeli dveře dvěma výhrami nad  
slovinskou Domžalou, v základní skupině se 
utkali s týmy KK Krka Novo Mesto, Telekom  
Baskets Bonn a KK Záhřeb. Orli výborně začali, 
doma zdolali slovinské mistry, pak zaskočili ven-
ku Telekom Baskets Bonn a o dva body vyhráli 
v chorvatském Záhřebu.  V osmifinálové skupi-
ně však Orli prohráli první dva zápasy – doma  
s BC Telenet Oostende, venku s BC Zadar  
a přesto ještě našli sílu – vše zvrátit a bojovat 
o senzační postup do čtvrtfinále poháru Eu-
roChallenge. V zápase s týmem Lokomotiv  
Kubáň se rozhodovalo o tom, kdo postoupí, 
Prostějovští Orli byli jen krok od basketbalového  
zázraku! A nyní všichni věří, že zkušenosti  
z evropských duelů pomohou BK Prostějov k vý-
borným výsledkům v Mattoni NBL.

Více než pět měsíců bojovali Prostějovští Orli 
na evropských pohárových palubovkách, ze  

čtrnácti zápasů vyhráli devět! „Vítězství v zá-
kladní části Mattoni NBL a především až ne-
čekaně dlouhé tažení EuroChallenge Cupem 
jsou rozhodně důvodem ke spokojenosti a pev-
ně věřím, že se to projeví v rozhodující části  
Mattoni NBL,“ konstatoval po působení BK 
Prostějov v evropských pohárech generální 
manažer Ing. Petr Fridrich. „Prvenství v základ-
ní fázi české ligy je určitě cenné, stejně jako  
postup z předkola evropského poháru a ná-
sledně další postup ze základní skupiny  
EuroChallenge Cupu. Tohle považuji za velký 
úspěch, naše účinkování na mezinárodní scé-
ně bylo velice dobré. Obzvláště cenná jsou  
vítězství nad výbornými týmy Krka Novo Mesto, 
Telekom Bonn, KK Záhřeb a hlavně Lokomotiv 
Kubaň Krasnodar.“ 

Orli měli do osmifinálové skupiny poháru  
EuroChallenge nešťastný vstup, v domácí hale 

podlehli belgickému Telenetu Oostende 66:74. 
Domácím se v úvodu nedařila střelba, čtyři  
a půl minuty se čekalo na první koš, belgic-
ký soupeř snadno získal sedmibodový náskok. 
V poločase ještě Belgičané vedli, pak však  
přišly série Orlů a po nich jsme vedli 38:31. Bas-
ketbalisté Oostende však zvýšili agresivitu,  
střelecky se prosadili zejména Američané  
Lojeski, Faison a Mitchell, vedli 66:56, osm bodů 
Veikalase sice prostějovský tým přiblížilo k vyrov-
nání, ale zkušený soupeř už nedal Orlům šanci. 
„V útoku jsme měli velké problémy, které se pro-
jevily především v závěru, kdy jsme nedokázali 
po snížení na dva body otočit výsledek. Naopak 
soupeř střílel často hodně šťastné koše,“ uvedl 
náš kouč Peter Bálint. Rozehrávač Orlů David 
Marek po zápase prohlásil, že je – „potřeba na 
porážku co nejrychleji zapomenout, poučit se  
z chyb a snažit se vybojovat vítězství venku. Už  
v první skupině jsme dokázali, že se dá venku  
vyhrát, takže teď to budeme muset zopako-
vat.“ Po prohře v Zadaru a výborném domácím 

výkonu proti hvězdnému týmu Lokomotiv  
Kubáň, přišla těsná porážka v belgickém 
Oostende a tím výrazně klesly šance Orlů na  
postup do další fáze EuroChallenge Cupu. BK 
Prostějov držel krok s BC Telenet Oostende až 
do konce, ještě necelé čtyři minuty před kon-
cem byl stav nerozhodný 76:76, pak však sou-
peř odskočil na 83:77.  Prostějováci bojovali až 
do konce, šest sekund před koncem Marek  
tříbodovým košem snížil na rozdíl dvou bodů, 
tím ale naše snaha skončila… Přesvědčivé do-
mácí vítězství se Zadarem nás ale vrátilo znovu 
do hry o postup!

Ano, šance prostějovských basketbalistů na  
postup do čtvrtfinále poháru EuroChallenge 
žila až do posledního zápasu osmifinálové sku-
piny, dál mohl jít vítěz zápasu BC Lokomotiv  
Kubaň – BK Prostějov! Do utkání vstoupili do-
mácí razantně, vedli 15:2, ale v úvodu druhé 

ORLI
PROSTĚJOVŠTÍ

Krok od zázraku

„Letos jsme si v Evropě vedli hodně dobře. Dostali 
jsme se dál, než si všichni mysleli.“

Kyle Landry
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čtvrtiny se Orli dokonce probojovali do vede-
ní. Pak znovu přišla drtivá série domácích a vý-
sledkem byl poločasový stav 50:34. Třetí čtvrtina 
zase znovu vyrovnala šance na vítězství, Prostě-
jovští Orli stáhli na 66:61. To ještě nebylo všech-
no! V poslední čtvrtině jsme totiž stáhli na roz-
díl pouhých dvou bodů. Pak ale opět přišla  
série domácích – 14:0 a bylo rozhodnuto – 90:76.

„Můžeme být hrdi na to, co jsme předvedli,“ 
konstatoval kouč Peter Bálint, když se zamýšlel  
nejen nad zápasem v Krasnodaru, ale i nad 
startem Orlů v evropském poháru. „Po utká-
ní jsme si řekli, že jsme odvedli v poháru Euro-
Challenge dobrou práci, ukázali, že jsme dob-
rý a konkurenceschopný tým. Samozřejmě  
Krasnodar je extrémně silné družstvo, které je 
i po finanční stránce trochu někde jinde. Nic-
méně jsme s ním hráli hodně dlouho vyrov-
nanou partii. I když nám několikrát odskočili,  
vždycky jsme se byli schopni vrátit do zápasu. 
V závěru už nám trochu chyběly síly na to, aby-
chom ten zápas otočili. Ale musíme si uvědomit, 
Krasnodar má opravdu velkou kvalitu, na jeho 
palubovce se dá vyhrát jen velmi těžko.“

Co si o startu týmu v evropských pohárech  
myslel jeden z lídrů týmu Kyle Landry? „Letos 
jsme si v Evropě vedli hodně dobře. Dostali jsme 
se dál, než si všichni mysleli. Dokonce jsme měli 
šanci postoupit do čtvrtfinále, kdybychom vy-
hráli proti Lokomotivě. Máme opravdu dobrý 
tým, a kdyby tu všichni hráči zůstali i v nadchá-
zející sezóně, měli bychom určitě šanci i v Euro 
Cupu. Nesmíme také zapomenout, že výsled-
ky v evropských pohárech jsou hodně ovliv-
něny losem. Je to prostě o štěstí. To platí i v tu-
zemské Mattoni NBL, kde máme dobré předpo-
klady skončit hodně vysoko a zabojovat snad  
i o vítězství v celé lize.“ 

Generální manažer Orlů Ing. Petr Fridrich si nej-
více cení skutečnosti, že se prostějovský klub 
poprvé v historii dostal na mezinárodní scéně 
tak daleko a dal o sobě vědět. V duchu věřil,  
že je šance postoupit ještě dál – mezi osm nej-
lepších týmů v poháru EuroChallenge. „Dvě 
porážky hned na úvod doma s Oostende  
a v Zadaru nás dostaly do nevýhody, z níž se 
nám už i přes vítězství nad Krasnodarem ne-
podařilo dostat. Rozhodly dvě prohry s belgic-
kým mužstvem, se kterým jsme se měli poprat  
o druhé postupové místo. Nakonec jsme tenhle 
boj svedli s papírově nejsilnějším Lokomotivem  
Kubaň,“ konstatoval Fridrich. „Máme opravdu 
hodně silný mančaft, který v současném slo-
žení rozhodně patří tam, kam se dostal. Naši  
hráči na evropskou úroveň basketbalu mají  
a výsledky v poháru EuroChallenge to jen po-
tvrdily. Uvědomili jsme si, že dokážeme vyrov-
naně bojovat s kvalitními celky z basketbalově  
vyspělých zemí, tým získal sebedůvěru, ověřil si 
své schopnosti i možnosti a navíc prokázal vel-
kého bojového ducha, když otáčel nepříznivé 
vývoje zápasů nebo stahoval výrazné bodové 
ztráty.“ 

Rozhodně to byla nejlepší sezona v prostě-
jovské basketbalové historii! Až poslední kolo 

rozhodlo, že Orli nevlétli mezi posledních osm 
týmů EuroChallenge Cupu! „Odehráli jsme řadu 
dobrých partií a nemohli si myslet, že všech-
ny zápasy vyhrajeme. Už po našem postupu ze  
základní skupiny jsem říkal, že kráčet od vítěz-
ství k vítězství umí jedině skvělý tým, kterým stále 
nejsme. Stejně tak platí, že jsme na dobré cestě  
k dalšímu zlepšení, což ukázala většina výkonů 
v osmifinálové skupině,“ konstatoval kouč Bálint, 
kterého nejvíce mrzela porážka v chorvatském 
Zadaru. „Kdybychom tam uspěli, skupina by se 
třeba vyvíjela jinak. Ale takový je sport, porážky 
k němu patří. A nemůžeme být neskromní, zůsta-
li jsme ve hře do posledního kola, což opravdu 
není špatný výsledek.“ 

Pohárová statistika nám ukázala 9. až 12. mís-
to v rámci celého EuroChallenge, hráči se vý-
razně zapsali do pohárových čísel. Kyle Landry 
a Eugene Lawrence byli po osmifinálových zá-
pasech s Oostende a v Zadaru vyhlášeni hrá-
či týdne. Landry navíc s průměrem 9,6 dosko-
ku na zápas vyhrál hodnocení ve sledované  
statistice pivotů a čtyřikrát dosáhl také na ce-
něný double-double. Veikalas se s průměrem 
necelých šestnáct bodů stal šestnáctým nej-
lepším střelcem úvodních fází EuroChallenge 
Cupu a v asistencích skončil Lawrence jede-
náctý mezi rozehrávači. 

Příznivci Prostějovských Orlů rozhodně věří, že 
zkušenosti z utkání EuroChallenge Cupu přine-
sou týmu větší sebevědomí před rozhodující-
mi zápasy nadstavby Mattoni NBL. „Náš tým je 
tak silný, že minimálně na finálovou účast jed-
noznačně má a měla by pro něj být povinnos-
tí bez jakýchkoliv pochyb. Pokud skončíme hůř, 
bude to prostě neúspěch,“ říká Fridrich. A šan-
ce usednout na trůn Mattoni NBL? „Šance je 
vždycky, ale to by nám všechno muselo doko-
nale vyjít. Nesměl by být nikdo zraněný, klíčo-
vým oporám by musela ve finále kulminovat  
forma. Za normálních okolností můžeme Nym-
burk porazit, ale asi ne ho pravidelně porážet. 
Stejně jako Pardubice, Děčín nebo Nový Jičín 
nás mohou zdolat, ovšem nemělo by se jim to 
dařit opakovaně.“ 

Dvacátého dubna skončí nadstavbová část 
Mattoni NBL, BK Prostějov v ní odehraje deset 
zápasů a ty rozhodnou o nasazení do play-off. 
Poslední tři zápasy – 13. dubna s Novým Jičí-
nem, pak doma s týmem BK Děčín a 20. dubna 
v Pardubicích budou rozhodující. „Teď už jde 
do tuhého. Bude se hrát o nasazení do play-off. 
Každá porážka bude bolet dvojnásobně. V do-
mácím prostředí nesmíme zaváhat,“ říká kouč 
Peter Bálint.

Na začátku sezony prohlásil šéf prostějovského 
basketbalu Ing. Milan Matzenauer, že má jen 
jeden cíl – vyhrát Mattoni NBL. Prostějovští Orli 
jsou letos hodně silní…

PROSTĚJOVŠTÍ

Krok od zázraku

BK Prostějov v Poháru EuroChallenge

Předkolo

Helios Domžale – BK Prostějov 62:70

BK Prostějov – Helios Domžale 84:69

Základní skupina

BK Prostějov – KK Krka Novo Mesto 89:77

Telekom Baskets Bonn – BK Prostějov 75:81

KK Záhřeb – BK Prostějov 70:74

KK Krka Novo Mesto – BK Prostějov 78:62

BK Prostějov – Telekom Baskets Bonn 86:63

BK Prostějov – KK Záhřeb 86:77

Osmifinálová skupina

BK Prostějov – BC Telenet Oostende 66:74

BC Zadar – BK Prostějov 96:90

BK Prostějov – Lokomotiv Kubaň 67:66

BC Telenet Oostende – BK Prostějov 87:85

BK Prostějov – BC Zadar 99:82

Lokomotiv Kubaň – BK Prostějov 90:76

Konečná tabulka skupiny E
EuroChallenge Cupu

1. BC Oostende  6  5  1  464:418  11

2. Lok. Kubaň  6  4  2  465:425  10

3. BK Prostějov  6  2  4  483:495  8

4. BK Zadar  6  1  5  444:5187  6
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V prvním červnovém týdnu 1994 se hrála první liga v Prostějově  
a měla dva největší favority – domácí tým a I. ČLTK Praha. „Uděla-
li jsme všechno pro to, abychom postoupili,“ říkal generální mana-
žer klubu Miroslav Černošek a v prostějovské sestavě nechyběl Karel  
Nováček či mladičká Martina Hingisová. Snad celá Haná hnala svým 
fanděním tým dopředu. Celek ve složení Nováček, Němeček, Zdraži-
la, Novák, Světlík, Hingisová, Langrová a Vašková prošel celou soutě-
ží naprosto suverénně a o jeho postupu nebylo nejmenších pochyb. 
Jakých výsledků dosáhli prostějovští tenisté na cestě do extraligy?  
TK Slavia PU Plzeň 7:2, Zetor Brno 8:1, Ostrava 8:1, Přerov B 5:1, ani dru-
hý tým v tabulce I. ČLTK Praha neměl proti TK Prostějov žádnou nadě-
ji, prostějovský tým vyhrál 6:3. Do I. ligy postoupil i B tým, v ostravské  
skupině II. ligy přehrál béčko Jihlavy 7:2, BLTC Brno 5:4, Start Praha 9:0 
a MILO Olomouc 5:4.

Vítězné tažení prostějovských týmů pokračovalo i na mistrovství ČR 
družstev mladšího žactva. Hrálo se na konci července v Prostějově, 
domácí ve skupině porazily týmy SK Kladno 9:0, Vřídlo Teplice 5:4  
a TK Písek 7:2. V semifinále deklasoval TK Prostějov Slavii PU Plzeň 9:0, 
ve druhém zápase zvítězil Přerov po boji nad Teplicemi 5:4. I finále 

bylo jasnou záležitostí, domácí vedli už 4:1, aby nakonec TK Přerov 
ESTA porazili 6:3. V jaké sestavě hrál mistrovský celek mladších žáků  
TK Prostějov? Zelenay, Rychetský, Karol, Bednář, Raimrová a Novotní-
ková. Také starší žáci TK Prostějov šli v sezóně 1994 důrazně za mistrov-
ským titulem. Ani tentokrát neměli na mistrovství ČR ve své skupině 
žádné vážné soupeře - TK Čelákovice 8:1, LIBRA České Budějovice 9:0 
a Slavia PU Plzeň 7:2. V semifinále hladce vyhrál TK Prostějov nad tý-
mem starších žáků Teplic a ve finále rozdrtil TK Přerov ESTA 9:0. Ve finá-
lovém duelu za TK Prostějov nastoupili Vojkovský, Vik, Heinisch, Hum-
polík, Pospíšil, Paštiková, Voleková a Raimrová. Dorostenecký tým TK 
Prostějov skončil na mistrovství republiky v Uherském Hradišti v semifi-
nále, po výhrách nad LTC Pardubice 8:1 a LTC Česká pojišťovna 8:1, 
prohrál s TK Přerov ESTA 4:5 a v semifinále stejným poměrem se Slavií 
PU Plzeň. Obhájce titulu TK Prostějov, který se musel celý týden obe-
jít bez Cibulce a Kebrleho, prohrával v semifinálovém duelu už 1:5. 

Klíčová byla zejména prohra Kukala se Švíglerem a skreč Šromové  
za stavu 4:4 ve třetím setu pro nepřekonatelné křeče. 

V polovině července 1994 se na prostějovské antuce také konal  
jeden ze tří turnajů žen satelitu ETA, měl dotaci 10 000 USD a byl pod 
sponzorským zajištěním Banky Haná. Prostějovští obětavě zaskočili za 
Jihlavu, která pořadatelství z finančních důvodů odřekla. Vítězství si 
odnesla juniorská mistryně světa 1993 Gruzínka Nina Loursabišviliová, 
která ve finále porazila Cenkovou a čtyřhru vyhrála Hautová s Krato-
chvílovou.

Prostějovská jednička Karel Nováček klesl v průběhu roku 1994 na 
konci července na 78. místo, před US Open 94 byl na 56. příčce, ale 
postup do semifinále posledního grandslamového turnaje ho vynesl 
opět do první třicítky! Už mu skoro nikdo nevěřil, ale Karel byl vždycky 
velkým bojovníkem. Jakoby se už prostě mělo zapomenout na to, že 
byl 18. listopadu 1991 dokonce na osmém místě na světě.   A těm, kte-
ří mu už žádné šance nedávali, nahrávalo i to, že v třiadvaceti turna-
jích před US Open 94 prohrál desetkrát v prvním kole... Těsně před Ško-
da Czech Open 94 však Karel vyhrál turnaj v Hilversumu, na pražské  
antuce prohrál s vítězem Bruguerou a věřil, že se v New Yorku může 

prosadit. A že skončí až v semifinále? Jen blázen by tomu věřil...  
Volkov, Medveděv, Woodbridge měl na Nováčka dva mečboly a stej-
ně to nestačilo, ve čtvrtém kole Javier Frana a ve čtvrtfinále Peruánec 
Yzaga, který předtím vyřadil světovou jedničku Samprase – to jsou 
jména, která stála Nováčkovi v cestě. Až Němec Stich ho zastavil...

A co se stalo ve světovém tenisu? Druhé kolo US Open 94 proti Němci 
Karbacherovi bylo na druhé straně posledním zápasem hvězdné  
kariéry Ivana Lendla. Vítěz osmi grandslamových titulů, který byl na 
nich ještě jedenáctkrát ve finále, bude po letech jako majitel jedné  
z největších plakátových sbírek Alfonse Muchy otevírat prestižní výstavu  
v prostějovském muzeu.

O pětadvacet tisíc dolarů se hrálo v prosinci na prvním ročníku Cen-
trotex Challengeru v hale Sportcentrum. Organizátorům se podařilo 
zajistit účast 59. hráče ATP Slováka Karola Kučery, který prohrál jeden 
jediný set ve druhém kole s Rumunem Radulescem, ve čtyřhře zvítězil 

„V Prostějově byla a je výborná parta a to se vždycky hraje lépe. Navíc se  
znovu ukázalo, že Prostějov je klubem s nejlepším managementem u nás.  
Jinak to prostě dopadnout nemohlo.“ 

Karel Nováček po vítězství v extralize, 1995

HISTORIE

První extraligový titul
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Jirka Novák s přerovským Vaškem. Největším překvapením však byla 
hra domácího Zdražily, který si místo v hlavní soutěži musel vybojo-
vat v kvalifikaci a nakonec postoupil až do finále! Turnaj měl jedi-
ný problém, Český tenisový svaz prostějovský Centrotex Challenger  
přihlásil až na poslední chvíli a tak se řídící výbor ATP moc dlou-
ho rozmýšlel, zda turnaj na Hané povolí. I proto museli Prostějovští  
zaplatit tehdy předem pětadvacet tisíc dolarů na prize-money  
a zaslat je na účet ATP. Proto se vyhrané peníze v ředitelské kance-
láři nevyplácely... Přesto byl turnaj zařazen vedením ATP mezi tři nej-
lépe připravené turnaje této kategorie v tom roce. Jiří Zeman ml.,  
který challenger řediteloval, převzal pak v Monte Carlu za prostějov-
ský klub prestižní ocenění.

Jak pokračovala cesta Jirky Nováka? V žebříčku postoupil o 62 míst 
na 218. příčku. Vyhrál svůj první challenger, v Praze porazil ve finále 
Španěla Portase. Byl ještě mezi osmi na challengerech v Budapeš-
ti, Košicích, Bronxu a Prostějově. Vyhrál s Vaškem čtyřhru v Prostějově  
a byli v semifinále v Plzni. Novák byl v té době členem Dukly Liberec, 
ale dál hrál za Prostějov. Právě tam vyhrál turnaj ze série Českomo-
ravského satelitu a na otázku - zda poznal, co je to vojna – odpově-
děl: „Jistě, nemám žádné výhody.“ 

Karel Nováček, který se nevešel v sezóně 1994 do daviscupové  
nominace, se v anketě Zlatý kanár stal Nejlepším tenistou ČR.  
V tomto ročníku začalo kralování Jany Novotné, která pak ještě zís-
kala Zlatého kanára třikrát za sebou, samozřejmě jí za sezónu 1994  
patřil i titul Nejlepší hráčky. I jedna z nejlepších světových hráček 
Jana Novotná už byla na soupisce TK Prostějov, stejně jako Petra 
Langrová, která přišla z Přerova a vyhrála kategorii Nejkvalitnější  
postup na žebříčku WTA. „Jsem ráda, že jsem získala cenu v této 
anketě, už proto, že si každý váží ocenění především ocenění doma. 
O to větší má tahle trofej pro mě cenu,“ říkala Novotná při slavnost-
ním ceremoniálu. Talentem roku se stal Michal Tabara, který kráčel 
mezi nejlepší světové juniory. I v druhém ročníku ankety se prostě-
jovským podařilo udržet vysokou organizační laťku. Velkou zásluhu 
na tom měl i hlavní sponzor BANKA HANÁ a.s. „Byl jsem nadšený at-
mosférou této akce, stejně jako Janou Novotnou,“ říkal v roce 1994 
ing. Pavel Rucki, generální ředitel tohoto peněžního ústavu. „U tako-
vých úspěšných akcí bychom byli rádi i v budoucnu.“ V roce 1995 
byla v oblasti legislativně-organizační dokončena transformace 
společnosti Tenis Komerc, když do ní s významným podílem vstoupila 
renomovaná firma Česká pojišťovna. Prvního dubna byl slavnostně 
otevřen TENNIS Hotel a v září byl při II. ročníku Centrotex Challenger 
i centrální kurt pro tisíc diváků. 

Druhý ročník Nokia Cupu s dotací 25 000 USD měl lepší obsaze-
ní než ten premiérový. Tři hráčky světové stovky, stále lepší Karin  
Habšudová, pětadvacátá hráčka žebříčku WTA, dvojkou pak byla 
Martina Hingisová, 68. na světě, třetí hráčkou do stovky byla domácí 

Centrotex Challenger '95. Andrea Gaudenzi a Jiří Novák.

Centrotex Challenger '96. Andrej Česnekov, Milan Velek a Francisco Clavet.
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Petra Langrová (99. WTA). „Stále nemám takovou sílu, abych moh-
la hrát se staršími a fyzicky vyspělejšími tenistkami,“ říkala v Prostě-
jově Martina Hingisová. Už to ale byla jiná Martina, přece jen větší 
slečna... Tenisový svět v ní viděl budoucí světovou jedničku. „Martina 
zvládá cestu mezi nejlepší naprosto přesvědčivě. Největší zásluhu na 
tom má její maminka Melanie, která prostě nedovolí, aby se na její  
cestě nahoru cokoli uspěchalo,“ tvrdil v Prostějově při Nokia Cupu 
‚95 mezinárodní manažer TK Prostějov Jan Kukal. Martina ve finále  
s Habšudovou prohrála, radost si však udělala s Petrou Langrovou  
v deblu, když přehrály pár Melicharová, Teodorowiczová ve dvou se-
tech. Hingisová do té doby odehrála jen dva deblové turnaje a pro-
stějovský titul ji otevřel cestu na deblový žebříček. „Karina má přece 

jen větší jistotu než já a zatím hraje mnohem důraznější tenis,“ zdůvod-
ňovala svou porážku Martina.

I při druhém ročníku byl hlavní sponzor Nokia Goup spokojený.  
„Prostějov jsme si oblíbili už před rokem. Letošní ročník měl ještě kva-
litnější úroveň,“ prohlásil před skončením turnaje víceprezident spo-
lečnosti Nokia Group Tapani Yli Saunamäki. „Vynikající organizace, 
přátelská atmosféra a pro nás i kvalitní zázemí k obchodním jedná-
ním.“ Navíc pak víceprezident společnosti Nokia oznámil i další zají-
mavou skutečnost – v Prostějově se naposledy hrálo o 25 000 dolarů 
a od roku 1996 se měly prize money zdvojnásobit!

V polovině června 1995 se tenisové Hané splnil velký sen, TK Pro-
stějov vyhrál extraligu a stal se mistrem České republiky smíšených  

HISTORIE

Extraligový mistr ČR - 1995. Nahoře zleva: Jaroslav Navrátil, Petr Langr, Karel Nováček, Radomír Vašek, Jiří Novák, Radovan Světlík. V podřepu zleva: Martina  
Hingisová, Jana Novotná, Libor Němeček, Tomáš Zdražila, Petra Langrová a Michal Tabara.
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družstev! Navíc se Prostějov spolu s Přerov poprvé představily v roli 
organizátorů naší nejvyšší soutěže. „Nezastíráme, že zaútočníme na mis-
trovský titul! Dohodli jsme se na startu Karla Nováčka, na dva roky s námi 
podepsala smlouvu Jana Novotná a s ním budou hrát Petra Langrová  
a Martina Hingisová,“ říkal před extraligou generální manažer Tenis 
Komerc Prostějov dr. Miroslav Černošek. V prostějovské skupině po-
razili domácí v prvním duelu Slavii Praha 6:3, pak TK Seliko ČR 7:2  
a ve třetím duelu obhájce titulu Spartak Jihlava 8:1 a zcela přesvěd-
čivě postoupili do finále. V přerovské skupině přehrál I. ČLTK Praha  
TK Přerov ESTA 5:4 a to rozhodlo, že soupeřem Prostějova byl ve finá-
le celek I. ČLTK Praha. Po dvouhrách byl stav 3:3, ale poté všechny 
čtyřhry patřily domácím a vyhráli 6:3. „S postupem ze skupiny jsme 

počítali, největší soupeři však hráli v Přerově,“ tvrdil spokojeně po 
překonání prvních překážek prostějovský šéftrenér Jaroslav Navrátil. 
Přerovská skupina byla přece jen vyrovnanější. Domácí měli svém 
týmu antukové hvězdy Schallera a Doseděla, dále pak Musila,  
Hanáka, Kroupovou, Martincovou, výborného deblistu Krupu, I. ČLTK 
pak Rikla, Damma, Miketu, Vaňka, Richterovou, Bobkovou, v deblech 
nastupovali Flégl a Kodeš. Ve druhém kole se utkali dva největší  
kandidáti na postup - I. ČLTK a TK Přerov. Přerovským nepomohl ani  
vynikající Schaller a nakonec prohráli 4:5. 

Ve finále Prostějovské nezastavilo ani to, že Nováček nenastoupil  
úplně zdravý, že Novotná podlehla překvapivě Bobkové. Výborné  
výkony Martiny Hingisové a Jirky Nováka, stejně jako stoprocentní 
úspěšnost ve čtyřhrách přinesly TK Tenis Komerc Prostějov zaslouže-
ný titul. „Prostějov vyhrál ligu proto, že má momentálně nejsilnější hráč-
ský kádr a také určitě nejvíce finančních prostředků, aby zaplatil hrá-
če světové úrovně. Uměl získat Novotnou, Hingisovou a samozřejmě 

i Karla Nováčka,“ říkal po skončení extraligy šéf I. ČLTK Praha 
Vladimír Šavrda. Při extralize 1995 poprvé začaly narážky na marke-
tingovou úspěšnost prostějovského klubu, který pak během krátké 
doby ovládl český týmový tenis. „Tým a uspořádání akce nás stály tři 
milióny,“ prohlásil Černošek. „Jsem však stoprocentně přesvědčený, že 
to jsou dobře investované peníze.“ Vítězný tým TK Prostějov nastupo-
val v sestavě – Karel Nováček, Radomír Vašek, Jiří Novák, Radoslav  
Světlík, Libor Němeček, Tomáš Zdražila, Michal Tabara, Martina  
Hingisová, Jana Novotná, Petra Langrová, trenérem byl Jaroslav  
Navrátil, vedoucím týmu Petr Langr.

Extraliga se hrála poprvé v novém hávu. Přímý televizní přenos, velký 
divácký zájem, úctyhodný zájem sponzorů, to vše dělalo ze soutěže, 

která byla v minulých letech tak trochu na okraji zájmu, atraktivní pro-
jekt. Navíc na Moravu přijela skoro celá tenisová špička, v prostějov-
ském týmu startovali Nováček a Novotná, navíc i Martina Hingisová, 
která byla v té době devatenáctá na světě, Přerov povolal do svých 
služeb skvělého antukáře Gilberta Schallera. Prakticky každý tým se 
snažil nastoupit v nejsilnější sestavě. 

„Náš klub patří zcela jasně mezi nejlepší v republice v práci s mlá-
deží, náš areál roste do krásy a extraligový titul nádherně doplňuje  
mozaiku úspěšnosti klubu,“ říkal po zisku nejprestižnějšího titulu 

v soutěži družstev Ing. Milan Matzenauer, prezident Tenis Komerc 
Prostějov. „V Prostějově byla a je výborná parta a to se vždycky hraje 
lépe. Navíc se znovu ukázalo, že Prostějov je klubem s nejlepším  
managementem u nás. Jinak to prostě dopadnout nemohlo,“ tvrdil 
spokojený Karel Nováček, prostějovský rodák. „Do Prostějova jezdím 
ráda, máme tu vynikající podmínky k tréninku a jsou tu dobří, obětaví lidé,“ 
říkala rozesmátá Martina Hingisová. „A když se vyhrává, tak jsou ještě 

 „Do Prostějova jezdím ráda, máme tu vynikající podmínky k tréninku a jsou tu dob-
ří, obětaví lidé. A když se vyhrává, tak jsou ještě spokojenější.“ 

Martina Hingisová, 1995

„Patříme zcela jasně mezi nejlepší v republice v práci s mládeží, náš areál roste do 
krásy a extraligový titul nádherně doplňuje mozaiku úspěšnosti klubu.“ 

Ing. Milan Matzenauer, prezident Tenis Komerc Prostějov, 1995

67



spokojenější.“ TK Prostějov tedy proměnil svůj premiérový start v extra-
lize ve vítězství, naopak mistr republiky Spartak Jihlava spolu se Slavii 
PU Plzeň nejvyšší soutěž opustily.

„Konečně se nám podařilo, po čem jsme všichni v našem klubu touži-
li,“ říkal krátce po finále prostějovský generální manažer dr. Miroslav 
Černošek. „Každý sice tvrdil, že patříme k favoritům, ale na dvorci se 
může stát úplně všechno. Cesta k titulu rozhodně nebyla snadná, ale 
jsme rádi, že jsme splnili to, co jsme slíbili našim sponzorům a všem  
příznivcům tenisu v regionu - být nejlepším tenisovým klubem v naší  
republice. Při radosti z extraligového titulu v soutěži dospělých jsme  
nezapomněli ani na vynikající úspěch našeho dorostu, který ve stejnou 
dobu získal mistrovský titul v Brně. To je jen potvrzením toho, že jdeme  
v našem klubu správnou cestou.“ 

V roce 1995 při extralize také začíná spolupráce Jiřího Nováka  
s Davidem Riklem a po několika sezónách se dostanou mezi nejlep-
ší deblové páry na světě! „David za mnou přišel v pětadevadesátém 
při extralize v Prostějově, že hledá nějakého stálého partnera do čtyř-
hry a hned jsme jeli na turnaj do Košic,“ říká Jirka Novák. „Byl jsem 
tehdy na deblovém žebříčku kolem pětistého místa, David kolem čty-
řicítky, ani jsem pořádně nevěděl, co si o té nabídce mám myslet.  
V Košicích jsme hned vyhráli, na dalším challengeru jsme odstoupili  
v semifinále, protože se David zranil. Neprohráli jsme tedy zápas  
a řekli jsme si, že ještě zkusíme pár turnajů. Šlo nám to, byli jsme  
v pohodě a za rok jsem postoupil na deblovém žebříčku až do první  
šedesátky.“ V pětadevadesátém spolu vyhráli turnaje v Bogotě 
a Santiagu, byli ve finále v Praze, Montevideu a Buenos Aires. „David 
je fantastický kluk, mám ho moc rád, jsme výborní kamarádi a to je  
pro čtyřhru hrozně důležité. Rozumíme si nejen na dvorci, ale i mimo 
něj. Mockrát dostávám otázku, co je pro mě nyní důležitější, zda dvou-
hra či debl. Každý tenista myslí více na dvouhru, ale tím nechci říct,  
že by mi na úspěších ve čtyřhře záleželo méně. Čím se mi více daří 
ve dvouhře, tak jsem i rozehranější pro debla, podávám v něm lepší  
výkony. David už hraje jenom čtyřhru a věřím, že toho ještě hodně  
spolu dokážeme.“ 

Současně s prostějovským Centrotex Challengerem bojovali v Brně 
dorostenci na mistrovství ČR smíšených družstev. Do českého tenisu 
vstoupila ČSOB, a. s., jako sponzor juniorského tenisu, soutěž nesla ná-
zev banky – ČSOB Junior Tour. Osm nejlepších celků z jednotlivých 
oblastí bojovalo ve dvou skupinách, v té první byly úspěšnější týmy  
z Hané Prostějov a Přerov, ve druhé dominovaly I. ČLTK Praha a Sla-
via PU Plzeň. Ve skupině A porazil TK Prostějov Bižuterii Jablonec n. N. 
8:1, I. ČSTG Brandýs n. L. 7:1 a TK Přerov ESTA 7:2. V semifinále přehrál  
prostějovský dorost Plzeň 9:0 a ve finále po velkém boji I. ČLTK Praha 
5:4. Po dvouhrách byl stav nerozhodný, o titulu rozhodly závěrečné 
čtyřhry. TK Prostějov, dorostenecký mistr ČR družstev hrál v sestavě -  
Kukal, Tabara, Vik, Pindur, Kebrle, Cibulec, Šromová, Průšová  

a Černošková. Bylo zajímavé, že jeden z nejlepších světových juni-
orů Michal Tabara dal přednost domácí dorostenecké soutěži před 
juniorským US Open. „Tenhle výsledek je dobrým základem pro příští 
úspěchy tohoto klubu,“ říkal šéftrenér TK Prostějov Jaroslav Navrátil. „Při-
znám se, s tímhle titulem jsme ani moc nepočítali. ČLTK a Přerov mají  
silné týmy, ale v Prostějově stále vládne vítězná tenisová nálada.  
A navíc se tu věci dělají na sto procent...“ 

Také další týmové tituly patřily zcela jasně do Prostějova. Mladší  
žactvo hrálo své mistrovství ČR družstev ve Dvoře Králové a TK Prostě-
jov v průběhu soutěže neprohrál ani jeden zápas! Tak suverénní vítěz-
ství v týmových soutěžích český tenis ještě nezaznamenal! Ve skupi-
ně porazil TK Prostějov SK Litvínov, Spolanu Neratovice, TK Přerov ESTA,  
v semifinále TCG Karlovy Vary a ve finále opět Přerov 9:0. Jaké bylo 
složení vítězného týmu? Karol, Dlouhý, Novák, Mašík, Palatin, Bedáňo-
vá, Cetkovská, Otépková. Pro Dáju Bedáňovou a Petru Cetkovskou to 
byl první týmový domácí titul, obě mladičké hráčky se vydaly na ces-
tu mezi nejlepší světové juniorky. Na mistrovství mladších žáků starto-
vala také rezerva TK Prostějov a skončila ve skupině B na třetím místě, 
když porazil TK LIBRA České Budějovice 7:2.

O poslední týmový titul se hrálo v polovině září 1995 v Prostějově, mis-
trovství ČR staršího žactva mělo název ČSOB Junior Tour. Ve finále už 
po dvouhrách obhájil prvenství TK Prostějov, za který startoval také  
mistr Evropy z Janova, Slovák Miroslav Grolmus. Průběh mistrovství 
byl narušen deštěm a když bylo o semifinalistech rozhodnuto, nebyly  
zápasy TK Prostějov – LTC Mladá Boleslav, TCG Karlovy Vary –  
TK Písek a TK Přerov ESTA – LTC Vřídlo Teplice po dohodě kapitánů  
sehrány. V semifinále TK Prostějov porazil l TCG Karlovy Vary 8:1, TK  
Přerov ESTA přehrál pražský TC VŠ Praha 7:2 a ve finále bylo také vše 
jasné: TK Prostějov – Přerov ESTA 6:3. Prostějovští mistři v kategorii star-
ších žáků hráli v sestavě Grolmus, Levinský, Cakl, Šmehlík, Navrátil,  
Pospíšil, Navrátilová, Raimrová. Od sezony 1995 začal TK Prostějov  
kralovat českému tenisu.

HISTORIE

Martina Hingisová
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RATING PROSTĚJOVA STÁLE VÝBORNÝ

VESELÝ VYHRÁL AUSTRALIAN OPEN

KVITOVÁ KRALOVALA PAŘÍŽI

PROSTĚJOVŠTÍ ORLI V EVROPSKÉ STOVCE

I.ČTVRTLETÍ
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FOTOGRAFIE USAIA BOLTA z loňského 49. roč-
níku Zlaté tretry Ostrava byla oceněna v soutě-
ži Czech Press Photo 2010 Cenou NIKON 2010.  
Autorem fotografie je Joe Klamar z agentury AFP.

21. ROČNÍK MĚSTSKÉHO PLESU se konal v pro-
storách Národního domu a zahájil prostějov-
skou plesovou sezónu. Moderoval ho s laska-
vým humorem Honza Musil, zpěvačkou večera 
byl Radka Fišarová. „Dovolte, abych vás všech-
ny přivítal v Prostějově na jednadvacátém  
tradičním Městském plese. Připomenu, že těch 
21 let je zásluhou tří mužů, starostů Zikmunda, 
Šverdíka a Tesaře. Rád bych všem, jednomu 
už tam nahoru do nebe, poděkoval za postup-
né rozvíjení tradice městských plesů,“ uvedl při 
slavnostním otvíracím přípitku starosta Miroslav 
Pišťák.

V POLOVINĚ LEDNA BYLA ZAHÁJENA rekon-
strukce prostějovské radniční věže. Akce po-
trvá zhruba do poloviny letošních prázdnin.  
„Rekonstrukce zahrnuje výstavbu nového scho-
diště, posílení stropů, které jsou v současné 
době tvořeny pouze štíhlou železobetonovou 
konstrukcí. Těmito úpravami bude umožněno 
případné zpřístupnění věže pro veřejnost. Povr-
chy stěn budou ponechány v podobě stávají-
cích režných omítek, podlahu bude tvořit ocelo-
vý plech nové ocelové konstrukce stropu. Úpra-
vy navrhl architekt Beran. Uvolněné prostory  
budou využity pro trvalou výstavní expozici  
s tematikou Prostějova a prostějovské radnice  
a budou zde vystaveny i exponáty z regionu,“ 
vysvětlil místostarosta města Zdeněk Fišer. Před-
pokládané náklady na rekonstrukci se bu-
dou pohybovat kolem částky 6 milionů korun,  
z čehož až 85% může být hrazeno z evropských 
fondů. V souvislosti s rekonstrukcí radniční věže 
může docházet k nepřesnostem v chodu rad-
ničních hodin. Po celou dobu rekonstrukce 
bude totiž omezen přístup ke stroji hodin. 

ZEMŘEL MILAN FRIDRICH, oddaný sportovec 
a bývalý ligový hráč Prostějova, tenista a stol-
ní tenista, odešel 21. ledna. Během své éry na-
stupoval v prvoligových výběrech po boku  
takových tenisových legend, jakými byly  
Jaroslava Toulová, František Šášek či Zdeněk 
Horník. Za zeleným stolem bojoval namátkou 
vedle Miloše Škracha. Odešel ve věku nedoži-
tých 78 let…

RATING MĚSTA PROSTĚJOV JE STÁLE VÝBORNÝ. 
Národní rating města Prostějov na úrovni Aa1.
cz odráží řadu faktorů, zejména vůli současné-
ho vedení města udržet nízkou úroveň zadlu-
žení i solidní provozní výsledky navzdory ne-
dávnému propadu daňových příjmů. Rating  
rovněž zohledňuje vyšší úroveň kapitálových 
výdajů, které bude muset město zvážit, pokud 
se bude chtít vyhnout kumulaci deficitů, a tím 
možnosti vyčerpání zásob prodejného majet-
ku nebo navýšení dluhů. Rating také zahrnuje 
nejistotu spojenou s tempem zotavování pro-
vozních výsledků a schopnosti samofinanco-
vání kapitálových výdajů města, a to z důvodu 
očekávaného jen mírného nárůstu daňových 
příjmů a pro český municipální sektor typické, 

omezené flexibility provozních příjmů a výda-
jů. Mezi silné stránky Prostějova patří – velmi níz-
ká úroveň zadlužení, solidní provozní výsledky, 
kapitálové výdaje financované z prodeje ma-
jetku, i když tím dochází k vyčerpání neobno-
vitelných zdrojů. Mezi slabé stránky Prostějova 
patří – tempo zotavování provozních výsled-
ků, tradičně vyšší úroveň kapitálových výdajů 
vedoucí k rozpočtovým deficitům (před finan-
cováním), omezená flexibilita na straně příjmů 
a nepružnost provozních výdajů. „Udělení ná-
rodního ratingu na úrovni Aa1.cz je další pozitiv-
ní informací, která potvrzuje dlouhodobé dob-
ré hospodaření města Prostějova. Možná, že  
poněkud předbíhám projednávání výsledků 
hospodaření za rok 2010, ale předběžná čísla 
mě opravňují k opatrnému optimismu. To však 
nic nemění na tom, že i nadále budeme velmi 
obezřetně rozhodovat o výdajích městského 
rozpočtu a doufám, že v letošním roce nebude 
zapotřebí využívat úvěry,“ komentoval aktuální 
rating města starosta Miroslav Pišťák. 

PROSTĚJOVSKÁ ATLETIKA SLAVILA OSMDE-
SÁTINY, setkání se konalo v sále Městské haly 
Sportcentra-DDM. Úvodního slova se ujal sou-
časný předseda AC Prostějov Milan Čečman, 
vedle všech atletických generací nechybě-
li ani čestní hosté, jakými byli například mís-
topředseda Českého atletického svazu Ol-
dřich Zvolánek, starosta města Prostějova Miro-
slav Pišťák, předseda Okresního sdružení ČSTV  
Ladislav Pospíšil a ředitel ZŠ Jana Železné-
ho Jan Krchňavý. Antonín Kužela, Jan Mrázek, 
František Slavotínek a Milan Čečman byli oce-
něni plaketou za dlouholetou obětavou práci 
ve prospěch prostějovské atletiky. 

ZŠ PALACKÉHO UČÍ VOLEJBAL, ve spolupráci 
s marketingovou společností TK PLUS připra-
vila pro školní rok 2010/2011 již třetí pokračo-
vání projektu přátelských utkání ve volejbalu  
a v přehazované-mix. Z oslovených škol Pro-
stějovska se do soutěže přihlásilo deset druž-
stev. „Velmi si ceníme stálého zájmu o sportovní 
zápolení. Pro mladší děti, které teprve získáva-
jí vztah ke kolektivním hrám, jsme připravili tur-
naj O volejbalový míč v přehazované-mix,“ sdě-
lila Dagmar Přikrylová, statutární zástupce ředi-
tele ZŠ a MŠ Palackého. Tato soutěž je určena 
věkové kategorii 4. a 5. třídy, družstvo tvoří vždy 
tři dívky a stejný počet chlapců.

OLOMOUCKÝ KRAJ ROZDĚLIL 23 MILIONŮ 
šestnácti vrcholovým sportovním klubům, 
smlouvy s nimi podepsal náměstek hejtmana 
Radovan Rašťák. Hejtman Olomouckého kraje 
Ing. Martin Tesařík na setkání s šéfy klubů ape-
loval na důležitost práce s mládeží. Zároveň  
kluby požádal, aby kraji pomohly s vytvořením  
co nejlepší reprezentace pro Olympiádu dětí 
a mládeže. Kraj dělí mezi sportovce celkem 37 
miliónů korun, kromě již poskytnutých 23 miliónů 
korun získají menší částky také sportovní oddíly 
hrající nižší soutěže. 

DEBLISTA LUKÁŠ DLOUHÝ ZAŽIL VYNIKAJÍCÍ  
PREMIÉRU, v Brisbane se poprvé představil 
s novým spoluhráčem s o šest let starším 

RATING PROSTĚJOVA STÁLE VÝBORNÝ

VESELÝ VYHRÁL AUSTRALIAN OPEN

KVITOVÁ KRALOVALA PAŘÍŽI

PROSTĚJOVŠTÍ ORLI V EVROPSKÉ STOVCE

ČTVRTLETÍ
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Paulem Hanleym z Austrálie a premiérovou 
spolupráci přetavili v titul. Pár Dlouhý-Hanley 
byl třetím nasazeným a ve čtyřech zápasech  
neztratil ani set, poradil si s bývalými světový-
mi trojkami Erlichem a Ramem z Izraele, kte-
ří po dvou letech obnovili spolupráci, i turnajo-
vými jedničkami Maxem Mirným a Danielem  
Nestorem. Ve finále jim za stavu 6:4 vzdala 
švédsko-rumunská dvojice Robert Lindstedt  
a Horia Tecau. Předtím porazili páry Erlich, 
Ram 7:6, 6:2, Clement, Mertiňák 6:4, 7:6, Mirnyj,  
Nestor 6:4, 6:2. „Jak to bude dál, o tom se budeme 
teprve bavit, ale tohle je opravdu dobrý start,“ 
řekl Hanley. Dlouhý se po loňské nepříliš vydaře-
né sezoně s Leanderem Paesem domluvili, že si 
nějaký čas dají pauzu, Ind se vrátil ke krajano-
vi Mahéshi Bhůpatímu. Lukáš Dlouhý, aktuální  
deblová devítka, měl na svém kontě devět 
deblových titulů, 27. hráč deblového žebříčku  
a bývalá pětka Hanley si připsal již čtyřiadva-
cáté turnajové vítězství. Za výhru v Brisbane  
získali dohromady prize money 23 400 dolarů.

PETRA KVITOVÁ ZÍSKALA DRUHÝ TURNAJOVÝ  
TITUL, ovládla podnik v australském Brisbane, 
ve finále přehrála Němku Andreu Petkovicovou 
hladce 6:1, 6:3. Na stejném podniku dohrál v se-
mifinále Radek Štěpánek, když ve dvou setech 
nestačil na Švéda Robina Söderlinga. Před-
tím Kvitová triumfovala v lednu 2009 v Hobartu  
a potvrdila, že se jí na úvod sezony daří. Před-
loni ve finále zdolala krajanku Ivetu Benešovou, 
letos v Brisbane na svůj triumf navázala. Jaká 
byla cesta Petry Kvitové za druhým titulem na 
okruhu WTA? V prvním kole porazila Rusku  
Petrovovou 7:6, 6:3, ve druhém její krajan-
ku Pervakovou 1:6, 6:4, 6:2, ve čtvrtfinále  
Slovenku Cibulkovou 6:0, 6:4, v semifinále další  
Rusku Pavljušenkovou 6:4, 4:6, 6:2 a konečně  
ve finále Němku Petkovicovou 6:1, 6:3. Ve čtvrt-
finále skončila Lucie Šafářová, po třech hodi-
nách podlehla právě Pavljušenkové 2:6, 7:6, 
3:6. Po vítězství v Brisbane se Petra posunula na 
žebříčku WTA o šest míst dopředu na 28. příčku, 
což bylo její životní maximum a stala se opět 
nejlepší Češkou. Lucie Šafářové si po vyřaze-
ní ve čtvrtfinále o jedno místo pohoršila a k 10. 
lednu 2011 jí patřilo 28. místo WTA. „V Prostějově 
jsme s trenérem Kotyzou kvalitně trénovali, do-
cela jsem si věřila,“ říkala Petra po úspěšném 
finále.

VÝBORNĚ VSTOUPIL DO SEZONY LUKÁŠ  
DLOUHÝ, na turnaji v Sydney získal ve čtyřhře 
s Australanem Paulem Hanleym druhý titul za 
sebou. Ve finále zdolal nově složený pár světo-
vé jedničky Američany Mika a Boba Bryanovy 
6:7, 6:3 a 10:5. „Radost velká, porazit Bryany se 
nepodaří každý den. A o to větší, že je to druhý 
turnaj v řadě,“ řekl před odletem do Melbour-
ne Dlouhý. „S parťákem si vyhovujeme, naše hra 
do sebe zapadla,“ dodal spokojeně. Připomeň-
me si úspěšnou vítěznou sérii páru Dlouhý –  
Hanley. V Sydney měla jejich cesta k druhému 
společnému titulu tuto podobu: Istomin, Schwank 
6:4, 6:2, Kubot, Marach 3:6, 6:2, 11:9, Bopanna,  
Qureshí 7:5, 4:6,10:8 a ve finále – B. Bryan,  
M. Bryan 6:7, 6:3, 10:5.

TŘINÁCTILETÁ ANDREA GABRIELA KNUTSONOVÁ 
se probojovala do semifinále turnaje TE do 16 
let, 11th TennisLine Cup, který se současně hrál 
jako mezinárodní halové mistrovství ČR mlad-
šího dorostu. V prvním kole Gabriela porazila  
Polku Lewandowskou 6:7, 6:3, 6:3, ve druhém 
Slovenku Ondrášovou 6:4, 6:2, ve čtvrtfinále  
Bulharku Todorovou 6:2, 6:1 a v semifiná-
le podlehla krajance Vrbenské 2:6,1:6. Turnaj 
ovládli sparťanští tenisté Vendula Žovincová  
a Pavel Štaubert, oba vybojovali double,  
Žovincová vyhrála čtyřhru s Miriam Kolod-
ziejovou (I. ČLTK Praha) a Štaubert v týmu  
s Jaroslavem Vondráškem (I. ČLTK)

VELKÉHO ÚSPĚCHU DOSÁHL MAREK JALOVIEC 
(1994) na 18th Slovak Junior Indoor Tournament 
2011 v Bratislavě, vyhrál dvouhru! V prvním kole 
porazil po tie-breakové přetahované v prvních 
dvou setech Itala Dall´Astu 6:7(1), 7:6(5), 6:2, ve 
druhém Gruzínce Metreveliho 6:4, 6:1, ve třetím 
Brita Martina 6:4, 6:1. Ve čtvrtfinále na něj čekal 
krajan Tomáš Pitra, Marek vyhrál 6:1, 7:5, v se-
mifinále mu za stavu 4:0 vzdal Bulhar Bulitsky. 
Ve finále se Marek utkal s prvním nasazeným  
Vladislavem Manafovem a po prvním prohra-
ném setu 4:6, další dva získal pro sebe 6:4, 7:5. 
Pro Marka to byl zatím největší úspěch na tur-
naji této kategorie a titul z Bratislavy ho posu-
nul do první stovky žebříčku ITF do 18 let! Tereza 
Smitková a Barbora Krejčíková se v Bratislavě 
probojovaly do čtvrtfinále dvouhry.

SEDMNÁCTILETÝ JIŘÍ VESELÝ SE STAL KRÁLEM 
JUNIORKY AUSTRALIAN OPEN, získal jako prv-
ní český junior double na grandslamovém  
turnaji! Dvouhru i čtyřhru na juniorském Aus-
tralian Open naposledy vyhrál Dán Kristian 
Pless před dvanácti lety. Veselý ve finále zce-
la jasně porazil Australana Luka Savilleho 6:0, 
6:3. Den předtím spolu se Slovákem Filipem  
Horanským přehráli domácí dvojici Wagland/ 
Whittington 6:4, 6:4. Co říkal první junior světa 
Jirka Veselý před odletem do Austrálie? „K zis-
ku postu světové jedničky nestačí, podle mého 
jen tréninková pracovitost, herní odvaha a ta-
lent, ale jsou s tímto umístěním spojeny další  
záležitosti… Především zdraví, se kterým jsem měl  
v minulosti problémy. Vedle vlastního chtění  
jsou to podmínky, které mám vytvořeny. V Pro-
stějově doktor Černošek založil a vede velice 
prosperující klub s profesionálními podmínkami. 
Musíte mít i trenéra, kterému věříte a se kterým 
si rozumíte. Já takové mám. Tenisově mě vede  
Jaroslav Machovský, se kterým mám ideální 
vztah, výborný je i kondiční trenér Jozef Ivanko. 
K úspěchu potřebuje tenista i štěstí – a já 
ho mám v tom, že jsem v Prostějově ve vý-
borném klubu a že mám takové trenéry.“ Jiří 
Veselý se stal teprve čtvrtým českým vítězem  
juniorské čtyřhry na grandslamovém turnaji.  
Naposledy se to povedlo před deseti lety Tomáši  
Berdychovi, předtím ještě dvakrát Petru Kordovi 
a jednou Cyrilu Sukovi. „Za poslední rok jsem 
se hodně zlepšil, věřím, že mohu dojít do závě-
rečných kol. Ambice mám vyšší než normálně. 
Měl bych turnaj vyhrát, nebo postoupit minimál-
ně do semifinále, takže na sebe cítím větší tlak. 
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Ale musím být na to připravený a doufám, že 
se budu zlepšovat,“ říkal po prvním kole Jirka 
Veselý, když porazil Rusa Karlovského. Koho mu-
sel první nasazený Jiří Veselý porazit na cestě 
k zisku grandslamového titulu? V prvním kole 
Rusa Karlovského 6:3, 6:3, ve druhém Rakuša-
na Novaka 6:2, 6:4, ve třetím kole vyřadil Austra-
lana Bermana 6:4, 6:1, ve čtvrtfinále Američa-
na Kruegera 6:4, 6:1. V semifinále Veselého če-
kal čtvrtý nasazený Brit George Morgan, vítěz  
Dunlop Orange Bowl 2010, prostějovský hráč  
vyhrál za 73 minut 6:3, 6:4. Bez ztráty setu tak  
postoupil do svého premiérového grandslamo-
vého finále ve dvouhře! V pěti zápasech přišel 
pouze třikrát o své podání, v posledních dvou 
kolech odvrátil všech třináct brejkbolů, kterým 
čelil. 

Ve finále pustil Australana Savilleho k jediné-
mu brejku a podával rychlostí až 213 km/h.  
Navíc ukázal i pevné nervy a na centrkurtu  
Roda Lavera svým výkonem umlčel domácí  
fanoušky. „Před začátkem jsem byl nervózní, 
protože jsem hrál poprvé na centrkurtu před 
australským publikem, ne, nebylo to jednodu-
ché,“ řekl Veselý. První set vyhrál za půl hodi-
ny a soupeři nadělil „kanára“. Veselý pak sice 
prohrával na začátku druhého setu 1:3, ale zá-
pas ukončil ziskem pěti her v řadě. „Tohle je 
něco, co si vůbec nedokážete před startem tur-
naje představit, protože vstupujete do Grand  
Slamu a k vítězství musíte vyhrát šest zápasů. 
Navíc hrajete proti nejlepším juniorům na svě-
tě,“ říkal po finále nový grandslamový šampi-
on. „A když jste ještě k tomu světová jednička, 
je na vás trochu větší tlak, než na ostatní kluky. 
Myslím, že jsem ten týden hrál skutečně dob-
ře. Neztratil jsem jediný set, což je neuvěřitel-
né. Jo, je to zkrátka úžasné.“ Ve čtyřhře byl pár 
Veselý, Horanský (SR) druhým nasazeným, ve 
druhém kole porazili pár Kao Sin/Kim Če-hwan 
(Čína,Korea) 6:4, 6:2 a prostějovský Adam  
Pavlásek s Vrňákem nestačili na dvojici Thiem, 
Wunner (6-Rak., Něm.) 0:6, 4:6. Právě tuto dvojici 
porazil Veselý s Horanským ve čtvrtfinále 6:2, 6:4, 
v semifinále pak dvojici De Loore, Delic (4-Belg., 
Chorv.) 7:6(4), 6:4. Ještě statistika vítězného  
finále Veselý – Saville. Esa: 2-1, dvojchyby: 1-5,  
vítězné údery: 11-10, nevynucené chyby: 19-26,  
brejkboly: 5/11 – 1/1. 

PETRA KVITOVÁ POSTOUPILA V MELBOURNE 
mezi osm nejlepších, cestu do semifinále ji za-
vřela druhá nasazená Ruska Věra Zvonarevová 
2:6, 4:6. „Nebyla jsem nervózní, ale cítila jsem se 
trochu unavená a Věra hrála od začátku vel-
mi dobře, což se o mně říci nedá,“ prohlásila 
Petra po zápase. Ruska navíc přerušila její de-
vítizápasovou vítěznou sérii. Jaká byla cesta 
Petry Kvitové do čtvrtfinále Australian Open? 
V prvním kole porazila Australanku Peerso-
vou 6:2, 6:4, ve druhém Rusku Chakvetadzeo-
vou 6:3, 6:4, ve třetím kole domácí Stosurovou 
7:6(5), 6:3 a výhra nad Italkou Pennettaovou jí 
otevřela cestu do čtvrtfinále! V něm nestači-
la na Rusku Zvonarevovou. Ta byla v Melbour-
ne osudem českých žen, ve třetím kole porazila  
Šafářovou 6:3, 7:6(9) a ve čtvrtém kole Benešovou. 

Petra vstoupila do sezony v Austrálii fantastic-
ky, vyhrála turnaj v Brisbane a skončila na prv-
ním grandslamovém turnaji sezony až na raketě 
druhé nasazené. „Byla to pěkná šňůra. Čtvrt-
finále na úvodním Grand Slamu sezóny mi ur-
čitě dodalo sebevědomí do dalších turnajů  
a jsem spokojena i s hrou, kterou jsem v Mel-
bourne předváděla. Snad jsem na dobré cestě. 
Teď mě čeká Fed Cup v Bratislavě.“

JIŘÍ VESELÝ SE PO NÁROČNÉ CESTĚ DOMŮ na 
lince Melbourne-Singapur-Londýn-Praha se 
v Prostějově svěřil médiím se svými bezprostřed-
ními pocity a dojmy. „Byl to pro mě fantastic-
ký turnaj, během kterého jsem podával stabil-
ní výsledky. Jsem šťastný, že se mi podařilo zví-
tězit. Chtěl bych poděkovat společnosti TK PLUS 
za skvělý servis a podmínky, které pro mě vy-
tváří, svému trenérovi Jaroslavu Machovskému  
a své rodině, která mě v tenisu podporuje,“ řekl 
tenista Jiří Veselý. Skvělým výsledkem v Austrá-
lii se dostal do širší nominace na březnový da-
viscupový zápas s Kazachstánem. „Cením si 
toho, že jsem byl nominován na 1. kolo Daviso-
va poháru v Ostravě. Být v týmu vedle tak skvě-
lých hráčů jako je Tomáš a Radek je pro mě  
výzva,“ uvedl Veselý. Přechod do seniorské 
kategorie bývá vždy nejtěžší. „Chtěl bych letos 
vedle grandslamové juniorky hrát také seniorské 
turnaje, kde se chci pomalu prosazovat a dou-
fám, že se mi podaří v horizontu dvou let dostat 
do světové stovky. Již jsem odehrál pár dobrých 
zápasů mezi muži a nejvíce si cením vítězství  
nad Lukášem Dlouhým z toho důvodu, že to 
byl první vítězný zápas v této kategorii,“ dodal 
Veselý.

TOMÁŠ BERDYCH PODLEHL NA AUSTRALIAN 
OPEN ve čtvrtfinále pozdějšímu vítězi Novaku 
Djokovičovi 1:6, 6:7, 1:6, srbský tenista mu zavřel 
dveře do semifinále úvodního grandslamové-
ho turnaje roku. V Melbourne Tomáš v prvním 
kole vyhrál s Italem Crugnolou 6:4, 6:0, 6:2, ve 
druhém s Němcem Kohlschreiberem 4:6, 6:2, 
6:3, 6:4, ve třetím s Francouzem Gasquetem 6:2, 
7:6(3), 6:2, v osmifinále naprosto jasně přehrál 
Španěla Verdasca 6:4, 6:2, 6:3. Tomáš si popr-
vé v kariéře zahrál čtvrtfinále úvodního Grand 
Slamu sezony. „Tohle jsem si před turnajem přál, 
minimálně se dostat do čtvrtfinále. Mám za se-
bou velice solidní začátek sezony,“ konstato-
val Berdych po zápase. „Snažil jsem se, ale 
Novak byl lepší. V Melbourne jsem si splnil svůj 
základní cíl – porazit hráče, kteří jsou na žeb-
říčku pode mnou.“ Radek Štěpánek skončil 
v Melbourne ve druhém kole, nestačil na Ame-
ričana Isnera 6:4, 4:6, 2:6, 1:6, v prvním kole pře-
hrál Radek Němce Gremelmayera 6:3, 6:2, 6:3.

PROSTĚJOVŠTÍ ORLI ROZDÁVALI VYSVĚDČENÍ. 
V přípravě na pohárový boj v EURO Chalen-
ge proti ruské Kubáni si prostějovští basketba-
listé našli čas, tradičně zavítali na ZŠ Dr. Horáka  
a předali zdejším žákům pololetní vysvědčení. 
Samozřejmě za přítomnosti ředitele školy Mgr. 
Ivana Pospíšila. 

BERDYCH KLESL NA SEDMÉ MÍSTO, KVITO-
VÁ VSTOUPILA DO DVACÍTKY! Tomáš Berdych 
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podlehl ve čtvrtfinále Australian Open poz-
dějšímu šampionovi Novaku Djokovičovi, Špa-
něl David Ferrer porazil svého krajana Rafaela  
Nadala a postoupil do semifinále. Tohle byl je-
diný scénář, který poslal bojovného Ferrera na 
šestou příčku ATP před Tomáše Berdycha. Ten 
měl na svém žebříčkovém kontě 4270 bodů, 
Ferrer se před něj dostal o 300 bodů. Radek  
Štěpánek byl na 63. ATP a Jan Hájek vypadl  
z první stovky na 104. místo ATP. Jaké bylo posta-
vení dalších Prostějováků na žebříčku ATP po 
Australian Open? 134. Pospíšil, 217. Lojda, 619. 
Konečný, 704. Rumler, 864. Veselý. V deblovém 
žebříčku byl Lukáš Dlouhý na 10. příčce ATP.

Petra Kvitová si po postupu do čtvrtfinále Aus-
tralian Open polepšila ve světovém žebříčku  
o deset míst na 18. příčku, prostějovská hráč-
ka se tak poprvé v kariéře dostala do nejlep-

ší dvacítky! Čes-
ký tenis se dočkal 
hráčky v elitní dva-
cítce po bezmála 
třech letech. Napo-
sledy se to poved-
lo v červnu 2008  
Nicole Vaidišové. 
Polepšila si i Lucie 
Šafářová, ta byla 
na 30. místě WTA, 
Petře Cetkovské 
patřilo 141. místo. 

SPOKOJENÝ STA-
ROSTA MĚSTA PRO-
STĚJOV MIROSLAV 
PIŠŤÁK oznámil, že 

– „loňský rok z hlediska hospodaření města do-
padl mimořádně dobře. Rozdíl mezi příjmy a vý-
daji skončil přebytkem ve výši 52 milionů korun. 
Mám z tohoto výsledku pochopitelně radost, 
ale kdybych zůstal jenom u toho faktu, že pra-
cujeme s přebytkem 52 milionů z roku 2010, bylo  
by to hodně zjednodušené. Tento výsledek loň-
ského rozpočtu je totiž potřeba vidět v širším 
kontextu. A to nejenom vůči roku 2010, ale ze-
jména ke katastrofálnímu roku 2009. Dvaapa-
desát milionů v plusu je zajímavá částka, nic-
méně v této sumě jsou zahrnuty i peníze, které 
jsme nestihli proinvestovat. Především z důvodů 
špatných klimatických podmínek v závěru roku.  
Investice roku 2010 byly naplněny jen z 92 %.  
V konečném součtu jsme vloni použili na investi-
ce 234 milionů korun. A tato částka odpovídá 21 
% veškerých výdajů města za uplynulý rok, kte-
ré celkově činily přes jednu miliardu korun,“ kon-
statoval Miroslav Pišťák. Co tyto pozitivní údaje 
znamenají pro město do budoucna? „V příštích 
letech budeme muset zvažovat jakékoliv výda-
je, které budou ovlivňovány velikostí městských 
finančních rezerv. A právě přebytkem z roku 
2010 ve výši 52 milionů budeme nyní sanovat 
rezervní fondy, především fond rezerv a rozvo-
je města.“

DEVĚT MEDAILÍ NA HALOVÉM MISTROVSTVÍ ČR 
MLADŠÍHO ŽACTVA vybojovalo prostějovské mlá-
dí. Mladší žáci TK AGROFERT hráli o mistrovské 

tituly na pražské Spartě a na Hanou přivez-
li tři medaile. Ve čtyřhře získala titul dvojice  
Patrik Rikl (TK Sparta Praha), Lukáš Šmíd  
(TK AGROFERT). Jan Lenoch se probojoval do 
semifinále dvouhry a čtyřhry. Ve dvouhře ne-
stačil na Macháče z pražské Sparty, pod-
lehl mu 2:6, 3:6, ve čtyřhře spolu s Dubským  
(TK NERIDÉ) prohráli s pozdějšími vítězi - párem 
Rikl, Šmíd 4:6, 5:7. Mladší žákyně TK AGROFERT vy-
bojovaly v Rožnově šest medailí. Anna Slováková  
vyhrála čtyřhru s Markétou Vondroušovou  
(I. ČLTK Praha) a s deblovou partnerkou pro-
hrála ve finále dvouhry 4:6, 2:6. Prostějovský 
pár Kilnarová, Pantůčková se probojoval do fi-
nále čtyřhry. Pantůčková v semifinále dvouhry 
podlehla právě Slovákové a Bolfová byla spolu  
s pelhřimovskou Kynčlovou v semifinále čtyřhry.

MEMORIÁL PETRA MARIŇÁKA, už dvanáctý 
ročník turnaje mladších žáků se konal v Pro-
stějově. Petr, prostějovský rodák, patřil ve své 
době k velkým nadějím československého te-
nisu. „Petr byl také velice poctivým a praco-
vitým trenérem, hodně nám pomohl,“ pravi-
delně připomíná šéf prostějovského tenisu  
Dr. Miroslav Černošek. Petr vyrůstal v době  
Karla Nováčka, trénovali spolu ještě na sta-
rých prostějovských kurtech, hrávali spolu čtyř-
hru. Na Pardubické juniorce 1983 skončil Petr  
Mariňák v semifinále dvouhry. Dvouhru na  
Memoriálu Petra Mariňáka ovládli Pražané, do 
finále se probojoval nejvýše nasazený Tomáš  
Jiroušek (TK NERIDÉ) a sparťanská naděje Jakub  
Patyk. Prvenství si nakonec odvezl fyzicky zdat-
nější Jakub Patyk, který pak s Vrbenským ovládl 
i čtyřhru, potvrdili pozici turnajových jedniček. 
„Po dvou vyrovnaných setech se projevila lepší 
Patykova kondice, navíc si Jiroušek stěžoval na 
problémy se zády. Vrchního rozhodčího jsem tu 
dělal popáté, soutěž byla bez dvou nejlepších 
Hrůzy a Rikla, velice vyrovnaná. Zajímavé je, že 
se hrály jen dva třísetové zápasy. Chyběla osob-
nost, jakými byli Routa či Jaloviec,“ hodnotil 
Ing. Petr Flašar. 

DO PROSTOR CYRILOMETODĚJSKÉHO GYM-
NÁZIA v Prostějově se v polovině února sje-
li vzácní hosté, aby slavnostně zahájili gran-
tový projekt „Centrum podpory etické výcho-
vy v Olomouckém kraji“ Operačního progra-
mu OPVK, který je spolufinancován Olomouc-
kým krajem, státním rozpočtem České repub-
liky a Evropským sociálním fondem. Za zřizo-
vatele školy, Arcibiskupství olomoucké, byli 
přítomni světící biskup Mons. Josef Hrdlička  
a Mgr. Zdislava Vyvozilová, za Olomoucký 
kraj – náměstci hejtmana, Ing. Pavel Sekanina  
a Ing. Pavel Horák a za město Prostějov staros-
ta Miroslav Pišťák. Pedagogům – účastníkům 
akreditovaného vzdělávacího kurzu Etická  
výchova se představil i projektový tým z řad  
pracovníků CMG a MŠ v Prostějově. Zazně-
lo také poděkování všem účastníkům kurzu  
EV, kteří se na tuto nelehkou cestu vydali  
a kteří pak od září 2011 budou na svých  
školách vyučovat specifický předmět Etická  
výchova. 

Finalisté debla na Memoriálu Petra Mariňáka,  
zleva vrchní rozhodčí Petr Flašar, ředitel turna-
je Petr Cetkovský, rozhodčí Libor David a Milan  
Mariňák, vpředu vítězové Patyk, Vrbenský a pora-
žení finalisté Lenoch, Dubský.
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PETRA KVITOVÁ VYHRÁLA V PAŘÍŽI turnaj WTA 
s dotací 618 tisíc USD a porazila světovou jed-
ničku! Petra získala už třetí titul a do té doby  
vyhrála 16 zápasů ze sedmnácti! Jaká byla  
vítězná cesta Petry Kvitové v pařížské hale  
Pierra de Coubertina? V prvním kole porazi-
la Rusku Manasievovou 7:5, 6:4, ve druhém 
kole po velkém boji Záhlavovou-Strýcovou 6:4, 
6:7(6), 7:6(9), ve čtvrtfinále Belgičanku Wick-
mayerovou 5:7, 6:3, 7:6(3), v semifinále Ame-
ričanku Mattekovou 6:2, 6:0 a ve finále – v té 
době už světovou jedničku – Belgičanku Kim  
Clijstersovou 6:4, 6:3! „Porazila jsem Kim, novou 
světovou jedničku, takže jsem nadšená nejen 
z titulu. Dvakrát jsem s ní prohrála a teď jsem jí 
konečně porazila a je to o to hezčí, že je jed-
ničkou,“ prohlásila Petra Kvitová v Paříži. „Hrá-
la jsem výborně a doufám, že v tom budu po-
kračovat i na dalších turnajích.“ Co konstato-
vala Kim Clijstersová při slavnostním ceremo-
niálu? „Petro, hrála jsi skvělý tenis a za uplynu-
lé dva měsíce jsi šla hodně nahoru.“ Kde je zá-
klad úspěchů Kvitové? „V klubu mám výborné 
podmínky, jsem spokojená, nic mě netrápí, jen  
občas něco pobolívá, a všechno si užívám.“ 

NA ČTRNÁCTÉ MÍSTO WTA se dostala v polovi-
ně února Petra Kvitová! Ještě nikdy v historii ne-
byla členka TK AGROFERT Prostějov tak vysoko 
– nepočítáme-li hráčky, které nastupovaly v ex-
traligovém týmu. Martina Hingisová, naposledy 
Caroline Wozniacká byly světovými jedničkami, 
Novotná na druhém místě WTA. Nejlépe zatím 
byla na žebříčku Dája Bedáňová, v roce 2002 
jí patřilo 16. místo WTA. Petra Kvitová přišla do 
Prostějova v patnácti, 8. března jí bylo jeden-
advacet, dostala dokonalé tenisové základy 
ve Fulneku, na cestu do velkého tenisu se vy-
dala z Prostějova. Po triumfu na turnaji v Paříži 
se posunula na čtrnáctou pozici žebříčku WTA 
a vylepšila tak o čtyři příčky své nejlepší dosa-
vadní umístění. Ve finále v Paříži porazila Petra  
Belgičanku Kim Clijstersovou, ta se vrátila po té-
měř pěti letech do čela žebříčku. Vítězka Aus-
tralian Open vystřídala na prvním místě Dánku  
Caroline Wozniackou a načala svůj 20. týden 
na tenisovém trůnu. Tomáš Berdych, který mu-
sel v Rotterdamu odstoupit kvůli chřipce před 
čtvrtfinále, zůstal v pořadí ATP sedmý.

JAROSLAV POSPÍŠIL VYHRÁL SVŮJ DRUHÝ 
CHALLENGER V KARIÉŘE. Na antuce v maroc-
kém Meknesu porazil ve finále Španěla Ola-
so-De La Ricu. Jeho dosavadní jediný titul je 
z loňského září, kdy vyhrál v Trnavě. Prostějov-
ský tenista získal vedle finanční prémie 4300  
eur také 80 bodů do žebříčku a díky tomu se  
přiblížil elitní světové stovce. V květnu by si tak 
mohl na French Open splnit svůj sen o první  
účasti na Grand Slamu. Až do května totiž  
neobhajuje takřka žádné body. Jak kráčel  
Jaroslav Pospíšil za svým druhým challengero-
vým titulem? V prvním kole porazil Ouahaba 
(Alžírsko) 6:1, 6:1, ve druhém Kircheho z Brazí-
lie 6:3, 6:2, ve čtvrtfinále Itala Di Maura 6:7, 6:4, 
7:6, ten zápas trval tři hodiny a čtyřicet minut! 
V semifinále proti Pospíšilovi Němec Greul kvů-
li otravě z jídla nenastoupil a konečně ve finále 

prostějovský tenista vyhrál se Španělem Olaso-De 
La Ricou 6:1, 3:6, 6:3.

PROSTĚJOVŠTÍ ORLI V EVROPSKÉ STOVCE! Do 
tabulky nejlepších evropských klubových cel-
ků, kterou vydává Mezinárodní basketbalová 
federace FIBA, se na konci února objevil na 
konci února BK Prostějov na 92. místě. Žebří-
ček je aktualizován každých pět týdnů. Kdo byl 
v té době na prvních místech? Tabulku vedla  
Barcelona před Olympiakosem a týmem  
Maccabi Tel Aviv. „Této mety jsme dosáhli pře-
devším zásluhou našich výsledků v pohárové  
Evropě. A umístění v takovém žebříčku nás  
pochopitelně těší,“ konstatoval generální ma-
nažer BK Prostějov Ing. Petr Fridrich. 

HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČR DOROSTENEK v Mos-
tě vyhrála naše Eva Rutarová (1995), která ne-
patřila na severu Čech mezi nasazené! Pro  
svěřenkyni trenéra Antonína Pánka je to za-
tím největší úspěch, první singlové zlato, doma 
má zatím zlatou medaili za čtyřhru starších  
žákyň. Jaká byla cesta Rutarové za titulem mi-
stryně České republiky? V prvním kole porazi-
la Jirsákovou (TK Ledce) 6:2, 6:1, ve druhém  
Voříškovou (Škoda Plzeň) 6:2, 6:2, ve čtvrtfiná-
le Šupejovou (TC VŠ Praha) 6:4, 6:2. O postup 
do finále bojovala s Roučkovou (TK Sparta  
Praha) 6:2, 3:6, 6:3 a v posledním zápase  
přehrála Hejlovou (TK Slavia Orlová) 6:4, 6:4. 
Co říkala nová mistryně ČR po šampionátu? 
„Už s Roučkovou v semifinále jsem toho měla 
plné zuby. Bylo to o vůli. Finále mohu hodnotit 
obdobně, bylo o vydané energii, snad jsem víc  
chtěla vyhrát. Nyní si ani neuvědomuju, co jsem 
dokázala, dojde mi to později. V každém přípa-
dě mám z titulu velkou radost.“ 

MLADIČKÁ NADĚJE TK AGROFERT Anna 
Slováková (1999) se zúčastnila reprezentačním 
výjezdu ČTS do francouzského Auray, kde se 
už tradičně hraje prestižní mezinárodní turnaj  
TE12 Open Super 12 Auray. Ten je srovnatelný 
s podobným celosvětovým kláním v Tarbes  
pro kategorii do 14 let. Anna se probojovala  
do finále dvouhry a čtyřhry a dosáhla zce-
la jednoznačně svého největšího úspěchu ve 
své kratičké tenisové kariéře. V prvním kole po-
razila Slováková Rumunku Tironovou 6:0, 6:0, ve 
druhém Belgičanku Saldenovou 3:6, 6:0, 6:1,  
ve třetím Francouzku Plessyovou 6:3, 6:3, ve 
čtvrtfinále Axonovou (Brit.) 7:6, 6:4. V semifinále 
vyřadila Slováková Kanaďanku Robillard-Millet-
teovou 4:6, 6:2, 6:1 a až ve finále nestačila na 
Angličanku Mikheeovou 2:6, 5:7. Ve čtyřhře se 
Slováková spolu s Vondroušovou dostala do  
finále, ruský pár A. Urekeová, Zhuková byl na  
jejich síly – 5:7, 1:6.

LUCIE ŠAFÁŘOVÁ NEUDĚLALA POSLEDNÍ KROK 
na turnaji BMW Malaysian Open v Kuala  
Lumpur (220 tis. USD), prohrála až ve finále  
s Australankou Jelenou Dokičovou 6:2, 6:7(9),  
4:6. Šafářová byla pátou nasazenou, hrá-
la deváté finále v kariéře a mohla získat pátý  
titul. Naposledy se z turnajového titulu radova-
la v srpnu 2008 ve Forest Hills. Šafářová v prv-
ním kole přehrála Diyasovou (Kaz.) 7:5, 6:1, ve 
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druhém bývalou světovou jedničku Safiniovou 
6:3, 4:6, 6:3, ve čtvrtfinále Francouzku Bartolio-
vou 6:1, 6:4, v semifinále Australanku Grothovou 
6:2, 3:6, 6:3. Pak v dobře rozehrané finálové par-
tii nestačila na Dokičovou. Lucka se s Dokičovou 
utkala podruhé v sezoně a stejně jako na začátku 
února v Paříži ji podlehla ve třech setech. Ve dru-
hém setu měla Šafářová velkou šanci dotáhnout 
zápas do vítězného konce, za stavu 5:3 servírova-
la, Dokičová vše odvrátila a rozhodoval tie-break. 
V něm měla Šafářová dva mečboly za stavu 6:5 
a 8:7. I v rozhodující sadě získala Šafářová první 
servis soupeřky, ale vedení 3:1 neudržela a zápas 
prohrála. „Musím Jeleně pogratulovat, hrála vel-
mi dobře a zasloužila si vyhrát. Škoda, že jsem ne-
využila šance, které jsem měla“ řekla Šafářová po 
finále. „Svoji první účast v Malajsii jsem si užila, 
finále bylo hodně těsné, ale byla to velká zkuše-
nost. Doufám, že se sem za rok vrátím.“

KADETKY VK MODŘANSKÁ ZÍSKALY BRONZ v Čes-
kém poháru. Mladé volejbalistky VK Modřan-
ská Prostějov skončily v posledním turnaji druhé 
a to jim vyneslo bronzové medaile v konečném 
hodnocení. „Pohárovou soutěž jsme letos brali 
jako ideální možnost k tomu, aby v ní dostaly her-
ní prostor všechny členky kádru. Vůbec jsme ne-
kladli důraz na výsledky a o to větší radost máme  
z celkového třetího místa, které je za daných 
okolností velmi dobré,“ zhodnotil trenér kadetek 
Jaroslav Matěj. Jaké bylo konečné pořadí ČP 
kadetek 2010/11? 1. Liberec 62, 2. Děčín 58,  
3. VK Modřanská Prostějov 53, 4. Opava 53, 5.  
Lanškroun 50.

MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM „APLIKACE VĚDEC-
KÝCH POZNATKŮ V TENISE“ se konalo na přelomu 
března a dubna v prostějovském areálu Národní-
ho tenisového centra MORAVA a v hotelu Tennis 
Club. Organizoval ho Český tenisový svaz a Sport 
a věda, o. s. ve spolupráci s Městem Prostějov, 
Olomouckým krajem a TK PLUS Prostějov pod zá-
štitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. 
Hlavní přednášejícím byl tentokrát kouč ITF Keith 
Reynolds. Dalšími lektory byli Prof. F. Vaverka (FTK 
UP), Dr. M. Černošek (TK PLUS), Mgr. J. Balaš (ČTS), 
doc. J. Zháněl (FTK UP), F. Poledna (Amer Sports) 
a další. Se zajímavými referáty na aktuální téma 
financování sportu vystoupili námětek minist-
ra školství, mládeže a tělovýchovy Jan Kocourek  
a poslanec Parlamentu ČR Walter Bartoš.

TOMÁŠ BERDYCH NEZOPAKOVAL LOŇSKÉ FINÁLE 
V MIAMI, ve čtvrtfinále turnaje série Masters ne-
stačil na světovou jedničku Rafaela Nadala 2:6, 
6:3, 3:6. Berdych prohrál s Nadalem devátý sou-
boj v řadě a desátý ze třinácti vzájemných due-
lů. Poprvé od roku 2006 však na Španěla uhrál set, 
naposledy to bylo ve čtvrtfinále turnaje Masters 
v Torontu. Škoda, že na začátku třetího setu ne-
proměnil Tomáš ani jeden ze tří brejkbolů, Nadal 
dal však tři esa a fiftýn zachránil. „Klobouk dolů. 
Asi by se od něj čekalo, že vyhraje tři výměny za 
sebou, ale že dá tři esa, to asi ne,“ komentoval 
Berdych pro Radiožurnál rozhodující okamžik 
čtvrtfinále. „Ale je to první hráč světa. Abych po-
razil Nadala, musí se sejít hodně věcí dohroma-
dy. Jediné, co mi dneska chybělo, byl kousek štěs-
tíčka,“ Jaká byla bilance Tomáše Berdycha na 

začátku sezóny? Čennaí – SF (90 bodů ATP), Aus-
tralian Open – ČF (360), Rotterdam – ČF (90),  
Marseille – ČF (45), Dubaj – SF (180), Indian Wells 
– R16 (90) a Miami – ČF - (180). „Daří se mi držet 
vysoký standard. Když to takhle půjde dál a při-
dám k tomu ještě lepší výsledky, bude to přesně  
to, co jsem si na začátku roku přál,“ řekl Tomáš 
v Miami. Nyní ho čeká složitější část sezony, ve  
které bude obhajovat semifinále French Open  
a finále Wimbledonu.

PROSTĚJOVŠTÍ ORLI MĚLI V EVROPĚ VYNIKA-
JÍCÍ SOUPEŘE, mezi čtyři nejlepší EuroChallen-
ge Cupu ze čtvrtfinále postoupily hned tři celky, 
proti kterým v průběhu sezony hráli basketbalis-
té Prostějova! Ve Final Four budou bojovat muž-
stva KK Krkra Novo Mesto, BC Oostende a BC  
Lokomotiv Kubaň. Dva účastníky Final Four doká-
zali Orli porazit, v polovině listopadu přehráli slo-
vinskou Krku 89:77 a na začátku února si poradili  
i s Kubaní. Pouze ve dvou vyrovnaných zápasech  
s Oostende tým Prostějova naplno nebodoval. 
Čtvrtým postupujícím je BC Spartak Petrohrad. 
„Výsledky našich předcházejících soupeřů pou-
ze potvrzují skutečnost, že jsme v poháru podali 
opravdu dobré výkony,“ hodnotil složení Final Four 
kouč Bálint. „Stačilo málo a mohli jsme dosáhnout 
ještě většího úspěchu. Třeba se to podaří v příští 
sezoně.“ O celkovém vítězi EuroChallenge Cupu 
se rozhodne na přelomu dubna a května.

PETRA CETKOVSKÁ VYHRÁLA V MONZONU a při-
psala si sedmdesát bodů do žebříčku WTA za  
vítězství na turnaji ITF s dotací 50 tis. USD. Hrálo se 
na tvrdém povrchu a Petra v prvním kole porazi-
la domácí Leon-Hernandezovou 6:0, 6:2, ve dru-
hém její krajanku Costas-Morierovou 4:6, 6:3, 6:1, 
ve čtvrtfinále Rusku Ivanovovou 6:3, 6:2, v semifi-
nále opět ruskou tenistku Bratčikovovou 6:4, 6:2  
a ve finále Belgičanku Kirsten Flipkensovou 6:4, 
6:2. Ta byla na turnaji druhou nasazenou, Petra 
byla nasazená jako šestka.

LAWRENCE BYL NEJLEPŠÍ V UTKÁNÍ HVĚZD, v bas-
ketbalovém duelu výběrů Východu a Západu 
byl vyhlášený nejužitečnějším hráčem celého  
zápasu. Rozehrávač Prostějovských Orlů zazna-
menal 17 bodů, z toho tři trojky, přidal také tři asi-
stence a přispěl k vítězství východního výběru  
v poměru 92:90. Kromě toho se Lawrence probo-
joval do finále dovednostní soutěže. V boji o cel-
kové vítězství podlehl Dereku Wrightovi z Pardu-
bic. Benas Veikalas v soutěži střelců trojek skočil  
v semifinále. Mezi nejlepší hráče východního  
výběru do 23 let patřili Jakub Krakovič a Petr  
Dokoupil. Oba Orli zatížili konto Zápasu čtrnácti body  
a podíleli se na výhře 63:56. Ke Kylu Landrymu  
a Eugene Lawrencovi, kteří byli basketbalový-
mi fanoušky zvoleni do základní pětky týmu Vý-
chod, přibyl i Benas Veikalas, kterého vybral tre-
nér Východu Zbyněk Choleva. Spolu s ním byl na 
lavičce kouč Orlů Peter Bálint. Ve výběru do 23 let 
byli v nominaci Petr Dokoupil s Jakubem Krako-
vičem, v pozici náhradníka Jaromír Bohačík. Jak 
dopadly doprovodné soutěže? Střelba za 3 body:  
Tomáš Teplý (Qanto Svitavy), soutěž ve smečování:  
Tomáš Pomikálek (BK Děčín), dovednostní soutěž: 
Derek Wright (BK JIP Pardubice).
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ČESKÝ FEDCUPOVÝ TÝM bude v polovině dub-
na (16. – 17. 4) bojovat v Belgii o finále Fed 
Cupu a zdravotní problémy Kim Clijsterso-
vé nás jasně posunuly do role favoritů. Dru-
há hráčka světového žebříčku a čtyřnásobná 
grandslamová vítězka má zraněné pravé ra-
meno i zápěstí, které ji vyřadilo ze hry na mě-
síc. „Rázem se vše otočilo, žádné schovávání, 
je třeba přijmout roli favorita zápasu, kterým 
jsme se absencí Clijstersové stali,“ konstatoval 
nehrající kapitán Petr Pála poté, co se dozvě-
děl informaci o zdravotních problémech bel-
gické jedničky. „Samozřejmě, je to pro nás dob-
rá zpráva, ale i tak mají s Wickmayerovou dob-
rý tým. Teď jsou naše šance na finále větší, ale 
i tak to bude v Belgii hodně těžké,“ reagova-
la na zprávu o nominačních těžkostech Bel-
gie česká týmová jednička Petra Kvitová. „Je 
to velká škoda. Na Fed Cup jsem se opravdu 
moc těšila, ale bohužel už toho bylo moc. Měla 
jsem jedno drobné zranění za druhým, pořád 
se to nelepšilo a nechci, aby to pak přerostlo 
v chronické problémy,“ uvedla Clijstersová na 
svém webu s tím, že chce být především při-
pravena na druhý grandslamový turnaj sezo-
ny Roland Garros. Český kapitán Pála ozná-
mil nominaci v polovině března o finále bude 
usilovat tým ve složení: Petra Kvitová, Lucie  
Šafářová, Barbora Záhlavová-Strýcová a Iveta 
Benešová. Žebříček k 4. dubnu potvrdil, že 
český tým je do 50. místa WTA: 18. Kvitová, 32.  
Šafářová, 42. Benešová, 48. Záhlavová- 
Strýcová. Roli belgické jedničky musí převzít 
Yanina Wickmayerová, na začátku dubna 23. 
hráčka žebříčku WTA. Další očekávané sing-
listce Kirsten Flipkensové patří 103. místo, 330. 
Hendlerová, 408. Mestachová.

Nehrající kapitán Petr Pála chce věřit, že se 
jeho tým protlačí do finále. „Třikrát v semifinále 
je určitě dobré, ale chceme dál. Už bychom se 
rádi o ten pohár utkali a nyní máme přece jen 
větší šanci.“ Jak postupovaly do semifinále Bel-
gičanky? Jejich souboj s USA sledovalo v hale 
v Antverpách dvanáct tisíc nadšených divá-
ků, Belgičanky vyhrály 4:1, Kapitánka Belgie  
Sabine Appelmansová po postupu svých svě-
řenek řekla: „Jsem moc ráda, že jsme v semi-
finále. Hodně nám pomohli fanoušci a věřím,  
že to zopakují i v dubnu proti Česku. Bude to 
těžký zápas. Kvitová i Šafářová hrají levou ru-
kou a porazily už řadu světových tenistek. Vě-
řím, že opět nastoupí Kim Clijstersová, Wickma-
yerové se ve Fed Cupu daří, v záloze máme 
zkušenou Flipkensovou a talentovanou juniorku 
Mestachovou,“ říkala po postupu do semifiná-
le a to ještě nevěděla, že bude mít Clijstersová 
zdravotní problémy. Právě Appelmansová hrá-
la v říjnu 1989 v Tokiu v jediném vzájemném zá-
pase, Československo vyhrálo 3:0 a tehdy ne-
stačila na Sukovou. 

UNICREDIT CZECH OPEN 2011 (30. 5. – 4. 6. 
2011), osmnáctý ročník mezinárodního teniso-
vého turnaje mužů kategorie ATP se už tradič-
ně hraje v druhém týdnu grandslamové Paří-
že. Už ani není třeba připomínat, že dokona-
le zvolený termín dává antukovou šanci těm, 

kteří neuspěli na Roland Garros. V Prostějově 
se bude hrát o 150 tis. USD+H a popáté pod ná-
zvem prestižní italské banky. Loni se zapsal do 
historie domácí Jan Hájek, který vyhrál turnaj 
potřetí, poprvé v roce 2006 a podruhé v roce 
2009. Nejvíc si loni po finále oddechla turnajo-
vá ředitelka Petra Píchalová-Langrová. „Na za-
čátku se proti nám doslova spiklo počasí, ale 
nakonec se všechno zvládlo. Čím to bylo slo-
žitější, tím víc se lidi kolem turnaje semkli a vě-
řili jsme, že to přece musí dobře dopadnout. 
Na tenhle turnaj se bude dobře vzpomínat. 
Vše se dohrálo, české finále, výborná exhibice  
s Ivanem Lendlem a na ní největší návštěva 
v historii, Tomáš po skvělé Paříži na centrálním 
dvorci a ještě k tomu po propršeném začátku 
týdne svítilo slunce. Nádherný konec skvělého 
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turnaje.“ V roce 2010 se v Prostějově po dlou-
hé zdravotní přestávce premiérově představil  
Radek Štěpánek a také letos by měl na Hanou 
přijet. Opět se v Prostějově v doprovodném pro-
gramu představí jedna z největších osobností 
světového sportu Ivan Lendl, přesně podle loň-
ského scénáře – pátek golfový turnaj, večer 
slavnostní party, předání charitativních šeků,  
v sobotu tenisová exhibice. „Ivan je opravdu 
dokonalým profesionálem, stoprocentně spl-
nil dohodnutý program. Někdy jsem měl pocit, 
že on sám má větší obavy o dochvilnost než ti,  
kteří byli kolem něj,“ říkal i loni Miroslav Černo-
šek, který navíc Lendla podle loňské dohody 
zastupuje. V.I.P. party zajišťuje Agentura Am-
fora, Petr Salava bude moderovat a zazpívají  
Pavol Habera, Vašo Patejdl, Karel Kahovec  
a George & Beatovens.

ZLATÁ TRETRA OSTRAVA OSLAVÍ PADESÁTKU  
I S BOLTEM! „Mockrát jsem opakoval, že každá 
úspěšná sportovní akce musí mít velkou hvěz-
du a obhajovat pozici Bolta je naprosto zbyteč-
né. Je jasně nejlepším sportovcem světa!“ říká 
Miroslav Černošek. Olympijský vítěz, mistr svě-
ta a světový rekordman Usain Bolt přicestuje do 
Ostravy už popáté od roku 2006. Mítink se usku-
teční na vítkovickém stadiónu 31. května jako 
2. ročník seriálu IAAF World Challenge s tradič-
ním kladivářským předdprogramem o den dřív. 
Jubilejní mítink nebude jen ve znamení sprintů, 
ale hvězdné obsazení bude mít také oštěp, po-
prvé v historii mítinku se uskuteční soutěže mužů 
i žen. Nakonec, je to srdeční záležitost ředitele 
mítinku Jana Železného, který má v součas-
nosti pravděpodobně nejkvalitnější tréninko-
vou skupinu na světě. Jaké disciplíny nabídne  
Zlatá tretra Ostrava? Muži: 100 m, 200 m/300 
m, 800 m/1000 m, 3000 m př., 110 m př., 400 m 
př., výška, oštěp, kladivo, ženy: 100 m, 400 m, 10 
000 m, tyč, oštěp a kladivo. Velkými hvězdami 
by měli být loňský nejlepší světový atlet IAAF 
a světový rekordman na 800 m Keňan David  
Rudisha, na 110 m př. Dayron Robles, světový 
rekordman bude v Ostravě počtvrté, oštěpaři 
Andreas Thorkildsen a Tero Pitkamäki, na 100 
m Veronica Campbellová-Brownová. Českou  
atletickou špičku budou reprezentovat na 110 
m př. Petr Svoboda, 400 m př. Josef Prorok, oště-
paři Petr Frydrych, Vítězslav Veselý a Jakub  
Vadlejch, na 400 m Denisa Rosolová, tyč-
kařka Jiřina Ptáčníková, oštěpařky Jarmila  
Klimešová a Bára Špotáková, světová rekord-
manka a šampiónka Diamantové ligy bude 
startovat v Ostravě pošesté. Tradiční Čoko-
ládová tretra se bude konat v pátek 27. květ-
na odpoledne. Loni v den mítinku se podíva-
lo na web stránku www.zlatatretra.cz skoro 200  
tisíc sportovních nadšenců, přímé přenosy mí-
řily více než do 160 zemí. Do Ostravy se na pa-
desátou Zlatou tretru chystají i vzácní hosté mj. 
prezident ČR Václav Klaus, viceprezident MOV 
Thomas Bach, tenisová legenda Ivan Lendl, 
velcí atleti minulosti Irena Szewinská, Marita  
Kochová, Maurice Green, Hicham El Guerrouj  
i naši Jarmila Kratochvílová, Helena Fibingerová, 
Jozef Plachý, Imrich Bugár, Šárka Kašpárková, 
Robert Změlík, Táňa Netoličková-Kocembová.

HRY V. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 
se uskuteční v Olomouckém kraji v termínu 21. 
– 26. června, za touto organizačně náročnou 
akcí stojí TK PLUS. Mladí se představí ve dvace-
ti  sportovních odvětvích a dvou a dvou kultur-
ních soutěžích. Maximální počet účastníků ze 
všech krajů činí 5068. Tato republiková soutěž 
krajských reprezentací v kategoriích mladších 
a starších žáků a žákyň svým charakterem na-
vozuje atmosféru opravdových olympijských 
her, mladí účastníci tak nejsou ochuzeni o za-
pálení olympijského ohně, slavnostní ceremo-
niály, soužití v olympijské vesnici nebo složení 
olympijské přísahy. Olympiáda dětí a mládeže 
ČR je projektem Českého olympijského výbo-
ru, který si ke spolupráci vybírá jako pořadate-
le jednotlivé kraje České republiky. Záštitu nad 
ní převzala v květnu 2009 Asociace krajů Čes-
ké republiky. Olympiády se odehrávají v dvou-
letých cyklech a střídá se jejich letní a zimní po-
doba. První ročník (letní) olympiády proběhl  
v roce 2003 v Pardubickém kraji. Zimní olym-
piáda dětí a mládeže měla premiéru v úno-
ru roku 2004 a mladé sportovce hostil Středo-
český kraj. Olympiáda dětí je největší sportov-
ní akcí svého druhu u nás. Kromě sportovních 
soutěží jsou pravidelně součástí olympiády rov-
něž umělecké či vědomostní disciplíny, napří-
klad výtvarná nebo fotografická soutěž apod. 
Během olympiád se mladí sportovci pravidel-
ně setkávají s celosvětově známými a úspěšný-
mi sportovními osobnostmi. Účastníci uplynu-
lých olympiád si tak mohli popovídat například 
s Danou Zátopkovou, Imrichem Bugárem, Květou 
Jeriovou nebo Jiřím Raškou, tato sportovní akce 
našla postupně významnou podporu u hejtma-
nů krajů, kteří spolu se svými reprezentanty vysí-
lají jako vedoucí výprav rovněž vynikající spor-
tovce. V čele krajských výprav tak figurovali  
například Jiří Dopita, Vladimír Martinec, Martin  
Hosták nebo Pavel Nedvěd.

ADVANTAGE TENNIS IV. POKRAČUJE hvězd-
nou exhibicí Steffi Grafové a Andre Agassiho 
7. června v pražské O2 Aréně. Doplní je býva-
lé české tenisové hvězdy Jana Novotná, Hana  
Mandlíková a Jiří Novák, na dvorci se také 
představí junioři. Společnost Česká sportov-
ní původně plánovala tuto atraktivní akci stej-
ně jako při předchozích třech ročnících na lis-
topad, ale nakonec zbyl červnový termín, 
dva dny po finále dvouhry mužů na Roland  
Garros. „Nenašli jsme jiné datum. Chtěli jsme 
je jako pár a oni v listopadu přijet nemohli. Mají 
rodinu a Steffi nechce do Evropy na delší dobu 
bez dětí,“ konstatovala vedoucí projektu Petra 
Píchalová-Langrová. Celkem se v pražské hale 
objeví držitelé dohromady 35 grandslamo-
vých titulů ve dvouhře - 22 jich má Grafová, její 
manžel Agassi osm, čtyři Mandlíková a jeden  
Novotná. „Překonávat tato čísla nebude jedno-
duché,“ řekl majitel pořádající agentury Miroslav 
Černošek. „Velice jsme usilovali o tuto sestavu. 
Nechtěli jsme samostatně Agassiho, ten by ne-
byl tak atraktivní jako vystoupení této manžel-
ské dvojice.“ A přidal, že jednání o exhibici roz-
hodně nebyla jednoduchá. Na exhibici se těší  
i Jana Novotná. „Zahrát si doma před tak 
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velkým publikem se Steffi bude jistě hodně  
příjemné.“

POČTRNÁCTÉ SE ROZJEDE ČESKÝ SERIÁL NIKE  
JUNIOR TOUR, stojí za ním po celou dobu pros-
tějovský klub TK AGROFERT a agentura TK PLUS, 
která s firmou Nike dlouhodobě spolupracu-
je. Mnozí prostějovští hráči a hráčky právě na  
Masters Nike Junior Tour získali první velké úspě-
chy. „Berdych, Šafářová, Cetkovská, Urbánek 
dali o sobě na těchto turnajích vědět. V Bar-
celoně 1999 jsme měli dvě zastoupení ve finá-
le, Cetkovská vyhrála, Šafářová byla ve finále,  
Urbánek vyhrál v Sun City 2003 a v Antibes 
2005,“ říká Jaroslav Balaš, který byl jako kouč 
zatím na všech celosvětových Masters Nike  
Junior Tour. Loni na celosvětové finále, které se 
konalo v polovině prosince na Bahamách, při-
letěly mladé naděje ze čtyřiatřiceti zemí a nej-
lepšího výsledku dosáhla Kateřina Siniaková 
z pražské Sparty, která se v kategorii do 14 let 
probojovala do semifinále. Co bylo loni na svě-
tovém Masters Nike Junior Tour jiné? „Byl to pře-
lomový ročník, hrálo se v termínu mezi prestiž-
ními turnaji Eddie Herr Championship a Oran-
ge Bowl a pokud firma Nike bude pokračovat 
v nastoupené cestě a Masters se opět uskuteční 
ve stejném termínu a bude to blízko americké-
ho kontinentu, pak se zařadí mezi nejprestižněj-
ší turnaje v této kategorii na světě,“ konstatoval 
loni Ing. Zdeněk Duplák, člen představenstva 
společnosti Česká sportovní a jednatel M Sport 
Service, který spolu s šéfem prostějovského teni-
su Miroslavem Černoškem byl na Masters Nike 
Junior Tour už v roce 1997 v Hilversumu. Jaký má 
letos český seriál Nike Junior Tour turnajový pro-
gram? Zahájení je už tradiční, starší žáci a starší 
žákyně hrají první turnaj v Prostějově v termínu 
15. – 19. 4., druhý pro stejnou kategorii se koná 
v Plzni 29. 7. –  2. 8., pořádá ho místní TK Slavia. 
Mladší žáci a žačky hrají stejně jako loni dva  
turnaje za sebou, první od 17. do 21. 8. na dvor-
cích TK DEZA Valašské Meziříčí, druhý následu-
je stejně v termínu 22. – 26. 8. v areálu TK Spar-
ta Praha. Nemění se samozřejmě počty startují-
cích – v hlavní soutěži 48, v kvalifikaci je pak 32 
míst, nejdůležitější je dostat se na české Masters, 
na něm uspět, protože až jeho vítězové mají 
otevřené dveře do světa Nike Junior Tour. Závě-
rečný společný turnaj Masters pro mladší žac-
tvo a starší žactvo se koná 27. – 30. 9. 2011 v are-
álu TK AGROFERT Prostějov.

VOLEJBALISTKY VK MODŘANSKÁ mají po vyni-
kajícím výkonu v Champions League, postupu 
ze skupiny, vítězství ve Středoevropské lize, Čes-
kém a Česko-Slovenském poháru před sebou 
ještě obhajobu extraligového titulu. „Pevně vě-
řím, že se nám to podaří, výsledky v základní 
části z nás dělají největšího favorita,“ říká kouč 
Miroslav Čada. 

A basketbalisté BK Prostějov? Předvedli výbor-
ný výkon v poháru EuroChallenge, ale zklama-
li v Českém poháru. „Až podle výsledků play 
off Mattoni NBL budeme hodnotit sezonu.  
Máme zkušený tým a určitě můžeme myslet  
hodně vysoko,“ konstatoval před závěrečnými 

a rozhodujícími zápasy generální manažer  
Prostějovských Orlů Ing. Petr Fridrich. 

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

© 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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Projekty TK PLUS 2011

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

ZLATÁ TRETRA OSTRAVA
Ostrava, 31. 5. 2011

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

VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV
Sezona září 2010 až duben 2011

BK PROSTĚJOV
Sezona říjen 2010 až květen 2011

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

APLAUS divadelní festival
Městské divadlo Prostějov, říjen 2011

111 LET PROSTĚJOVSKÉHO TENISU
Prostějov, 11. 11. 2011

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

TENISOVÁ EXTRALIGA 2011
Prostějov, prosinec 2011
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MORAVIA STEEL a.s., Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, 739 70 Třinec, tel.: +420-558-537 301, +420-558-535 865, fax: +420-558-324 355, www.moravia-steel.cz
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