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ÚVODNÍ
SLOVO

Život je o cestách, dobrých i zlých, kameni-
tých a jen málokdy umetených. Život je také 
o koncích, i ty jsou dobré i zlé. Jak daleko 
dojdeme, za to si můžeme většinou sami, 
i když mnohdy při nechtěném klopýtání, 
žehráme na osud. Stále více v sobě nosím 
pocit, že je lepší připomínat, co máme před 
sebou, co chceme dokázat, než někoho 
přesvědčovat, jací jsme a kam jdeme. Ten-
hle obraz stál naši firmu hodně sil, v dnešní 
konkurenci je moc cenný, prospěšný a jsem 
rád, že se nám to všem společně podařilo. 

Kde však jsou hranice úspěchů, co ještě 
můžeme dokázat? Čím jste úspěšnější, tím 
máte menší šanci překvapit, navíc v české 
společnosti se úspěch bere jako setrvač-
ná samozřejmost. Kdy tedy může propuk-
nout radost a je vůbec třeba smutnit, když 
se něco nepodaří, a přitom máme čisté 
svědomí, že jsme si v našem snažení sáhli  
na dno? 

Už je zbytečné připomínat sestavy vítěz-
ných fedcupových a daviscupových týmů, 
konečně, vždy nad nimi vlála česká vlajka  
a klubová trička byla schována pod repre-
zentačními. Ale přesto – stále mě hřeje 
vnitřní zadostiučinění, že tito tenisté a tenist-
ky získali právě v našem klubu symbolické 
výuční listy ke vstupu do velkého tenisu.  
A třebaže potlesky v O2 Areně, stejně jako 
loni v Kombank Areně v Bělehradě burá-
cely kouzelně, přiznám se, úplně jinak mi 
zněl ten, který se snášel z narvaných tribun 
naší AGROFERT Areny, když jsme loni vítali  
obhájce trofeje doma v Prostějově. Sám 
dobře vím, jak velkou práci kluci odvedli. 
Stejně jsem tleskal Jirkovi Veselému, když 
v Londýně při Masters přebíral Cenu ATP 
pro Hvězdu zítřka. Měl jsem radost, že se 
nám podařilo už podvacáté připravit nej-
větší tenisový turnaj u nás UniCredit Czech 
Open, popatnácté v řadě byl Prostějov  
dějištěm juniorského mistrovství světa 
družstev, poprvé jsme pořádali v Národním  
tenisovém centru Morava mistrovství světa  
seniorů, Kitti Godfree Cup družstev žen nad 
65 let a Bitsy Grant Cup mužských týmů 
nad 75 let.

Na Zlaté tretře v Ostravě bude vedla Bolta 
startovat i nejrychlejší žena světa, jamajská 
sprinterka Shelly-Ann Fraserová-Pryceo-
vá a Honza Železný o ní říká, že je to Bolt  
v sukních. Do Ostravy přijede také olympij-
ský vítěz ve skoku o tyči Francouz Renaud 
Lavillenie, který v polovině února skočil na 
mítinku v Doněcku 616 cm a překonal halo-
vý světový rekord Sergeje Bubky. Můžeme 
sehnat slavnější jména? Ne!

Prostějovská radnice si připomene sto let 
a tohle jubileum chceme na Náměstí T. G. 
Masaryka oslavit koncertem světového te-
noristy Malťana Josepha Calleje. Divadelní 
přehlídka APLAUS si vybudovala pevné 
místo v prostějovském kulturním kalendáři, 
Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblas-
ti kultury se budou předávat v Moravském 
divadle už poosmé. 

Loni jsme opět přepisovali tenisovou his-
torii, mládežnický tenis získal všech pět 
zlatých přebornických medailí, celkem  
jedenáctý extraligový titul a šestý za sebou. 
Nemusím jistě připomínat, že nás každý, 
úplně každý touží porazit, my však chceme 
vyhrávat dál. Pokračujeme v projektu Hle-
dáme nové vítěze Fed Cupu a Davis Cupu, 
protože český týmový tenis potřebuje násle-
dovníky současných zlatých generací.

Už dávno víme, že nejkrásnější vítězství jsou 
určitě ta, která se narodí v domácím klubu, 
když navíc máme příležitost sledovat, jak 
tenista či tenistka rostou, jejich poháry jsou 
čím dál větší, až se jim pak najednou klaní 
celý svět. A věřte, nejhřejivější poděkování 
je od těch, kteří jsou vám nejblíže. Proto  
si tolik vážím spolupráce s městem Prostě-
jov a Olomouckým krajem.

Ano, díváme se dopředu, kdo se otáčí, prý 
ztrácí čas.

P. S.
Nebojme se snů, pusťme je do svých  
životů. Dělám to už dlouho.

Miroslav Černošek
jednatel TK PLUS
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DAVIS CUP 2013

Otevřelo se nám tenisové nebe
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Češi vkročili do historie, obhájili Davis Cup! 
Navíc se finále hrálo v Bělehradě, Srbsko 
reprezentoval nejlepší tenista současnosti 
Novak Djokovič, ale ve chvíli, kdy dopingo-
vé starosti vyhnaly na rok z kurtů Viktora 
Troického a bolavá pata Janka Tipsareviče, 
byly rozdány finálové karty více než rovno-
měrně. Český úspěch měl jasný scénář, 
naši museli stejně jako loni proti Španělům 
získat ve dvouhrách dva body proti dvojce 
soupeře a k tomu vyhrát čtyřhru. Ten scé-
nář nakonec stoprocentně vyšel!

Češi v posledních pěti letech potřetí postou-
pili do finále Davisova poháru! Jak kráčely 
oba týmy do finále? Srbsko porazilo v prv-
ním kole v Charleroi Belgii 3:2, ve druhém 
v americkém Boise tým USA 3:1, v tomto 
duelu rozhodl o postupu Srbů bod ze čtyř-
hry, Zimojnič s Bozoljacaem porazili bratry 
Bryany 15:13 v pátém setu. O postup do  
finále se v duelu s Kanadou v Bělehradě  
zasloužil Tipsarevič, v pátém zápase přehrál 
Pospíšila. Češi vyhráli v prvním kole v Žene-
vě se Švýcarskem 3:2, v Astaně s Kazach-
stánem 3:1 a v semifinále v pražské O2 
Aréně s Argentinou 3:2. Proti Srbsku jsme 
hráli v posledních sezónách potřetí. Prohráli 
jsme v Bělehradě v roce 2010 v semifinále, 
Srby jsme loni porazili ve čtvrtfinále v praž-
ské O2 Aréně a nyní jsme ve finále měli 
další šanci.

Určitě nikdo nečekal, že zápas v běle-
hradské Kombank Aréně bude mít pro 
Jaroslava Navrátila tak smutnou předehru.  
Zablokovaná ploténka na dovolené a plícní 
embolie ho nepustily do Bělehradu a prá-
vě on ukázal na Vladimíra Šafaříka, ředitele 
společnosti Česká sportovní, aby si sednul 
na kapitánskou židli místo něj.

A Šafařík? „Je to pro mě týden plný pře-
kvapení. Nebýt vysloveného přání hráčů,  
a kdybych neměl podporu lidí kolem mě ve 
firmě, asi bych do toho nešel. Na začátku 
musím říct, že to, že tady není Jarda Navrá-
til, mě strašně lidsky mrzí, a přeju mu, ať se 
dá dohromady. On si to zasluhuje, vybojo-

val si to, on je kapitánem. Já jsem kapitá-
nem jen na toto utkání. Budeme bojovat  
i za něj,“ říkal a co bylo pro něj hodně dů-
ležité – na jeho nominaci se jednoznačně 
shodli oba lídři českého týmu. „Hlavně,  
ať to utkání dopadne pro nás dobře. Jsem 
přesvědčený, že i beze mě tu mísu vyhraje-
te,“ vzkázal do Bělehradu smutný kapitán.

„V první řadě je důležité, aby se dal dohro-
mady a byl fit. Zní to jako klišé, ale zdraví  
je nejdůležitější,“ říkal na Navrátilovu adresu 
Berdych. A Štěpánek mu na dálku vzkázal. 
„Jednu Salátovou mísu už máte doma. My 
vám k ní hodláme dovézt ještě jeden exem-
plář...“ A pak přidal: „Je to velká škoda, že tu 
s námi není, ale teď hlavně chceme k jeho 
rekonvalescenci přispět vítězstvím.“ 

Co říkal Djokovič před finále? „Češi mají 
vynikající tým, obhajují pohár, vyhráli osm 
zápasů za sebou. Vítězství v Davisově po-
háru v roce 2010 je jedním z nejkrásnějších 

„Jsem vnitřně přesvědčený, že můžeme v Srbsku vyhrát. V roce 2010 jsme v Bělehradě v semifinále 
prohráli 2:3, po čtyřhře jsme však vedli 2:1 a k tomu, co se dělo v neděli se už nechci vyjadřovat. 
Srbové prostě udělali pro vítězství úplně všechno a někdy to šlo až za hranici sportovního chování… 
Co je nyní hodně důležité, do Bělehradu letí mnohem zkušenější tým, který ví, jaké to je – hrát finále 
Davisova poháru. I když mají Srbové Novaka Djokoviče je naše šance na vítězství proti roku 2010 
daleko větší.“ 

Jaroslav Navrátil měsíc před finále DC
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momentů mé kariéry. Teď máme druhou 
šanci vyhrát a znovu doma. To je skvělé  
a neopakovatelné.“ Djokovič věděl, že hod-
ně důležité budou ve finále úvodní dvou-
hry a čtyřhra. Tým, který povede 2:1, bude 
hodně blízko triumfu. „Musíme se na první 
dva dny soustředit, abychom se dostali do 
výhody na třetí den. To by byl ideální scénář 
k cestě za vítězstvím, které pro nás a naši 
zemi hodně znamená,“ dodal Djokovič.

Od začátku měli Srbové problém se sesta-
vou –Troického vyhnal z dvorce dopingový 
prohřešek a Tipsareviče trápila bolavá pata. 
Nakonec srbský kapitán Bogdan Obrado-
vič musel nominovat Dušana Lajoviče (117. 
ATP). Tady začal konec srbských šancí! 
Český tým řešil jediný problém, zda v páteč-
ní dvouhře nastoupí Štěpánek proti Djoko-
vičovi, nebo dostane šanci Rosol a Radek 
bude šetřit síly na důležitou čtyřhru. „Mlu-
vil jsem s Radkem, říkal, že se potřebuje  
dostat do zápasového rytmu a taky dobře 
ví, že ho plná hala bude snažit vypískat.  
Srbové mu nemohou zapomenout in-
cident ze vzájemného zápasu v Praze.  
Kdyby to na něj spustili až v deblu, nebylo  
by to dobré,“ říkal Navrátil. 

Na losování srbský kapitán Bogdan Obra-
dovič sice tvrdil, že finále nemá favorita, 
domácím médiím až hodně nahlas opa-
koval, že je to vše o Djokovičovi. V té chvíli 
určitě věřil, že Novak nastoupí i do čtyřhry.  
Opakovaně vzýval podporu nabité haly. 
„Češi hrají skvěle, respektujeme je a na 
druhou stranu věříme, že nám podpora  
fanoušků dodá energii. Máme výhodu  

povrchu, musíme hrát co nejlépe a mít i tro-
chu štěstí,“ dodával. 

Štěpánek měl s Djokovičem pasivní zápa-
sovou bilanci 1:8 a už při příchodu na dvo-
rec bylo jasné, že má se srbskými fanoušky 
nevyřízené účty, nezapomněli na loňský  
incident s Tipsarevičem při čtvrtfinále 
v Praze. Určitě byly hodně nesportovní  
výkřiky těsně před servisem, i když později 
– rozhodčí na empajru Enrico Molina nako-
nec zakročil, vrátil Štěpánkovi první servis  
a fanoušky upozornil, že by kvůli nespor-
tovnímu chování mohl domácí hráč přijít  
o fiftýn. Pak už byl v hale větší klid… Štěpá-
nek sehrál s Djokovičem líbivou tenistovou 
partii, předvedl chytrý tenis, nebyl v roli  
ublíženého a předem poraženého. Djoko-
vič v klíčových okamžicích zápasu musel 
předvést údery hodné nejlepšího světové-
ho hráče. „Spokojený bych byl, kdybych 
získal bod. Měl jsem proti sobě soupeře  
s jednou z nejlepších obran na světě. Snažil 
jsem se diktovat tempo hry, dostávat ho do 
složitých situací, ale on se z nich dostával.  
V prvním a třetím setu jsem mu dost  
zatápěl, urvat bod se nepovedlo, ale byl to 
skvělý tenis,“ řekl Štěpánek na ploše. „Vím, 
Radek je bojovník, který nejlepší výkony 
předvádí právě v Davis Cupu. Mnoho lidí 
Radka podceňovalo, já ne. Radkova úro-
veň hry byla vysoká, měnil rytmus hry, což 
jsem čekal, hrál mi dlouhé míče do bek-
hendu a kdykoliv měl možnost, šel na síť. 
Byla to dobrá taktika – dostával mne pod 
tlak,“ ocenil Djokovič Štěpánka.

Tomáš Berdych šel s jistotou a suverén-
ně za vyrovnáním, žádné drama v zápase  
s Lajovičem nepřipustil, i když v to nabitá 
Kombank Arena doufala. „Nebyl to ale 
snadný zápas, hlavně proto, že soupeř 
neměl co ztratit a nastupoval do zápasu  
s bodem v zádech. Mohl jen překvapit, 
hnali ho lidé a hrál bez tlaku. Neulehčil mi 
to, nebylo to lehké utkání a musím říci, že 
hrál hodně nepříjemně,“ řekl Berdych. Čes-
ký scénář měl odškrtnuty první bod, výhra 
Djokoviče a jasné vyrovnání v režii Tomáše 
Berdycha.

Čtyřhra měla o všem rozhodnout, to vědě-
li všichni. „Chcete titulek?“ říkal Berdych  
novinářům po druhé dvouhře. „Zítra hra-
jeme o vítězství.“ O naší sestavě nedisku-
toval nikdo, Berdych se Štěpánkem měli 
rekordní bilanci 13:1, prohráli jen ve finále 
v Barceloně s párem Lopez, Verdasco. 
Při losování nahlásil srbský kapitán Bo-
gdan Obradovič pár Nenad Zimonjič, Illija  

Rekordní Davisův pohár 2013

Celkem 536 hráčů ze 125 zemí se zúčastnilo Davisova poháru 
v roce 2013, hrálo se v 57 zemích! Finále v Bělehradě navští-
vilo 46 tisíc fanoušků a celková návštěva na zápasech Davisova 
poháru byla 535 tisíc diváků. Finále se přenášelo do 162 zemí 
a televizní společnost vysílání RTS Srbsko zaznamenala v závě-
rečný den finále sledovanost 36%! Webové stránky Davis Cupu  
v angličtině a španělštině vykázaly v roce 2013 nárůst 10 procent 
s 5,3 milionu návštěv, 2,8 milionu stálých návštěvníků a 26 600 
000 zobrazených stránek v průběhu finále a krátce po něm!

Česká republika je osmou zemí v celé historii Davisova poháru  
a pátou zemí od založení Světové skupiny v roce 1981, která  
obhájila Salátovou místu! Co říkají statistiky? V sezónách 1981-
1980 se to podařilo USA, v letech 1984-1985 a 1997-1998 
Švédsku, 1988-1989 Německu a konečně v sezónách 2008-
2009 Španělsku.  
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Bozoljac, který letos v Davisově poháru  
těsně podlehl Kanaďanům Nestorovi s Po-
spíšilem 10:8 v pátém setu, ale ve čtvrtfinále 
porazili bratry Bryanovy ve stejně hektickém 
duelu – 15:13 v rozhodující sadě. Nastoupí 
nakonec Djokovič i do čtyřhry? Tuhle otáz-
ku si kladli mnozí experti před sobotním 
rozhodujícím zápasem. „Obradovičovi tuh-
le situaci nezávidím,“ říkal Navrátil. „Kdy-
by bylo podle něj, tak bude hrát Zimojnič  
s Bozoljacem, když se však Djokovič roz-
hodne, že to vezme na sebe, tak nikdo 
nemá šanci mu něco říct. Ale Zimojnič to 
bude mít vedle něho hodně složité, to jsme 
poznali už v roce 2010. Novak ho na dvorci 
několikrát tak okřikl, až to nebylo pěkné…“ 
Konečně, potvrdil to i Berdych: „Co znám 
Zimonjiče, necítí se ve své kůži, když má 
vedle sebe dobrého singlistu. Dostává  
se pod tlak, na returnu není tak silný a hra 
deblu se začíná bortit. Nedokážou se podr-
žet, když se jim nebude dařit. Umí po sobě 
vyjet, to by měla být naše výhoda. Je dobré, 
když budou mít plnou hlavu starostí, my to 
máme jednodušší.“

Od začátku bylo jasné, že Nenad Zimoj-
nič a Ilija Bozoljac nenaplní naděje nabité 
Kombank Arény, český par byl od prvního 
gemu lepší. Králem bělehradské čtyřhry byl 
Radek Štěpánek, byl suverénní ve všem, co 
v deblové partii předváděl. Dokonalý na síti, 
jistý při podání. Dvojnásobný grandslamový 
vítěz ve čtyřhře přesně returnoval a hlavně, 
svými gesty neustále dokazoval, kdo si při-
šel pro rozhodující bod. Berdych potvrzoval 
naši suverenitu přesným servisem, Štěpá-
nek pak přesvědčivě na síti zakončoval, 
Berdych byl už tradičně výborný od základ-
ní čáry. 

Sedmatřicetiletý Zimojnovič byl od začátku 
nejistý, právě on ztratil v začátcích prvního 
a druhého setu podání a tuhle výhodu vždy 
dotáhli Berdych se Štěpánkem do konce. 
Srbové měli za celý zápas jediný brejkbol 
ve třetím setu, ale Štěpánek dokonalým vo-
lejem těsně za síť nedal soupeřům šanci. 
Nejvyrovnanější byl třetí set, v něm ani je-
den pár nepřišel o servis, i když za stavu 
5:5 ve třetím setu měl náš pár dva brejkboly. 
V tiebreaku prohrávali Češi 1:3, pak získali 
čtyři fiftýny za sebou, Zimojnič ještě na síti 
snížil na 4:5, pak už to ale Štěpánek jasně 
doservíroval. „Oba kluci podali vynikající 
výkon. Udělali jsme ten důležitý krok, vede-
me po sobotě 2:1, to jsme chtěli. Teď bu-
dou Srbové pod tlakem, musí dělat body. 

Věřím, že to kluci dotáhnou,“ řekl na ploše 
zastupující kapitán Vladimír Šafařík. „Tomáš 
hraje ve výborné formě, může Djokoviče 
porazit,“ uvedl Šafařík. „Troufnu si říct, dnes 
jsme podali možná jeden z našich nejlep-
ších týmových výkonů,“ radoval se Ště-
pánek. „Byl to velký výkon od začátku do 
konce. Dali jsme jim k dispozici jen jeden 
brejkbol, skvěle jsme se doplňovali a hráli 
agresivně. Zasloužené vítězství,“ přidával 
Berdych.

Z tiskové konference po finále

Už teď se o vás mluví jako o českých tenisových legendách. 
Jak vám to zní?

Štěpánek: „Zní to strašně moc hezky. Vedla k tomu velmi dlouhá 
cesta. Podílela se na ní spousta lidí, kteří tomu hodně obětovali. 
Můžeme si ten pocit jen užívat. A myslím, že všichni okolo nás.“

Berdych: „Zní to určitě krásně, ještě navíc, když je člověk toho 
součástí a zaslouží si to. Ale stejně: jak už bylo mockrát řečeno, 
docením to až časem. Možná teď ke konci roku jsme si pomalu 
uvědomovali, co se nám povedlo loni a mezitím jsme se probojo-
vali až do finále, které se nám podařilo takhle skvěle dotáhnout. 
Takže jsme si to zase o rok prodloužili. Tohle období je nádherné.“
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Najednou bylo všechno blízko. „Mlu-
vil jsem s rukama, chce to naprostý 
klid, oba jsou dokonalí profesionálové  
a hlavně – mají velké daviscupové 
zkušenosti. Ty v takových chvílích 
rozhodují. Nemusím jistě říkat, že po-
slední kroky jsou nejtěžší, ale pevně 
věřím, že to dotáhnou do úspěšného 
konce,“ říkal v neděli dopoledne Na-
vrátil. „Je úplně jedno, koho Obrado-
vič postaví, jak Lajovič, tak Bozoljac 
jsou výrazně horší než Radek. On ten 
zápas musí Radek vyhrát ve své hlavě 
a to on dokáže. Pátý zápas v Daviso-
vě poháru je vždycky složitý a bude 
určitě jiný než duel proti Almagrovi 
v Praze. Doma Radek nebyl favoritem, 
Almagro přece hrál hodně vyrovna-
ný zápas s Tomášem, ale nakonec  
to Radek zlomil. V Bělehradě bude mít 
proti sobě halu a navíc bude podvě-
domě cítit, že by měl vyhrát,“ dodával 
Navrátil.

Nedělní program zahájil souboj 
jedniček mezi Djokovičem a Berdy-
chem. „Tohle je asi jedno z nejtěžších 
míst, kde ho porazit. Hraje doma, na  
povrchu, který si vybral a za podmí-
nek, které miluje, nebude to lehké,“ 
říkal Berdych. „Ale tohle není turnaj, 
máme pět zápasů, z nichž potřebuje-
me tři body. Každý zápas je důležitý, 
ale jestli nějaký nevyhrajeme, zkusí-
me další.“ Přesto – neděle byla v naší  
režii dokonalá, Tomáš sehrál výborný 
zápas s Djokovičem, škoda zaváha-
ní v tie-breaku druhého setu, kdyby 
ho Berdych vyhrál, měl by to Novak  

„Přiznejme, jen největší optimisté věřili, že můžeme obhájit vítězství v Davisově poháru a když jsem 
to říkal krátce po velkém vítězství nad Španělskem v pražské O2 Aréně, mnozí nevěřícně kroutili 
hlavou. Proč jsem tomu věřil? Tomáš Berdych hraje nejlepší tenis svého života a Radek Štěpánek 
hodně toužil po zopakování velkého týmového úspěchu. Uzdravil se po složité operaci a připravil se 
na rozhodující duely jako dokonalý profesionál. Je potřeba také spravedlivě připomenout, že by si 
náš tým nemohl podruhé sáhnout na Salátovou mísu, kdyby nebylo Lukáše Rosola či Honzy Hájka, 
kteří získali důležité body ve chvílích, kdy Tomáš s Berdychem v týmu chyběli. Finále v Bělehradě  
už bylo výsledkem dokonalé daviscupové matematiky, která byla postavena na vynikajícím výkonu  
ve čtyřhře. Vše bylo o to příjemnější, že za úspěchem stáli tenisté, kteří jsou spojeni s naším klubem, 
a na to jsem pyšný. Velké ocenění si zaslouží také Jarda Navrátil, kterého zdravotní problémy nepus-
tily na finálovou kapitánskou lavičku, on to byl, kdo dovedl tým až před brány velkého finále.“

Miroslav Černošek

„Tomáš je introvert. Netouží po slávě a víc jí nechá Radkovi. Byť jsou zápasy, kdy toho pro tým uhraje 
víc. Ale nemám pocit, že by se to doráželo na jejich vztahu. To bych věděl.“

Miroslav Černošek
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složitější. Potvrdil to i Djokovič po zápase. 
„Druhý set byl klíčový, v tie-breaku byl Tomáš 
blízko výhře, ale minul  klíčový volej a pak 
se ke mně přiklonilo štěstí. Teď je Štěpánek  
favoritem, je mnohem zkušenější, ale  
Lajovič může v této atmosféře odehrát svůj 
životní zápas. Všechno je možné.“ Z úst 
Djokoviče to bylo spíš zbožné přání, Lajo-
vič získal ve třech prohraných setech jen 
pět her a Radek Štěpánek byl po roce opět 
tím, který sehrál rozhodující zápas a pak 
už jen propukly v Kombank Areně české 
oslavy. Lajovič se dostal někdy až do trapné 
role, Štěpánek ho deklasoval pestrou hrou,  
výbornými a hlavně přesnými kraťasy, rych-
lými přechody k síti a dokonalými voleji. 
Spíše to chvílemi vypadalo, že to byl zápas 
nedůstojný finále Davisova poháru, ale  
přiznejme, rytec, který píše na trofej vítězná 
jména, se na to neptá…

„Říká se, že poprvé je to vždy jen jednou, 
ale tenhle pocit nikdy nezevšední. Všich-
ni jsme plni emocí, těžko se hledají slova.  
Myslím, že to doceníme až během pár 
dnů,“ říkal na ploše Štěpánek. „Tenhle 
prodloužený víkend jsem odehrál asi  
v životní formě. Říká se, že je těžší obhajovat, 
myslím si, že jsme využili všech zkušenosti  
a zaslouženě získali Salátovou mísu podru-
hé za sebou. Jsme jedním z pěti týmů, které 
dokázaly tuhle cennou trofej obhájit. To je 
fantastické. Dopsali jsme ten neuvěřitelný 
příběh,“ radoval se Štěpánek. „Radek před-
vedl skvělý výkon. Byl to vynikající víkend. 
Asi nikomu se nezdálo, že bychom to doká-
zali obhájit. Je to neuvěřitelný pocit,“ přidal 
Berdych. Otevřelo se nám tenisové nebe. 

Česká cesta k obhajobě

Švýcarsko – ČR 2:3, Světová skupina, 1. kolo, Ženeva, 1. – 3. 2. 2013. Wawrinka – Rosol 6:4, 6:3, 
6:4, Laaksonen – Berdych 3:6, 2:6, 7:6(5), 1:6, Wawrinka, Ciiudinelli - Berdych, Rosol 4:6, 7:5, 4:6, 
7:6(3), 22:24, Wawrinka - Berdych 3:6, 4:6, 6:3, 6:7(5), Laaksonen – Veselý 0:6, 6:3, 6:1.

Kazachstán – ČR 1:3, Světová skupina, čtvrtfinále, Astana, 5. – 7. 4. 2013. Kukuškin – Hájek 3:6, 
2:6, 4:6, Golubjov – Rosol 6:4, 4:6, 2:6, 6:7(8), Ščukin, Golubjov – Štěpánek, Hájek 7:6(2), 6:4, 
6:3, Koroljov – Rosol 6:7 (5), 7:6(2), 6:7(5), 2:6.

ČR – Argentina 3:2, Světová skupina, semifinále, Praha, 13. – 15. 9. 2013. Štěpánek –  Mónaco 
7:6(3), 6:3, 6:2, Berdych – Mayer 6:4, 4:6, 6:3, 6:4, Berdych, Štěpánek – Berlocq, Zeballos 6:3, 
6:4, 6:2, Rosol – Zeballos 6:4, 6:7(6), 4:6, Veselý – Mayer 4:6, 4:6.

Srbsko – ČR 2:3, Světová skupina, finále Davisova poháru, Bělehrad, 15. – 17. 11. 2013. Djokovič – 
Štěpánek 7:5, 6:1, 6:4, Lajovič – Berdych 3:6, 4:6, 3:6, Zimonjič, Bozoljac – Berdych, Štěpánek 2:6, 
4:6, 6:7(4), Djokovič – Berdych 6:4, 7:6(5), 6:2,  Lajovič – Štěpánek 3:6, 1:6, 1:6.



|14|

DC tým a třetí Berdych

SPORTOVEC ROKU 2013
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Daviscupový tým opět kraloval anketě 
Sportovec roku, obhájil Salátovou mísu a 
také týmové prvenství v anketě. V kategorii 
jednotlivců skončil Tomáš Berdych na tře-
tím místě, sklonit se musel jen před oště-
pařem Vítězslavem Veselým a sprinterkou 
Zuzanou Hejnovou, která anketu vyhrála. V 
první třicítce se z tenistů umístili ještě jede-
náctý Radek Štěpánek, sedmnáctá Petra 
Kvitová a Jiří Veselý, který obsadil 29. místo. 
„Vyhrát týmovou anketu je velký úspěch, 
navíc v konkurenci celého českého sportu.  
Je to dlouhodobé ocenění vynikajících 
úspěchů našeho tenisu, poprvé jsme byli 
na pódiu v roce 2009 za finále proti Špa-
nělsku v Barceloně, v roce 2011 byl nej-
lepší tým Fed Cupu a nyní dvakrát vítězové  
Davisova poháru! Dá se říct, že v posled-
ních letech kraluje tenis týmové anketě 
Sportovce roku,“ konstatoval nehrající kapi-
tán daviscupového týmu Jaroslav Navrátil.

Sportovec roku existuje od roku 1959,  
je nejstarší anketou u nás a pravidelně  
se volí ve dvou kolech. „V prvním všich-
ni členové klubu, kterých je kolem tří set, 
hlasují o všech sportovcích, kteří v anket-
ním roce dosáhli nějakých výsledků a za-
psali se do povědomí veřejnosti. Taktéž 
volí sportovní kolektivy, které se prosadily.  
Z tohoto hlasování vzniká nejlepší desítka  
a trojka mezi kolektivy. Ve druhém kole 
hlasování se pak rozhoduje o králi české-
ho sportu,“ říká předseda Klubu sportov-
ních novinářů Zdeněk Pavlis. Podle něj se 
musí brát tipování Sportovce roku jako hra.  
„Říkám to tak každému. Těžko přece po-
rovnávat hokejistu, fotbalistu, individuální-
ho sportovce. Přesto z ankety objektivně 
vyjde ten nejlepší. Já osobně volím podle 
výsledků, osobnosti sportovce i podle 
toho, jak moc je ten sport rozšířený. Ostatní 
kolegové volí většinou podle toho, o jakém 

sportu píší a jak moc v něm jsou etablova-
ní. Náklonnost ke svému sportu se něja-
kým způsobem projevuje,“ dodal Pavlis.

V kategorii jednotlivců bodovalo 74 spor-
tovců, mezi kolektivy se objevilo 21 různých 
týmů. Do finálové desítky se probojovali 
dva bývalí vítězové Sáblíková (2007, 2009, 
2010) a Jágr (2005), pět mistrů světa Hej-
nová, Hradilek, Sáblíková, Synek, Veselý, 
člen vítězného týmu Davisova poháru Ber-
dych, vítěz Evropské ligy Čech, finalista 
Stanleyova poháru Jágr, pátý muž Tour de 
France Kreuziger a objev biatlonové sezo-
ny Soukalová. O nominacích pro závěrečný  
večer bylo rozhodnuto celkem jedno-
značně. Jedenáctému Radku Štěpánkovi  
chybělo k pozvánce na slavnostní galave-
čer 104 bodů. V kolektivech ztrácel čtvrtý 
čtyřkajak na postup do elitní trojky 87 bodů. 
Pro srovnání před rokem byly ztráty 22 
bodů v jednotlivcích a 19 mezi týmy. Stejně 
jako před rokem dostali opět pozvánku na 
vyhlášení Tomáš Berdych, Petr Čech, Vavři-
nec Hradilek, Jaromír Jágr a Ondřej Synek. 
Hokejista Jágr byl mezi nejlepšími sportovci 
už posedmnácté. 

Anketa Sportovec roku 2013, jednotlivci: 1. Hejnová (atletika) 
1898, 2. Veselý (atletika) 1305, 3. Berdych (tenis) 1165, 4. Synek  
(veslování) 1140, 5. Soukalová  
(biatlon) 1083, 6. Kreuziger (cyklistika) 1082,  
7. Hradilek (vodní slalom) 912, 8. Jágr (hokej) 839, 9. Sáblíková 
(rychlobruslení) 828, 10. Čech (fotbal) 748. Další pořadí: 11.  
Štěpánek 320, 17. Kvitová 138, 29. Jiří Veselý.

Týmy: 1. Tým Davisova poháru ČR 546, 2. fotbalisté Viktorie Pl-
zeň 292, 3. smíšená štafeta biatlonistů  289. 

Junioři: 1. Ledecká 84, 2. Samková (obě snowboarding) 66,  
3. A. Drahotová (atletika) 54.

Sportovní legenda 2013, Cena Emila Zátopka: Jarmila  
Kratochvílová (atletika).

Jak se prosadil tenis v anketě Sportovec roku?

V roce 1953 vyhrál Jan Kodeš, v roce 1983 se staly tenistky týmem roku, získaly tehdy Fed Cup (Suková, 
Mandlíková, Budařová, Skuherská). V roce 2009 byli týmem roku finalisté Davisova poháru. V roce 2011 
podruhé v historii ankety vyhrála tenistka a tenisový tým, v němž nejlepší Sportovec ČR startoval – Petra 
Kvitová a fedcupová reprezentace. Poprvé to bylo v roce 1984, kdy zvítězila běžkyně na lyžích Květa 
Jeriová a lyžařská štafeta žen. V roce 2012 byl nejlepším týmem vyhlášen vítěz Davisova poháru tým  
ČR (Berdych, Štěpánek Rosol, I. Minář, kapitán Navrátil).

Sportovec roku 2013 podle výdělků

První je jasně Petr Čech, Vavřinec Hradilek má na svém kontě za sezónu 2013 nulu. Královna českého 
sportu Zuzana Hejnová skončila v tomto žebříčku pátá. Pořadí podle výdělků za uplynulý rok: 1. Petr 
Čech (fotbal), 150 milionů Kč, 2. Jaromír Jágr (hokej), 127, 3. Tomáš Berdych (tenis) 64, 4. Roman 
Kreuziger (cyklistika), 21, 5. Zuzana Hejnová (atletika), 5,4, 6. Vítězslav Veselý (atletika), 7. Gabriela Sou-
kalová (biatlon), 2,6, 8. Martina Sáblíková (rychlobruslení) 1,4, 9. Ondřej Synek (veslování), 720 tisíc Kč, 
10. Vavřinec Hradilek (vodní slalom), 0 Kč.
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Berdych krok před semifinále

TURNAJ MISTRŮ 2013
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Turnaj mistrů, Londýn, tvrdý povrch, dotace 6 milionů dolarů, 4. – 
11. 11. 2013.

Skupina A: Wawrinka (7, Švýc.) – Berdych (5) 6:3, 6:7(0), 6:3,  
Nadal (1, Šp.) – Ferrer (3, Šp.) 6:3, 6:2, Berdych – Ferrer 6:4, 6:4, 
Nadal – Wawrinka 7:6(5), 7:6(6), Wawrinka – Ferrer 6:7(3), 6:4, 
6:1, Nadal – Berdych 6:4, 1:6, 6:3. 

Pořadí ve skupině A: 1. Nadal, 2. Wawrinka, 3. Berdych, 4. Ferrer. 

Skupina B: Del Potro (4, Arg.) - Gasquet (8-Fr.) 6:7(4), 6:3, 7:5, 
Djokovič (2, Srb.) – Federer (6, Švýc.) 6:4, 6:7(2), 6:2, Djokovič – 
Del Potro 6:3, 3:6, 6:3, Federer – Gasquet 6:4, 6:3, Federer – Del 
Potro 4:6, 7:6 (7:2), 7:5, Djokovič – Gasquet 7:6 (7:5), 4:6, 6:3. 

Pořadí ve skupině B: 1. Djokovič, 2. Federer, 3. Del Potro, 4. Gas-
quet.

Semifinále: Nadal – Federer 7:5, 6:3, Djokovič – Wawrinka 6:3, 
6:3.  
Finále:  Djokovič – Nadal 6:3, 6:4.

„Asi to bylo dnes 
nejblíže k postupu,  
nepovedlo se, budu to 
zkoušet příští rok," říkal 
Berdych po posledním 
zápase v Londýně.“

Tomáš Berdych se poprvé kvalifikoval  
na Turnaj mistrů v roce 2010 a letos hrál 
čtvrtý turnaj Masters v řadě! V roce 2011 
zatím dosáhl Berdych největšího úspěchu, 
postoupil do semifinále, ve kterém prohrál 
s Francouzem Tsongou.  „Už při přícho-
du na kurt máte úžasný pocit. Tohle je asi 
nejhezčí místo, kde se dá hrát tenis,“ řekl  
Tomáš Berdych krátce před zahájením  
Turnaje mistrů. „Hodně to samozřejmě kon-
kuruje a blíží se centrkurtu ve Wimbledo-
nu, ale vše dělá publikum, které je nejlepší  
na světě. Nejvíc tenisu rozumí, dokážou  
si vše užít, fandit a jsou i ukáznění.  
Po tenisové stránce je tohle to nejlepší.  
Je to však nejtěžší možný konec sezony, který  
už absolvuji poněkolikáté, ale jsou to pří-
jemné starosti,“ konstatoval Berdych  
na tiskové konferenci v Londýně. Na Turnaji  
mistrů hraje nejlepších osm tenistů sezony.  
Každý má vlastní šatnu, ručníky se jménem,  
z haly do hotelu je vozí lodí, je o ně maximál-
ně postaráno. Tomáš Berdych tohle zažíval už  
počtvrté za sebou.

Jaký měl Berdych los? Dostal se do skupi-
ny A – osmý Wawrinka, třetí Ferrer a světová 
jednička Nadal, ten byl jasným favoritem 
skupiny. Berdych ho naposledy porazil  
v roce 2006, od té doby s ním prohrál pat-
náctkrát v řadě. Před Masters, v sezóně 
2013 na něj nestačil čtyřikrát, neuhrál ani 
set a naposledy mu vzdal zápas v Pekingu. 
S Ferrerem prohrál Berdych ve čtvrtfinále 
v Paříži, celkově s ním měl negativní bilan-
ci 3:6. I Wawrinka je pro svěřence kouče  
Tomáš Krupy neoblíbeným soupeřem,  
prohrál s ním sedm z 12 zápasů, naposledy  
v září na US Open. Ve skupině B se před-
stavili obhájce titulu Srb Novak Djokovič,  
Argentinec Juan Martín del Potro,  
Švýcar Roger Federer a Francouz Richard  
Gasquet.

Otvírací zápas s Wawrinkou Berdychovi 
nevyšel – prohrál se Švýcarem osmé vzá-
jemné utkání z třinácti a v sezóně 2013  
už třetí ze čtyř. Naposledy ho porazil  
začátkem února v 1. kole Davisova pohá-
ru. „Bylo to o nevyužitých šancích. Ne,  
že by jich bylo hodně, ale když má člověk 
pět brejkbolů a neudělá žádný, on má čtyři  
a promění dva, tak se to pak těžko dohání. 
To rozhodlo,“ řekl Berdych. „Neskládám však 
zbraně, šance tu pořád je. Zbývající soupeři 
jsou na papíře ještě těžší, ale připravím se na 
ně. Už jsem tady byl v situacích, kdy to se mnou 
nevypadalo dobře, a předloni jsem šel do  
semifinále.“ Jak se později ukázalo, otvírací  
zápas byl pro Berdycha klíčem k postupu a poté, 
co prohrál, bylo jasné, že mu cestu do semifinále  

otevřou jen úspěchy proti Ferrerovi a v posled-
ním zápase proti světové jedničce Nadalovi.

Duel se Španělem Ferrerem Berdycho-
vi spravil náladu. „Nebylo to jednoduché,  
protože David je skvělý hráč. Cítil jsem  
se moc dobře a zase jsem tady vyhrál 
svůj druhý zápas. Hrál jsem dobře a těším  
se na ten další,“ řekl Berdych po zápase. 
„Bylo skvělé, před zápasem stanovená taktika  
fungovala skoro na sto procent.

A šance proti Nadalovi, který v sezóně 
2013 vyhrál deset turnajů a potřetí v kariéře 
ukončil rok na prvním místě ATP? „Nemů-
žu mít těžšího soupeře. Rafa je bojovník  
a nečekám od něj žádný dárek. Každý zápas  
s ním je jako finále,“ řekl. Nakonec Berdych  
na Nadala nestačil, po vyrovnaném souboji 
podlehl po setech 4:6, 6:1 a 3:6. Když v odpo-
ledním duelu Wawrinka přehrál Ferrera, bylo jas-
né, že jen vítězství posune Berdycha do dalších 
bojů. „Nechci říct, že jsem hrál na úplné hrani-
ci, ale fakt už nebylo moc, kam to posunout, 
zlepšit. Gemy jsem si vyhrával poměrně snad-
no, a když pak přišel trochu vyrovnanější stav, 
tak to zvládnul líp. Ano, to je rozdíl mezi mnou 
a prvním hráčem světa,“ říkal smutný Ber-
dych, který měl před sebou ještě finále Davis 
Cupu.  „Pozitivní je, že všechny tři zápasy byly  
vyrovnané. Určitě bych našel spoustu věcí, kte-
ré se dají vylepšit, ale cítil jsem se tu čím dál líp. 
Drželo mi podání. Teď je nejdůležitější chytit 
chuť na závěr roku.“

Berdych měl za sebou čtvrtý Turnaj mistrů 
v řadě, potřetí skončil s bilancí jedné výhry 
a dvou porážek ve skupině. Rozhodující  
zápas prohrál s Nadalem. „Asi to dnes bylo 
nejblíže k postupu, nepovedlo se, budu  
to zkoušet příští rok,“ říkal Berdych po posled-
ním zápase v Londýně.
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Prostějov přivítal  
své tenisové hrdiny

ZAPLNĚNÁ AGROFERT 
ARÉNA
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Kompletní daviscupový tým oslavil obhajobu Davis Cupu s fanoušky v Pro-
stějově v AGROFERT Aréně Národního tenisového centra Morava. Miroslav  
Černošek, šéf České sportovní, která stojí za marketinkovými právy české  
týmové reprezentace, začal připravovat v Bělehradě tuhle velkou oslavu  
už v sobotu po vítězné čtyřhře. „Vedli jsme 2:1 a věřil jsem, že Salátovou mísu 
obhájíme. Vláďa Šafařík splnil při finále svou misi velmi dobře, ale všichni jsme 
v duchu mysleli na Jardu Navrátila, i pro něj jsem chtěl tuhle slavnost připravit.  
A hlavně, bylo to poděkování všem, kteří dlouhodobě stojí za našimi projekty 
– městu Prostějov, Olomouckému kraji a byl jsem rád, že byl s námi také Tomáš 
Chrenek, velký tenisový srdcař, který českým týmům hodně pomáhá,“ říkal Miro-
slav Černošek. Pro český tým a jeho doprovod přiletěl do Bělehradu speciál, 
v Brně všechny vyzvedla oficiální auta obhájců trofeje od společnosti CarTec 
Group a už se jelo do Prostějova.  

Vše začalo den po skončení finále v nabité 
AGROFERT Aréně krátce po poledni, dvou-
tisícovka příznivců, včetně početné fanouš-
kovské výpravy, která podporovala české 
tenisty i v Bělehradě, postupně přivítala 
úspěšné členy české výpravy. Jako prvního 
zastupujícího kapitána Vladimíra Šafaříka, 
dále Jana Hájka, Lukáše Rosola, Radka 
Štěpánka a Tomáše Berdycha. Moderá-
tor Libor Bouček pak pozval na centrální  
dvorec šéfa společnosti Třinecké železárny 
Tomáše Chreneka, olomouckého hejtma-
na Jiřího Rozbořila, primátora statutárního 
města Prostějov Miroslava Pišťáka a v zá-
věru jednatele společnosti TK PLUS a šéfa 
prostějovského tenisu Miroslava Černoška.

Kdyby někdo Štěpánkovi řekl před rokem, 
že trofej obhájí? „Je to neuvěřitelné, těžko 
bych si to představil, když si navíc uvědo-
mím, jak těžké bylo Salátovou mísu získat 
poprvé. Na začátku roku jsem podstoupil 
složitou operaci, je to prostě něco fantas-
tického, řekl bych jen – žijeme sen.“ 

AGROFERT Aréna byla plná do poslední-
ho místa. Co tomu říkal Tomáš Berdych? 
„Chtěl bych vám všem poděkovat a nejen 
těm, kteří byli v Bělehradě, ale i všem, kteří 
nám drželi palce u televizních obrazovek. 
A nejen při finále, ale i při dalších davis-
cupových zápasech, ano, vždy jste byli 
nedílnou součástí našeho týmu a věrnost, 
kterou nám projevujete, z vás dělá nejlep-

ší fanoušky na světě.“ Tomáš hrál finále  
Wimbledonu v roce 2010, nyní byl oporou 
dvojnásobného vítěze Davisova poháru. 
V čem je podle něj rozdíl mezi těmito dvěma 
úspěchy? „V tenise je více vrcholů, jeden 
z nich je úspěch na grandslamových turna-
jích, být první na světě, nebo také můžete 
vyhrát Davisův pohár. Jsem strašně rád,  
že se nám to už podruhé podařilo. Hlavní 
rozdíl je i v tom, že tenhle úspěch prožívá-
me všichni společně a nejen s týmem, ale  
i se všemi, kteří nám fandí.“  

Na slavnosti samozřejmě přišla řeč i na 
prostějovský klub. Čím je pro Tomáše 
Berdycha tak výjimečný? „Každý, kdo má 
šanci přijít do tohoto klubu a vidí všech-
ny ty vynikající podmínky, které jsou pro 
nás připravené, tak je mu jasné, že je  
to nejlepší klub v České republice.  Když 
máte možnost se sem mezi jednotlivý-
mi turnaji vracet, tak je to prostě skvělé.  
Můžeme se tady dokonale připravit a pak 
předvádět ty nejlepší výkony. Jsem rád,  
že patřím k tomuto klubu a mohu tady  
trénovat.“

Tomáš Chrenek, předseda představen-
stva Třineckých železáren a Moravia Steel,  
je největším mecenášem daviscupového 
a fedcupového týmu, stejně jako prostě-
jovského klubu. Je silně podepsán pod  
loňskými a letošními českými týmovými 
úspěchy. „Všichni jsme měli jedno velké 

„Chtěl bych za Olomoucký kraj hráčům moc poděkovat, že podruhé 
přivezli Salátovou mísu, a navíc všem, kteří jim v tom pomáhali – re-
alizačnímu týmu, společnosti Česká sportovní, prostě všem, kteří  
se o tento úspěch zasloužili. Hluboká poklona, hluboká úcta, mockrát 
vám za to děkujeme.“

Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
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přání a jednu velkou touhu – chtěli jsme  
vítězství. A kluci, moc velké díky za ohrom-
né srdce, které jste do toho dali.“

Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, 
který má nejlepší tenisty na celém světě. 
„Je to nádherný pocit a pořád říkám, že 
Prostějov je středobodem světového teni-
su, a kluci to v uplynulém víkendu potvrdili. 
Měl jsem tu čest, sedět v první řadě hned 
u kurtu a byl to fantastický zážitek. Chtěl 
bych poděkovat nejen hráčům, ale i prostě-
jovským fanouškům, kteří mockrát nabitou 
bělehradskou halu překřičeli. Vytvořili tam 
ohromnou vítěznou atmosféru. Chtěl bych 
za Olomoucký kraj hráčům moc poděkovat 

za to, že podruhé přivezli Salátovou mísu,  
a všem, kteří jim v tom pomáhali – reali-
začnímu týmu, společnosti Česká spor-
tovní, prostě všem, kteří se o tento úspěch  
zasloužili. Hluboká poklona, hluboká úcta, 
mockrát vám za to děkujeme.“

Co říkal Miroslav Pišťák, primátor statutární-
ho města Prostějov? „Mám rád bojovníky,  
a když se vás dívám a když jsem vás sledo-
val, tak všichni bojovníky jste. Řeknu za nás 
všechny jen tři důrazná slova – děkujeme, 
děkujeme a ještě jednou děkujeme.“ A pak 
se otočil na Miroslava Černoška a přidal: 
„Mirku, tohle poděkování patří i tobě.“ 

Hlavním organizátorem prostějovské davis-
cupové galaslavnosti byl Miroslav Černo-
šek: „Za sebe bych rád řekl, že jsem veli-
ce šťastný, dojatý a také pyšný. Rád bych 
připomenul taková má zvláštní výročí – To-
máš má letos osmadvacet, děláme spolu 
od jedenácti let, tedy sedmnáct let. Radek 
přišel do Prostějova v osmnácti, nechci  
říkat, kolik mu je, ale děláme spolu také  
sedmnáct let a s Honzou je to naprosto 
stejné, také sedmnáct let. Jen s Lukášem 
není naše spolupráce tak dlouhá. Jsou 
to mojí kluci a jsem nesmírně šťastný, že  
se dostali tak daleko. Děkuji vám všem, 
jsem na vás pyšný. Díky za všechno,  
co jste udělali pro naše krásné město Pros-
tějov, Olomoucký kraj a Českou republiku.“

Zlatý daviscupový tým má kořeny na Hané, 
prakticky všichni prošli prostějovským teni-
sovým centrem. Začal tu Tomáš Berdych, 
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na Hané prožil tenisová léta také Radek  
Štěpánek, který do Prostějova přišel po 
působení v Přerově. Tam byl dvanáct 
let členem klubu Lukáš Rosol, barvy TK  
AGROFEERT Prostějov už deset let hájí 
Olomoučák Jan Hájek. Rodák z Přerova, 
nehrající kapitán Jaroslav Navrátil je šéf-
trenérem prostějovského klubu, osm let 
koučoval Tomáše Berdycha. 

Právě Jaroslav Navrátil pak vkročil do plné 
AGROFERT Arény, aby převzal Salátovou 
mísu od zastupujícího kapitána Vladimíra 
Šafaříka. „Nebylo to jednoduché, po sed-
mi letech jsem byl poprvé jen u televize. 
Jsem šťastný, že to kluci dokázali, obhájili 
titul, jsou prostě nejlepší na světě. Jsem 
také rád, že mě Vláďa Šafařík velice dob-
ře zastoupil.“ Jaký je daviscupový tým? 
„Jsou to železní chlapi! Ta sezóna nebyla 
jednoduchá, ze začátku jsme nebyli kom-
pletní, neměli jsme to lehké. Jednou nebyl 
Radek, jednou Tomáš, ale nakonec další 
kluci dokázali zvítězit jak ve Švýcarsku, tak  

i v Kazachstánu. Bez nich bychom nepo-
stoupili do semifinále a všem za to moc 
děkuji,“ říkal na závěr Jaroslav Navrátil. 
„Jsem z toho velice dojatý a překvapený. 
Plný prostějovský centr je pro nás všechny 
obrovským oceněním. Loni bylo vítězství 
před domácím publikem pro nás nesku-
tečným zážitkem a s týmem jsme si řekli,  
že bychom se o to pokusili ještě jed-
nou. Podařilo se nám ale to, co jen těžko  
někdo čekal,“ konstatoval Tomáš Berdych.  
A Radek Štěpánek?. „Myslím si, že jsme si 
to užili všichni naplno. Pro nás je to takové 
malé Nagano. Když jsme vyhráli v Praze, tak 
jsme mohli hned slavit s našimi fanoušky  
a tady na centrkurtu jsme se mohli pozdra-
vit s těmi, kteří nám dlouhé sezóny fandí.“

Přivítání zlatého českého týmu v naší  
AGROFERT Aréně bylo nádhernou teč-
kou za letošním vynikajícím daviscupovým  
rokem. 

„Všichni jsme měli jedno velké přání a jednu velkou touhu – chtěli jsme 
vítězství. A kluci, moc velké díky za ohromné srdce, které jste do toho 
dali.“

Tomáš Chrenek, předseda dozorčí rady Třinecké železárny, a.s.
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Šestý titul

TENISOVÁ EXTRALIGA
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Proti původní soupisce chyběly Petra  
Kvitová a Lucie Šafářová. Obě se při-
pravovaly na novou sezonu v zámoří  
a Černošek je nechtěl nutit k návratu do 
České republiky opravdu jen kvůli extrali-
ze. „Třeba u Petry jsem cítil, že kdybych na 
ni tlačil, přijede. Ale my potřebujeme, aby  
se vrátila na pozice, na kterých již před  
časem byla. Nutit ji, aby přerušila přípravu, 
mi přišlo absurdní.“ Co to signalizovalo?  
Že éra hvězdných prostějovských  
sestav skončila? Propadne se česká ex-
traliga do průměru? „Hodně bude záležet,  
v jakém modelu se bude hrát týmová soutěž  
v příštích letech. Přednost zřejmě dosta-
nou naši mladí hráči. To však neznamená, 
že bychom nemohli získat další medaile. 
Uvidíme, co bude za rok,“ tvrdil Černošek. 
Bylo jasné, že Černoškova slova vystraši-
la ty, kteří extralize fandí. Dobře vědí, že to 
byl Prostějov, který v devadesátých letech  
ve spojení s tehdejším přerovským klubem 
několikrát doslova zvedl tuto soutěž z pope-
la. A byl to vždycky TK AGROFERT, který 
určoval úroveň české extraligy, atraktivní 
soupiska jí navíc dávala vynikající sportovní 
obraz. Neklesne nyní zájem o tuto soutěž 

v jiných klubech? „Tam, kde se extralize  
věnovali, to budou dělat i nadále a také 
ucítí možnost, že by třeba jednou mohli 
extraligu vyhrát. Doteď si mysleli, že nemají 
šanci. Jedno ale vím jistě, extraliga bude 
pořád zajímavá,“ tvrdila Petra Černošková. 
„Budeme ji hrát s mladými, dostanou v ex-
tralize zajímavou šanci, stáhneme všechny 
naše mladé z hostování, mnozí pomáhali 
v jiných extraligových klubech. Naše hráč-
ská základna je natolik velká, že můžeme 
hrát v extralize i bez našich nejlepších 
důstojnou roli, odehrajeme to s vlastními 
hráči. Navíc jsou tu Jan Hájek a Jiří Vese-
lý, kteří by měli být oporami. Je šance dát 
příležitost Smitkové, Krejčíkové, Petra Cet-
kovská je pořad naší hráčkou a letos hrála 
výborně. Prostě se nebojím, že bychom 
měli mít problémy se sestavením kvalitního 
extraligového týmu. Na Spartě máme Ště-
pánka, Rosola, Zakopalovou, Strýcovou, 
sestry Plíškovy.“ 

Prostějovský obhájce titulu byl opět nej-
větším favoritem na zlaté medaile. Tomu 
odpovídala sestava, kterou především v 
mužské části posílilo několik zahraničních 

Prostějovský klub opět přepisuje historii, pokračuje ve velké sérii, týmový  
mládežnický tenis získal letos znovu všech pět zlatých přebornických medailí! 
Ve hře byl ještě poslední mistrovský titul – extraligový! „Chceme udělat posled-
ní šestý zlatý krok, vyhrát extraligu, získat titul nejlepšího českého týmu dospělých 
a po našich pěti mládežnických titulech samozřejmě vyhrát i extraligový. Zlato 
z týmové soutěže dospělých má přece jen ze všech titulů největší mediální ohlas, 
mnozí obchodní partneři ho více vnímají,“ říkala před extraligou ředitelka teni-
sových projektů TK PLUS Petra Černošková. „Bylo by dobré začít druhou desít-
ku mistrovských titulů a zařadit se tak mezi nejúspěšnější kluby československé  
a české týmové historie. Třebaže mnozí tenisoví příznivci žijí v představě,  
že extraligový titul je pro náš klub už skoro samozřejmostí, stálé vnímáme velkou 
konkurenci a přirozenou snahu sesadit náš klub z extraligového trůnu.“ 

Velký ohlas vyvolala Černoškova slova dva týdny před zahájením  
extraligy. Co řekl? „Ke konci roku jsme velice pečlivě zvažovali  
projekty roku 2014 a 2015. Letos naposledy dáme všechny síly  
a prostředky, abychom získali extraligový titul. V dalších letech  
budeme upřednostňovat mládežnické tituly. Nejlepší hráči a hráč-
ky se chtějí připravovat v teple a nechceme je tlačit do toho, že 
musejí ze zámoří přiletět na pár dní domů jen kvůli extralize. Buď  
senajde pro extraligu jiný termín, nebo budeme zvažovat, v jaké  
sestavě nastoupíme,“ prohlásil šéf prostějovského klubu Miroslav 
Černošek. „Úspěšným vystoupením v extralize chceme také podě-
kovat všem partnerům za podporu, především pak městu Prostějov  
a Olomouckému kraji. Snažíme se plnit závazek, aby se o nich mluvi-
lo jako o tenisově nejlepších v celé České republice.“ 
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hráčů. „V týmu budou hráči, kteří za nás již  
v minulosti nastoupili. Jde o tenisty, kteří 
mají k našemu klubu dobrý vztah a star-
tovali třeba i na turnaji UniCredit Czech 
Open,“ poznamenal Černošek. Na sou-
pisce TK AGROFERT byli Němec Phi-
lips Kohlschreiber (22. ATP), Ital Andreas 
Seppi (25.), Fin Jarkko Nieminen (39.) a 
další německý tenista Florian Mayer (40.), 
Jiří Veselý (85. ATP) a Jan Hájek (106.), 
Agniezska Radwaňská (Pol., 5. WTA),  

Karolína Plíšková (71.), Kristýna Plíšková 
(129.), Petra Cetkovská (138.), Tereza Smit-
ková (210.) a Barbora Krejčíková (342.), 
ale hlavně Tomáš Berdych (7. ATP), který 
Černoškovi slíbil, že ve finále nastoupí! 
V den finále však poslal Berdych v pět ráno 
SMS zprávu kapitánu Navrátilovi, že má 
vysokou horečku a že určitě hrát nebude.  
V té chvíli už nešlo o extraligu, ani o účast na 
vyhlášení ankety Zlatý kanár, ale především  
o Berdychovu kondici před prvními turnaji 
sezónu 2014…

Prostějovská soupiska byla tak silná,  
že Kvitová, Šafářová a nakonec ani nemoc-
ný Berdych nemuseli vstoupit na extraligo-
vou scénu. V prostějovské skupině domácí 
AGROFERT napřed přehrál pražskou Spar-
tu 6:1, pak ambiciózní LTK Liberec 6:0. Jak 
postupoval do finále Přerov? Porazil I. ČLTK 
5:4 a pak jasně TK NERIDÉ 5:1.

Přerovský tým šel do finále oslabený  
o zraněnou mužskou dvojku Igora Sijslinga 
a bez zraněných Yvonne Meusburgerové 
a Adama Pavláska. Takhle to bylo řečeno 
oficiálně, v zákulisí se šeptalo, že Huťka  
už spořil a poslal oba cizince domů, 
Pavlásek logicky proti „vlastním – nechtěl  
nastoupit.“ 

Skupina  Prostějov

TK AGROFERT Prostějov – TK Sparta Praha 6:1, (Kohlschreiber 
– Dodig 6:0, 7:5, Nieminen – Konečný 6:4, 6:4, Radwaňská – 
Zakopalová 6:2, 6:1, Plíšková Kr. – Záhlavová-Strýcová 1:6, 2:6, 
Mayer – Minář 6:1, 7:5, Veselý – Michalička 6:4, 6:4, Plíšková 
Kr., Smitková – Zakopalová, Siniaková 5:7, 6:4, 1:0 (6)

TK AGROFERT Prostějov – LTK Liberec 6:0, Kohlschreiber – 
Becker 6:3, 6:4, Nieminen – Schmid 6:2, 6:2, Radwaňská – 
Karantchevá 6:4, 6:1, Cetkovská – Stuchlá 6:4, 6:2, Mayer – 
Kunčík 6:4, 6:1, Hájek – Majšajdr 6:3, 6:1).

Finále: TK AGROFERT Prostějov – TK Precheza Přerov 5:2, (Há-
jek – Siwy 6:3, 7:6 (3), Krist. Plíšková – Mendesová 6:7(3), 6:2, 
5:7, A. Radwaňská (Pol.) – Voráčová 6:0, 6:1, Mayer (Něm.) – 
Hrbatý (SR) 6:1, 6:3, Nieminen (Fin.) – Copil (Rum.) 6:4, 6:1, Ko-
hlschreiber (Něm.) – Istomin (Uzb.) 6:4, 3:6, 4:6, A. Radwaňská, 
Cetkovská – Voráčová, Mendesová 6:2, 6:1.
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Přerov popáté v posledních šesti letech 
prohrál v extraligovém finále! Po dvouhrách 
mělo být finále rozhodnuto,

ale Mendésová přehrála Kristýnu Plíškovou 
a Uzbek Istomin v přerovských službách 
měl více štěstí s Kohlschreiberem. Pátý bod 
získaly Agniezska Radwaňská s Petrou Cet-
kovou, přehrály přerovský pár Voráčová – 
Mendésová a Prostějov se mohl radovat ze 
šestého titulu v řadě. 

Jaroslav Navrátil se při tenisové lize opět 
vrátil do role kouče, tentokráte mu zdravot-
ní stav dovolil, aby byl znovu na palubovce. 
Kolikátý to byl jeho titul? „Jedenáctý, Mirek 
Černošek by řekl, že dvanáctý, protože on 
stále počítá i ten, jak nám ho pak v šestade-
vadesátém vzali.“ Jaké to pro něj bylo, stát 
znovu na dvorci?  „Zvláštní, hodně zvlášt-
ní. Vrátil jsem se zpátky do tenisové party 
a věřte, že jsem si toho sám v podvědomí 
mnohem víc vážil. Dříve mě ani v nejmen-
ším nenapadlo, že bych se měl na kluky 
dívat v televizi, chodit k doktorům a doufat, 
že se můj zdravotní stav zlepší. Co bylo  
dříve naprosto samozřejmé, bylo najednou 
opět nové.“

Jak by podle něj měla vypadat extraliga  
v příštím roce? „Rozhodně by mělo hrát 
méně cizinců, dva by stačili. Možná budou 

některé zápasy méně atraktivní, ale vydě-
lá na tom český tenis. Náš klub na tom byl 
vždycky dobře, díky kontaktům a možnos-
tem Mirka Černoška jsme pokaždé nastu-
povali v nejsilnější sestavě a každoročně 
jsme patřili k největším favoritům. Určitě 
by extralize prospělo, kdyby se uzavřela 
a extraligové týmy by se programově více 
staraly o svou kvalitu. Současné extralize 
rozhodně neprospívají velké výkonnostní 
rozdíly mezi jednotlivými týmy,“ dodával Ja-
roslav Navrátil.
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„Tam, kde se extralize věnovali, to budou dělat i nadále a také 
ucítí možnost, že by třeba jednou mohli extraligu vyhrát. Doteď  
si mysleli, že nemají šanci. Jedno ale vím jistě, extraliga bude  
pořád zajímavá.“ 

Petra Černošková, ředitelka tenisových projektů TK PLUS

Finále české extraligy 2007 – 2013

2007, TK AGROFERT Prostějov – TK Precolor Přerov 5:2, 
 Novák – Šnobel 3:6, 6:3, 6:0, Tabara – Pospíšil 6:4, 6:2, Šafářová – On-
drášková 3:6, 2:6, Berdych – Eschauer 6:4, 6:2, Nieminen – Rosol 0:6, 
7:5, 4:6, Bammerová – Voráčová 6:2, 6:4, Berdych, Nieminen – Pospí-
šil, Šnobel 6:1, 6:1, Novák, Tabara – Rosol, Eschauer 7:6 (6), 3:0, 40:40 
– nedohráno, Bammerová, Cetkovská – Hladíková, Voráčová 6:6,  
TB 3:3 – nedohráno.

2008, TK AGROFERT Prostějov – TK Precolor Přerov 6:0,  
Nieminen – Pospíšil 6:4, 6:3, Hájek – Panfil 7:6 (6), 6:3, Cibulková – 
Voráčová 7:5, 6:2, Bammerová – Ondrášková 6:1 a 1:0 a Ondrášková 
vzdala, Berdych – Rosol 7:6 (6), 6:4, Andrejev – Šnobel 6:2, 6:1.   

2009, se nehrálo, finále DC

2010, TK AGROFERT Prostějov – TJ Precolor Plus Přerov 5:1,  
Golubjov – Hrbatý 6:4, 6:3, Pospíšil – Školoudík 6:7 (4), 6:2, 6:2, Wozni-
acká – Voráčová 7:5, 6:3, Kvitová – Hladíková 6:0, 6:2, Berdych – Rosol 
6:3 6:4, Lacko – Šnobel 6:3, 5:5 scr. ve prospěch Šnobela.

2011, Finále: TK AGROFERT Prostějov – I. ČLTK Praha 5:2,  
Nieminen – Mertl 6:2, 7:6(5), Seppi – Hernych 6:0, 4:6, 4:6, Mayer –  
Petzschner 6:1, 7:6(3), Berdych – Melzer 7:6(5), 6:4, Kvitová – Hradec-
ká 7:6(6), 6:7(5), 5:7, Šafářová – Benešová 7:6(3), 6:3, Kvitová, Šafářo-
vá – Benešová, Hradecká 6:4, 5:7, 1:0(6), mužské čtyřhry se nehrály. 

2012, TK AGROFERT Prostějov – TK Precheza Přerov 5:0,  
(Berdych – Istomin 6:7(5), 7:6(3), 7:6(5), Seppi – Rosol 7:6(4), 4:6, 
7:6(2), Nieminen – Copil 4:6, 6:1, 6:4, Kvitová – Mendesová 7:6(3), 6:3, 
Radwaňská – Voráčová 7:6(3), 6:2). 

2013, TK AGROFERT Prostějov – TK Precheza Přerov 5:2,  
(Kohlschreiber – Istomin 6:4, 3:6, 4:6, Nieminen – Copil 6:4, 6:1, Rad-
waňská – Voráčová 6:0, 6:1, Plíšková – Mendesová 6:7(3), 6:2, 5:7, Ma-
yer – Hrbatý 6:1, 6:3, Hájek – Siwy 6:3, 7:6(3), Radwaňská, Cetkovská 
– Voráčková, Mendesová 6:2, 6:1).
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Hvězda zítřka

ZÁVAZEK DO BUDOUCNA
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Pátý listopad 2013 si bude Jiří Veselý  
Pamatovat hodně dlouho, z challengeru 
v Bratislavě si odskočil na Turnaj mistrů  
do Londýna, aby tam převzal novou cenu 
ATP Hvězda zítřka pro nejmladšího hráče 
v elitní stovce světového žebříčku. Nová 
kategorie s názvem Star of Tommorow  
nahradila dřívější cenu Nováček roku  
v anketě ATP. Jeho velká chvíle přišla  
krátce poté, co Nadal porazil svého krajana 
Ferrera. Stál na dvorci, který patřil osmičce 
nejlepších v Turnaji mistrů, stejně jako nej-
lepším deblistům roku. „Dostat toto oce-
nění, je pro mě obrovská čest. Před sezo-
nou bych určitě nikdy neřekl, že se ocitnu  
v první stovce. Moc si této ceny vážím  
a budu na sobě dál tvrdě pracovat, abych 
tady jednou stál s tenisovou raketou. Je to 
moje přání a sen.“ řekl Jiří Veselý v Londý-
ně. Vítěz tří challengerů začal tenisový rok 
na 264. místě, 8. července se poprvé dostal 
do světové stovky ATP. O dva dny později 
oslavil dvacáté narozeniny. Nejvýše v kari-
éře byl 12. srpna, kdy mu patřilo 78. místo. 

Se sezónou byl Jiří Veselý spokojený, spl-
nil cíl, který si dal na jejím začátku. Během 
dvanácti měsíců polepšil ve světovém žeb-
říčku o téměř dvě stě míst a zajistil si místo  
ve stovce ATP. Za důležitý považuje dubno-
vý triumf na challengeru v Mersinu. V úvodu 
sezóny vyhrál tři turnaje Futures a snažil se 
prosadit právě na challengerech. Začátkem 
března si proti Slovinci Blazovi Kavčičovi 
připsal první skalp hráče Top 100, v dubnu 
pak na antuce v tureckém Mersinu získal 
svůj premiérový challengerový titul. Pak 
vyhrál v Ostravě turnaj Prosperita Open,  
v Liberci Svijany Open a ve finále UniCredit 
Czech Open v Prostějově nestačil na 
Radka Štěpánka. Do finále challengerů  
postoupil celkem pětkrát a vybojoval v 
nich tři tituly. „Letošní rok mi ukázal spous-
tu věcí. Získal jsem nové zkušenosti,  
ze kterých budu moci příští sezonu čerpat.  
Je to velký rozdíl hrát s hráči na okruhu 
Futures, Challenger a ATP. Jeden rozdíl 
je herní, ale strašný rozdíl je v psychice.  
Ti hráči ve stovce vám nedarují nic zadar-
mo a v důležitých momentech umí zahrát 
neskutečné údery, jako by svou úroveň ješ-
tě o stupeň zvedli,“ říká Veselý o minulých 

měsících. „Velice si vážím toho, že jsem měl 
šanci hrát několik zápasů s hráči z Top 100 
a zjistit, jaký je ten rozdíl a na čem musím 
nejvíc zapracovat. S týmem uděláme maxi-
mum pro to, aby přístí rok byl ještě úspěš-
nější než ten letošní,“ věří Veselý, za kterým 
stojí Jaroslav Navrátil, jeho syn a kondiční 
kouč Jozef Ivanko.

Třicátého prosince si Jiří Veselý připsal pre-
miérovou výhru v hlavní soutěži turnaje ATP 
v kariéře, v Čennaí porazil domácího Džíva-
na Nedunčežijana 7:5, 6:2.

„Moc si ocenění vážím a budu na sobě dál tvrdě pracovat, abych tady 
jednou stál s tenisovou raketou. Je to moje přání a sen.“ 

Jiří Veselý, po převzetí ceny ATP Hvězda zítřka

Jak dopadly v Londýně další ceremoniály? Tři ceny ATP obdržel 
v Švýcar Roger Federer, už pojedenácté vyhrál hlasování fanouš-
ků o nejoblíbenějšího hráče, podeváté pak získal Cenu Stefana 
Edberga za sportovní chování, o níž rozhodují sami tenisté. Navíc 
dostal podruhé humanitární cenu Arthura Ashe. Dvaatřicetiletý 
Federer zatím během kariéry posbíral už rekordních 27 ocenění 
od ATP. Držitelem Ceny za návrat roku se stal podle očekávání 
Španěl Rafael Nadal, který se vrátil na vrchol po těžkém zranění 
kolena a opět vede světový žebříček. Nejlepšími deblisty se stali 
popáté za sebou americká dvojčata Bob a Mike Bryanovi. 
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Opět dokonalý

APLAUS 2013
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Činoherní klub Praha a inscenace Kuka-
ra, brněnské divadlo Husa na provázku  
a Tichý Tarzan, pražské Divadlo v Dlouhé  
a představení Souborné dílo Wiliama 
Shakespeara ve 120 minutách – tako-
vá byla dramaturgie šestého ročníku di-
vadelní přehlídky APLAUS, který nabídl  
v pozoruhodných rolích Juraje Kukuru,  
Veroniku Žilkovou, Jana Vondráčka, Miro-
slava Táborského či Ivanu Hloužkovou.

Už tradičně divadelní přehlídku otevíralo 
prostějovské studentské Divadlo Point 
s představením Testosteron, které je ověn-
čeno řadou cen z nejrůznějších festivalů, 
i tentokráte nebylo ani jedno místo volné. 
Sedm chlapů, sedm povah, sedm nátur, 
sedm rozdílných hladin testosteronu, tako-
vá je startovní čára tohoto sympatického 
studentského představení – a na svatební 
hostině, kde se všichni potkají, si to vyříká-
vají od plic. „Podporujeme projekty, které 
si to zaslouží,“ říká od začátku divadelní 
přehlídky šéf TK PLUS Miroslav Černošek 
a pravidelně 

část výtěžku ze vstupného věnuje TK PLUS 
už tradičně Divadlu Point. „Toto studentské 
divadlo poskytuje mladým lidem prostor  
k nekonvenčnímu sebevyjádření. Stej-
ně naladěným lidem umožňuje Point   
vzájemné setkávání, společnou tvorbu a to 
je v dnešní hektické době hodně cenné,“ 
přidává Černošek.

Od začátku srpna došlo ke změně  
na ředitelském postu Městského divadla 
v Prostějově, ve skladbě šestého ročníku 
APLAUSU byl samozřejmě ještě rukopis od-
cházející ředitelky Věry Spurné. Jak hodnotila  
tři vybraná představení? Jak se formu-
jí osobnosti, jejich tvůrčí odkazy a jejich 
hledání? „Velké umění bývá nekonformní  
a mnohotvaré, umanuté a znepokojivé, 
často až nebezpečné svým tvůrcům, 
jež stravuje a ničí. Skutečné umění není 

nikdy nudné či povrchní a jeho tvůrci 
jsou nositeli totožných vlastností. Jsou  
to posedlí hledači, zkoumající opodstatně-
nost naší existence, ženou se za krásou  
a dokonalostí,“ uvedla k výběru titulů býva-
lá ředitelka divadla Alena Spurná. A nová  
ředitelka Jana Maršálková, která je ve funkci  
od začátku srpna? „Letošní ročník jsem 
vlastně zdědila po své předchůdkyni Aleně 
Spurné, takže jsem spíše v roli pozorova-
telky. Těším se, že s příštím Aplausem už 
budu mít mnohem více práce.“ 

Kdy spatřila světlo světa divadelní přehlídka APLAUS? „Všechno začalo v roce 
2007 v průběhu oslav stého výročí secesního Národního domu, i na této akcí  
se podílela naše marketingová agentura TK PLUS. Od začátku tato přehlídka  
nechtěla konkurovat četným divadelním festivalům, které se v Česku konají, přáli 
jsme si, aby to byla taková příjemná a kvalitní ochutnávka divadelní tvorby z Prahy, 
Brna a Bratislavy,“ konstatoval před prvním ročníkem jednatel TK PLUS Miroslav 
Černošek. „Vše samozřejmě vycházelo z naší dobré spolupráce s Městským diva-
dlem v Prostějově.“ 

Největší aplaus na APLAUSU? WS ve 120 min

Součástí každoročního ukončení divadelní přehlídky Aplaus,  
u kterého ani letos nechyběli hejtman Olomouckého kraje Jiří 
Rozbořil a primátor města Prostějov Miroslav Pišťák, bylo vyhlá-
šení nejlepšího představení. Divadelní fanoušci, kteří hlasovali po 
skončení jednotlivých divadelních her, nejvíce ocenili Divadlo v 
Dlouhé s fascinujícím představením s názvem Souborné dílo Willi-
ama Shakespeara ve 120 minutách, a to celkovým počtem 358 
hlasů.
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Hra Martina Čičváka Kukura má podtitul 
Doktorantská práce o stavu kultury a hlav-
ní představitel Juraj Kukura za ní dostal 
nominaci na Cenu Thálie. Nabízí pohled  
za kulisy, je jakýmsi – divadlem na divadle. 
Druhým představením přehlídky APLAUS 
byla hra Simony Petrů, Petra Jana Kryš-
tofa Tichý Tarzan, s podtitulem Zcizené  
deníky fantoma erotické fotografie v podá-
ní divadla Husa na provázku. Je to příběh 
Miroslava Tichého, který začínal v rod-
ném Kyjově jako malíř, obracel se hlavně  
k avantgardě, impresionismu a kubismu. 
Byl solitérem, outsiderem, bláznem či gé-
niem? Malovat přestal v polovině pade-
sátých let a postupem času se stále více  
zabýval fotografováním, navíc fotoaparátem 
vlastní výroby. Jaké byly jeho fotografie? 
Mnohdy přesvětlené nebo podsvětlené 
a nedoostřené. Na výstavách však slavil 
úspěchy a na festivalu v Arles získal v roce 
2005 Tichý cenu za objev roku. Pro sou-
sedy to však byl alkoholik, který tajně fotil 
ženy… Erotika a ženské půvaby podkreslují  
jemnou atmosféru inscenace a pojednávají 
Tichého jako jemného skrytého obdivova-
tele těchto vnadů a nikoliv jako úchylného 
pornografa.  Za výborný výkon v roli Tiché-
ho získala lvana Hloužková Cenu Alfréda 
Radoka a navíc nominací na Cenu Thálie. 

To nejlepší ale mělo přijít nakonec, diva-
delní APLAUS vrcholil představením praž-
ského Divadla v Dlouhé Souborné dílo 
Williama Shakespeara ve 120 minutách, 

které napsali Jess Borgeson, Adam Long 
a Daniel Singer a v něm tři herci sehrají 
ve dvou hodinách dílo velikána světového 
dramatu. Vše začíná otázkou, zda Shake-
speare vůbec byl existoval a vysvětlení 
hledají tři herci, kteří sehrají všech 37 her  
a 154 sonetů velkého dramatika ve 120  
minutách… V Divadle v Dlouhé dostala 
tato hra podtitul Divadelní fastfood a jedna 
z hvězd představení Miroslav Táborský říká, 
– „je to, jako když si dáte bažanta na víně, 
kterého ovšem dostanete rozemletého 
v housce.‘‘ 

Co říkal v průběhu divadelní přehlídky Mi-
roslav Černošek? „Naše společnost TK 
PLUS má v letošním roce za sebou něko-
lik akcí, které proběhly ve výborné kvalitě  
i za vynikajícího obsazení. Dvaapadesátý 
ročník Zlaté Tretry byl vyhodnocen jako  
nejlepší mítink ve své kategorii na světě  
a stejně tak dvacátý ročník tenisového  
turnaje UniCredit Czech Open měl výteč-
nou úroveň a nese za sebou jen pozitivní 
ohlasy. Ale my máme rádi i „prkna, která 
znamenají svět“. A tento divadelní festival 
je takovou naší chloubou.“ I jemu samot-
nému se nejvíce líbil Shakespeare ve 120 
minutách. „Je to velice úsměvné předsta-
vení s mimořádnými hereckými výkony 
pánů Vondráčka a Táborského. Pobaví  
a lehce přiblíží onu titánskou velikost Willia-
ma Shakespeara!“

Divadelní přehlídka APLAUS si vybudova-
la pevné místo v prostějovském kulturním  
kalendáři. A jak to bude dál? „Nejdříve jsme 
uvažovali v horizontu tří let. Teď máme  
za sebou šestý ročník a dobrá spolupráce 
s s Městským divadlem nám dává záruky, 
že se určitě začne připravovat další roč-
ník. Prostějov si na tuto divadelní přehlídku  
zvykl, navíc APLAUS nabízí každoročně 
opravdu výborná představení,“ konstato-
val po skončení šestého APLAUSU jedna-
tel TK PLUS Petr Chytil. „Divadelní festival  
Aplaus je přesně tím projektem, který  
oslovuje občany našeho regionu, a to je na 
tom všem nejdůležitější.“



Prodejní místa, aktuální nabídku zapojených atraktivit nebo podrobně zpracované výlety s využitím karty naleznete na 
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2. den: Arcidiecézní muzeum – Arcibiskupský palác – Oběd (Restaurace Podkova) 

– Olomouc v kostce, radniční věž – minigolf – Zoo
3. 1/2 den: Veteran Arena – Oběd (Hotel Hanácký dvůr) – Golf Club Olomouc

KRÁSY STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ MORAVY   
1. den: Arcibiskupský zámek Kroměříž – Arcibiskupské zámecké sklepy Kroměříž 

– Oběd (Restaurace Vodní meloun, Kroměříž) – Květná zahrada Kroměříž  – Biskupská mincovna, Kroměříž 
– Muzeum Kroměřížska a Galerie v podloubí – Sportovní areál BAJDA, Kroměříž

2. den: Větrný mlýn Velké Těšany – Zámek Chropyně – Zámek Tovačov – Zámek Přerov

JESENÍKY A OKOLÍ, JAVORNÍK – pro celou rodinu
1. den: Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník – Muzeum Vincenze Priessnitze, Jeseník – Expozice „Čarodějnické procesy“, Jeseník
    – Ubytování: Penzion Slezský dům Jeseník   2. den:  Letní bobová dráha Kaste, Petříkov – Muzeum Johanna Schrotha, Lipová-

lázně – Jeskyně Na Pomezi, Lipová-lázně – Oběd: Penzion Slezský dům Jeseník – Zámek Jánský Vrch, Javorník
    Městské muzeum Javorník   3. 1/2 den: Jeskyně Na Špičáku, Písečná – Adrenalin Park Jeseníky, Česká Ves

Ušetříte: cca 845 Kč

Příklady jsou uvedeny pro 2 dospělé osoby a 1 dítě do 15 let (2+1) s využitím 48 hod. karty.

ZDARMA: minimálně 75 míst SLEVY: minimálně 105 míst

Bobová dráha, PetříkovZOO OlomoucAquapark OlomoucHrad Bouzov Arcidiecézní muzeum, Olomouc Hrad Šternberk Veteran Arena, Olomouc

Arcibiskupský palác, Olomouc Muzeum kočárů, Čechy p. K. Ski areál Kareš, Kouty n. D. Přečerpávací elek. Dlouhé Stráně
Expozice “Čarodějnické 

procesy”, Jeseník

- 20 % - 10 %

FREE- 20 % FREEFREEFREEFREEFREE

FREE FREE FREE FREE FREE
Kouty nad Desnou

Arcibiskupský zámek Kroměříž Zámek Náměšť na Hané

Návštěvnická karta – vstupy zdarma
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Znovu český Davis Cup tým

ZLATÝ KANÁR 2013
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Jak dopadly v anketě české kluby?  
TK AGROFERT Prostějov a TK Sparta Pra-
hy získaly tři individuální trofeje a podílely  
se na trofejích Deblový pár roku, Tým roku  
a Zlatý kanár,  I. ČLTK Praha má dvě indi-
viduální trofeje. Tomáš Berdych a Petra 
Kvitová neměli v kategoriích Nejlepší český 
hráč a Nejlepší česká hráčka pražádnou  
konkurenci, oba dostali plný počet 191 hlasů,  
na lístcích se žádné další jméno neobjevi-
lo! Za nemocného Berdycha přijal oceně-
ní jeho kouč Tomáš Krupa, byl v této roli  
dvakrát a stoprocentně patřil na jevišti  
k nejzábavnějším. Tomáš Berdych, opora 
daviscupového týmu, se v sezóně 2013 
probojoval na páté místo ATP, počtvrté 
startoval na Masters ATP, více než tři roky je  
členem Top Ten ATP. Petra Kvitová vyhrá-
la titul Nejlepší česká hráčka už počtvr-
té, v roce 2011 navíc získala hlavní trofej  
Zlatého kanára. Sezónu skončila jako šestá 
hráčka WTA, vyhrála dva turnaje – na jaře 
v Dubaji a na konci září v Tokiu. 

Kategorii Nejkvalitnější postup na žebřících 
ATP vyhrál přesvědčivě Jiří Veselý. 183. – 
85., tahle dvě čísla znamenají jeho zlepšení 
v žebříčku ATP a poprvé v historii ankety 
někdo obhájil právě tuto trofej. Pár Berdych-
-Štěpánek získal v hlasování o Deblový pár 
roku více než dvojnásobný počet hlasů než 
Hradecká s Hlaváčkovou. Ti, co si mysleli, 
že by tuhle kategorii měl vyhrát právě ten-
to ženský pár, argumentovali, že Berdych  
se Štěpánkem sehráli v sezóně 2013 jen 
dva významné debly, v Davisově poháru 
proti Argentině a ve finále v Bělehradě.  
Jejich příznivci naopak dokládali, že to byly 
pro český tenis veledůležité a rozhodují-
cí zápasy. V roce 2007 spolu vyhráli první  
daviscupový duel, porazili tehdy pár Fe-
derer, Allegro, ve třetím setu odvraceli  

mečbol… Tak začala jejich velká daviscupo-
vá série, za sedm sezón vyhráli v Davisově 
poháru patnáct zápasů a prohráli jen jed-
noho jediného debla, při finále v roce 2009 
nestačili na pár Lopez, Verdasco.

Týmem roku se stala daviscupová repre-
zentace ČR, 190 hlasů, jeden netipoval. 
Kdo to byl? Jaroslav Navrátil nechtěl džen-
tlmensky dát hlas sám sobě, i když dobře 
ví, že jeho tým byl v sezóně 2013 nejlepším 
na světě. Nebylo to jednoduché, v prvním 
kole proti Švýcarsku chyběl Štěpánek, 
dva body Berdycha a nekonečný sedmi-
hodinový debl s Rosolem. V Astaně proti  

Rekordman Zlatého kanára: Tomáš Berdych

Jiří Novák získal zatím nejvíce individuálních Zlatých kanárů,  
v letech 1999 – 2004 šest trofejí, Tomáš Berdych pět (2005 
– 2008 a v roce 2010). Jiří Novák kromě šesti Zlatých kanárů  
a stejného počtu ocenění jako Nejlepší muž, dostal dalších sedm 
trofejí, v roce 1993 jako Talent roku, 1996 za nejkvalitnější postup 
na žebříčku ATP a dvakrát – s Davidem Riklem a Radkem Štěpán-
kem byl oceněn v deblovém páru roku (2001 a 2002). Na kanáří 
jeviště šel ještě jako člen daviscupové reprezentace, když uspěla 
v kategorii Tým roku (2002, 2003 a 2006), má celkem 19 Kaná-
rů. Rekordmanem ankety je však Tomáš Berdych, celkem získal 
29 kanářích ocenění! Letos do své bilance získal další čtyři – člen 
týmu, který získal Zlatého kanára a Tým roku, Nejlepší český muž 
a člen oceněného deblového páru.

 

Vítězové ankety Zlatý kanár

*1993: Karel Nováček *1994: Jana Novotná *1995: Jana  
Novotná *1996: Jana Novotná *1997: Petr Korda *1998: Jana 
Novotná *1999: Jiří Novák *2000: Jiří Novák *2001: Jiří Novák 
*2002: Jiří Novák *2003: Jiří Novák *2004: Jiří Novák *2005: 
Tomáš Berdych *2006: Tomáš Berdych *2007: Tomáš Berdych 
*2008: Tomáš Berdych *2009: DC tým *2010: Tomáš Berdych 
*2011: Petra Kvitová *2012: DC tým *2013: DC tým.

Jedenadvacátý ročník ankety Zlatý kanár byl ve znamení vynikající obhajoby 
Davisova poháru, loni vyhrál hlavní trofej daviscupový tým ČR, a když v sezó-
ně 2013 Salátovou mísu slavně obhájil, nemohl si pro hlavní ocenění jít nikdo 
jiný než Jaroslav Navrátil a jeho tým! Navíc tři dny před slavnostním vyhlášením  
Zlatého kanára získala daviscupová reprezentace cenu pro Tým roku ČR  
v anketě Sportovec roku 2013 a Tomáš Berdych byl třetí! Na pódiu se mnozí 
laureáti neobjevili, Tomáši Berdychovi to nedovolila viróza, ale opět měl anketní 
tenisový svátek svou noblesu. Navíc na jevišti stál slavný Davisův pohár, nej-
dokonalejší důkaz velikosti českého tenisu. Miroslav Černošek byl v průběhu 
večera oceněn za podíl na vzniku ankety. Slavnostní vyhlášení se konalo už po-
čtrnácté v Přerově, premiérově v Městském domě. Anketu Zlatý kanár pořádá 
časopis TENIS ve spolupráci s Českým tenisovým svazem. 
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Kazachstánu absentoval Berdych, postou-
pili jsme zásluhou Rosola a Hájka, Berdych 
se Štěpánkem se dali dohromady až doma 
proti Argentině a ve finále proti Srbsku.  

Daviscupová sestava – dva hráči TK  
AGROFERT, dva ze Sparty, oba kluby šla-
pou podle Černoškovy tenisové filozofie. 
Právě Miroslava Černoška pozval moderá-
tor Petr Vichnar na jeviště Městského domu 
v Přerově a Petr Huťka spolu se Stanisla-
vem Burianem, ředitelem T/Production  
mu poděkovali za to, že před jednadvaceti 
lety byl spolu s dalšími u vzniku ankety Zlatý 
kanár. Prvních šest ročníků se konalo v Pro-
stějově, sedmý přivítal pražský hotel Hil-
ton, i ten byl pod prostějovskou taktovkou.  
O anketě se začalo diskutovat už rok před-
tím, byl u toho bývalý předseda Rady ČTS 
Ladislav Langr, časopis TENIS a pracov-
ník ČTS Josef Šlajs. „Udělali jsme dobře, 
že jsme do této akce vstoupili. Anketa má 
velkou budoucnost,“ říkal v roce 1993  
Miroslav Černošek, tehdy manažer pros-
tějovského tenisového klubu. Český tenis 
tuhle anketu moc potřeboval a její věhlas 
stoupal se zvyšující se prestiží prostějov-
ského klubu. Ten v době prvního ročníku  

ankety postoupil do první ligy, o rok pozdě-
ji do extraligy a v roce 1995 ji premiérově  
vyhrál. Co při té příležitosti letos v Městském 
domě nezaznělo? Všech jedenadvacet  
držitelů hlavní trofeje Zlatý kanár je z Prostě-
jova nebo v klubu v té době působili! 

V roce 2005 prezident ČTS Ivo Kaderka 
poprvé udělil své ceny, v roce 2013 je pře-
dal Jaroslavu Navrátilovi a Janě Pikorové. 
Navrátil je už dnes nejlepším kapitánem 
české daviscupové historie, dlouhá léta  
patřil k oporám Spartaku Přerovské strojír-
ny, tam začal svou trenérskou kariéru, nyní 
už dvacet let stojí za prostějovskými teniso-
vými úspěchy. „Jardo, kamaráde, táhneme 
to spolu šestnáct let, dělali jsme spolu,  
ještě než jsi byl nehrajícím kapitánem, 
odvedl jsi hodně práce jako hráč, trenér  
a kapitán. V roce 2006 jsem hledal toho 
nejlepšího nehrajícího kapitána pro  
Davisův pohár a od začátku jsem myslel 
na tebe. Někteří tenkrát se mnou nesou-
hlasili, některým to moc nevonělo, ale jsem 
strašně šťastný, že jsem to tehdy udělal, 
protože když se tady dívám na Davisův 
pohár, tak jsi to právě ty, kdo za pět let byl 
se svým týmem třikrát ve finále a dvakrát 
jsi slavnou Salátovou mísu vyhrál. I když jsi  
nemohl ze zdravotních důvodů do Bělehra-
du, věř, ta mísa je tvoje. Moc ti děkuji a věřím,  
že budeme spolu stále stejně úspěšně 
spolupracovat,“ říkal Ivo Kaderka Jaroslavu 
Navrátilovi.

A pak už měl večer velkou tečku, hlavní 
trofej Zlatého kanára předal Ivo Kaderka  
Jaroslavu Navrátilovi a daviscupovému 
týmu ČR. „Jsem pyšný na kluky, co doká-
zali, je to něco fantastického, co se české-
mu týmu podařilo, doslova nadpozemský 
úspěch. Nevím, jestli si všichni pořádně 
uvědomujeme, co vůbec naše malá země 
dokázala, a zdá se, že to pořádně docení 
až historie. Ale znovu bych rád zopakoval, 
nedívejme se na výsledkové statistiky, ono 
opravdu v dobrém týmu není moc důle-

Za jedenadvacet anketních let bylo předáno celkem 226 kanářích trofe-
jí. Od roku 1997 se vyhlašuje nejlepší tenista na vozíčku, tedy sedmnáct 
cen, vítězové jsou vždy určeni rozhodnutím Českého tenisového svazu  
vozíčkářů. Ve čtrnácti cenách pro Tým roku měl TK ARGOFERT pokaždé  
zastoupení, významnou měrou se podílel také na trofejích Deblový pár roku.  
Ze zbylých 195 trofejí jich získal prostějovský klub 104. Všichni majitelé 
hlavní ceny Zlatý kanár byli vždy v době vyhlášeni ankety spojeni s TK Pro-
stějov a později TK AGROFERT. 
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žité, kdo ty body dělá, ale že je – udělá.  
A kdyby například nebylo Honzy Hájka nebo  
Lukáše Rosola v Kazachstánu, tak by-
chom tady dnes nestáli. Děkuji všem 
členům týmu, opravdu všem, protože 
první bod, stejně jako ten poslední měly 
stejný význam. Tenisovému světu jsme 
znovu dokázali naši sílu. Mistrovství svě-
ta družstev a premiérově dva Cupy svě-
tového seniorského šampionátu Kitty 
Gotfree Cup, pro družstva žen nad  
65 let a Bitsy Grand Cup pro muže nad 75 
let. I s tímto projektem byla Mezinárodní  
tenisová federace navýsost spokojena,“ 
dodává Černošek.

Zlatý kanár byl poprvé vyhlášen v roce 1993, stal se jím Karel Nováček (TK Prostějov), tehdy se hlasy 
ještě sčítaly a na trůn ho vyneslo i jednoznačné vítězství v kategorii Playboy českého tenisu. Vedle hlavní 
trofeje se poprvé předávaly následující ceny – Nejlepší český hráč: Petr Korda (SK Slavia Praha), Nej-
lepší česká hráčka: Helena Suková, Postup na žebříčku ATP: Ctislav Doseděl (TK Přerov ESTA), Postup 
na žebříčku WTA: Radka Bobková (PSK Olymp Praha), Talent roku – chlapci: Jiří Novák (TK Prostějov),  
Talent roku – dívky: Eva Martincová (TK Přerov ESTA), Miss českého tenisu: Kateřina Kroupová (TK Pře-
rov ESTA), Playboy českého tenisu: Karel Nováček (TK Prostějov). Ceny Miss a Playboy byly vyhlašovány 
do roku 1996. V těchto rolích se v roce 1996 naposledy představili Sandra Kleinová a Martin Damm (oba 
I. ČLTK Praha).

V sezoně 1997 byl jen jednou oceněn Trenér roku, stal se jím Jaroslav Navrátil, trofej dostal napros-
to zaslouženě, ale ukázalo se, že i v českém tenise bylo tolik nepřející závisti, že v roce 1998 už tato  
kategorie nebyla vyhlášena. Od roku 1997 se také vyhlašuje kategorie Nejlepší tenista na vozíčku,  
kromě ročníku 2010, kdy vyhrál Michal Stefanu, ji pokaždé přebíral Miroslav Brychta (Centrum tenisu na 
vozíku, Brno). Byl oceněn v šestnácti ročnících, v letech 2003 a 2005 jako člen týmu.

Od roku 2000 se poprvé vyhlašoval Tým roku, premiérové ocenění získaly mistryně světa do 16 
let – Petra Cetkovská (TK AGROFERT Prostějov), Ema Janásková (TK Přerov ESTA), Eva Birnerová (TK 
Slavia PU Plzeň), kapitán David Kotyza. O rok později tým juniorek do 16 let trofej opět pod vedení kouče 
Kotyzy obhájil, znovu byla v sestavě Petra Cetkovská a s ní klubová spoluhráčka Lucie Šafářová, dále 
Barbora Strýcová (TK Slavia PU Plzeň).

V roce 2001 měly premiéru kategorie Deblista a Deblistka roku, stejně jako Deblový pár roku.  
Kdo si šel prvně pro deblové ceny? Deblistou roku se stal David Rikl (TK AGROFERT Prostějov), de-
blistkou roku Květoslava Hrdličková (TK NERIDÉ), a nejlepším deblovým párem roku se stali Jiří Novák a 
David Rikl (TK AGROFERT Prostějov).

Zlatý kanár 2013: Daviscupový tým ČR

Nejlepší český hráč: Tomáš Berdych (TK AGROFERT Prostějov), Nejlepší česká hráčka: Petra 
Kvitová (TK AGROFERT Prostějov), Postup na žebříčku ATP: Jiří Veselý (TK AGROFERT Prostějov), 
Postup na žebříčku WTA: Kateřina Siniaková (TK Sparta Praha), Talent roku – chlapci: David Rikl 
(TK Sparta Praha), Talent roku – dívky: Markéta Vondroušová (I. ČLTK Praha), Deblista roku: Radek 
Štěpánek (TK Sparta Praha), Deblistka roku: Lucie Hradecká (TK I. ČLTK Praha), Deblový pár roku: 
Tomáš Berdych, Radek Štěpánek (TK AGROFERT Prostějov, TK Sparta Praha), Tým roku: Daviscu-
pový tým ČR (Tomáš Berdych, Radek Štěpánek, Lukáš Rosol (TK Sparta Praha), Jiří Veselý, Jan Hájek  
(TK AGROFERT Prostějov), Ivo Minář (TK Sparta Praha), nehrající kapitáni Jaroslav Navrátil a Vladimír 
Šafařík), Nejlepší tenista na vozíčku: Petr Utíkal (Centrum tenisu na vozíku, Brno), Ceny prezidenta 
ČTS: Jaroslav Navrátil a Jana Pikorová.
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Kvitová v semifinále

TURNAJ MISTRYŇ 2013



|39|

Petra Kvitová zakončila sezonu semifinálo-
vou účastí na Masters v Istanbulu. Česká 
jednička postoupila ze skupiny, v semifi-
nále nestačila na Číňanku Li Na. „Konec 
sezony se povedl. Dodal mi sebedůvěru 
do další práce. Vím, že jsem schopná hrát 
na nejvyšší úrovni a doufám, že to bude 
pokračovat,“ prohlásila po Turnaji mistryň 
Kvitová.

Turnaj nejlepších osmi měl pro Petru  
naprosto stejný začátek, porazila čtvrtou 
hráčku světa Polku Agnieszku Radwaň-
skou 6:4, 6:4. „V rozhodujících okamžicích 
jsem se mohla spolehnout na servis a to 
bylo hodně důležité,“ řekla mj. po vítězství 
v otvíracím zápase česká jednička. Pak  
ji čekala světová jednička a pozdější šam-
pionka Masters Serena Wiliamsová, Petra 
prohrála 2:6, 3:6. „Serena byla prostě příliš 
dobrá, skvěle servírovala. Je na jiné úrovni 
než já. Snažila jsem se, ale bylo to málo,“ 
uznala Kvitová. O postupu do semifinále 
z Červené skupiny rozhodl duel s Něm-
kou Angelique Kerberovou. Petra prohrála 

první set v tie-breaku, dva další vyhrála 6:2  
a 6:3. „Cítím se skvěle, jsem sice unavená,  
protože to byl hodně těžký zápas. Jsem 
teď šťastná, že si zase zahraju semifinále,“  
řekla Kvitová na kurtu. „V prvním setu 
jsem nehrála moc dobře, ale věděla jsem,  
že mám stále šanci. Bojovala jsem  
až do konce a vyplatilo se. Jsem ráda,“  
K výhře si pomohla téměř padesáti vítěz-
nými údery a výborným returnem. „Byl to 
její nejlepší výkon na turnaji,“ konstatoval  
trenér David Kotyza.

Petra tak podruhé v kariéře postoupila  
do semifinále Turnaje mistryň. S Li Na se do 
semifinálového duelu Kvitová utkala šest-
krát a bilance byla vyrovnaná 3:3. Číňanka 
porazila zraněnou Bělorusku Viktorii Aza-
renkovou 6:2, 6:1 a s třemi výhrami ovládla 
Bílou skupinu. „Postup do semifinále je vel-
ký úspěch. Spíš bude otázka, jak se bude 
cítit fyzicky, ten zápas ji stál hodně sil,“  
přidával Kotyza. 

Ve svém posledním vystoupení v Istanbulu 
Petra na Li Na nestačila. Číňanka potvrdila 
formu z končící sezony a do finále postoupi-
la po výsledku 6:4, 6:2. Li Na získala rychle 
vedení 3:0, Petra však dokázala vyrovnat 
na 4:4. „Za tohoto stavu jsem nezvládla 
podání, to byl zlomový okamžik. Po první 
sadě jsem cítila, že mi trochu dochází síly.“  
Ve druhém setu se Petra vedla 2:1, násled-
ně ale prohrála pět her v řadě. Byla una-
vená? „Nesváděla bych to na únavu. Roz-
hodující duel ve skupině s Kerberovou mi 
vzal docela dost sil, ale cítila jsem se dobře  
a v prvnímu setu jsem se dostala zpátky  
do hry. Bohužel, nezvládla jsem svůj servis 
za stavu 4:4 a to bylo zlomové. Po prvním 
setu jsem už cítila, že mi trochu dochází 
síly. Proti takové hráčce jako je Li Na, bylo 
těžké dostat se zpátky. Běhala, hrála výbor-
ně ze základní čáry,“ přidala Kvitová, kte-
rá byla i přes porážku v semifinále hodně 
spokojená. „Kdyby mi někdo řekl po US 
Open, že se kvalifikuju na Turnaj mistryň 
a budu tam v semifinále, nevěřila bych.  

„Kdyby mi někdo po US Open řekl, že se kvalifikuju na Turnaj  
mistryň a budu tam v semifinále, nevěřila bych. Bylo to dobré ukončení 
sezony.“ 

Petra Kvitová
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Bylo to dobré ukončení sezony,“ prohlásila 
česká tenisová jednička.

Petra Kvitová zakončila rok na šestém mís-
tě světového žebříčku, proti sezóně 2012  
si tak v pořadí WTA o dvě pozice polepši-
la. Třiadvacetiletá Kvitová uzavřela sezonu 
v nejlepší desítce potřetí za sebou. Jejím 
maximem je druhé místo z roku 2011, kdy 
vyhrála Wimbledon i závěrečný Turnaj 
mistryň. Druhou nejlepší českou tenistkou  
v pořadí byla Lucie Šafářová na 29. místě. 

Největší favoritkou Turnaje mistryň byla  
obhájkyně titulu Serena Williamsová, kte-
rá ve finále porazila Číňanku Li Na. Turnaj  
mistryň vyhrála počtvrté, čímž vyrovnala 
Chris Evertovou. Turnaj mistryň měl dota-

ci šest milionů dolarů, neporažená šam-
pionka v hale Sinan Erdem Dome Serena  
Williamsová získala 2,145 milionu dolarů  
a 1500 bodů do žebříčku WTA. Potřetí  
v kariéře se stala Serena Williamsová  
jedničkou konečného žebříčku WTA,

dvaatřicetiletá Američanka získala jedenáct 
titulů včetně dvou grandslamových, vyhrála 
78 zápasů a prohrála jen čtyři. Navíc jako 
první tenistka v historii vydělala za jednu  
sezonu přes deset milionu dolarů.

Turnaj mistryň, Istanbul, tvrdý povrch, dotace 6 milionů dolarů, 22. – 27. 10. 2013. Červená skupina: 
Kvitová (5) – A. Radwaňská (3, Pol.) 6:4, 6:4, S. Wiliamsová (1, USA) – Kerberová (8, Něm.) 6:3, 6:1, 
S. Williamsová – Radvaňská 6:2, 6:4, Kerberová –  A. Radwaňská 6:2, 6:2, S. S. Williamsová – Kvitová  
6:2, 6:3, Kvitová – Kerberová 6:7(4), 6:2 6:3. Pořadí Červené skupiny: 1. S. Williamsová, 2. Kvitová, 3. 
Kerberová, 4. Radwaňská.

Bílá skupina: Azarenková (2, Běl.) –  Erraniová (6, It.) 7:6(4), 6:2, Li Na (4-Čína) - Jankovičová (7-Srb.) 
6:3, 2:6, 6:3, Li Na – Erraniová 6:3, 7:6(5), Jankovičová – Azarenková 6:4, 6:3, Li Na – Azarenková 6:2, 
6:1, Erraniová – Jankovičová 6:4, 6:4. Pořadí Bílé skupiny: 1. Li Na, 2. Jankovičová, 3. Azarenková, 4. 
Erraniová.

Semifinále: Li Na – Kvitová 6:4, 6:2, S. Williamsová – Jankovičová 6:4, 2:6, 6:4. Finále: S. Williamsová 
– Li Na 2:6, 6:3, 6:0.

Čtyřhra, semifinále: Makarovová, Vesninová (4, Rus.) – Erraniová, Vinciová (1, It.) 4:6, 7:5, 10:3, 

Su-Wei Hsieh, Shuai Peng (2, Tchaj-wan, Čína) – Petrovová,. Srebotniková (3, Rus., Slovin.) 7:6(5), 6:2. 
Finále: Hsieh Su-Wei, Pcheng Šuaj – Makarovová, Vesninová 6:4, 7:5.
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VÍTĚZNÁ ŠPANĚLSKÁ 
PRODLOUŽENÁ
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Všechno bylo nakonec jinak, než si Pála 
přál a navíc – český fedcupový tým ještě  
nikdy v historii nehrál v tak složitých podmín-
kách. Český kapitán nominoval pro zápas 
v Seville Petru Kvitovou, Lucii Šafářovou, 
devátou deblistku světa Andreu Hlaváč-
kovou a Kláru Zakopalovou. Ve španělské 
nominaci kapitánky Conchity Martinezové 
nečekaně chyběla Garbine Muguruzao-
vá (35.), letošní vítězka turnaje v Hobartu, 
tam ve finále porazila právě Zakopalovou, 
navíc se Španělka dostala do osmifinale  

Australian Open. Martinezová, jediná  
španělská vítězka dvouhry ve Wimbledonu 
ukázala na Carlu Suárezovou (16.), Marii-
-Teresu Torróvou (65.), Silvii Solerovou (77.)  
a Laru Arruabarrenaovou (99.). 

Kdy začaly sevillské problémy? Skoro  
každého překvapilo, že mezinárodní  
federace ITF povolila hrát zápas pod širým  
nebem a hlavně v únoru! Teplota měla být jen  
kolem 13 stupňů a mohlo i pršet! Jen Špa-
nělé byli potichu, nic řešit nechtěli, dobře  
tušili, že namoklá antuka a nepříjemný 
chlad otráví Češky a jejich doprovod. A byli 
ještě liknavější, když se dozvěděli, že Šafá-
řová se Zakopalovou pospíchají do Dauhá, 
a aby tam byly včas, měly zajištěný plivat jet. 
„Čekal jsem, že se bude hrát v hale nebo 
někde na Kanárech, kde by byla teplota 
mnohem vyšší. Nebude to úplně příjem-
né, ale třeba budeme mít štěstí a počasí  
se umoudří,“ říkal Pála. 

Na konci ledna se česká sestava měnila,  
co bylo předtím? Petra Kvitová se ze zdra-

votních důvodů odhlásila z tenisového  
turnaje v Paříži. „Bolelo mě v krku, ale šla 
jsem ráno trénovat, už po deseti minu-
tách jsem nemohla dýchat, z turnaje jsem  
se musela odhlásit. Jsem ve spojení  
s kapitánem, vracím se do Česka, kde 
podstoupím sérii vyšetření a pak se uvidí.“  
Do Španělska nakonec české tenistky  
odletěly bez Kvitové, českou jedničku  
v sestavě kapitána Petra Pály nahradila 
Barbora Záhlavová-Strýcová. „Na Petru 
jsme čekali do poslední chvíle, ale nešlo to.  

„Děkujeme ITF za to, že si můžeme první týden v únoru zahrát v Evropě 
venku, v teplotě deset stupňů, bez světel a bez halového kurtu!“ 

Vzkaz ITF od členů českého fedcupového týmu na sociálních sítích

V hlavním městě Andalusie se utkaly dva úspěšné týmy fedcupové historie.  
Španělky dosud dokázaly získat pět titulů, Češky sedm prvenství, pět ještě 
v éře Československa, zbylé dva v letech 2011 a 2012, u nich byly i Kvitová  
se Šafářovou. Třetího vítězství za sebou se české ženy loni nedočkaly,  
slavnou trofej neobhájily, v druhé polovině dubna prohrály v Palermu v semifinále  
s pozdějšími šampionkami – Itálií. Na začátku listopadu pak Italky naprosto  
suverénně Fed Cup vyhrály, v posledních sedmi letech to bylo už počtvrté!  
Italky jsou nám osudem, budeme s nimi hrát letos opět, po vítězství v Seville 
bude Itálie naším soupeřem v semifinále Fed Cupu 2014. Mezi poslední čtyři 
týmy Světové skupiny letos Češky postoupily pošesté za sebou.

Španělsko – ČR 2:3, Světová skupina, 1. kolo, Sevilla, antuka, 
8. – 10. 2. 2014, Suárezová –  Záhlavová-Strýcová 6:1 6:4, 
Torrová – Zakopalová 3:6, 6:2, 1:6, Suárezová – Zakopalová 
1:6, 6:3, 6:3, Solerová – Šafářová 6:4, 1:6, 3:6, Suárezová, 
Solerová – Hlaváčková, Záhlavová-Strýcová 6:7(7), 3:6.
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Doufám, že se prokáže, jak velký počet 
dobrých hráček máme. Jsme i tak pořád 
dost silní a můžeme ve Španělsku uspět,“ 
věřil Pála. Nevěděl, že ještě není konec 
všem problémům… A to ještě bylo štěstí, 
že do Španělska odletěla Lucie Šafářová, 
kterou na Australian Open bolelo rameno. 

Sevilla byla od začátku fedcupového týdne 
chladná a deštivá. Deset stupňů... Vladimír 
Šafařík z České sportovní, která smluvně 
zajišťuje pro Český tenisový svaz týmo-
vou reprezentaci, začal sérii nekonečných  
debat s hlavním rozhodčím utkání Andre-
asem Eglim. „Když už ITF v tuto dobu povo-
lila, aby se hrálo venku, tak jsem upozornil  
na rizika a komplikace, která by mohla  
nastat v případě nízkých teplot a možné-
ho deštivého počasí, zejména pokud jde 
o zdraví hráček a případné prodlužování 
zápasu,“ řekl Šafařík.  Navíc předpověď  
na fedcupový víkend nebyla nijak optimis-
tická, sobota a neděle – dešťové přeháňky, 
deset stupňů, nepříjemný vítr.

V úterý večer onemocněla Lucie Šafářo-
vá, místo tréninku zůstala na pokoji a vše 
nasvědčovalo, že v první fedcupový den 
nenastoupí. „Kdyby se Lucka neuzdra-
vila, tak i tak máme dost silný tým. Síly  
budou vyrovnané, očekávám na kurtu velké 
boje a musíme se na to připravit s Luckou 
i bez Lucky,“ řekl Pála. „Trénink se nedal  
naplánovat, chvíli pršelo a pak zase nějaký 
čas trvalo, než připravili kurty, zbylé holky 
byly z toho otrávené, ale čím víc byly naše 
námitky přehlíženy, tím více jsme chtěli 
uspět.“

Do prvních dvouher nominoval Pála Bar-
boru Záhlavovou-Strýcovou, ta se vrátila  
do fedcupového týmu, naposledy hrá-
la v roce 2012, v německém Stuttgartu  
se představila za rozhodnutého stavu  

ve čtyřhře, spolu s Ivetou Benešovou pro-
hrály s párem Goergesová, Groenefeldo-
vá. Měla nastoupit proti Carle Suárezové. 
Sobotní týmovou jedničkou byla Klára  
Zakopalová, naposledy hrála ve Fed Cupu 
v roce 2006 v Thajsku ještě pod dívčím jmé-
nem Koukalová. Loni sice byla v nominaci 
na semifinále proti Itálii, ale tehdy čerstvá 
světová dvacítka nakonec vypadla  kvůli sil-
né alergii. A Šafářová? „Když se bude cítit 
lépe, mohla by nastoupit v neděli,“ přidával 
český kapitán. 

Pro Pálu to byl jeden z nejtěžších zápasů 
jeho sedmileté kapitánské historie, český 
tým nastoupil k zápasu bez první a druhé 
hráčky. Petru Kvitovou nepustily do týmu 
zdravotní problémy, Lucii Šafářovou one-
mocnění v Seville.  „Musíme se s tím vypo-
řádat, občas byl někdo zraněný proti nám, 
občas i někdo z nás. Teď je to samozřejmě 
těžší tím, že není Petra a v sobotu není ani 
Lucka. Ale máme hodně dobrých holek, 
myslím, že síly jsou vyrovnané. Může to být 
velký boj až do posledního zápasu.“

V sobotu se mělo začít v pravé poledne,  
nevlídné chladné, větrné a deštivé poča-
sí bylo proti. Začalo se pozdě odpoledne, 
první dvouhra byla několikrát přerušena, 
jednou dokonce na čtyři hodiny. Barbora 
nakonec podlehla domácí jedničce Carle 
Suarézové.

A dál? Byl to únorový fedcupový parara-
dox! V průběhu dvou dnů se dohrála jediná 
dvouhra! Česká republika prohrávala 0:1, 
Záhlavová-Strýcová podlehla Carle Suaézo-
vé ve dvou setech a nedělní zápas Zakopa-
lové s Torrovou bylo přerušen za stavu 6:3, 
2:0 pro Kláru. Celé utkání se dohrávalo až  
v pondělí 10. února. V zákulisí se navíc 
stále řešil problém s turnajem WTA v katar-
ském Dauhá, kam byly přihlášeny Šafářová,  

Martinezová: Bez Kvitové byly Češky k poražení 

Španělská kapitánka Conchita Martinezová, wimbledonská vítězka z roku 2004, tehdy překvapivě ve  
finále přehrála Martinu Navrátilovou, byla po skončení sevillského souboje zklamaná. „Bez šesté hráčky 
světa Petry Kvitové byly Češky k poražení. Bylo to vyrovnané střetnutí, v němž se štěstí přiklonilo na stranu 
soupeřek. Možná se to bude zdát nesportovní, ale nám hrálo vše do not, včetně toho, že Lucie Šafářová 
nemohla kvůli viróze trénovat. Utkání rozhodly dva neproměněné setboly v první sadě čtyřhry.“

Co říkala Martinezová podmínkám, ve kterých se zápas hrál? „Bylo to hrozné. Ve větru jsem hrávala,  
i v chladu jsem tenis hrála, ale v dešti ne. Bylo to opravdu velice nepříjemné, přerušení utkání a dlouhé 
čekání bylo flustrující. Naše federace ale chtěla hrát venku a na antuce, chtěla co nejvíce znepříjemnit 
soupeřkám cestu za eventuálním postupem. V minulých letech bývalo v tomto termínu v Seville příjemně, 
kolem osmnácti stupňů, letos se k tenisu obrátilo nebe zády. Hráčky, my kapitáni a rozhodčí, ale i diváci  
si „užili“ nepřízně počasí na roky dopředu.“
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Zakopalová, i domácí Suarézová. Přebu-
kovávaly se letenky, Černošek díky svým  
kontaktům měnil i odlet privátního jetu  
do Madridu. Prodlužování zápasu však 
mělo přece jen jednu výhodu, zvětšovala 
se šance, že nastoupí Šafářová…

Třídenní tenisová přetahovaná měla nako-
nec pro český tým šťastný konec. Začínalo 
se v pondělí v deset, Zakopalová dohrá-
vala s Torrovou, vedla 6:3 a 2:0, v lepším  
počasí a na tvrdší antuce však prohrála šest 
gemů za sebou a bylo srovnáno… Ve třetím 
setu však hrála Češka mnohem aktivněji,  
Španělce povolila jen jednu hru a bylo – 1:1. 
Za tři čtvrtě hodiny Koukalová nastoupila 
proti domácí jedničce, po jasně vyhraném 
prvním setu se už na ní začala projevovat 
únava. Španělky vedly 2:1, pak ale po dob-
rém výkonu vyrovnala Šafářová v zápase  
se Solerovou – 2:2!

Rozhodla až závěrečná čtyřhra, v ní pár 
Hlaváčková, Záhlavová-Strýcová zdolal  
Suárezovou a Solerovou! Pro Hlaváčkovou 
to byl po rozchodu s Lucií Hradeckou prv-
ní rozhodující debl ve Fed Cupu. Duo H+H  
v týmové soutěži nastoupilo pouze dvakrát, 
vždy už výsledek nic neřešil. V prvním setu 
měly Španělky dva setboly, a když je Češky 
odvrátily, byly psychicky nahoře. „Poslední 
bod je nejdůležitější, ale zvládly jsme to 
všechny čtyři. Daly jsme do toho všechno,“ 
řekla Záhlavová-Strýcová po zápase. „Byly 
jsme tým, držely jsme spolu a každá z nás 
udělala bod. Zůstaly jsme tady a zasloužily 
jsme si vyhrát.“ 

A kapitán Pála? „Pro všechny to bylo straš-
ně náročné. Ohromně si cením přístupu 
všech hráček. Ukázaly, jak se bojuje za  
národní tým. Neměly to jednoduché,  
zápasy se neustále přerušovaly, pršelo, byla 
zima, v pondělí zase velký vítr, a když nave-
čer při deblu zacházelo slunce, nepříjemně  
se ochladilo.“ 

 

Rozhodující utkání už neviděla dvoji-
ce Zakopalová, Šafářová. Obě tenistky  
si po svých zápasech rychle zabalily  
a spěchaly na letadlo. Nejprve privátním 
jetem do Madridu a následně linkou do  
katarského Dauhá, kdyby nepřijely, každá 
by zaplatila pokutu 7500 dolarů. „Ať to 
vítězně dotáhneme, když už se to utkání 
takhle protáhlo,“ přála si ještě před deblem 
Šafářová. Její přání se vyplnilo… 

O postup do finále se české vítězky Fed 
Cupu z let 2011 a 2012 střetnou 19. a 20. 
dubna doma s obhájkyněmi titulu Italka-
mi, které porazily Američanky. O postup  
do finále se české vítězky Fed Cupu z let 
2011 a 2012 střetnou 19. a 20. dubna doma 
s obhájkyněmi titulu Italkami, které v prvním 
kole porazily Američanky. Češky s Italkami 
potkají již počtvrté za posledních pět let. 
Loni v Palermu prohrály, předloni Italky 
doma porazily a v roce 2010 Češky neuhrá-
ly v Římě ani bod.

„Je to jednoznačná arogance moci! ITF se k velkým federacím chová 
až servilně vstřícně a malé skoro vůbec neposlouchá. Co jsem zažil 
v Seville, to nemělo s obvyklými podmínkami týmových zápasů nic 
společného. Prostě jsem nemohl pochopit, jak pořadatelé Fed Cupu 
až přezíravě reagovali na naše připomínky. Od začátku bylo znát,  
že nás chtěli Španělé porazit na antuce a navíc, nechtěli dát  
do organizace zápasu moc financí. Rozhodně budeme požadovat  
náhradu vzniklých vícenákladů.

Miroslav Černošek, majitel společnosti Česká sportovní
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Jiná cesta ke hvězdám

MASTERS  NJT
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Český tenis reprezentovali v kategorii do 
12 let Lukáš Forejtek (I. ČLTK) a Tereza  
Najmanová (TK AGROFERT Prostě-
jov), mezi staršími do 14 let Jakub Patyk  
(TK Sparta Praha) a Anna Slováková  
(TK AGROFERT Prostějov). Tihle čtyři  
si vybojovali letenky na Floridu v českém 
Masters Nike Junior Tour, Markéta Vond-
roušová (I. ČLTK), která v roce 2011 vyhrála 
celosvětový Masters v kategorii do 12 let  
a letos hrála na volnou kartu, se probojovala 
do finále. V něm prohrála s Britkou Mikhe-
evou. Z ostatních Čechů se do osmifinále 
dostal Jakub Patyk. Jonáš Forejtek prohrál 
v prvním kole s třetím nasazeným Bulharem 
Adrianem Andreevem, ten byl fyzicky  
a herně vyspělejší. V útěše pak Forejtek  
vyhrál jeden zápas, přehrál Belgičana  
Onclina a nestačil na Rumuna Dica, který 
celou útěchu vyhrál. Tereza Najmanová 
také prohrála v prvním kole, vyřadila ji Špa-
nělka Cirezová, neuspěla ani v útěše s Bel-
gičankou Van De Peerovou. „Na Tereze  
se nejvíce projevila aklimatizace po příletu, 
nebyla ve své kůži a na dvorci nepředvedla 
ani náznak toho, čeho je schopna.“ Spar-
ťan Jakub Patyk v kategorii do 14 let vyřadil 
v druhém kole Nizozemce Admiraala a pak 
prohrál s Kanaďanem Muambou. „Jakub 
předvedl svůj standartní snaživý výkon, 
ale na konkurenci, která byla na Floridě,  
to v jeho kategorii zatím nestačilo a má 
před sebou hodně práce,“ konstatoval  
Balaš. Anna Slováková se v kategorii  
do 14 let probojovala do finále útěchy,  
v něm prohrála s Ukrajinkou Yastremskou. 
V hlavní soutěži prohrála hned v úvodu 
s Ruskou Kulikovovou, ta se pak dostala  
do semifinále. „Největším nedostatkem 
Anny Slovákové, na kterém musí hodně 
pracovat, je pohyb,“ hodnotil výsledky 
české reprezentace na světovém Masters 
Jaroslav Balaš. Co říkal úrovni jednotlivých 
kategorií? „Překvapili mě nejlepší do 12 

let, Bulhar Andrian Andrejev, Srb Mihailo  
Popovič, ale i další. Vítěz Masters NJT 
2013 Andrejev vyhrál týden předtím známý  
turnaj Eddie Herr, Američanka Anisimová, 
která vyhrála Masters, byla na Eddie Herr 
ve finále.“

V čem byl Masters Nike Junior Tour stejný 
jako v uplynulých sezónách? „Opět byl do-
konalý svou organizací, přivítalo nás znovu 
skvělé prostředí, všechni účastníci dostali 
od firmy Nike velkorysé vybavení pro svůj 
tenis,“ konstatoval Jaroslav Balaš. 

V čem bude Masters v příštím roce brzy 
určitě jiný? Vše nasvědčuje, že do už zave-
deného seriálu definitivně vstoupí pravidlo 
nejvyšší konkurence, na těchto výběrových 
turnajích Masters budou hrát jen ti nejlepší, 
kteří mají naději – udělat tenisovou karié-
ru. A je otázkou, jak se při těchto přísných 
výběrových kritériích bude dařit české-
mu tenisovému mládí. Cestu na Masters  
už tedy nebude s jistotou otevírat úspěch 
na domácím mistrovství pod značkou 
Nike, tohle privilegium bude asi patřit jen  

Světové tenisové naděje se počtvrté představily pod značkou Nike v rezor-
tu Club Med Sandpiper Bay na Floridě, už posedmnácté se hrál celosvětový  
Masters Nike Junior Tour a pro mladou českou reprezentaci to byl šestnáctý 
start. Počtvrté se Masters konal v termínu, který navazuje na prestižní americ-
ké turnaje Eddie Herr, je před Orange Bowl a to jen potvrzuje změnu filozofie 
tohoto turnaje. Počty účastníků i jednotlivých výprav už opravdu nikoho neza-
jímají a letos na Floridě už jako by bylo vše jasné. „Celým letošním turnajem  
se prolínalo, že firma Nike s největší pravděpodobností přijde pro příští sezóny  
se změnou celosvětové strategie tradičních turnajů Nike Junior Tour,“ konstatoval 
po návratu z celosvětového Masters Jaroslav Balaš, který byl na této přehlídce 
nadějí už popatnácté.  
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tenisovým velmocím, a je otázkou, zda  
se domácí šampionáty Nike Junior Tour  
vůbec budou hrát. Konečně, mnohé  
signály nové filozofie firmy Nike se projevily  
už několik sezón zpátky, kdy se na  
závěrečném Masters rozdávalo stále více  
volných karet a šéfové Nike si zvali na Floridu  
nadějné hráče podle svého výběru. Loni 
například dostal volnou kartu v kategorii  
do 12 let Sparťan Tomáš Macháč,  
v hlavní soutěži sice neuspěl, ale vyhrál 
 soutěž útěchy. 

Pokud se ze seriálu Nike Junior Tour sta-
ne opravdu jen galapřehlídka velkých 
nadějí, může se také stát, že se na závě-
rečném Masters český tenis nepředstaví. 
„Konkurence je opravdu velká, konečně, 

ukázal to nedávný ročník. Prosadila se jen  
Markéta Vondroušová, jinak ostatní vět-
šinou končili v prvních kolech,“ dodá-
val Balaš. „V posledních letech už bylo  
na Masters NJT znát, že v každé katego-
rii byli dosazeni hráči a hráčky na volné  
karty podle představ šéfů Nike. Navíc  
nejlepší mladí hráči i v tomhle věku mají  
už nabitý turnajový program, že se nemohli 
zúčastňovat ve svých zemích nejen turna-
jů seriálu NJT, ale i rozhodujícího Masters,  
takže volnou kartu rádi přijali. Na druhé  
straně je třeba také otevřeně přiznat,  
že okruhy Nike Junior Tour v někte-
rých zemích nemají odpovídající úroveň  
a jejich vítězové nemají na Masters co dělat.  
Prostě – myslím si, že od příští sezóny bude  
Masters přísně výběrový,“ konstatuje  
Jaroslav Balaš. 

Dříve bylo hlavním cílem firmy Nike  
podchytit nejtalentovanější, a dostat  
do podvědomí mladých značku.  
Ta už ale dokonale ovládá sportovní svět  
a tak se zákonitě musí měnit filozofie 
v hledání mladých nadějných sportovních 
hvězd. Co bylo před sedmnácti lety, když 
seriál Nike Junior Tour začínal, je už dávno 
jiné – a přežité. Doba hledala své specific-
ké cesty ke hvězdám, firma Nike to zákoni-
tě dělala také a navíc jako jedna z prvních… 
„Firmě Nike šlo vždy o největší kvalitu  
a je jasné, že nyní bude organizovat  
turnaje, kde budou startovat jen ti nejlepší.  
Ne, o tenisový kompars nemá zájem.“

„Firmě Nike šlo vždy o největší kvalitu a je jasné, že nyní bude organizo-
vat turnaje, kde budou startovat jen ti nejlepší. Ne, o tenisový kompars 
nemá zájem.“

Jaroslav Balaš
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BERDYCH SEDÍ PEVNĚ NA TRŮNU
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Český daviscupový tým se v Ostravě připra-
voval na zápas prvního kola Světové sku-
piny proti Nizozemsku a Tomáš Berdych  
si přijel do Olomouce pro hlavní cenu.  
Předali mu ji hejtman Jiří Rozbořil  
a Miroslav Černošek. „Žádné vítězství 
neomrzí, je to ocenění výsledků a toho,  
co člověk dělá,“ konstatoval Tomáš  
Berdych. A hejtman Jiří Rozbořil? „Je to 
už možná monotónní, ale tenis v Prostějo-
vě je špičkou v České republice, na světě  
a ocenění Tomáše Berdycha to jen  
potvrzuje.“ Samozřejmě se můžeme ptát,  
zda v nejbližších sezonách někdo vstou-
pí do Berdychova tenisového království, 
ale stejně jako je Tomáš jasným lídrem  
ankety Zlatý kanár, určitě bude ještě pár let  
kralovat sportu v Olomouckém kraji.

Na druhém místě skončila Petra Kvitová,  
ta ovládla turnaje WTA v Dubaji a Tokiu, loni 
byla jasnou jedničkou českého fedcupové-
ho týmu. Jako jedna z mála nemohla být 
přímo v Moravském divadle při předávání 
cen, odletěla na turnaj do Paříže. „Druhé 
místo Petru potěšilo,“ uvedl její bratr Libor, 
když ji zastoupil na jevišti Moravského diva-
dla. Třetí příčku obsadil olomoucký kanois-
ta Tomáš Slovák, který se loni ve Slovinsku 
mohl radovat z titulu mistra světa ve sjezdu 
na divoké vodě.

Od prvního ročníku ankety Nejlepší spor-
tovec Olomouckého kraje je spolupořa-
datelem slavnostního večera společnost  
TK PLUS a díky jejím zkušenostem  
a především kontaktům si pro cenu  
každoročně přichází většina oceněných 
sportovců či zástupců vítězných týmů.  
Letošní rok nebyl výjimkou. „Vždy se sna-
žíme, abychom měli přímo na akci co nej-
větší počet oceněných. Bez nich to nemá  
patřičnou úroveň. Na přelomu roku 
jsem byl na vyhlášení podobných anket  
a chybělo třeba šest z deseti oceněných 
sportovců, což je smutné,“ konstatoval v  
Olomouci Miroslav Černošek. Tomáš 
Berdych byl velkým favoritem na vítězství  
v anketě a pořadatelé jej do Olomouce při-
vezli z daviscupové Ostravy. „Největší hvěz-
da večera byla na pódiu, takže můžeme být 
spokojeni,“ poznamenal Černošek.

Už potřinácté se vyhlašovala anketa Sportovec Olomouckého kraje, v dosa-
vadní anketní historii získali prostějovští tenisté nejprestižnější trofej jedenáct-
krát, sedmkrát byl nejlepší Tomáš Berdych, třikrát Jiří Novák, jeden titul přidala  
do anketní bilance za rok 2011 Petra Kvitová. V roce 2004 byla nejlepší  
bikrosařka Jana Horáková, v roce 2008 kralovala veslařka Pavlína Žižková. 
„Podobných cen si všichni sportovci váží, připomínají předcházející úspěchy.  
Každý rád vyhrává a to se netýká jenom zápasů, ale i podobných anket. Cena 
pro nejlepšího sportovce Olomouckého kraje mě těší, konkurence byla velká,“ 
říkal v Moravském divadle v Olomouci semifinalista Australian Open Tomáš  
Berdych. Ze třinácti anketních ročníků jich Tomáš Berdych vyhrál více než polovinu  
a už tradiční moderátor ankety Petr Salava ho přirovnal ke Karlu Gottovi,  
který je také pravidelným vítězným rekordmanem populárních Českých  
slavíků. Může ještě někdo vynikajícího tenistu v olomoucké anketní historii  
překonat? „Vždycky se může najít někdo, kdo získá víc vítězství. Třeba přijdou 
mladí sportovci, kteří na to budou mít dost času. A také se může stát, že ještě  
nějaké prvenství přidám,“ říkal v Olomouci Berdych. 

Držitelé Ceny Olomouckého kraje

*2001 Aleš Valenta (akrobatické lyžování), *2002 Karel Brückner 
(fotbal), *2003 Jiří Dopita (hokej), *2004 Oldřich Machač (hokej), 
*2005 Michal Klasa (cyklistika), *2006 Robert Změlík (deseti-
boj), *2007 Ivo Viktor (fotbal), *2008 Rostislav Václavíček (fot-
bal), *2009  Jaroslav Navrátil (tenis), *2010 Pavel Hapal (fotbal), 
*2011 Martin Vaniak (fotbal), *2012 Petr Uličný (fotbal), *2013 
Pavel Vrba (fotbal).

„Jsem srdečně rád, že můžeme pokračovat v takto nastolené tradici. 
Těší mě, že při této příležitosti oceňujeme nejen sportovce, ale i osob-
nosti, které se zasloužily o propagaci Olomouckého kraje. Kraj dlouho-
době podporuje sport a to nejen finančně.“ 

Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje 
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V Prostějově zůstala i trofej pro nejlepší 
tým, získaly ji volejbalistky VK AGEL, které 
jasně kralují české volejbalové scéně, navíc  
postoupily do další fáze prestižní  
Champions League. „Doma jsme opět  
vyhráli všechny trofeje a postoupili do čtvrt-
finále poháru CEV. Zatím jsme v letošním 
ročníku extraligy neprohráli, konkurence 
se ale na nás chce při každé příležitosti  
vytáhnout,“ poznamenal kouč Miroslav 
Čada. Nejlepším trenérem byl vyhlášen 
nehrající kapitán daviscupového týmu Jaro-
slav Navrátil, ten v roce 2009 získal Cenu 
Olomouckého kraje pro sportovní osob-
nosti. „Každá cena je příjemným oceněním.  
V minulosti jsem byl vyhlášen osobností 
kraje a to mělo pro mě obrovskou váhu. 
A z pohledu trenéra TK AGROFERT je pro 
mě zavazující, že jsme v loňském roce  
získali všech šest titulů. Vyhráli jsme  
extraligu, ale hodně důležité byly mistrov-
ské tituly v mládežnických kategoriích. 
Tyto úspěchy dokazují, že v Prostějově jsou 
zcela jasně nejlepší podmínky pro výcho-
vu talentů,“ prohlásil v zákulisí Moravského  
divadla Navrátil.

Kategorii Nejlepší junior vyhrál olomoucký 
sprinter Adam Röder, kategorii juniorských 

týmů ovládly házenkářky Zory Olomouc, 
které jsou českými mistryněmi v kategorii 
starších dorostenek.

Cena Olomouckého kraje byla udělena 
trenérovi Pavlu Vrbovi, rodákovi z Přerova, 
v současné době hlavnímu kouči české  
fotbalové reprezentace, v minulosti  
aktivnímu hráči PS Přerov, Baníku Ostrava,  
Baníku Havířov a také týmu Železárny Pro-
stějov. „Žiji nyní v Přerově, kam jsem se 
vrátil po osmadvaceti letech. Asi se mnou  
v tomhle kraji budete muset počítat,  
protože doufám, že tady zůstanu hodně 
dlouho,“ usmíval se Pavel Vrba. Překvapi-
la ho Cena Olomouckého kraje? „Musím 
přiznat, že něco takového jsem nečekal. 
Řada lidí ale zřejmě zaznamenala, že 
jsem se vrátil do Přerova, a možná i proto  
si na mě pořadatelé vzpomněli, i když jsem 
byl v poslední době spojený především  
s působením v Plzni. Ocenění si opravdu 
moc vážím, přestože jsem na úspěchy  
dosáhl jinde. Každého potěší, když  
je za svoji práci oceněný.“ Čestnou cenu  
Olomouckého kraje pak získal Viktor Znoj-
il, trenér atletiky od roku 1954, člen atletic-
kého klubu Olomouc. Jeho svěřenci, od 
žákovské kategorie až po dospělé, získali  

„Podobných cen si všichni sportovci váží, připomínají předcházející 
úspěchy. Každý rád vyhrává a to se netýká jenom zápasů, ale i podob-
ných anket. Cena pro nejlepšího sportovce Olomouckého kraje mě 
těší. Konkurence byla velká.“

Tomáš Berdych
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na MČR desítky mistrovských titulů a stovky 
medailí z MČR. Mezi jeho nejvýznamnější 
svěřence patřil Gejza Valent, bronzový z MS 
1983. V současnosti je to Ladislav Prášil, 
pátý na MS v Moskvě a třetí na ME ve švéd-
ském Gőteborgu v hale 2013.

Handicapovaným sportovcům v roce 2013 
vládli Tereza Komochová, lyžařka SK Skive-
lo neslyšících Olomouc a cenu mezi muži 
přebral orientační běžec SK Prostějov Petr 
Dudík. Oba sportovci současně od spolu-
pořádající TK PLUS převzali šek na deset 
tisíc korun. Šek na padesát tisíc korun  
obdržel Sportovní klub tělesně postiže-
ných sportovců Olomouc, který je zamě-
řený na sportovní střelbu. CISKO, projekt,  
za kterým stojí Olomoucký kraj, v rámci 
podpory vrcholového a výkonnostního 
sportu pak ocenil atletku AC Olomouc 
Natálii Durčákovou a judistu JUDO Klubu 
Olomouc Davida Klammerta. Už potřinác-
té uváděl galavečer – a opět s noblesou 
– Petr Salava, zazpíval skladatel, producent  
a frontman skupiny Elán Vašo Patejdl.

„Uplynulé anketní období bylo pro nás nejen časem radosti ze sportovních úspěchů, ale  
i potvrzením, že Olomoucký kraj dokonale vnímá potřebu ukázat na ty nejlepší, kteří jsou příkla-
dem pro mladou generaci. Jsem hluboce přesvědčen, že pocity regionální hrdosti rozhodují  
o tom, jak se chováme k místům, kde žijeme a kde chceme vytvářet věci pro druhé. Dobře víme,  
že anketní věhlas bychom nemohli naplňovat bez vstřícné podpory a dokonalé spolupráce s ve-
dením Olomouckého kraje. Máme radost, když reprezentanti našeho klubu vítězí na mezinárodní  
scéně, obhájení slavného Davisova poháru patří mezi největší úspěchy českého sportu. Potvrdil  
to i výsledek ankety Sportovec ČR, tým Davisova poháru opět získal prvenství a Berdych skončil  
ve vynikající konkurenci na třetím místě.“ 

Petr Chytil

Nejlepší sportovec Olomouckého kraje 2013 (Olomouc)

Sportovec roku: 1. Tomáš Berdych (tenis, TK AGROFERT Prostějov), 2. Petra Kvitová (tenis,  
TK AGROFERT Prostějov), 3. Tomáš Slovák (kanoistika, SK UP Olomouc), 4. Petra Kamínková (atletika, 
AK Olomouc), 5. Barbora Raníková (házená, DHK ZORA Olomouc).

Nejlepší seniorský tým: 1. VK AGEL Prostějov (volejbal), 2. SK UP Olomouc (kanoistika),  
3. T. J. Cement Hranice (házená). Nejlepší junior: 1. Adam Röder (atletika, AK Olomouc), 2. Adam  
Neubert (kanoistika, SK UP Olomouc), 3. Adam Fellner (běh na lyžích, Fenix Ski Team Jeseník).

Nejlepší juniorský tým: 1. DHK ZORA Olomouc (házená), 2. TK AGROFERT Prostějov (tenis), 3. Judo 
Klub Olomouc (judo). 

Nejlepší trenér: 1. Jaroslav Navrátil (tenis, TK AGROFERT Prostějov), 2. Lubomír Krejčíř (házená, DHK 
ZORA Olomouc), 3. Robert Knebel (kanoistika, SK UP Olomouc).

Nejlepší handicapovaní sportovci: Pavel Dudík (orientační běh, SK Prostějov) a Tereza Kmochová 
(lyžování, SK Skivelo neslyšících, Olomouc). 

Cena Olomouckého kraje: Pavel Vrba, fotbal. Čestná cena: Viktor Znojil, atletika, AK Olomouc.
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KRÁL POP-ARTU WARHOL
VKROČIL DO PROSTĚJOVA
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„Myslím si, že tahle výstava Andy Warho-
la je unikátní a tak jako doktor Černošek 
přivádí do Prostějova vynikající sportovce  
z celého světa a velké hvězdy, tak si myslím,  
že do této filozofie se dá zařadit i tato snaha 
ukázat našemu městu vynikajícího umělce, 
kulturně obohatit občany našeho města, 
nabídnout jim dokonalý zážitek. Rád bych 
poděkoval manželům Černoškovým za to, 
že se agentura TK PLUS stala generálním 
partnerem a protože si této skutečnosti 
hodně vážíme, dovolte mi, abychom jim 
předali litografii s typickým symbolem tvor-
by Andy Warhola,“ konstatoval galerista  
Jindřich Skácel. Slavnou Warholovu litogra-
fii Campbellovy polévky pak převzala Petra 
Černošková. 

„K této výstavě nám poskytlo prostory  
Muzeum Prostějovska. Budou zde k vidě-
ní díla za téměř čtyřicet milionů korun,“ 
nechal se slyšet galerista Jindřich Skácel. 
„Originální sériografie na papíře jsou sou-
částí děl sběratelů z Česka, Maďarska, 
Ukrajiny či Slovenska. Byly zde sportovní 
hvězdy, ale hvězdy uměleckého nebe chy-
běly. Myslím, že to bude pro Prostějov ex-
kluzivní záležitost,“ dodal Jindřich Skácel. 

„Od začátku se nám tento projekt líbil,  
a proto jsme ho podpořili,“ říkal šéf TK 
PLUS Miroslav Černošek o výstavě Andy 
Warhola Americký sen. „A taky jsme  
ocenili, že výstavu doprovázela řada  
doprovodných akcí.“ V přednáškovém sále 
Národního domu uskutečnil Dětský den 
s Andym, stejně jako programy pro dospě-
lé, promítaly se Warholovy filmy, zajímavé 
kapely nabízel hudební klub Apollo 13. 

Jak vstupovala TK PLUS do kultury? Vůbec 
první byla v roce 1996 výstava Jiřího Koláře 
Koláže, stál za ní také Jan Kukal. O dva roky 

později se konala za účasti Ivana Lendla 
slavnostní vernisáž výstavy Alfons Mucha 
v Čechách a na Moravě, v roce 1999 dal-
ší výstava Alfons Mucha Paříž 1900 a opět 
s Lendlem. Následovala výstava Pocta ku-
bismu, velký ohlas měla výstava Svět kolem 
nás, která přibližovala Skupinu 42, spolu 
s ní byly představeny také obrazy Tomáše 
Bíma. V roce 2004 měla velký ohlas výstava 
Josef Lada, po ní agentura TK PLUS stála 
za výstavou Poklady českého výtvarného 
umění 19. století. V roce 2007 se TK PLUS 
stala agenturou, která zajišťovala připome-
nutí a oslavy 100. výroční otevření Národní-
ho domu v Prostějově a krátce poté vznik-
la myšlenka pořádání divadelní přehlídky  
APLAUS, letos se konal už její šestý ročník. 
TK PLUS také pravidelně podporuje Diva-
dlo Point, při Gymnáziu Jiřího Wolkra. Před 
dvěma lety připravila koncert světoznámé-
ho tenoristy José Cury na olomouckém 
Horním náměstí, letos na stejném náměstí 
představí lotyšská mezopranistka Elina  
Garanča a na konci srpna na Náměstí T. G. 
Masaryka světový tenorista Joseph Calleja. 
Podíl na výstavě Andy Warhol – Americký 
sen byl dalším příspěvkem TK PLUS v pod-
poře kulturních projektů v Prostějově.

Andy Warhol – Americký sen, tak se jmenovala společná výstava Galerie umění 
Prostějov a Muzea Prostějovska, stál za ní provozovatel Galerie umění Jindřich 
Skácel a generálním partnerem byla agentura TK PLUS. Co říkala na začát-
ku vernisáže Kamila Husaříková, zástupkyně ředitele Muzea Prostějovska, ve-
doucí výstavního a programového oddělení? „Uspořádat tuto výstavu a přivést  
do Prostějova Andy Warhola byl nápad pana Skácela a Muzeum Prostějovska 
s ním na této výstavě spolupracovalo. Vznikl projekt, který nemá v Česku obdo-
by, třebaže už byla výstava Warhola také na Hluboké, ale ta byla jinak zaměřena. 
Ráda bych na naší výstavě přivítala manžele Černoškovy a ráda bych připomenula,  
že pan doktor Černošek se vrací do našeho Muzea po patnácti letech od naší první 
společné exkluzivní výstavy a ráda bych to považovala za jakýsi symbol či příslib, 
naší budoucí spolupráce,“ konstatovala Kamila Husaříková.
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„Vydělávat peníze je umění, pracovat je umění, ale největší umění  
je dělat dobré obchody.“

Andy Warhol

„Je 1. duben 1987 a obávám se jít na vzpomínkovou zádušní mši  
za Andy Warhola v katedrále sv. Patricka. Jeho eminence Jan kardi-
nál O´Connor odmítl mši sloužit. Je to ze strachu, že by se sv. Patrick 
proměnil v katedrálu hříšníků? Ale kardinálova katedrála byla zpřístup-
něna pro mši na rozloučenou za plachého, téměř slepého, plešatého,  
homosexuálního albína z pittsburského přistěhovaleckého ghetta,  
který vévodil po dvě desítky let uměleckému světu, byl v úzkém 
spojení se světovými osobnostmi a nashromáždil majetek v hodno-
tě 100 milionů dolarů. Zazářil na obloze, oslňující masmédií, který  
by se na jiném místě a v jiném čase mohl stát Napoleonem  
nebo Hitlerem.“

Ultra Violet, Má léta s Andy Warholem

Ultra Violet, vlastním jménem Isabelle Collin Dufresneová, se narodila 
 v roce 1935 ve Francii, záhy se začala věnovat umění a v roce 1953 
se přestěhovala do New Yorku, kde v šedesátých letech potkala Andyho 
Warhola. Prožít pár chvil ve Warholově Továrně patřilo v 60. letech v New 
Yorku k bontonu a věděla to celá umělecká smetánka. Warhol měl mnoho 
múz, které hrály či pózovaly v jeho filmech, mezi muži i ženami, nazýval  
je Superstars, tou nejznámější byla právě temná kráska Ultra Violet.
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„Když mám v New Yorku trochu času 
a nemusím pospíchat na tenisové 
US Open, zajdu do MoMy, Muzea  
moderního umění, je na Manhattanu, 
na třiapadesáté, mezi pátou a šestou 
Avenue. Tam jsem taky, už je to hod-
ně dlouho, poprvé viděl obrazy Andy  
Warhola. Měl tehdy skoro celé třetí 
patro. Chodíte kolem jeho obrazů, 
sítotisků a zasáhne vás jeho glo-
bální přístup k životu, ke svobodě, 
dělal všechno, co mu den nabízel  
a nic pro něj nebylo tabu. A jeho slavná  
Campbellova polévka? Když ji prvně 
vystavil a dal jich hodně vedle sebe,  
jakoby se potutelně vysmíval všem, 
kteří jeho Campbellce klaněli. Tu 
v té době jedla Amerika už padesát  
let a nikdo se logu a obalu polévky  
neobdivoval… „Obrazy jsou jen  
k tomu, aby se s nimi zakryly zdi,“ 
prohlásil jednou. A pak se zákonitě 
musíte ptát – kde začíná a kde končí 
umění?“

Miroslav Černošek

Rekordní Warhol

V polovině prosince 2013 oznámila aukční síň Sotheby’s že se v newyorské aukci prodal  
za 105,4 miliónu USD (2,1 miliardy Kč) Obraz Andyho Warhola z roku 1963 Silver Car Crash 
(Double Disaster) – Nehoda stříbrného vozu (Dvojité neštěstí). Je to zatím nejvyšší částka, jaká 
byla za Warholovo dílo zaplacena. Obraz je vysoký 2,67 metru a široký více než čtyři metry. Jeho 
pravá polovina je prázdná, na levé polovině je patnáctkrát zobrazena dopravní nehoda. Obraz 
pochází ze série nazvané Smrt a katastrofa. Obrazy z této série vznikaly převážně na počátku 60. 
let. Za posledních šestadvacet let byl obraz k vidění jen jednou. Dosavadní nejvyšší částka zapla-
cená za obraz Andy Warhola 71,7 miliónu USD (1,4 miliardy Kč). V roce 2007 se za tuto částku 
prodal obraz Green Car Crash (Green Burning Car I) – Nehoda zeleného vozu (Hořící zelený vůz).

Andy Warhol, (6. 8. 1928, Pittsburgh – 22. 2. 1987, New York), americký malíř, grafik, sochař, 
kreslíř, ilustrátor, filmař, spisovatel a sběratel, vůdčí osobnost amerického hnutí pop artu, režisér 
avantgardních filmů a manažer rockové skupiny The Velvet Underground. Narodil se rusínským 
rodičům, kteří přišli do USA z vesnice Miková na severovýchodním Slovensku. Absolvoval baka-
lářské studium grafického designu na Carnegieho technickém institutu a v roce 1949 odešel 
do New Yorku, kde se živil jako komerční grafik. V roce 1962 si zřídil ateliér v bývalém skladišti 
a začal tvořit metodou sítotisku série portrétů (například Marilyn Monroeové, Elvise Presleyho  
či Mao Ce-tunga). Zemřel v důsledku komplikací po rutinní operaci žlučníku. Díla Andyho War-
hola často znázorňovala banality jako Campbellovy polévkové konzervy či láhve Coca-Coly. Říká  
se, že ve světě umění je jedno, co nabízíte, hlavně když je pod tím slavné jméno. Warhol přesně 
tuhle filozofii vnímal a prosazoval ji. Stal se ve výtvarném směru inspirovaném konzumní společ-
ností nejvýraznější postavou.
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Pět set titulů s Agrofertem

VEČER MISTRŮ
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Jak pozdravil nabitý konferenční sál hote-
lu Tennis Club šéf prostějovského tenisu? 
„Kluci a holky, byl to zase váš rok, vyhráli 
jste, co jste mohli, prostějovské týmy kralují 
českému tenisu. Byli jste skvělí, výbornou 
práci odvedli vaši trenéři, velké poděkování 
patří také vašim rodičům, bez jejich pomoci 
a zájmu o váš tenis bychom nikdy nemoh-
li dosáhnout tak skvělých výsledků,“ říkal  
Miroslav Černošek. „Rád bych zdůraznil, 
že jsme se stali nejlepším klubem na světě, 
ve vestibulu je už podruhé vystavený Davi-
sův pohár. A co je důležité – o tento vel-
ký úspěch se zasloužili hráči, kteří vyrostli  

především v prostějovském klubu.“ Pak 
přivítal Tomáše Berdycha, který je velkou 
oporou daviscupového týmu a společně 
s Radkem Štěpánkem táhl tým v roce 2012 
k zisku Salátové mísy a pak ke slavné ob-
hajobě. „Jsem rád, že k tomu napomohl 
Honza Hájek, který je tady také s námi.  
Vidím tu také Jiřího Veselého, do Londýna 
na Masters si jel pro novou cenu ATP Hvěz-
da zítřka, je pro nejmladšího hráče, který 
se dostal do světové stovky a věřím, že dál 
ponese vítězně daviscupový prapor. Jsem 
rád, že je tu s námi kapitán Jarda Navrátil 
a přejeme mu všichni hodně zdraví. Váží-
me si toho, že když jsou skvělé výsledky, 
jsou i skvělí gratulanti, a tak vítám hejtmana 
Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila, jsme 
rádi, že je mezi námi také primátor města 
Prostějova Miroslav Pišťák a jeho náměstci, 
wimbledonská šampionka Jana Novotná, 
která dva roky hrála za Prostějov a bývalý 
pátý hráč světa Jiří Novák, který pro prostě-
jovský klub získal nespočet titulů.“

Miroslav Černošek poté pozval na  
pódium člena představenstva společnosti  
AGROFERT Jaroslava Faltýnka, člena pro-
stějovského zastupitelstva a ještě upřímně 
dodal – „našeho dlouholetého přítele.“  
A následně oznámil – „už šestnáct let hraje-
me pod hlavičkou společnosti AGROFERT, 
jsem rád, že mohu říct, že mě s majitelem 
AGROFERTU Andrejem Babišem spojuje 
dlouholeté přátelství a letos jsme dosáh-
li zajímavého a určitě hodně prestižního  
výsledku – získali jsme už pětistý titul mi-
stra České republiky ve spojení s firmou 
 AGROFERT. Je to velké číslo, je dáno  

„Slova, která řekneme, nejsou dostatečně silná, aby vyjádřila to,  
co se prostějovskému tenisu podařilo.“ 

Miroslav Pišťák, primátor Prostějova

Podvanácté se konal v sále prostějovského hotelu Tennis Club Večer mistrů 
2013, opět se prostějovskému klubu podařilo obhájit vynikající mistrovskou  
bilanci – mládežnické týmy vyhrály všechny české šampionáty, mini a babyte-
nis, mladší žáci, starší žáci a dorost vybojovaly zlaté medaile! Tým Davisova 
poháru obhájil Salátovou mísu, v sestavě byli jen hráči Prostějova a Sparty, 
tedy klubů, kde vládne Černoškova tenisová filozofie. Navíc prostějovští tenisté 
získali už pětistý titul mistra České republiky ve spojení s firmou AGROFERT. 

Večer mistrů  

Hotel tennis Club ProstějoV
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výsledky ve všech kategoriích – od mini 
a babytenisu výš.“ Spolu s Jiřím Novákem 
pak předali Jaroslavu Faltýnkovi ocenění 
Za dlouholetou spolupráci. A než odešel 
Miroslav Černošek z pódia, nezapomněl 
přidat – „věřím, že se dočkám i toho  
tisícího titulu.“ 

A Jaroslav Faltýnek? „Chtěl bych jménem 
pana Babiše vám všem poděkovat za vaše 
neskutečné úspěchy, a hlavně také Mirkovi 
Černoškovi, mému dlouholetému kamará-
dovi, a jsem rád, že se mu tak daří. Chci 
vám tady slíbit, že pokud na to budu mít 
vliv, budeme vás i nadále podporovat. Jako 
společnost AGROFERT si vážíme toho, že 
můžeme spolupracovat s tak vynikajícím 
klubem, že můžeme podporovat tenis  
a hlavně ten mládežnický. Chtěl bych 
také poděkovat rodičům, vám dětem,  
děláte pěkné jméno naší zemi a za to vám  
opravdu moc děkuji.“

A pak se rozjel nadšený seriál předávání po-
hárů prostějovským šampionům. Nejmen-
ším minitenistům je na pódiu odevzdávali 
generální sekretář ČTS Kateřina Dostálová 
a Jiří Veselý, babytenisové mistry České 
republiky ocenili starosta města Prostějov 

Miroslav Pišťák a Tomáš Berdych. „Slova, 
která řekneme, nejsou dostatečně silná, 
aby vyjádřila to, co se prostějovskému teni-
su podařilo,“ konstatoval poté mj. primátor 
Prostějova Miroslav Pišťák. Tým mladších 
žáků ocenili Petra Černošková a Jaroslav 
Faltýnek, tým starších žáků náměstkyně  
primátora města Prostějov Ivana  
Hemerková a Jan Hájek, mistry ČR  
v dorostu šéf českého tenisu Ivo Kaderka  
a nehrající kapitán daviscupového týmu 
Jaroslav Navrátil. Mládežnické Top oceně-
ní Barboře Krejčíkové, Magdaléně Pantůč-
kové a Gabriele Pantůčkové předali první 
náměstek primátora města Prostějov Jiří 
Pospíšil a jednatel TK PLUS Petr Chytil.  
A konečně prestižní Top ocenění pak pře-
vzali Tomáš Berdych a Jiří Veselý z rukou 
wimbledonské vítězky Jany Novotné a hejt-
mana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. 

Moderátor Petr Salava je už tradičně pro-
stějovskou stálicí, slavnostní večer měl 
jako pokaždé dokonalou režii. Zpívajícím  
hostem Večera mistrů byl Český slavík 
2012 a stříbrný ze stejné ankety v roce  
letošním Tomáš Klus.

Nejen mladé tenisty, ale doslova všechny 
v sále nadchl skvělý iluzionista a bavič, 
úspěšný finalista soutěže Česko Slovensko 
má talent Richard Nedvěd. Kouzelnické 
číslo, kterému asistovali Tomáš Berdych  
a náměstek primátora Jiří Pospíšil roze-
smálo celý sál. Zajímavá a určitě pro mladé  
i hodně poučná byla soutěž – poznává-
ní tenisových legend a je třeba dodat, že 
malý Jirka Novák poznal svého tátu hodně  
rychle…

Už tradičně byl na prostějovském  
Večeru mistrů šéf českého tenisu Ivo  
Kaderka. „Pokaždé s nadšením vnímám 
upřímnou atmosféru, která je plná optimi-
smu. Prostějovští mají opravdu co slavit,  
několik let dokazují, že jsou jasně nejlepším 
klubem u nás, a jak to už při slavnostním 
večeru zaznělo – nejlepším klubem na svě-
tě. Pro rodiče, trenéry a samozřejmě pro 

„Mistrovské týmové tituly v mládežnických kategoriích k Prostějovu  
už zákonitě patří, jsou výsledkem koncepční práce klubu, manage-
mentu a všech, kteří se na těchto úspěších podílejí. Velkou zásluhu 
mají na nich naši partneři – město Prostějov, Olomoucký kraj a všich-
ni, kteří fandí prostějovskému tenisu. Jsme nejlepší v České republi-
ce, buďme na to hrdí. Nepolevujme v pracovitosti, je to jediný recept  
na zlaté úspěchy.“

Miroslav Černošek
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všechny úspěšné tenisty je to velký svátek. Ale radovat se můžete až tehdy, když se vám něco 
velkého podaří…“

Poslední slovo měla ředitelka tenisových projektů TK PLUS Petra Černošková. „Jsme rádi,  
že jsme díky vám opět dokázali, že jsme jasně nejlepší a pevně věřím, že nadcházející sezóna 
2014 bude stejně úspěšná.“

Sestavy oceněných týmů

Minitenis TK AGROFERT – 1. místo na M ČR: Adam Jecho, Vojtěch Němec, Zdeněk Korec, Jakub 
Vrtěna, Tomáš Jurda, Maxim Mrva, Jan Kumstát, Lucie Urbanová, realizační tým: Lucie Šolcová a Jitka 
Navrátilová.

Babytenis TK AGROFERT – 1. místo na M ČR: Michal Glocman, Jakub Ječný, Adam Křesina, Linda 
Klimovičová, Hynek Bartoň, Jakub Menšík, Lucie Ivanová, Miroslava Bubeníková, Natali Švarcová, Jakub 
Slavík, realizační tým: Ondřej Sokup a David Navrátil.

Mladší žactvo TK AGROFERT – 1. místo na M ČR: Jakub Beran, Erik Najman, Dominik Podsedník,  
Alexander Zgirovský, Jiří Lehečka, Tomáš Šustáček, Lukáš Brückner, Kryštof Vítek, Lukáš Vaculík, Jiří 
Novák, Lukáš Zavřel, Adam Jurajda, Matyáš Alan, Filip Čech, Anna Sisková, Nikola Homolková, Tereza 
Najmanová, Ivana Šebestová, Denisa Huňková, Terezie Pluhařová, Kateřina Nováková, realizační tým: Ivo 
Šilhánek, Tomáš Kajlík, Branislav Bundzík, Jan Müller, Petr Cetkovský.

Starší žactvo TK AGROFERT – 1. místo na M ČR: Jan Lenoch, Evžen Holiš, Albert Šprlák-Puk, Marek 
Dubský, 

Miomir Kecmanovič, František Pechala, David Sedlář, Lukáš Šmíd, Robert Steinhauser, David Kovařík, 
Jan Marančák, Magdaléna Pantůčková, Monika Kilnarová, Anna Slováková, Anna Kynčlová, realizační tým: 
Pavel Jaloviec, Jaroslav Soukup, Zdeněk Strachoň, Jiří Shejbal, Zuzana Strapková.

Dorost TK AGROFERT – 1. místo na M ČR: Daniel Knoflíček, Zdeněk Děrkas, David Poljak, Laslo Djere, 
Dominik Starý, Yvo Panák, Dominik Kellovský, Ivan Kocourek, Miroslav Herzán, Miroslav Chyba, Petr Há-
jek, Daniel Orlita, Jan Pobořil, Štěpán Holiš, Barbora Krejčíková, Gabriela Pantůčková, Kateřina Siniaková, 
Barbora Štefková, Petra Melounová, Tereza Kolářová, Eva Rutarová, Sandra Hönigová, Kristýna Hrabalová, 
Natálie Cváčková, Denisa Cíchová, realizační tým: Jaroslav Machovský, Jiří Novák, Patrik Navara, Antonín 
Pánek, Michal Tabara a Jozef Ivanko.

Ocenění Za dlouholetou spolupráci - Společnost AGROFERT a. s.

Top ocenění 

Tomáš Berdych, opora daviscupového týmu, v sezóně 2013 se probojoval na páté místo ATP, počtvrté 
startoval na Masters ATP, více než tři roky je členem Top Ten ATP.

Jiří Veselý, při Turnaji mistrů v Londýně převzal novou cenu ATP Hvězda zítřka pro nejmladšího hráče v elitní 
stovce světového žebříčku.

Top ocenění, mládež

Barbora Krejčíková (1995), mj. letošní mistryně Evropy do 18 let ve švýcarském Klosters ve dvouhře i 
čtyřhře, trojnásobná grandslamová vítězka ve čtyřhře (spolu s Kateřinou Siniakovou) – Roland Garros, 
Wimbledon a US Open. 

Gabriela Pantůčková (1995), mj. letošní vítězka tradiční a prestižní Pardubické juniorky ve dvouhře, čímž se 
stala mistryní ČR do 18 let.

Monika Kilnarová (1999), mj. bronzová medailistka ze dvouhry a stříbrná medailistka ze čtyřhry na letošním 
Mistrovství Evropy do 14 let jednotlivců, členka bronzového týmu ČR dívek do 14 na Mistrovství světa druž-
stev do 14 let, halová mistryně ČR do 14 let ve dvouhře.

Magdaléna Pantůčková (1999), mj. zlatá medailistka ze čtyřhry na letošním Mistrovství Evropy do 14 let jed-
notlivců, členka zlatého týmu ČR dívek do 14 na Mistrovství Evropy družstev do 14 let v zimní i letní sezone, 
mistryně ČR do 14 let ve dvouhře a čtyřhře. 

Anna Slováková (1999), mj. členka zlatého týmu ČR dívek do 14 na Mistrovství Evropy družstev do 14 let 
v zimní i letní sezoně, členka bronzového týmu ČR dívek do 14 na Mistrovství světa družstev do 14 let, 

Tereza Najmanová (2001), mj. mistryně ČR do 12 let ve dvouhře.
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CHAMPIONS LEAGUE

Porazil nás Real Madrid
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VK AGEL Prostějov má za sebou šestý 
start v Champions League, z těžké skupiny  
postoupil do čtvrtfinále CEV Cupu. Jak  
se na působení v této prestižní soutěži dívá 
Petr Chytil, jednatel TK PLUS a předseda 
Správní rady VK Prostějov? 

„Od začátku nám šlo o to, abychom  
v soutěži hráli důstojnou roli, i když jsme 
dobře věděli, že se nemůžeme rovnat 
s týmy, které mají několikanásobně vyšší 
rozpočty a tedy samozřejmě i mnohem 
kvalitnější kádr. V naší skupině bylo jas-
né rozložení sil, Eczacibasi Istanbul a RC 
Cannes byli od začátku jednoznačnými 
favority, jen jsme neznali sílu německého 
týmu SC Schwerin, ale právě přes tento  
celek jsme hledali cestu k postupu. Nako-
nec vše dopadlo podle mého spravedli-
vě, na první dva týmy jsme prostě neměli  
a mohli jsme s nimi udělat výsledek jen 
při jejich mimořádném zaváhání, k čemuž 
nakonec málem došlo. Ano, můžeme  
si pohrávat s myšlenkou, že jsme při troše 
štěstí mohli porazit Istanbul 3:0 nebo 3:1  
a postoupit do play off samotné Ligy mis-
tryň! V to zřejmě nikdo z nás ani v těch  
největších snech nedoufal, ale bylo  
to blízko…! Samozřejmě, mnozí se uspo-
kojili, že jsme sehráli s Eczacibasi Istanbul 
vyrovnaný duel, jako jediní jsme mu ve sku-
pině vzali set, ale my jsme mohli vyhrát sety 

tři! Proti silným týmům nám v koncovkách 
setů určitě chyběly zkušenosti, ale já tvr-
dím – chyběla nám i odvaha jít té příležitosti  
naproti! Na druhou stranu SC Schwerin 
jsme jednoznačně přehráli doma i ven-
ku a po zásluze jsme se umístili na třetím 
místě ve skupině a postupovali dál. Znovu 
opakuji, v duchu jsme doufali, že se nám 
s oběma favority podaří uhrát alespoň  
jeden překvapivý výsledek, který by potvr-
dil, že můžeme uspět i s těmi nejlepšími,  
a jak někdy říkám – i s těmi nejbohatší-
mi. Pro mě osobně je kritériem úspěchu 
v Champions Laeague – a bohužel se to 
nepodařilo – uspět právě s těmito hvězd-
nými týmy. V Champions League jsme 
se pak dostali do druhého v pořadí CEV 
Cupu, tam nás však čekal přetěžký sou-
peř, Fenerbahce SK Istanbul, což je nej-
bohatší turecký klub. Věděli jsme, že jen 
mimořádný výkon nás může posunout dál,  
ale to se nepodařilo.“ 

Kam řadíte poslední ročník v celé historii 
působení prostějovského týmu v Champi-
ons League? 

„Zatím jsme dvakrát postoupili do play-
-off, do osmifinále, bylo to i tím, že se hrálo 
podle jiného systému. Bylo méně skupin  
a postupovali tři týmy ze čtyř, ale pocitově 
zatím nejvíce hodnotím ročník 2010/2011, 

„Nedá se zapomenout na náš první zápas v Champions League, psal se 6. listopad 2008 a vyhráli 
jsme v Murcii. Od začátku jsme si uvědomovali, že tuto soutěž hrajeme jako první český klub, zavazo-
valo nás to a chtěli jsme vždycky udělat všechno pro to, abychom dobře reprezentovali město Pros-
tějov, Olomoucký kraj, český volejbal a vůbec všechny, kteří fandí naší cestě volejbalovou Evropou.“

Petr Chytil, předseda Správní rady VK Prostějov

„Přijel k nám Fenerbahce SK Istanbul – v uvozovkách volejbalový Real Mad-
rid – nabitý superhvězdami, božsky zaplacenými. Kdo je na světě v současné 
době v ženském volejbale nejlepší, hraje v Istanbulu. Tamní Fenerbahce ukázal  
v Prostějově svou sílu, byl určitě nejsilnějším týmem, který se na Hané předsta-
vil. Na smeči úřaduje patrně nejlepší hráčka světa Yeon-Koung Kim z Jižní Koreje  
doplněná o brazilskou reprezentantku Fernandu Rodrigues, na bloku ční nad 
všemi francouzská věž Christina Bauer, z univerzálu drtí protivníky nejlepší česká 
hráčka Aneta Havlíčková, perfektní kombinace řídí americká nahrávačská jednič-
ka USA Alisha Glass a našlapaný základ dotvářejí opory turecké reprezentace blo-
kařka Eda Erdem s liberem Merve Dalbeler,“ říká Petr Chytil, jednatel TK PLUS  
a předseda Správní rady VK Prostějov. „Od začátku jsme věděli, že tento soupeř 
je nad naše síly a nezbývalo nám než bojovat. Měl jsem radost, že bylo plno, nabitá 
hala, ale bylo jasně vidět, kde je kvalita, kde jsou finance.“
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kdy jsme získali nesmírně cenné skalpy 
italského Cortese, francouzského Cannes 
i ázerbájdžánské Rabity Baku, kterou jsme 
málem vyřadili v úvodním kole vyřazovací 
fáze. Doma jsme v dalším ročníku doká-
zali přehrát silnou Kazaň. Říkám to i proto,  
že jsme tehdy dali o sobě prvně výrazně  
vědět, Evropa o nás určitě už věděla  
a vzala nás na vědomí. Pro mnohé to 
bylo tehdy překvapení, pro nás potvrzení,  
že jdeme dobrou cestou. Je třeba také 
 přidat, že jsme byli historicky prvním čes-
kým týmem, který se na tu cestu vydal  
a předváděl dobrý volejbal. Když se zpětně 
ohlédnu, my jsme si tenkrát ani moc neuvě-
domovali, co se nám podařilo, náš úspěch 
jsme nedocenili.“

Samozřejmě, nabízí se otázka – jak se dívat 
na prostějovskou účast v této prestižní sou-
těži, když je navíc jasné, že česká ekonomi-
ka a sponzorská síla nikdy nedovolí konku-
rovat bohatším a tedy silnějším týmům. 

„Napřed bych chtěl poděkovat našim 
obchodním partnerům, především pak 
společnosti AGEL a Tomáši Chreneko-
vi, že můžeme vůbec hrát v této soutěži  
důstojnou roli. Přesto bych ale rád řekl,  
že se s naším volejbalovým projektem  
pohybujeme tak trochu ve zvláštním schi-
zofrenním prostředí. Na českou ligu jsou  
do týmu každoročně vkládány nadstan-
dardní finance, které nás zavazují sto-
procentně dominovat v domácí soutěži,  
a na druhé straně tyto finance nejsou zase 
tak vysoké, abychom mohli lépe konkuro-
vat v evropské lize. Jsou státy a města, kte-
rá do volejbalových týmů doslova pumpují 
miliony eur, tyto týmy jsou svými rozpočty 
vysoko nad námi. Tady nemá pražádnou 
cenu vstupovat do jakýchsi finančních  
dostihů, něco podobného v basketba-
le zažívá Nymburk. Doma kraluje, venku 
pokulhává, i když se management klu-
bu snaží sebevíc… Samozřejmě, děláme 
dobré jméno českému volejbalu, městu  
Prostějov, Olomouckému kraji, ale můžeme  
se snažit sebevíc, dál se jen těžko dosta-
neme. Máme v týmu jen tak kvalitní hráčky, 
na jaké máme finance. Určitě bude hodně 
záležet na tom, jak se bude vyvíjet situa-
ce kolem financí z Českého olympijského 
výboru, jednotlivé sporty by měly být sdru-



|65|

žovány do olympijských center a pokud 
k tomu dojde, otevírají se určité šance i pro 
náš volejbal. Bude to i otázka celkového  
financování sportu v České republice.“

Nemáte pocit marnosti, že vám prostě  
finance nedají šanci – postavit se i těmto 
silným týmům?

„Ne, prostě si musíte uvědomit,  
že se k těmto financím zaprvé těžko  
někdy můžeme dostat a za druhé, pova-
žoval bych naprosto za nehospodárné 
soupeřit s těmito silnými kluby. Na druhé 
straně bych si rád také trochu postěžoval,  
že nám za šest let v Evropě nepřál los.  
Samozřejmě, šli jsme do losování vždy 
z nejspodnějšího koše, ale skoro v každém 
roce bylo několik skupin, kde bychom měli 
přece jen větší šanci. A jako důkaz kvality 
skupiny D, ve které jsme letos hráli, je i to, 
že jak Eczacibasi Istanbul, tak i druhý tým 
RC Cannes se probojovaly mezi posled-
ních šest týmů Champions League. To jen 
potvrzuje, že naše skupina měla tu nejvyš-

ší kvalitu. Nemluvil bych tedy o marnosti,  
spíše bych si chtěl postesknout, že by 
k nám los už konečně měl být také přívě-
tivější. A stejné to bylo i s losem čtvrtfinále 
CEV Cupu, dostali jsme nejtěžšího možné-
ho soupeře.“

Nebude se měnit filozofie volejbalového 
klubu, je zájem i nadále působit v Champ-
ions Laeague?

„Myslím si, že kdyby nebyl náš AGEL  
v nejvyšší evropské soutěži, tak by čes-
ký ženský volejbal přece jen ztrácel  
na své prestiži a určitě by byla škoda hodit  
za hlavu všechny ty sezóny, kdy se snažíme 
v Champions League uspět. Nikdy jsme 
nebyli v této soutěži úplným outsiderem, 
snažili jsme se vždy o co nejlepší výsledky, 
patřili jsme spíše do výkonnostního středu. 
Navíc jsme se projevili v rámci evropské  
volejbalové federace jako dobří organi-
zátoři, v Prostějově se konal v sezoně 
2010/2011 Final Four Středoevropské 
ligy. Další sezona náleží do tříletého  

„Proti silným týmům nám v koncovkách setů určitě chyběly zkušenosti, 
ale já tvrdím – chyběla nám i odvaha jít té příležitosti naproti!“

Petr Chytil, šéf TK AGEL
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plánovaného cyklu, chceme tedy i nadále 
startovat v Lize mistryň. Rozhodně však ne-
půjdeme do nějaké finanční rulety, soupeřit 
s kluby, které se pohybují v jiných rozpoč-
tových možnostech. Na druhé straně nám 
stále záleží na výchově mladých talentova-
ných českých hráček, které i díky Champi-
ons League získávají nejen zkušenosti, ale  
i výkonnostně rostou. Na druhé straně  
je jasné, že pokud chcete uspět, nemůžete 
hrát jen s domácími hráčkami, bez zahra-
ničních hráček to prostě nejde.“        

Jak vnímá město Prostějov a celý region  
volejbalový projekt?

„Samozřejmě se mění pohled na náš 
VK AGEL, naši fanoušci mnohdy berou 
úspěch v české extralize a Českém po-
háru jako naprostou samozřejmost, podle 
nich to nemůže nikdo jiný vyhrát – než my,  
že doma prostě nemůžeme prohrát. I my 
si myslíme, že bychom měli kralovat české-
mu volejbalu, ale plně respektujeme kon-
kurenci, každý se na nás chce vytáhnout.  
Diváci mají prostě pocit, že sportovní  
napětí se v české lize nekoná, ale každý 
proti nám nastupuje se stoprocentním 
nasazením. V domácí lize hrajeme – jak  
se říká nahoru, v Champions League 
– dolů. A diváci čekají, že budeme velko-
klubům větším soupeřem a mnohdy se  
to prostě neděje.“

Má prostějovská mládež větší zájem  
o volejbal? 

„Za šest let jsme v českém volejbale urazili 
úspěšnou cestu i v oblasti péče o volejba-
lové talenty a mládežnické celky. Musím 
říct, že v neoficiálním hodnocení mládež-
nických týmů patříme do české špičky,  
na druhé či první místo. To jen potvrzu-
je, že volejbalový projekt bereme oprav-
du komplexně a ne – jak si někteří naši  
kritici mysleli – že se budeme starat jen  
o volejbalové áčko, že budeme jen leštit 
skla naší výkladní skříně, prvního druž-

stva. Nyní čekám a hodně si to přeji,  
aby se některá z našich odchovankyň 
dostala do našeho extraligového týmu  
a působila v něm. Je to těžké, mládež má 
kolem sebe hodně lákadel a sport už tolik 
netáhne. Navíc uspět ve sportu chce v sou-
časné době stoprocentní zaujetí pro sport, 
nic nedostanete zadarmo. Dá se říct, že se 
nám podařilo získat děvčata z Prostějova  
a širokého regionu pro volejbal, navíc 
máme zapálené trenéry mládežnických 
týmů, stejně jako obětavé rodiče.“

Úspěchy prostějovského tenisu jsou zalo-
ženy také na vynikající práci mládežnických 
trenérů. Máte jich kolem volejbalového  
klubu také dostatek? 

„Určitě ano, šéftrenér mládeže Jaroslav 
Matěj má velké zkušenosti s výchovou  
talentů a kolem sebe nadšené mládežnic-
ké trenéry. V tenise je však přece jen trochu 
jiná cesta nahoru, je to individuální sport, 
mladé naděje nemusí být v Prostějově  
neustále, mohou k nám přijíždět na pra-
videlné kempy, což ve volejbale nejde. 
Mládež má u nás, stejně jako ta tenisová, 
vynikající podmínky, má tělocvičnu s dob-
rým zázemím jen a jen pro sebe, stejně 
jako posilovnu či rehabilitaci a lékařské 
zabezpečení. A kdyby bylo u nás ustaveno  
olympijské volejbalové centrum, pak by 
ty podmínky byly ještě lepší. A ještě bych 
chtěl dodat, v našem projektu máme 
ohromné štěstí, že máme velice štědrého 
partnera Tomáše Chreneka. On sám hrál 
výborně volejbal, sleduje náš tým, pravi-
delně s ním konzultujeme filozofii našeho 
klubu a díky jeho podpoře se také může-
me jasně pohybovat ve špičce českého 
volejbalu a bojovat o volejbalovou Evropu. 
Samozřejmě, velký dík patří městu Pros-
tějov a Olomouckému kraji, oběma těmto 
partnerům patří naše poděkování a věřím, 
že jim náš volejbal dělá radost a dobré jmé-
no nejen v České republice, ale i v Evropě.“



|67|
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Už dávno víme, že nemůžeme jezdit do  
Vídně na tradiční červnové losování volej-
balové Evropy s přehnanými nadějemi, los 
nám nikdy nemůže nabídnout skupinu, ze 
které bychom měli velké šance postou-
pit do dalších fází Champions League.  
Co nám los nabídl? Eczacibasi Istanbul  
a RC Cannes, dvě stálice nejvyšší pohárové 
scény a k nim SC Schwerin, výborný tým, 
který přece jen nabízel šanci k úspěšné-
mu měření. Co říkal po losování předseda 
správní rady VK Petr Chytil? „Dávno víme, 
že se nemůžeme dočkat lehkých soupeřů, 
ale v každém případě se chceme poprat  
o účast ve vyřazovací fázi Ligy mistryň, což 
by byl z takhle těžké skupiny velký úspěch. 
Samozřejmě, ctíme vysokou kvalitu sou-

peřů a reálně víme, že i dosažení přesunu  
do CEV Cupu ze třetí pozice bude velmi 
náročné. Každopádně chceme na me-
zinárodní scéně předvést mnohem lepší  
výkony než loni, být v každém střetnutí vyrov-
naným či důstojným soupeřem a posbírat  
co nejvíc bodů.“ 

Jak jsme šli základní skupinou D Ligy 
mistryň? Očekávaná porážka s velkým  
favoritem Eczacibasi Istanbul, pak domácí 
prohra s RC Cannes, která však ukázala 
týmové zlepšení. Prostějovanky podlehly 
Cannes ve třech setech, ale od půlky dru-
hého bojovaly a sahaly aspoň po zisku 
sady. „Odehráli jsme mnohem lepší duel 
než minulý týden v Istanbulu a pevně  

Už šestou sezonu hrál prostějovský VK AGEL nejprestižnější Champions  
League a čtyřikrát postoupil do dalších bojů! Navíc letos poprvé se prostě-
jovské volejbalistky díky zvýšenému pohárovému koeficientu kvalifikovaly 
přímo – bez nutnosti žádat o divokou kartu, počtvrté postoupily prostějovské 
volejbalistky ze základní skupiny, tentokrát do čtvrtfinále CEV Cupu. Přitom 
stále platí filozofie prostějovského volejbalového klubu – vycházet v klubovém 
rozpočtu z reálných možností české ekonomiky. Připomeňme si slova šéfa  
VK AGEL Petra Chytila, že „mnohé kluby i v této soutěži prostě hrají jinou ligu. 
Neříkám to s nějakým pocitem ublíženosti, když navíc vím, že se eura a dolary  
na palubovce vždycky nakonec projeví, ale známe sílu a možnosti české ekono-
miky,“ říká předseda Správní rady VK Prostějov Petr Chytil. „Přesto jsem rád,  
že mohu s hrdostí konstatovat, že VK Prostějov je v současné době stabilizovaným 
klubem, a to především díky trvající podpoře našich partnerů. Chci moc poděko-
vat všem v čele se společností AGEL, která je titulárním sponzorem a partnerství  
s ní si velmi vážíme. Skvělá spolupráce dál trvá rovněž s městem Prostějov, Olomo-
uckým krajem i dalšími partnery, kteří se výraznou měrou podílejí na dlouhodobé 
úspěšnosti prostějovského volejbalu,“ dodává Petr Chytil. 

Čtvrtfinále CEV Cupu

VK AGEL Prostějov – Fenerbahce SK Istanbul 0:3 (-11, -21, -15), 
rozhodčí: Szabó (Maďarsko) a Harizanov (Bulharsko). Čas: 67 minut. 
Diváků: 1200. VK AGEL Prostějov: Malesevic, Borovinšek, Carter, 
Kossányiová, Steenbergen, Vincourová, libero Jášová – Gambo-
vá, Soares, Růžičková, Hutinski. Trenér: Miroslav Čada. Fenerba-
hce Istanbul: Istanbulu: Glass, Rodrigues, Bauer, Havlíčková, Kim,  
Erdem, libero Dalbeler – Tokatlioglu, Oner. Trenér: Marcello Abbon-
danza.

Fenerbahce SK Istanbul – VK AGEL Prostějov 3:0 (20, 17, 15),  
rozhodčí: Brandstätter (Rakousko) a Vaitsiakhovich (Bělorusko). Čas: 
71 minut. Diváků: 1000. Fenerbahce SK Istanbul: Rodrigues, Bauer, 
Havlíčková, Kim, Erdem, Glass, libero Dalbeler – Tokatlioglu, Den-
kel. Trenér: Marcello Abbondanza. VK AGEL Prostějov: Gambová, 
Borovinšek, Carter, Kossányiová, Steenbergen, Vincourová, libero 
Jášová – Soares, Malesevic. Trenér: Miroslav Čada.

Výsledek prvního utkání 3:0, postoupil Istanbul.
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věřím, že se to projeví v zápase proti 
Schwerinu,“ říkal kouč Miroslav Čada. 
„Právě přes tohoto soupeře by měla vést 
naše cesta k postupu. V podstatě hned  
po červnovém losování soutěže bylo jasné, 
že v naší skupině jsou dva týmy papírově 
výrazně lepší a dva týmy papírově horší. 
Což se zatím potvrdilo. Teď jde o to, kdo 
se dostane na třetí místo a získá tím právo 
pokračovat ve čtvrtfinále CEV Cupu.“

Zápasová bilance se Schwerinem? Doma 
3:1, venku vítězství stejným poměrem! 
„Oba celky si uvědomovaly, že se hraje  
o třetí místo ve skupině, Istanbul i Cannes 
jsou výkonnostně na jiné úrovni. Proto bylo 
dnešní utkání tak důležité a jsem velice 
rád, nakolik se nám jej povedlo zvládnout. 

Rozhodla naše převa-
ha v útoku, kde jsme 
měli víc nebezpečných 
hráček než hosté, kteří 
navíc udělali o poznání 
víc chyb. Zvítězili jsme 
zaslouženě,“ říkal po  
zápase spokojený Čada. 
V odvetě stačila prostě-
jovským volejbalistkám  
k postupu i těsná prohra, 

ale kouč žádné kalkulace nepřipouštěl.  
„Jakékoliv postupové počty se snažíme 
pouštět z hlavy. Nechceme je řešit. Poku-
síme se vyhrát. Předcházející utkání ukáza-
lo, že na to máme,“ tvrdil kouč VK AGEL. 
 „Pořád platí, že postup do play-off pohá-
ru CEV by byl velkým úspěchem.“ Dobrý  
výsledek ve Schwerinu garantoval třetí mís-
to ve skupině D, vedle jistého postupu do 
čtvrtfinále CEV dával jisté naděje i do play 
off Ligy mistryň. Co k tomu vedlo? Úspěch 
v Cannes nebo senzační vítězství doma  
s Eczacibasi Istanbul. Třebaže se to mno-
hým zdálo nemožné, chybělo k tomu  
jen málo! V Cannes sehrály prostějovské 
volejbalistky nešťastnou partii. V prvním  
a především ve třetím setu VK AGEL  
vedly, ale ani jednou nedotáhly své snažení  
do vítězného konce. „Závěry setů byly 
především o sebedůvěře a v té měly hráč-
ky Cannes navrch,“ říkal Čada. Jasný lídr  
Eczacibasi Istanbul pak přijel do Prostějo-
va v rozvernějším rozpoložení, k duelu při-
stoupil velmi lehkovážně a výborně hrajícím 
Agelkám nabízel ohromnou šanci k vítězství  
a navíc ještě k možnému postupu do play off 
Champions League! Co se v minulých roč-
nících podařilo proti Rabitě Baku, Dynamu 

Základní skupina D

1. Eczacibasi Istanbul 6  0   18:1   18

2. RC Cannes  4  2   12:6   12

3. VK AGEL Prostějov 2  4   7:14     6

4. SC Schwerin 0  6   2:18     0

„Mnohé kluby i v této soutěži prostě hrají – jinou ligu. Neříkám to s nějakým pocitem 
ublíženosti, když navíc vím, že se eura a dolary na palubovce vždycky nakonec projeví, 
ale známe sílu a možnosti české ekonomiky.“

Petr Chytil, předseda Správní rady VK Prostějov
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Kazaň či Villa Cortese prostějovské volejba-
listky nezopakovaly! „Byla to velká škoda, 
k potvrzení naší filozofie startu v Cham-
pions League taková senzační vítězství  
nutně potřebujeme. Chvílemi jsem měl  
pocit, že jsme se té velké šance lekli,“ říkal 
po zápase smutný šéf VK AGEL Petr Chy-
til. Co mohlo Čadovy svěřenky těšit? Byly  
jediným týmem základní skupiny, které 
vzaly Turkyním set. Ale na druhé straně  

je třeba nahlas říct, že v případě nečekané-
ho, ale vzhledem k přístupu Eczacibasi Istan-
bul k zápasu v Prostějově, možného scé-
náře, mohl VK AGEL při výhrách 3:0 či 3:1  
postoupit do play off!

Cítil to i kouč Čada. „Byli jsme hodně blíz-
ko, stačilo vyhrát jednu ze dvou koncovek 
vyrovnaných setů a mohli jsme třeba sahat 
až po vítězství. Je ale nutné si uvědomit,  

VK AGEL v Champions League, 2013/2014

CEV DenizBank Volleyball Champions League, skupina D

1.kolo:  Eczacibasi Istanbul – VK AGEL Prostějov 3:0 (15, 14, 21), rozhodčí: Ivanov 
(Bulharsko) a Raptis (Řecko). Čas: 68 minut. Diváků: 1000. Eczacibasi Istanbul: Gümüs 
Kirici, Harmotto, Darnel, Jogunica-Ušič, Poljak, Hanke, libero Kuzubasioglu – Ercan, 
Kayacan. Trenér: Lorenzo Micelli. Sestava Prostějova: Markevich, Borovinšek, Carter, 
Kossányiová, Steenbergen, Vincourová, libero Jášová – Růžičková, Soares, Kočiová. 
Trenér: Miroslav Čada.VK AGEL.

2. kolo: VK AGEL Prostějov – RC Cannes 0:3 (-18, -22, -23), rozhodčí: Mezöffy  
(Maďarsko) a Rajkovič (Chorvatsko). Čas: 77 minut. Diváků: 1100. VK AGEL Prostějov: 
Melicharová, Borovinšek, Carter, Kossányiová, Steenbergen, Vincourová, libero Jášo-
vá – Kočiová, Markevich, Soares. Trenér: Miroslav Čada. RC Cannes: Ssuschke-Voigt, 
De Vyver, Bokan, Rašič, Centoni, Grothues, libero Arcangeli – Ortschitt, Partenio,  
Aelbrecht. Trenér: Yan Fang.

3. kolo: VK AGEL Prostějov – SC Schwerin 3:1 (18, -23, 17, 17), rozhodčí: Sokol 
(Polsko) a Kozlovskyj (Ukrajina). Čas: 107 minut. Diváků: 1200. VK AGEL Prostě-
jov: Malesevic, Borovinšek, Carter, Kossányiová, Steenbergen, Vincourová, libero  
Jášová – Soares, Markevich. Trenér: Miroslav Čada. SC Schwerin: Radenkovic, Souza  
Ziegler, Isailovic, Vilponen, Poll, Hrončeková, libero Völker – Imoudu, Moma Bassoko,  
Pihlajamäki, Aulenbrock. Trenér: Felix Koslowski.

4. kolo: SC Schwerin – VK AGEL Prostějov 1:3 (20, -9, -16, -18), rozhodčí: Santi (Itálie) 
a Szabo-Alexi (Rumunsko). Čas: 96 minut. Diváků: 1026. SC Schwerin: Radenkovic, 
Souza Ziegler, Isailovic, Vilponen, Poll, Hrončeková, libero Völker – Aulenbrock, Imou-
du, Moma Bassoko, Pihlajamäki. Trenér: Felix Koslowski. VK AGEL Prostějov: Malese-
vic, Borovinšek, Carter, Kossányiová, Steenbergen, Vincourová, libero Jášová – Mar-
kevich, Soares. Trenér: Miroslav Čada.

5. kolo: RC Cannes – VK AGEL Prostějov 3:0 (23, 16, 20),rozhodčí: Groenewegen 
(Nizozemsko) a Di Giacomo (Belgie). Čas: 75 minut. Diváků: 2100. RC Cannes: Anto-
nijevic, Bokan, Rasic, Centoni, Grothues, Ssuschke-Voigt, libera Arcangeli a Ortschitt 
– Yaneva, Van de Vyver, Partenio, Aelbrecht. Trenér: Yan Fang. VK AGEL Prostějov: 
Malesevic, Borovinšek, Carter, Kossányiová, Steenbergen, Vincourová, libero Jášová 
– Soares, Markevich, Růžičková. Trenér: Miroslav Čada.

6. kolo: VK AGEL Prostějov – Eczacibasi Istanbul 1:3 (17, -26, -19, -23), rozhodčí: 
Satanassi (Itálie) a Miklosic (Slovinsko). Čas: 104 minut. Diváků: 1300. VK AGEL Pro-
stějov: Vincourová, Malesevic, Borovinšek, Carter, Kossányiová, Steenbergen, libero 
Jášová – Růžičková, Markevich. Trenér: Miroslav Čada. Eczacibasi Istanbul: Gumus 
Kirici, Cansu, Demir, Jogunica Usic, Poljak, Hanke, libero Kuzubasioglu – Karakoyun, 
Kayacan, Ercan. Trenér: Lorenzo Micelli.
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že Istanbul i Cannes patří mezi nejsilnější 
týmy celé Ligy mistryň. Většina ostatních 
skupin v soutěži byla rozhodně hratelněj-
ší, a proto nevidím jako žádnou ostudu,  
že jsme proti oběma favoritům nezíska-
li ani bod. Navíc teď s Eczacibasi nám  
k tomu chybělo jen velice málo. Podstatná 
však byla hlavně dvě tříbodová vítězství 
nad Schwerinem, která nám zajistila účast  
ve čtvrtfinále CEV Cupu.“ Celkově byl lodi-
vod VK AGEL spokojený. „Zajistit si postup 
ze třetího místa skupiny do CEV Cupu bylo 
naším cílem a s jeho splněním můžeme být 
spokojení. Těší mě, že budeme hrát ještě 
minimálně dva zápasy proti špičkovému 
evropskému klubu. Naše družstvo prošlo  
a nadále prochází tvrdou prací, teď jsme  
za to byli odměněni prvním dílčím úspě-
chem. Samozřejmě je však potřeba naplno 
makat celý další zbytek sezóny.“

Ani los čtvrtfinále CEV Cupu nám moc  
nepřál, soupeřem VK AGEL byl Fenerbah-
ce Istanbul, vítěz Ligy mistryň z roku 2012. 
„Z pohledu našeho působení v pohárové 
Evropě to bude vrchol sezony. Přivítáme 
špičkový velkoklub a je třeba otevřeně 
říct, že moc šancí nemáme,“ komentoval 
sílu čtvrtfinálového soupeře Čada. „Kdyby  
Fenerbahce mohlo hrát Ligu mistryň, určitě 
by se okamžitě zařadilo mezi žhavé adep-
ty na účast v závěrečném Final Four. Proto 

 je jasné, že ze všech čtvrtfinalistů CEV 
Cupu je objektivně největším favoritem  
na konečný triumf.“ 

Fenerbahce SK Istanbul vyhrál v Prostějově 
jasně 3:0, zápas trval něco přes hodinu. „Na 
družstvo v takovém hráčském složení jsme 
prostě neměli, ohromně silný Istanbul byl 
nad naše herní možnosti. Přesto jsme pro-
ti jasnému favoritovi letošního CEV Cupu  
nastoupili s až zbytečně velkým respektem 
a nedokázali se mu vyrovnat především  
v útoku, kde hosté dominovali. Jejich ofen-
zivní převaha byla hlavním důvodem naší 
hladké porážky,“ říkal po zápase Čada.

Odveta v Istanbulu nemohla být jiná.  
Domácí Fenerbahce si zcela s přehledem 
došel za suverénním postupem. Co říkal 
v Istanbulu kouč Miroslav Čada? „Odveta 
byla o něco vyrovnanější než úvodní zápas 
v Prostějově i díky tomu, že jsme mnohem 
lépe podávali a solidně přihrávali. Naopak 
soupeř měl jasně navrch v útoku a přede-
vším při obraně na síti, kde svými bloky čas-
to zastavoval naše zakončení. Projevila se 
velká síla Fenerbahce, které tipuji na celko-
vé vítězství v CEV Cupu. My jsme ve dvou 
utkáních s favoritem sice nezískali ani set, 
ale herně to nebyla žádná ostuda. Vždy stál 
proti nám tým, který měl velkou sílu a mohli 
jsme sebevíc chtít, nešlo to.“

„Zajistit si postup ze třetího místa skupiny do CEV Cupu bylo naším  
cílem a s jeho splněním můžeme být spokojeni. Naše družstvo prošlo 
a nadále prochází tvrdou prací, teď jsme za to byli odměněni prvním 
dílčím úspěchem. Samozřejmě je však potřeba naplno makat celý další 
zbytek sezóny.“

Miroslav Čada
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SPOLEČNOST JE NEJVĚTŠÍM SOUKROMÝM POSKYTOVATELEM 
ZDRAVOTNÍ PÉČE VE STŘEDNÍ EVROPĚ 

SKUPINA AGEL PROINVESTOVALA V UPLYNULÉM 
ROCE TÉMĚŘ 800 MILIONŮ KORUN

Téměř 800 milionů korun proinvestovala v uplynulém 
roce zdravotní skupina AGEL. Jedná se o rekordní 
částku v historii společnosti. Finanční prostředky 
směřovaly nejen do nákupu nového přístrojového 
vybavení, ale také do modernizace stávajících a 
výstavby nových budov. Skupina v minulém roce 
postavila v Prostějově nové moderní obchodní a 
logistické centrum. Letos na jaře dokončila komplexní 
revitalizaci Vítkovické nemocnice a loni na podzim 
otevřela v areálu Tonaku v Novém Jičíně svoji novou 
polikliniku.

Za posledních pět let proinvestovala skupina víc než 
dvě a půl miliardy korun. „Stálé zvyšování kvality 
péče poskytované našimi zdravotnickými zařízeními 
je naší prioritou. V rámci naplňování této priority 
každoročně investujeme velké množství finančních 
prostředků do nákupu nových technologií a posilování 
infrastruktury, což nám napomáhá naplňovat jednu 
z hlavních hodnot naší společnosti, kterou je co 
nejlepší péče o naše pacienty,“ říká finanční ředitel 
skupiny AGEL Ing. Karel Kantor. 

Největší investicí skupiny byla v minulém roce 
rekonstrukce areálu Tonak v Novém Jičíně, kde 
společnost na podzim slavnostně otevřela 
novou polikliniku. Rekonstrukce areálu a budovy 
přišla skupinu na více než 100 milionů korun. Své 
zázemí zde nově našly ambulance onkologie, 
hematologie a lékařské genetiky včetně denního 
onkologického centra, které je součástí Komplexního 
onkologického centra. „V nové poliklinice je 
pacientům k dispozici také lékárna společnosti 

Repharm s odborným pracovištěm pro přípravu 
cytostatik a moderní laboratoře společnosti P&R 
LAB,“ doplňuje finanční ředitel s tím, že společnost 
plánuje do komplexního onkologického centra 
a novojičínské nemocnice nadále významně 
investovat.

Investovalo se také do Nemocnice Podlesí. 
Třinecké kardiocentrum se může pochlubit novými 
špičkovými přístroji v hodnotě téměř 74 milionů 
korun. Převážnou část finančních prostředků přitom 
poskytnul Evropský fond pro regionální rozvoj. 
„Evropská unie poskytla na projekt v celkové hodnotě 
74 milionů korun dotaci ve výši téměř 54 milionů 
korun,“ přibližuje ředitel s tím, že 9,5 milionu korun 
získal projekt i ze státního rozpočtu. 
„Z vlastních finančních zdrojů pak nemocnice přispěla 
na projekt víc než 11 milionů korun,“ dodal Ing. 
Kantor.

Společnost se loni na jaře pustila 
také do revitalizace Vítkovické 
nemocnice, která se tak v průběhu 
roku postupně změnila k nepoznání. 
Zatepleny byly postupně pavilony 
chirurgie, interny, ředitelství, 
porodnicko-gynekologický 
pavilon, včetně pavilonu s 
firemní mateřskou školkou. 
Součástí obnovy bylo také 
kompletní zateplení budov 
a střech, položení nové 
hydroizolace, výměna oken 
a dveří, včetně nové fasády,“ 
uvádí finanční ředitel s tím, že 
celá investice přišla na více než 
41 milionů korun.
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Téměř 800 milionů korun proinvestovala v uplynulém 
roce zdravotní skupina AGEL. Jedná se o rekordní 
částku v historii společnosti. Finanční prostředky 
směřovaly nejen do nákupu nového přístrojového 
vybavení, ale také do modernizace stávajících a 
výstavby nových budov. Skupina v minulém roce 
postavila v Prostějově nové moderní obchodní a 
logistické centrum. Letos na jaře dokončila komplexní 
revitalizaci Vítkovické nemocnice a loni na podzim 
otevřela v areálu Tonaku v Novém Jičíně svoji novou 
polikliniku.

Za posledních pět let proinvestovala skupina víc než 
dvě a půl miliardy korun. „Stálé zvyšování kvality 
péče poskytované našimi zdravotnickými zařízeními 
je naší prioritou. V rámci naplňování této priority 
každoročně investujeme velké množství finančních 
prostředků do nákupu nových technologií a posilování 
infrastruktury, což nám napomáhá naplňovat jednu 
z hlavních hodnot naší společnosti, kterou je co 
nejlepší péče o naše pacienty,“ říká finanční ředitel 
skupiny AGEL Ing. Karel Kantor. 

Největší investicí skupiny byla v minulém roce 
rekonstrukce areálu Tonak v Novém Jičíně, kde 
společnost na podzim slavnostně otevřela 
novou polikliniku. Rekonstrukce areálu a budovy 
přišla skupinu na více než 100 milionů korun. Své 
zázemí zde nově našly ambulance onkologie, 
hematologie a lékařské genetiky včetně denního 
onkologického centra, které je součástí Komplexního 
onkologického centra. „V nové poliklinice je 
pacientům k dispozici také lékárna společnosti 

Repharm s odborným pracovištěm pro přípravu 
cytostatik a moderní laboratoře společnosti P&R 
LAB,“ doplňuje finanční ředitel s tím, že společnost 
plánuje do komplexního onkologického centra 
a novojičínské nemocnice nadále významně 
investovat.

Investovalo se také do Nemocnice Podlesí. 
Třinecké kardiocentrum se může pochlubit novými 
špičkovými přístroji v hodnotě téměř 74 milionů 
korun. Převážnou část finančních prostředků přitom 
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„Evropská unie poskytla na projekt v celkové hodnotě 
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korun,“ přibližuje ředitel s tím, že 9,5 milionu korun 
získal projekt i ze státního rozpočtu. 
„Z vlastních finančních zdrojů pak nemocnice přispěla 
na projekt víc než 11 milionů korun,“ dodal Ing. 
Kantor.

Společnost se loni na jaře pustila 
také do revitalizace Vítkovické 
nemocnice, která se tak v průběhu 
roku postupně změnila k nepoznání. 
Zatepleny byly postupně pavilony 
chirurgie, interny, ředitelství, 
porodnicko-gynekologický 
pavilon, včetně pavilonu s 
firemní mateřskou školkou. 
Součástí obnovy bylo také 
kompletní zateplení budov 
a střech, položení nové 
hydroizolace, výměna oken 
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Sedmý Český pohár
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Loni volejbalové Hanačky neztratily v cestě 
za Českým pohárem ani set, letos to tak čis-
té nebylo, ve čtvrtfinále a v semifinále nám 
utekly dva sety, pražský Olymp ztratil tři.  
Ve čtvrtfinále VK AGEL přehrál KP Brno, 
v semifinále SK UP Olomouc, PVK 
Olymp se ve čtvrtfinále doma trápil s TJ 
Sokol Šternberk, vyhrál až v tie-breaku  
a v semifinále vyřadil tým TJ Ostrava. Před 
finále Českého poháru jsme s PVK Olymp  
Praha hráli celkem třikrát, vyhráli jsme 
jasně, Pražanky získaly jen dva sety. „Ten-
tokrát jsme měli v Českém poháru dost 
těžký los, nejprve bylo potřeba vyřadit stále  
lepšící se KP Brno a pak velmi nebezpeč-
nou a nevyzpytatelnou Olomouc. Ve finá-
le nás čeká největší rival posledních let,  
a třebaže jsme s Olympem v letošní sezoně 
třikrát vyhráli, každý zápas s tímto týmem 
je těžký. Navíc není jednoduché zvládnout 

zápas, který jako jediný rozhoduje o zisku 
trofeje,“ říkal kouč Čada před finálovým 
duelem a dodal – „na druhé straně získat 
sedm trofejí ze sedmi pokusů, to by bylo 
hezké číslo.“

Nakonec to dopadlo přesně tak, jak kouč 
Čada předpovídal, kromě jasného prvního 
sety, který patřil Hanačkám, byly všechny 
ostatní ve finále Českého poháru volejba-
lovou bitvou až do konce. Výborně hrající 
Olymp Praha v Českých Budějovicích vytr-
vale vzdoroval, nejtěsnější koncovky třetího 
a čtvrtého setu však nakonec patřily zkuše-
nějším a vyzrálejším hráčkám VK AGEL.

Co říkal po finále kouč Miroslav Čada? 
„Zcela určitě jsme byli svědky špičkové-
ho volejbalu. Narazily na sebe dva nejlep-
ší české ženské týmy a na hřišti to bylo 

 „Už šestou sezonu je to stále stejné, máme v české lize nejlepší podmínky a je samozřejmé,  
že doma musíme jasně kralovat. Snažíme se o to, tým je pod velkým psychickým tlakem, jinak 
to ani není možné. Říkám hráčkám, konkurence vás musí posilovat, i když vím, že v České 
republice neprohrát, je stále těžší. Navíc TK PLUS je nejlepší agenturou u nás, má neustále 
nejvyšší cíle a prohry prakticky nepřichází v úvahu.“

Miroslav Čada

„Každý zisk národní trofeje je pro nás v podstatě povinností,“ říká už šestou  
sezonu kouč VK AGEL Miroslav Čada a se stejným cílem jely prostějovské volej-
balistky k finále Českého poháru do Českých Budějovic. Navíc v této prestižní 
české soutěži v historii klubu ještě neprohrály! Obsazení finále nikoho nepře-
kvapilo, pražský Olymp je už delší dobu v roli jediného velkého soupeře pro-
stějovského AGELU. „Všichni od nás očekávali další českou volejbalovou trofej,  
šéf agentury TK PLUS samozřejmě také a přiznám se, na nic jiného než  
na vítězství jsem nemyslel ani já,“ říkal před finálovým duelem předseda Správní 
rady VK Prostějov Petr Chytil. „Nakonec se to podařilo, ale určitě jsem nečekal, 
že cesta k sedmému Českému poháru bude tak složitá.“

Tituly VK Prostějov v Českém poháru

2008, 11. 2., Prostějov: VK Prostějov – PVK Olymp Praha 3:0 (20, 15, 
13), 2009, 3. 2., Prostějov: VK Prostějov – SK UP Olomouc 3:0 (19, 
14, 15), 2010, 8. 2., Prostějov: VK Modřanská Prostějov – KP Brno 3:2 
(-19, 22, 19, -20, 9). 2011, 14. 2., Olomouc: SK UP Olomouc – VK 
Modřanská Prostějov 0:3 (-20, -15, -15). 2012, 13. 2., Olomouc: SK 
UP Olomouc – VK Modřanská Prostějov 0:3 (-21, -13, -10). 2013, 14. 2. 
Teplice: VK AGEL Prostějov – PVK Olymp Praha 3:1 (14, -21, 19, 23). 
2014, 18. 2. České Budějovice: VK AGEL Prostějov – PVK Olymp Praha 
3:1 (17, -21, 25, 25).
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znát. Po prvním setu nám odešel servis,  
my sami jsme si zadělali na problémy. Z těž-
ké situace a k vítězství nám pomohly hráčky  
z lavičky, které za nepříznivého stavu  
ukázaly svou kvalitu.“

Kde viděl příčiny těsné porážky trenér PVK 
Olymp Stanislav Mitáč? „Do utkání jsme 
vstoupili špatně – asi vinou přemotivova-
nosti. Chtěli jsme dokázat, že po právu už 
dlouho držíme druhé místo naší nejvyšší 
soutěže a že v této době hrajeme dobrý  
volejbal. Proto jsme se na finále Českého 
poháru důkladně připravovali, byl to pro 
nás jeden z vrcholů sezóny. Úvodní set 
nám ale nevyšel, až od druhé sady se  
bojovalo snad o každý míč. Divákům  
se finálová bitva musela líbit. Zápas uká-
zal kvalitu obou družstev a budějovické 
 publikum si užilo pěknou podívanou.  
Za rozhodující okamžiky považuji dlouhé 
rozehry, ve kterých víckrát uspěly sme-
čařky prostějovského týmu. Hráli jsme 
však statečně, ve třetím setu vedli 17:13  

a ve čtvrtém dokonce 20:16. Jenže ani  
takový náskok nám bohužel nestačil.“

Smečařka VK AGEL Andrea Kossányiová 
přidala: „Očekávaly jsme těžké utkání, což 
se potvrdilo. Už dlouho jedeme naplno  
a po náročném vystoupení v Istanbulu se 
na nás možná projevila únava. Byly jsme  
takové utahané, naopak soupeř do toho šel 
na plné obrátky a ze všech sil se nás snažil 
zaskočit. Málem se mu to povedlo, naštěs-
tí jsme zvládly klíčové momenty a dosáhly 
důležitého vítězství. Já osobně z něj mám 
dvojnásobnou radost, protože bylo nad 
Olympem, kde jsem dlouho působila. Sice 
tam mám pořád kamarádky, ale prohrát  
s nimi nikdy nechci za žádnou cenu.“

Vítězství v Českém poháru byl jeden z cílů 
prostějovských volejbalistek, dále je čekala 
obhajoba extraligového titulu. Do té doby 
v nejvyšší domácí soutěži neprohrály, měly 
score 21:0! „Nic jiného než titul nepřichází 
v úvahu,“ říkal Čada.

VK AGEL a Český pohár 2013/14

Čtvrtfinále: VK AGEL Prostějov – KP Brno 3:0 (18, 19, 17), KP Brno –  
VK AGEL Prostějov 1:3 (-19, 20, -22, -16).

Semifinále: SK UP Olomouc – VK AGEL Prostějov 0:3 (-23, -18, -18),  
VK AGEL Prostějov – SK UP Olomouc 3:1 (-21, 21, 19, 17).

Finále: VK AGEL Prostějov – PVK Olymp Praha 3:1 (17, -21, 25, 25), 
rozhodčí: Pavelek a Hudík. Čas: 114 minut. Diváků: 300. VK AGEL Pro-
stějov: Malesevic, Borovinšek, Carter, Kossányiová, Steenbergen, Vin-
courová, libero Jášová – Gambová, Soares, Hutinski, Růžičková. Trenér: 
Miroslav Čada. PVK Olymp Praha: Halbichová, Hodanová, Trnková, Kva-
pilová, Mlejnková, Mudrová, libero Dostálová - Škrampalová. Trenér: Sta-
nislav Mitáč.

Individuální ocenění Českého poháru 2013/2014:  Nejrychlejší podání: 
Katie Carter a Eva Hodanová. Nejlepší hráčka finále: Barbora Gambová.
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Služby jSou doStupné v rámci funkčních jednotek:

>  Zátěžové a biochemické
>  Echokardiografické a vegetologické
>  Ortopedické a traumatologické
>  Fyzioterapeutické
>  Sportovního a preventivního poradenství

přinášíme řešení:

vrcholoví Sportovci – jednotlivci i týmy
>  Připravíme vám i služby přesně na základě individuálních požadavků.

výkonnoStní a rekreační Sportovci
> Nejen profesionální sportovci si zaslouží profesionální péči.

neSportovci – preventivní program
> Pomůžeme zlepšit Váš životní styl a získat tak lék s největším účinkem.

Sportující děti a mládež
>  Potřebují minimálně stejně odbornou péči jako dospělí sportovci.

www.sportclinic.agel.cz

NOVé cENtrum, ktEré NabíZí jEdiNEčNý kOmPlExNí 
SErViS V OblaSti SPOrtOVNí a PrEVENtiVNí mEdicíNy.

Pro více informací o zahájení provozu 
i našich službách sledujte webové stránky
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Nechce se věřit, že už Jirka Zeman nikdy 
nepřijde na prostějovské tenisové kurty, 
nesedne si nahoře na Domečku na terasu, 
nepřečte si noviny a nebude se bavit o teni-
se. Už nikdy při tenisových turnajích nedá 
dohromady své malé sběrače, nebude jim 
připomínat, že mají nosit čepici, aby nedo-
stali úpal. Už nikdy se nebude radovat, když 
se prostějovským tenistům něco velkého 
podaří. Jiří Zeman zemřel v pátek 7. února 
ve věku nedožitých 77 let po krátké a těžké 
nemoci.

Pamatuji si, když byl v hale prostějovského 
hotelu poprvé vystavený Davisův pohár,  
Jirka Zeman si pozorně prohlížel jména  
vítězů a pak mi říkal – „víš, na co si vzpo-
mínám? Jak jsem nastoupil do tenisového  
klubu, a úřadovali jsme s Mirkem  
Černoškem na starých kurtech, vedle tera-
sy, v takovém malém kumbálku. Tam jsme 
sedávali na bednách s Pavlem Langrem, 
pamatuji si i na debatu Mirka s Milanem 
Matzenauerem, sedávali na nich taky, 
mluvili o svých plánech, říkali, že jednou 
vybudují velký klub a že se snad jednou 
budou z wimbledonské lóže dívat na finále  
a Prostějov bude mít wimbledonského 
šampióna. Kdyby je tehdy někdo poslou-
chal, řekl by, že jsou to blázniví snílci, a když  
se na to podívám dnes, tak se skoro všech-
no vyplnilo.“ 

Čtrnáctého srpna 1955 vyhrál Jiří Ze-
man Pardubickou juniorku, porazil svého  
velkého kamaráda Tondu Doseděla. Doma 
na něj čekali žena Jana a syn Jiří, ten měl 
v době jeho pardubického vítězství dva  
měsíce, narodil se v červnu. Titul z Par-
dubické juniorky byl pro Jiřího Zemana 
největším tenisovým dnem v jeho životě.  
Po dalším už ani netoužil, moc dobře vě-
děl, 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,“ říkával. „Už 
ten titul byl navíc, měl jsem tehdy hodně 
velké štěstí.“

Jiří Zeman byl pak členem týmu, který  
se v roce 1956 probojoval do první ligy,  

ta měla v květnu 1957 v Prostějově premié-
ru. „To nebyla moje zásluha, bylo to výsle-
dek výborné party. Vrátil se Doseděl, dále 
hráli Šášek, Mašláň, Toulová, Bašná a také 
já. V první lize jsme se moc neohřáli, pro-
tože Franta Mašláň začal hrát hokejovou 
ligu za brněnskou Kometu a Tonda Dose-
děl musel narukovat. Dostal se do Písku, 
kde byl slušný tenisový oddíl, ale vojen-
ští páni ho raději viděli na ledě – on totiž 
hrál i výborně hokej. V té době jsem také 
končil stavební 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 kvalifikace do nej-
vyšší soutěže nepostoupil…  Soutěžní tenis 
pověsil Zeman na hřebíček až ve čtyřiceti. 
Pořád se točil kolem tenisu. Byl i vypléta-
čem, trenérem mládeže a jako stavař byl 
ve druhé polovině šedesátých let zvolen  
do výboru oddílu. Dohlížel na různé staveb-
ní úpravy, které se tehdy dělaly převážně 
svépomocí. V jedenadevadesátém se stal 
zaměstnancem klubu.

Celý život běhal Jirka Zeman starostlivě  
po prostějovských kurtech, byl spokojený 
a nic nechtěl měnit. „Víš, proč jsem spoko-
jený? Především proto, že mohu být stále 
platný, že mohu pomáhat. Navíc jsem měl 
vždycky veliké pochopení u manželky 
Jany, dlouhá léta hrávala za prostějovskou 
rezervu. Lepší manželku jsme si snad  
ani nemohl přát. Jsme spolu 56 let  
a to už jsme předtím čtyři roky spolu 
chodili! Letos jsme s Janou šedesát let,  
to je doba, co? V poslední době jsem  
přešel na kolo, jezdím na něm Drahan-
skou vysočinou na chalupu, je to pořád  
do kopce, duben, květen, nasbírám houby, 
když už rostou, vyvětrám. Sport mě pořád 
drží,“ říkal Jirka Zeman před třemi roky.

Při prostějovských tenisových turnajích měl 
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 hrozně vděčné.  
Je to ale taky dané dobou, pořád si myslím, 

Pardubická juniorka 1955.  
Zleva: Doseděl, Zeman, Golon-
ka a Sprušil.

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

Jiří Zeman, 2011
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 že rodiče na své děti moc času nemají,“ 
smutnil. 

Jak ho vnímala Petra Černošková? „Pana 
Zemana jsem si pamatovala od doby, 
kdy jsem v devíti letech začala hrát tenis  
a od začátku jsem věděla, že je jedním  
z vítězů Pardubické juniorky. To bylo pro 
nás mladé něco velkého, po čem jsme 
toužili. Už pracoval v klubu jako funkcionář  
a byl na dvorcích prakticky pořád. Když 
jsem odešla do Přerova, samozřejmě jsem 
ho vídávala dál, patřil k prostějovskému 
tenisu, prožíval s ním každý jeho úspěch.  
A když jsem se vrátila zpátky jako hráčka  

a později jako turnajová ředitelka, stále 
jsem s ním spolupracovala. Jirka vždyc-
ky při turnajích pomáhal jako zapisovatel  
či šéf sběračů, z tenisu nikdy neodešel, žil 
klubovým životem, byl takovou příjemnou 
osobností, rozdával kolem sebe radost  
a pohodu.“ 

 
A Petr Chytil? „Vzpomínám, když jsem 
v roce 1995 přišel do společnosti TenisKo-
merc, Jirka Zeman na mě od začátku  
působil jako pohodový, přívětivý a přátelský 
člověk, který odvedl hodně tenisové práce. 
Každý se s ním mohl zastavit, popovídat, 
všem rád poradil. S přibývajícími léty jsem 
si uvědomoval, jak byl potřebný především 
v začátcích prostějovského klubu, kdy 
byl jedním z nejbližších spolupracovníků  
Mirka Černoška. Na každém jeho kroku 
bylo znát, že tenis byl jeho životem.“

V roce 2008 při tradičním Večeru mistrů 
a medailistů dostal Jiří Zeman nejvyšší 
klubové vyznamenání Cenu za celoživot-
ní přínos prostějovskému tenisu. „Jirka  
Zeman získal pro Prostějov první velký ti-
tul, vyhrát v té době Pardubickou juniorku 
byl fantastický úspěch. Vážím si ho i za to,  
co pak udělal a dělá pro náš klub, byl 
vždycky velkým prostějovským patriotem. 
Je to pro nás pro všechny velký kamarád 
a přeji si, aby s námi vydržel co nejdéle,“ 
řekl tehdy na oslavencovu adresu Miroslav 
Černošek. „Něco takového jsem vůbec  
nečekal, a kdyby ano, tak jsem přišel  
ve svátečním. To, že se všichni postavili  
a tleskali, to mi vyrazilo dech. Na prostě-
jovské kurty chodím do svých šesti let  
a věřím, že budu chodit ještě hodně dlou-
ho,“ říkal dojatý Jirka Zeman těsně před 
Vánoci 2008. 

„Jirka Zeman byl prakticky jediným  
z té starší generace, který u tenisu jako 
funkcionář zůstal. Moc jsem si vždycky  
vážil jeho práce, jeho rozvahy a přiroze-
né laskavosti a právě těmito vlastnostmi  
si získal a získával respekt. Pamatuji si, 
když jsem s ním hrával za béčko debly,  
začínal jsem s ním v kanceláři jako uvolně-
ný předseda 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, 
prostě – príma kluk,“ přidával tehdy Miro-
slav Černošek.

To už není pravda, čas je mnohdy nespra-
vedlivě krutý. Musíme už jen říkat – byl to 
príma kluk…

Tenisté TJ Železárny Prostějov 
si úspěšně vedli 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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Bez Čechů se turnaj 
v Čechách dělat nedá

HISTORIE
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Tuhle starou pravdu už Černošek nemusí 
opakovat, v Prostějově se podle ní začali 
řídit už před patnácti lety a každý ročník 
tak vypadal. Prostějovský klub prostě doko-
nale zvládal organizační recept největšího 
českého mužského turnaje, a stejné to bylo 
i při osmém ročníku Živnobanka Czech 
Open. Deset hráčů z první stovky, Slovák 
Hrbatý jako nasazená jednička a hlav-
ně - celá česká špička, takový byl vstupní  
obraz největšího českého turnaje. „Myslí-
me si, že jdeme správnou cestou. Nejlep-
ší čeští hráči určitě přilákají víc diváků než 
tenisté kolem padesátého místa světového  
žebříčku. Navíc si všichni z nich snad  
myslí, že máme na Hané tiskárnu na dola-
ry,“ říkal už před zahájením turnaje v roce 
2001 Miroslav Černošek. „Bez Čechů  
se turnaj v Čechách prostě dělat nedá.“ 
Navíc to nebylo poprvé, co nejdražší teni-
sové hvězdy v druhém týdnu grandslamové 
Paříže nad Prostějovem nesvítily a nenašly 
v hracím pavouku místo. „Jsou to vyhozené 
peníze. Na velkou superstar peníze nemá-
me a kupovat vyhaslé hvězdy, to je velké 
riziko,“ dodával prostějovský tenisový šéf. 
Mezi osmičkou nasazených byli tři Češi, 
na volné karty druhý Bohdan Ulihrach  
(45. ATP) a Jiří Novák (55.). Volnou kartu 
dostali ještě Slováci, první nasazený Hrbatý 
a Krošlák. „Letos má tento turnaj opravdu 
optimální podobu. Je tu kompletní česká 
špička a to mě jako nehrajícího kapitána 
velmi potěšilo. Chybí tu jen pár Pála-Vízner, 
ale oba měli dokonalou omluvenku, účast 
ve finále grandslamové Paříže jim otevřela 
cestu mezi deblové hvězdy,“ říkal v Pros-
tějově zkušený kouč Jan Kukal. Na French 
Open se také dařilo Petře Cetkovské  
s Renatou Voráčovou, vyhrály juniorskou 
čtyřhru.  Z kvalifikace se nahoru prodra-
li Argentinec Hood, Španěl Ferrer a naši  
Radek Štěpánek a Lukáš Dlouhý. Právě 
jeho výkon byl pak jedním z největších 
překvapení prostějovského challengeru, 
v prvním kole přehrál Dlouhý zkušeného 
Španěla Vilocu a pak byl krůček od vítěz-
ství nad Hrbatým. Ve třetím setu vedl 4:1  
a 40:15! „Už jsem tomu sám přestával věřit, 
a kdyby byl soupeř jen trochu zkušenější, 

asi bych jel domů,“ říkal po zápase Hrbatý. 
A Dlouhý? „Hrál jsem poprvé na centrkurtu 
a v konci jsem byl hodně nervózní. V kaž-
dém případě to beru jako velkou zkuše-
nost.“ 

Velkou ozdobou prostějovského challen-
geru bylo deblové vstoupení páru Korda, 
Nováček, dostali volnou kartu. Prohráli 
sice v prvním kole s Radkem Štěpánkem  
a Michalem Tabarou, ale především v prv-
ním setu, kdy měli ještě dostatek sil, před-
váděli výborný tenis. Karel Nováček šel  
už jinou cestou, vkročil razantně do  
finančního managementu, Petr měl přece 
jen stále k tenisu blíž. „Chyběl mi rytmus,  
byl jsem o krok pomalejší, ale s tím jsem 
počítal. Takový zápas jsem hrál poprvé  
po pěti letech,“ říkal po zápase Nováček. 

Ve vyrovnaném hráčském poli nakonec  
postoupili do semifinále tři nasazení –  
Hrbatý, Novák a Ulihrach, k nim se přidal 
nenápadný Argentinec Acasuso. Ulihrach  
v cestě mezi nejlepší čtyři přehrál v davis-
cupové předpremiéře Rumuna Voineu. 
„Bude to ale jiný zápas a na jiném povrchu,“  
dodal poražený Rumun. „Proti Hrbatému 
nemám co ztratit, už mnohokrát dokázal,  
že je světovou extratřídou,“ říkal Novák 
před zápasem s Hrbatým, ale pak ho  
přehrál více než hladce. Nasazená jed-
nička až moc pospíchala do Bratislavy...  
Finále Novák – Ulihrach určitě patřilo  
v historii prostějovského challengeru jasně 
k nejatraktivnějším, nakonec se radoval 
Ulihrach. „Bylo cítit, že se dobře známe  
a hrajeme spolu odmala. Asi jsem chtěl víc 
vyhrát a měl jsem i víc štěstí,“ říkal po finále 
spokojený Ulihrach. 

Prostějovský challenger ŽIVNOBANKA 
Czech Open měl opět dokonalé společen-
ské zázemí, navíc se hrál jako Mezinárodní 
mistrovství České republiky. „Osmý ročník 
proběhl podle našich představ. Sportov-
ní úroveň byla opět na výborné úrovni, 
společenská část turnaje měla jako vždy  
tu nejvyšší kvalitu. Pro Živnostenskou 
banku je tento turnaj největší událostí v 
moravském regionu, do Prostějova navíc 
pravidelně přijíždí hodně našich klientů  

„Na velkou superstar peníze nemáme a kupovat vyhaslé hvězdy,  
to je velké riziko Jsou to vyhozené peníze.“ 

Miroslav Černošek, 2001
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z celé republiky. A mohu vám potvrdit,  
že Živnostenská banka bude v Prostějo-
vě i příští rok a také u desátého ročníku,“ 
konstatoval na Hané Ing. Jiří Kunert, před-
seda představenstva a generální ředitel 
Živnostenské banky, a.s. „Prostějovští  
pořadatelé opět odvedli vynikající prá-
ci, jsem tu posedmé a už sem jezdím –  
na jistotu. Každý rok je tu něco nového, 
především v oblasti společenské části  
našeho turnaje, zlepšuje se péče o naše 
klienty, je zajímavější, objevnější.“ Jedno 
bylo jisté, prostějovský challenger už dáv-
no nehledal svou cestu, naopak, každo-
ročně se potvrzovalo, že před lety vybraná  

turnajová filozofie byla správná. „Je to  
velice příjemné a motivující organizovat  
největší český turnaj,“ tvrdil šéf prostějov-

ského tenisu Černošek. „Když se podívá-
me zpátky, jak jsme opakovaně sváděli 
souboje s funkcionáři i médii o tom, zda 
jdeme správnou cestou, mockrát jsme  
ji museli obhajovat. Ukázalo se, že jsme 
měli pravdu, šli jsme nahoru postupně,  
podle svých možností. Nakonec některé 
megalomanské tenisové projekty, které 
neodpovídaly následné síle české eko-
nomiky, zákonitě propadly.“ Mezi čtvrtým  
a pátým ročníkem se nejčastěji objevovaly 
hlasy, zda by se prostějovský challenger 
přece jen neměl posunout do vyšší katego-
rie, že by se měly minimálně zdvojnásobit 
prize money a konkurovat tak bohatěji doto-
vaným tenisovým podnikům v České repub-
lice. „Osmý ročník ŽIVNOBANKA Czech 
Open nám jednoznačně potvrdil správnost 
naší turnajové filozofie. Dříve jsme opravdu 
byli některými reklamními partnery a přede-
vším médii tlačeni k zvýšení prize money. 
Společně s naším titulárním partnerem 
Živnostenskou bankou jsme tomuto tlaku 
odolávali a obhajovali jsme filozofii turnaje, 
který má trošku komorně společenský cha-
rakter a není jen o tenise. Letošní ročník  
a jeho skvělé obsazení, výborná účast  
obchodních partnerů, kdy v závěru turna-
je přijela do Prostějova z TOP 20 českých 
firem více než polovina, nám potvrzuje,  
že jsme se rozhodli správně. Díky vytrvalos-
ti, cílevědomosti a určitě i trpělivosti Živnos-
tenské banky má tento turnaj ve světě svůj 

zvuk a hráči se k nám rádi vracejí,“ dodával 
Černošek. „Mnohokrát jsem zdůrazňoval, 
že pro turnaj této úrovně je důležitá pře-
devším účast české špičky, a vzhledem  
k našemu postavení v českého tenise, tedy 
prostějovských hráčů.“ To se také povrdilo, 
a turnaj měl i nejlepší návštěvnost v histo-
rii. Už bylo do budoucna jisté, že se velké 
 a hlavně drahé hvězdy v Prostějově ne-
objeví. „Požadavky Moyi či Corii, kteří byli 
ochotni v Prostějově startovat, byly prostě  
nereálné. Coria se sice probojoval do  
semifinále turnaje v Monte Carlu a čtvrtfiná-
le Paříže, ale u nás mohl prohrát v prvním 
kole. Dávat někomu polovinu našich prize 
money je prostě nemožné. Moya prohrál 
v Paříži ve druhém kole, byl sice světovou 

„Tenis je výjimečný sport. Mluví se o něm jako o individuálním, ale já to 
tak nevidím. Bez pomoci mnoha lidí kolem nemůžete dosáhnout toho, 
co chcete.“ 

Ivan Lendl při uvedení do Síně slávy, 2001, Newport
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jedničkou, je určitě atraktivní, ale nemít  
za padesát tisíc dolarů jistotu, že se vám 
investice nějakým způsobem vrátí – je pro-
stě špatné. Co by navíc na to řekli ostatní 
výborní hráči, kteří k nám přijedou bez 
garancí či dostanou jen přijatelné peníze, 
odpovídající finanční úrovni tohoto turnaje 
a hlavně české ekonomiky?“ uzavíral deba-
tu o příštích ročnících prostějovského cha-
llengeru Černošek. „Ne, na Hané se dolary 
opravdu netisknou.“

VE WIMBLEDONU 2001 postoupili Jiří  
Novák a David Rikl poprvé v kariéře do 
finále grandslamového turnaje. V semifiná-
le porazili bratry Bryany ve čtyřech setech 
a ve finále nestačili na americký pár John-
son – Palmer, se kterým prohráli 4:6, 6:4, 
3:6, 6:7(6). „Škoda, čtvrtého setu, ten jsme 
prohráli v tie-breaku, dostat zápas do pá-
tého setu, třeba bychom se radovali,“ říkal  
po zápase zklamaný Jiří Novák. Už nikdy 
se tomuto vynikajícímu páru nepodařilo  
postoupit do finále grandslamového turna-
je. „Když jsem si pak na ten zápas vzpomí-
nal, našel jsem v něm samozřejmě hodně 
příležitostí, kdy by se třeba vývoj zápasu 
mohl otočit na naši stranu, ale rozhodu-
jící bylo, že se nám to prostě nepodařilo.  
Johason s Palmerem byli v té chvíli lepší, 
možná i trochu šťastnější, ale na to se už 
tenisová historie neptá.“  

 DO SÍNĚ SLÁVY byl v polovině července 
2001 v americkém Newportu uveden Ivan 
Lendl. „Trénink, styl hry a umění soustředit 
se – z něj udělaly mimořádného tenistu,“ 
prohlásil o něm při slavnostním ceremoni-
álu Američan Tony Trabert, pětinásobný 
grandslamový šampión a bývalý první svě-
tový hráč. Stejné cti se dostalo i Australanu 
Mervynu Roseovi, vynikajímu deblistovi, 
kterého do hvězdné společnosti uvedla 

Billie Jean Kingová. Na konci roku 1995  
se Ivan Lendl stal čestným členem All  
England Clubu, třebaže wimbledonský 
turnaj nikdy nevyhrál... „Už to udělali třikrát  
v případě Kena Rosewalla, Freda Stolleho  

a Tony Roche. Byla pro mě velká pocta, 
protože v minulosti bylo čestné wimbledon-
ské členství udělováno až po dlouhé době 
a mě takto ocenili už rok po konci kariéry. 
Opravdu mě tím moc poctili,“ prohlásil teh-
dy Lendl. Nikdy by se nestal legendou, kdy-
by nevyrůstal v rodině, která ho dokonale 
vedla k tenisové pracovitosti. Rozvážný otec 
Jiří a důsledná matka Olga ho dokonale při-
pravili na cestu složitým tenisovým životem. 
Matka patřila k našim nejlepším tenistkám, 
otec byl ve své době významným ostrav-
ským tenisovým funkcionářem a v letech 
1990 – 1992 předsedou Československé-
ho tenisového svazu. „Tenis je výjimečný 
sport. Mluví se o něm jako o individuálním, 
ale já to tak nevidím. Bez pomoci mno-
ha lidí kolem nemůžete dosáhnout toho,  
co chcete,“ prohlásil Lendl v Newportu. 
Ivan Lendl měl štěstí na lidi kolem sebe. 
Uměl si je vybrat. I to bylo jeho velké 
umění... Konečně, i spojení s Miroslavem  
Černoškem a TK PLUS výrazně prospělo 
oběma stranám. 

Jaké měl v roce 2001 náš tenis zastoupení 
v Síni slávy? 1983 – Jaroslav Drobný, 1990 
– Jan Kodeš, 1994 – Hana Mandlíková, 
2000 – Martina Navrátilová a 2001 – Ivan 
Lendl. Jana Novotná byla přijata v roce 
2005 a o rok později byl v Newportu ve stá-
tě Rhode Island uveden mezi slavné Karel 
Koželuh. 

ČESKÁ HYMNA SE HRÁLA POPRVÉ  
HRÁLA v areálu Národního tenisového 
centra Morava za zlatou medaili českých 
juniorek na mistrovství světa družstev  
do 14 let, ČESKÝ TELECOM World  
Junior Tennis Final 2001. Světové naděje  
se potřetí představily v Prostějově, tým čes-
kých děvčat byl druhým nasazeným, těsně 
před mistrovstvím usedl na kapitánskou 

židli prostějovský Jaroslav Balaš, kapitána 
Romana Medvidě nepustila na mistrovství 
angína. „Moc dopředu jsem se nedíval, 
měl jsem k soupeřkám ve skupině respekt. 
Byla tam Korea, Austrálie a Američanky  

„Otevřeně říkám, zatím nikde nebyl tento šampionát tak dobře zajištěn 
jako tady v Prostějově a rád bych poděkoval všem, kteří se o tento 
úspěch zasloužili.“

Francesco Ricci Bitti, 4šéf Mezinárodní tenisové federace po MS do 14 let, 
2001
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a jen o těch jsme něco věděli. Přijely dřív, 
myslel jsem, že s nimi hrát nebudeme a tak 
jsme si s nimi domluvili přátelák. Ten dopa-
dl jasně pro nás, takže jen s Amerikou jsem 
si byl jistý,“ říkal po vítězství ve skupině D 
Jaroslav Balaš. „O Australankách jsem si 
myslel, že to antuce moc umět nebudou 
a tak jsem měl největší obavy z Korejek.  
V Asii jde tenis strašně nahoru, Čína  
to nakonec dokázala, proto ty obavy. Ale 
věřil jsem Lucce Šafářové, která je už 
osobností a umí tým podržet. Samozřejmě,  
i jí mohla srazit dolů nervozita. Ale pak  
se ukázalo, že i Renata Kučerková před-
vedla na mistrovství velký výkon, zlepšovala  
se zápas od zápasu,“ dodával Balaš.  
Jak tehdy dopadla naše kvalifikační sku-
pina? Český tým porazil Koreu a Ameriku 
3:0, s Austrálií vyhrál 2:1. Jako druhý nasa-
zený tým jsme samozřejmě měli ambice 
postoupit ze skupiny a bylo zcela zákonité, 
že byl český tým považován za jednoho z 
favoritů celého šampionátu. Stejně jako 
v roce 2000 i o rok později trápila český tým  
nemoc. Jana Rybová ulehla a celý týden 
nemohla zasáhnout do hry. Mistrovství tak  
musely táhnout Lucka s Renatou… Psy-
chický a fyzický nápor byl obrovský, hrálo  
se doma, každý nás viděl v závěrečných 
kolech a o to bylo všechno složitější. „Luc-
ka zvládla roli lídra týmu dokonale, věděla,  
že to bude především o ní, o jejich výko-
nech. Byla tehdy jasně nejlepší hráčkou 
šampionátu,“ říkal Jaroslav Balaš. „Prostě-
jov je tenisové město, areál byl při každém 
našem zápase plný, o to bylo vše složitěj-
ší.“ Skupinu A vyhrály Rusky, béčku kralo-
vala Čína, první ve skupině C byly Slovenky  
a ve skupině D český tým. Rusko – Čína, 
Česká republika – Slovensko, takové bylo 
složení semifinále. Zápas se Slovenskem 

měl už tradičně své vnitřní napětí. „Slo-
venky budou nebezpečné, Gajdošová je 
vynikající, navíc hráčky se dobře znají,“ ří-
kal před zápasem Balaš. Vyhráli jsme 3:0. 
Cesta do finále byla otevřená a jen záleželo  
na jménu soupeře. Rusko nebo Čína? Na-
konec to byly Rusky, které kralovaly dívčí-
mu týmovému tenisu, ale chybělo opravdu 
málo a finále bylo bez nich. V rozhodující 
čtyřhře vedly Číňanky 5:3 a 30:0 ve tře-
tím setu. Finále začalo smutně, Renata  
Kučerková podlehla Čakvetadzeové 1:6, 0:6  
a mnozí pesimisté už na zlato přestali  
myslet. „Renatu tenhle zápas zaskočil,  
nedostala se do tempa,“ říkal po duelu 
kapitán Balaš. To ještě nevěděl, jak se  
Kučerková vytáhne v rozhodujícím deblu, 
moc rychle se vzpamatovala. Šafářová vy-
rovnala s rutinou šampiónky s Kirilenkovou. 
V roce 2000 byla Lucka Šafářová dvojkou 
za Bárborou Strýcovou, i tehdy postihla 
náš tým nemoc, trápila právě naši jednič-
ku. Děvčata skončila na stříbrném stup-
ni. A o rok později? „Nebylo to lehké, teď  
už to mohu říct, všechny jsme byly nervóz-
ní, ale vzájemně jsem si pomáhaly, fandily 
a pak to mělo pěkný zlatý konec,“ říkala 
naše jednička Lucka Šafářová. Po více 
než hodinové přestávce se nastupovalo  
k rozhodující čtyřhře. Experti našemu týmu 
moc šancí nedávali, kdo znal Šafářovou, 
ten dobře věděl, že nezbytný deblový volej 
nebyl její silnou zbraní a že by se vytáhla  
ve úvodní dvouhře na hlavu poražená  
Kučerková? „Který z těch dvou bodů byl 
těžší? Ten první jsem prostě musela zís-
kat, aby se hrálo dál a abychom měli šanci  
bojovat o zlato a v tom druhém zápase šlo 
o všechno,“ říkala po finále nadšená Lucka 
Šafářová. „Holky byly fantastické, ale rád 
bych vyzdvihl stoprocentní práci trenéra 
Davida Kotyzy, který pracoval s týmem. 
Zaslouží si opravdu velké poděkování,“  
říkal Balaš po zlatém šampionátu a je tře-
ba připomenout, že právě Kotyzovi před 
mistrovstvím několikrát nabízel, aby si sedl  
na kapitánskou židli. „Blahopřeji děvčatům, 
je to skvělé. Zlaté medaile jsou i odměnou 
vynikajícím organizátorům,“ říkal prezident 
ČTS Ivo Kaderka. Chlapci skončili na 13. 
místě.

Šampionátu se v roce 2001 také zúčast-
nil šéf Mezinárodní tenisové federace 
Francesco Ricci Bitti. Na Hané hovořil  
i o cílech ITF v oblasti mládežnického te-
nisu. „Jen jeden může být Lendlem, z vět-
šiny mladých tenistů však chceme mít 
dobré sportovce, charakterní lidi. Záleží na  
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rodičích, trenérech, klubových funkci-
onářích jak mladé povedou, jak se jim  
budou věnovat. Co je však pro nás důleži-
té – v Prostějově jsme našli dokonalý tým 
organizátorů, obětavců, který vede Petra 
Langrová. Otevřeně říkám, zatím nikde  
nebyl tento šampionát tak dobře zajiš-
těn jako tady v Prostějově a rád bych  
poděkoval všem, kteří se o tento úspěch 
zasloužili.“ V průběhu US Open se pak 
představitelé ITF a TK PLUS dohodli  
na prodloužení pořadatelské smlouvy  
o další dva roky. Už po skončení MS  
prohlásil Miroslav Černošek: „Tato akce 
je pro český tenis moc důležitá a nechci  
už ani připomínat, že patří v ITF k těm nej-
prestižnějším.“ Nikdo si v té chvíli nepomys-
lel, že se světový juniorský šampionát bude 
konat na Hané patnáct let a k tomu mají 
prostějovští pořadatelé dohodnuté ještě 
dva roky další!

TOMÁŠ BERDYCH ZÍSKAL se Švýcarem 
Bohlim deblový titul na juniorce US Open 
2001, ve finále přehráli americký pár Evans, 
Joelson. Daniel Bedáňová se probojovala 
v New Yorku na US Open do čtvrtfinále, 
podlehla ve dvou setech Hingisové. V osmi-
finále porazila Bedáňová Selešovou. „Dája 
je výborná holka, má chytrého tátu a jed-
nou bude opravdu dobrá,“ řekla Selešová. 
Postup mezi osm nejlepších na americkém 
Grand Slamu dával Bedáňové právo dívat 
se do horních pater žebříčku. Jak vnímala 
konkurenci těch nejlepších? „Martina Hin-
gisová, sestry Williamsovy, Davenporto-
vá, Capriatiová a ještě pár hráček je nad 
ostatními, těžko se s nimi hraje, určitě mají  
i psychickou převahu. Když ale třeba vez-
mu sestry Williamsovy, tak samozřejmě 
mají větší sílu než ostatní, ale ony jsou 
navíc nesmírně disciplinované, pilně tré-
nují, dělají na sobě. Na okruhu jsou určitě 
hráčky, které mají podobné dispozice jako 
ony, ale nemají v sobě tu jejich vnitřní sílu. 
Tenis je o pracovitosti, disciplíně a odříkání. 
Buď se na tu cestu dáte a vydržíte, nebo  
se budete pokoušet z té cesty ustupovat  
a už prostě nemáte šanci.“ 

74. PARDUBICKOU JUNIORKU vyhrál 
Tomáš Berdych, k finále ze zdravotních  
důvodů nenastoupil další prostějovský  
tenista Jan Mašík. Předtím spolu získali  
titul ve čtyřhře. Kam řadil Tomáš vítězství  
na Pardubické juniorce? „Je to můj pátý 
individuální titul. Vyhrál jsem obě mistrov-
ství – mladšího i staršího žactva. V doros-
tu jsem halu nehrál. Prvenství na slavné  

juniorce je jedinečné. Stavím ho na úroveň 
vítězství na halovém mezinárodním mist-
rovství juniorů České republiky v Přerově  
či k finálové účasti na turnaji ITF  
ve Frankfurtu.“ Na třetím titulu pro Prostějov  
ze čtyř, které se v Pardubicích udělovaly,  
se podílela Pavlína Tichá, s jihlavskou  
Gerlovou vyhrála čtyřhru.

NA MISTROVSTVÍ EVROPY v Hatfiledu  
se prosadila Petra Cetkovská (1985), vybo-
jovala zlatou medaili, když ve finále porazi-
la vynikající Maďarku Némethovou! Navíc  
se pak spolu s Andreou Hlaváčkovou pro-
bojovaly do finále čtyřhry. „Petra se hodně 
věnovala fyzické přípravě, zhubla, nabrala 
kondici a především jí prospívá spoluprá-
ce s trenérem Davidem Kotyzou. Zlepšila  
se po úderové stránce, zdá se, že je psy-
chicky odolnější a to se projevuje i na její 
herní pohodě. Škoda, že se pro nemoc 
nemohla zúčastnit Pardubické juniorky,“ 
říkal sportovní ředitel TK Prostějov Jaroslav 
Balaš. Na stejném šampionátu v Hatfiel-
du do 16 let se dařilo Tomáši Berdychovi,  
až v semifinále dvouhry prohrál s pozděj-
ším mistrem Evropy Francouzem Tsongou, 
s Chaloupkou pak spolu vybojovali deblo-
vé stříbro. Berdych udělal velký výkonnostní 
skok, vytáhl se, na světovém žebříčku ITF 
do 18 let byl první čtyřicítce. Navíc na ME 
do 18 let v Klosters uspěla také Renata  
Voráčová, skončila až v semifinále dvouhry. 
Renata se navíc podílela na zlaté medaili 
z ME družstev do 18 let – Soisbault Cupu, 
kde náš tým porazil ve finále Rusky. 

TK AGROFERT Prostějov získal v roce 
2001 nejvíce titulů v domácích přebor-
nických soutěžích, mladí reprezentanti  
se výrazně prosazovali na turnajích ETA  
či ITF, byli oporami české týmové teniso-
vé reprezentace. „Samozřejmě, chceme 
každý rok potvrzovat postavení nejlepšího  
klubu v České republice, ale rozhodující 
jsou úspěchy na evropských a světových 
turnajích. Jen odtud vede cesta do vel-
kého tenisu. Víme, že musíme investovat  
do výchovy nových tenisových talentů,  
vytvářet dokonalé podmínky pro nejta-
lentovanější,“ říkal tehdy Ing. Aleš Hilčer, 
šéf firmy MICOS, která v té době hodně  
pomohla prostějovskému tenisovému  
mládí. Navíc byl i jedním ze šéfů firmy  
M SPORT service, která stála za péčí  
o nadané tenisty. Pozice prostějovského 
klubu na českém reprezentačním poli byla 
stále přesvědčivější, na druhé straně se  
potvrzoval výrazný ústup bývalého blízkého 
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úspěšného centra Přerova. Prostějovská 
klubová filozofie však rozhodně nestála 
jen na počítání domácích přebornických 
titulů, i když na začátku tenisové cesty byly 
nezbytnou podmínkou. „Od začátku nám 
bylo jasné, že se počítají především úspě-
chy na mezinárodních turnajích, ale bylo 
samozřejmé, že svou tenisovou sílu musíte 
dokázat napřed doma,“ znělo z Prostějova.

TÝMOVÝ GRAND SLAM DO PROSTĚJO-
VA! I když individuální mistrovské medaile 
samozřejmě měly pro klubové šéfy nepře-
hlédnutelnou cenu, mnohem více si všich-
ni vážili týmových titulů už proto, že zcela 
jasně dokazovaly klubovou sílu. Ve zlaté  
týmové mozaice roku 2001 chyběl  
TK AGROFERT Prostějov jen extraligový  
titul, o který se z důvodu záchranářské  
daviscupové termínové nouze nehrálo. 
Všechny ostatní prestižní týmové tituly smě-
řovaly na Hanou! I když si mnozí prezidenti 
favorizovaných družstev přece jen předsta-
vovali jiné medailové pořadí, týmový Grand 
Slam České republiky patřil na Hanou.  
Který týmový titul byl nejtěžší? „Titul doros-
tu, i když výsledek 6:3 tomu neodpovídá. 
Finále s I. ČLTK mělo navíc opravdu kvali-
tu,“ říkal ředitel TK AGROFERT Prostějov 
Jaroslav Balaš. Finalový duel se navíc pro 
Prostějovské nevyvíjel nejlépe, Berdych, 
Mašík a Voráčová prohráli své dvouhry  
a to byly určitě body, se kterými vedou-
cí týmu počítali. V kategorii starších žáků 
postupovali Prostějovští do finále napros-
to přesvědčivě, v týmu byly dvě vedou-

cí osobnosti – Lucka Šafářová a posila  
ze Slovenska – Lukáš Lacko. Největší sou-
peř I. ČLTK Praha postrádal zraněnou Kra-
jickovou a tak i zápas o titul měl jasný prů-
běh, po dvouhrách to bylo 4:2, pak Fraňková  
se Šafářovou získaly pátý bod a chlapecké 
debly se už nehrály. Týmový šampionát 
mladších žáků TK AGROFERT do role  
favorita rozhodně nepasoval, vše nasvěd-
čovalo, že titul získá Štvanice. Tým I. ČLTK 
se navíc měl opírat o výbornou Krajickovou, 
ale ve finále to bylo po úvodních dvouh-
rách překvapivě 3:3. A ve čtyřhrách měli 
mít navrch opět Pražáci, měli k dobru jasný 
debl Krajicková, Jarolímová... „Velkým pře-
kvapením pro mě byly, vzhledem k průbě-
hu zápasů, zlaté medaile ze šampionátu 
mladších žáků. Už to byl prohraný zápas. 
Dívčí debl navíc jasně pro I. ČLTK Praha  
a o všem měly rozhodnout chlapecké 
čtyřhry. Oba naše debly však neskutečně 
zabojovaly – Řehola s Markem prohrávali 
s párem Šátral, Chmelík dokonce 6:7, 1:5 
a přesto ještě vyhráli! A druhý debl vyhráli 
naši 6:4 ve třetím,“ dodával Balaš. Spoko-
jený s týmovou sezónou byl i Dan Trčka,  
v té době šéftrenér Sportovního centra 
mládeže, Morava: „Je pro nás velkým úspě-
chem, že jsme získali všechny týmové tituly 
v mládežnických kategoriích a je třeba také 
přiznat, že jsme to nečekali a tak si titulů  
ceníme více, než kdy jindy. Samozřejmě, 
do každé soutěže nastupujeme s nejvyš-
šími ambicemi, ale konkurence se hodně 
vyrovnává, každý nás chce porazit.“
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TOMÁŠI, DĚKUJEME!
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Tomáš Berdych oslavil před svou davis-
cupovou premiérou proti Thajsku v Bang-
koku osmnáctiny a pak nastoupil vedle 
Jirky Nováka do čtyřhry. Spolu porazili pár 
Schrichaphan, Udomchoke ve třech setech  
a pak ve dvouhře ještě přehrál Udom-
choka. „Jirka mi moc pomohl, rád bych  
mu za to poděkoval. Jeho zkušenosti  
mi dodávaly klid,“ říkal Tomáš po čtyřhře. 
Ve čtyřhře nahradil Rikla, který onemoc-
něl a ve dvouhře dostal přednost před  
Ulihrachem. Ukázal na něj kapitán Suk,  
pro kterého to byla také první zápas v této 
roli. „Po úspěchu ve čtyřhře jsem chtěl 
uspět i v singlové premiéře. Jsem moc rád, 
že se mi to podařilo. Hrál jsem uvolněně,“ 
říkal spokojeně Berdych na své první davis-
cupové tiskové konferenci. V srpnu, měsíc 
před svou premiérou v Davisově poháru,  
vyhrál Berdych challenger v Grazu  
a postoupil na 122. místo ATP.

Tomáš Berdych nastoupil v letech 2003 – 
2014 k sedmadvaceti týmovým zápasům, 
vyhrál 28 dvouher a třináctkrát odešel  
poražen, se svými partnery hrál dvacetkrát 
čtyřhru a jen jednou prohráli s Radkem  
Štěpánkem při finále Davisova poháru 
v roce 2009 se španělským párem Lopez, 
Verdasco. Po premiérové čtyřhře s Jiřím  
Novákem v roce 2003, ještě nastoupil  
dvakrát s Lukášem Dlouhým, při prvním  
zápase Navrátila v roli kapitána v roce 2006 
v Leidenu s Dammem proti Nizozemsku 
a naposledy pak s Lukášem Rosolem  
při rekordní čtyřhře v historii Davisova  
poháru v roce 2013 v Ženevě proti Švýcar-
sku. Pátý set spolu vyhráli 24:22.

Za jedenáct let Tomáš Berdych jen  
dvakrát chyběl v daviscupové reprezentaci,  
v roce 2010 ve čtvrtfinále v Chile a v Asta-
ně 2013 ve čtvrtfinále proti Kazachstánu.  
„Tomáš udělal pro český Davis Cup oprav-
du hodně, vždycky měl zájem reprezen-
tovat, od roku 2003 chyběl jen dvakrát, 
v Chile a v Kazachstánu, a to měl zdravot-
ní problémy. Na tohle rozhodnutí má plné  
právo a je od něj velkorysé, že za sebou 
nezavřel dveře, a když uspějeme v Tokiu,  
je naděje, že by po US Open hrál v semi-
finále Davisova poháru. Ale to je všechno 
ještě hodně daleko,“ říká kapitán Navrátil.

„Tohle rozhodnutí jsem hodně promýšlel 
a jeho součástí je i možnost, že nějaký  
zápas vynechám. Ale pokud se moje  
sezona bude nějakým způsobem vyvíjet  
a tým to v Japonsku zvládne, protože kluci  
na to určitě mají i beze mě, tak třeba rád  
v další utkání nastoupím,“ konstatoval  
Tomáš Berdych v průběhu daviscupového 
týdne v ostravské ČEZ Areně.

„Neřekl jsem, že tohle je můj poslední  
zápas, že mě už tady nikdy neuvidíte.  
Rozhodně jsem netvrdil, že za reprezenta-
ci už nikdy nenastoupím. To ani nikdy říkat 
nebudu,“ zdůraznil Berdych po vítězném 
zápase s Nizozemcem De Bakkerem.

Tomáši, děkujeme!

Co říkal Miroslav Černošek v roce 2003 o kariéře Tomáše Berdy-
cha, krátce před jeho premiérovým startem v Davisově poháru?  
„Tomáš Berdych k nám přišel v deseti letech ze silné tenisové líhně,  
z Valašského Meziříčí. Na jeho růstu měli podíl tři trenéři. Arnošt Vašek,  
který pro nás ve Valašském Meziříčí Tomáše trénoval, další cestu 
s ním urazil Dan Trčka a rozhodující krok mezi největší naděje svě-
tového juniorského tenisu s ním udělal Jaroslav Navrátil. Tomáš má 
obrovskou výhodu, že má velice rozumné rodiče a je opravdu hod-
ně pracovitý. Rodiče se mu vždycky snažili vytvořit dokonalé zázemí,  
ale nikdy se nepletli do věcí, které chce většina rodičů ovlivňovat. 
Nikdy nemluvili do stylu hry, nevyjadřovali se k trenérům, prostě  
důvěřovali těm, kteří se o Tomáše starali a starají. Nechci se pasovat 
do role tenisového odborníka, ale Tomáš má ve své hře prvky moder-
ního tenisu, velice kvalitní podání, důraz, výborný forhend a pevně 
věřím, že brzy udělá nejen krok do světové stovky, ale bude kráčet 
v žebříčku nahoru.“ Tolik Miroslav Černošek před jedenácti lety.
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Tomáš Berdych v Davisově poháru (2003 – 2014)

2003, Thajsko – ČR 1:4, Světová skupina, play-off, Bangkok, 19. – 21. 9. 2003, Sricha-
phan, Udomchoke – Novák, Berdych 6:3, 7:6(2) 6:4, 3:6, 6:7(2), 4:6, Udomchoke – Berdych 
6:7(2), 3:6.

2004, ČR – Španělsko 2:3, Světová skupina, 1. kolo, Brno, 6. – 8. 2. 2004, Berdych – Lopez 
4:6, 7:6(2), 3:6, 2:6.

2004, Paraguay – ČR 0:5, Světová skupina, play-off, Lambare, 24. – 26. 9. 2004, Delgado – 
Berdych 6:3, 6:4, 3:6, 2:6, 4:6.

2005, Argentina – ČR 5:0, Světová skupina, 1. kolo, Buenos Aires, 4. – 6. 3. 2005, Coria – 
Berdych 6:3, 3:6, 6:0, 6:3.

2005, ČR – Německo 2:3, Světová skupina, play-off, Liberec, 23. – 25. 9. 2005, Berdych – 
Haas 4:6, 4:6, 6:1, 7:6(9), 6:3, Berdych – Kiefer 6:7(5), 6:3, 2:6, 6:4, 7:5.

2006, Maroko – ČR 0:5, Euroafrická zóna, skupina I, čtvrtfinále, Oudja, 7. – 9. 4. 2006, Tahiri 
– Berdych 3:6, 1:6, 2:6, Ouahabi, Ziadi – Berdych, Dlouhý 3:6, 2:6, 3:6.

2006, Nizozemsko – ČR 1:4, Světová skupina, play-off, Leiden, 22. – 24. 9. 2006, Haase – 
Berdych 2:6, 4:6, 4:6, Wassen, Wessels – Berdych, Damm 6:7(4), 5:7, 7:6(2), 6:7(4), Sluiter 
– Berdych 3:6, 6:7(4). 

2007, ČR – USA 1:4, Světová skupina  1. kolo, Ostrava, 9. – 11. 2. 2007, Berdych – Blake 
6:1, 2:6, 7:5, 7:5, Berdych – Roddick 6:4, 3:6, 2:6, 6:7(4), 

2007, ČR – Švýcarsko 3:2, Světová skupina, play-off, Praha, 21. – 23. 9. 2007, Berdych – 
Wawrinka 7:6(2), 6:4, 7:5, Berdych, Štěpánek – Allegro, Federer 3:6, 5:7, 7:6(7), 6:4, 6:4, 
Berdych – Federer 6:7(5), 6:7(10), 3:6.

2008, ČR – Belgie 3:2, Světová skupina, 1. kolo, Ostrava, 8. – 10. 2. 2008, Berdych –  
Vliegen 6:3, 6:1, 6:4, Berdych, Štěpánek – Vliegen, Rochus 6:7(2), 7:6(6), 7:5, 5:7, 6:4.

2008, Rusko – ČR 3:2, Světová skupina, čtvrtfinále, Moskva,  11. – 13. 4. 2008, Safin –  
Berdych 6:7(5), 4:6, 6:3, 6:2, 6:4, Davyděnko – Berdych 3:6, 6:2, 7:6(5), 3:6, 2:1, RET.

2009, ČR – Francie 3:2, Světová skupina, 1. kolo, Ostrava, 6. – 8. 3. 2009, Berdych – Simon 
7:6(3), 4:6, 7:6(2), 6:3, Berdych, Štěpánek – Gasquet, Llodra 6:3, 1:6, 6:4, 6:2,

2009, ČR – Argentina 3:2, Světová skupina, čtvrtfinále, Ostrava, 10. 7. – 12. 7. 2009, Berdych 
– Monaco 6:4, 2:6, 2:6, 6:3, 6:2, Berdych, Štěpánek – Acasuso, Mayer 6:1 6:4 6:3, Berdych 
– Del Potro 4:6, 4:6, 4:6.

2009, Chorvatsko – ČR 1:4, Světová skupina, semifinále, Poreč, 18. – 20. 9. 2009, Čilič – 
Berdych 3:6, 3:6, 6:3, 6:4, 3:6, Čilič, Zovko – Berdych, Štěpánek 1:6, 3:6, 4:6.

2009, Španělsko – ČR 5:0, Světová skupina, finále, Barcelona, 4. – 6. 12. 2009, Nadal –  
Berdych 5:7, 0:6, 2:6, Lopez, Verdasco – Berdych, Štěpánek 7:6(7), 7:5, 6:2.

2010, Belgie – ČR 1:4, Světová skupina, 1. kolo, Bree, 5. – 7. 3. 2010, Rochus – Berdych 
3:6, 0:6, 4:6, Darcis, Rochus – Berdych, Štěpánek 6:7(0), 0:6, 3:6.

2010, Srbsko – ČR 3:2, Světová skupina, semifinále, Bělehrad, 17. – 19. 9. 2010, Tipsarevič 
– Berdych 7:5, 6:2, 2:6, 7:6(5), Djokovič, Zimonjič – Berdych, Štěpánek 6:3, 1:6, 4:6, 1:6, 
Djokovič – Berdych 4:6, 6:3, 6:2, 6:4.

2011, ČR – Kazachstán 2:3, Světová skupina, 1. kolo, Ostrava, 4. – 6. 3. 2011, Berdych – 
Kukuškin 7:6(5), 6:2, 6:3, Berdych, Dlouhý – Koroljov, Ščukin 6:4, 6:4, 7:6(4), Berdych –  
Golubjov 5:7, 7:5, 4:6, 2:6.

2011, Rumunsko – ČR 0:5, Světová skupina, play-off, Bukurešť, 16. – 18. 9. 2011, Crivoi – 
Berdych 3:6, 3:6, 6:7(4), Copil, Tecau – Berdych, Štěpánek 6:3, 3:6, 0:6, 2:6.
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2012, ČR – Itálie 4:1, Světová skupina, 1. kolo, Ostrava, 10. – 12. 2. 2012, Berdych – Bonelli 
6:3, 4:6, 7:5, 6:2, Berdych, Štěpánek – Starace, Potito 6:3, 6:4, 6:2.

2012, ČR – Srbsko 4:1, Světová skupina, čtvrtfinále, Praha, 6. – 8. 4. 2012, Berdych – Troicki 
6:2, 6:1, 6:2, Berdych, Štěpánek – Bozoljac, Zimonjič 6:4 6:2 7:6(4), Berdych – Tipsarevič 
7:6(6), 7:6(6), 7:6(7).

2012, Argentina – ČR 2:3,  Světová skupina, semifinále, Buenos Aires, 14. – 16. 9. 2012, 
Monaco – Berdych 1:6, 6:4, 6:1, 4:6, 4:6, Berlocq, Schwank – Berdych, Štěpánek 3:6, 4:6, 
3:6, Berlocq – Berdych 3:6, 3:6, 4:6.

2012, ČR – Španělsko 3:2, Světová skupina, finále, Praha, 16. – 18. 11. 2012, Berdych –  
Almagro 6:3, 3:6, 6:3, 6:7(5), 6:3, Berdych, Štěpánek – Granollers, Lopez 3:6, 7:5, 7:5, 6:3, 
Berdych – Ferrer 2:6, 3:6, 5:7.

2013, Švýcarsko – ČR 2:3, Světová skupina, 1. kolo, Ženeva, 1. – 3. 2. 2013, Laaksonen – 
Berdych 3:6, 2:6, 7:6(5), 1:6, Chiudinelli, Wawrinka – Berdych, Rosol 4:6, 7:5, 4:6, 7:6(3), 
22:24, Wawrinka – Berdych 3:6, 4:6, 6:3, 6:7(5).

2013, ČR – Argentina 3:2, Světová skupina, semifinále, Praha, 13. – 15. 9. 2013, Berdych – 
Mayer 6:4, 4:6, 6:3, 6:4, Berdych, Štěpánek – Berlocq, Zeballos 6:3, 6:4, 6:2. 

2013, Srbsko – ČR 2: 3, Světová skupina, finále, Bělehrad, 15. – 17. 11. 2013, Lajovič –  
Berdych 3:6, 4:6, 3:6, Bozoljac, Zimonjič – Berdych, Štěpánek 2:6, 4:6, 6:7, Djokovič – Ber-
dych 6:4, 7:6(5), 6:2.

2014, ČR – Nizozemsko 3:2, Světová skupina,  1. kolo, Ostrava, 31. 1. – 2. 2. 2014, Berdych 
– Sijsing 6:3, 6:3, 6:0, Berdych, Štěpánek – Haase, Rojer 7:5, 1:6, 7:6(2), 7:6(4), Berdych – 
De Bakker 6:1 6:4 6:3.
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Desáté vítězství v řadě

DAVISŮV POHÁR  2014
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Kapitán Jaroslav Navrátil věřil, že o našem 
postupu bude rozhodnuto už po sobotě, 
ale nakonec se muselo čekat až do ne-
děle a navíc doufat, že Tomáš Berdych  
i v závěrečný den najde v sobě tolik síly  
a získá třetí postupový bod. Měl za sebou 
vynikající semifinále na Australian Open  
a dlouhou cestu z Melbourne. Nizozem-
ci navíc byli mnohem těžším soupeřem,  
než si mnozí mysleli. Český tým pak nevy-
kročil za obhajobou Davisova poháru nijak  
přesvědčivě, ale po zkušeném výkonu  
ve čtyřhře a hlavně s Berdychovým dokona-
lým výkonem nakonec postoupil do čtvrtfi-
nále Davisova poháru. 

Radek Štěpánem měl v pátek dát čes-
kému týmu klid, s Robinem Haase hrál  
poprvé, vedl 2:1, ale nakonec prohrál v pěti  
setech. Proměnil jen tři z osmnácti brejkbolů!  
„To bylo klíčové, měl jsem hodně šancí,  
ale využil jsem jich jen pár,“ přiznal Ště-
pánek. Navíc ve čtvrtém a pátém setu 
měl Haase více sil. „Radek pak už neměl  
jiskru, to rozhodlo,“ přidával český kapitán. 
Zápas trval tři hodiny a devětatřicet minut  
a Nizozemci se překvapivě ujali vedení. 

Brzy vyrovnal Tomáš Berdych, smetl Igora 
Sijsinga, ten několikrát jen bezradně roz-
táhl ruce a kapitán Navrátil to komentoval 
– „byl to pro Sijsinga opravdu špatný den,  
s Tomášem se prostě nedalo hrát.“ Celé 
utkání trvalo pouze 102 minuty, patřilo v této 
soutěži k nejkratším, Nizozemec uhrál pou-
ze šest gamů a v posledním setu dokonce 
dostal kanára. „Po příletu z Austrálie jsem 

byl rád, že utkání bylo tak rychlé. V jeho 
průběhu jsem neměl žádný problém. Daři-
lo se mi hru podle potřeby zrychlovat, mohl 
jsem hrát míče rychle po odskoku a to bylo 
důležité,“ pochvaloval si po skončení duelu 
Berdych. „Přitom ve středu jsem si myslel, 
že jsem na špatném místě, byl jsem hodně 
unavený, nemohl jsem udělat krok navíc. 
Je dobře, že jsme byli na dvorci tak krátce.“

Deblový duel s Holandskem, to byly pro  
Jaroslava Navrátila velké nervy. Nizozem-
ský kapitán Jan Siemerink měl několik 
variant koho vyslat do deblového duelu 
–  Haase se Sijslingem, ti se loni dostali  
do finále Australian Open, mohl hrát Haase 
s dvaadvacátým deblistou světa Jeanem-
-Julienem Rojerem, ti hráli spolu v Davisově 
poháru čtyřikrát a ani jednou neprohráli, 
porazili i Federera s Wawrinkou. Ti se nako-
nec na dvorci objevili. „Hodně lidí mi sice 
říkalo, že jsem na kapitánské židli vypadal 
klidně, ale nebyla to pravda. Dobře jsem  
věděl, že je to rozhodující bod pro dal-
ší vývoj zápasu, kdybychom po čtyřhře  
prohrávali, tak by se v neděli hodně těž-
ce hledal pátý bod. Radek s Tomášem  
především dokonale zvládli dva rozhodující 
tiebreaky, ty zahráli opravdu profesorsky, 
tam se projevily jejich dlouholeté – nejen 
deblové, ale i týmové zkušenosti. Na druhé 
straně je však třeba otevřeně říct, že jako 
tým byli lepší Holanďané, takže o to bylo 
vítězství v deblu cennější. Holanďané hráli 
v deblu výborně, byl to strop toho, co mohli 
předvést, ale Tomáš s Radkem jsou prostě 
světovým deblovým párem,“ říkal kapitán 

Češi vyhráli dvakrát za sebou Davisův pohár a jako obhájci trofeje nastoupili 
v ostravské ČEZ Areně proti týmu Nizozemska. „Bylo to těžké. Jsou to mladí  
kluci, kteří se po dlouhé době dostali do Světové skupiny, takže byli hodně  
nažhaveni. Nedali se ani v nejmenším podcenit,“ říkal Tomáš Berdych, který  
byl největší hvězdou zápasu. Vyhrál obě dvouhry, spolu s Radkem Štěpánkem  
i čtyřhru.  „Byl to určitě nejtěžší zápas, co jsme zatím odehráli, a jsem rád, že jsme 
ho zvládli. Co bylo důležité? Že jsme dokázali prodat naše zkušenosti,“ přidal  
Berdych krátce vítězství ve čtyřhře. Co k tomu dodával v sobotu večer kapi-
tán Navrátil? „Byli jsme blízko smrti, ale Tomáš s Radkem v rozhodujících oka-
mžicích všem ukázali, že patří k nejlepším a nejzkušenějším deblovým párům 
na světě.“ A ještě jeden zápis do statistiky – tenisté ČR vyhráli desátý zápas  
v řadě!

Úspěšní obhájci Davis Cupu, od zavedení Světové skupiny v roce 
1981: *USA 1981 – 1982, *Švédsko 1984 –1985, *Německo 1988 
– 1989, *Švédsko 1997 – 1998, *Španělsko 2008 – 2009, *ČR 
2012 – 2013.
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Navrátil. A šance na neděli? „Kdybychom 
prohráli debla, tak by Tomáš určitě vyrov-
nal na 2:2, ale ten pátý zápas by byl hodně 
složitý. Bylo by to otevřené na obě strany 
– Radek byl unavený a Rosol ve formě,  
kterou pak předvedl na kurtu proti Sijsl  

ingovi, taky nedával záruku, že by ten  
případný bod udělal. Buďme rádi, že jsme 
tenhle problém nemuseli řešit… Radko-
vi zápas s Holandskem nevyšel tak, jak  
si on sám představoval, byl unavený, ale 
pořád je lepším hráčem než Rosol. O něm 
si myslím, že by už měl být dál, vyhrávat, 
 je to nahoru dolů. Výborný výsledek  
vystřídá většinou série porážek v úvodních 
kolech a navíc s hráči, se kterými by už  
prohrávat neměl.“ 

V neděli se proti Berdychovi místo nizo-
zemské jedničky Robina Haaseho postavil  
až třetí hráč hostí, 139. ATP Thiemo de  
Bakker. „Těšil jsem se na Haaseho,  

který hrál dobře celý víkend,“ řekl Berdych. 
„Zvládl první páteční utkání v pěti setech  
a v deblu byl lepší než jeho parťák, odehrál 
vynikajícího debla. Překvapilo mě, že se 
 neodhodlal do toho jít. Mohlo to být  
lepší, ale pro mě je důležité a rozhodující  

vítězství.“ Berdych šel s jistotou za třetím 
bodem, opět se ukázalo, jak velký je roz-
díl mezi hráčem světové desítky a – těmi  
vzadu.

Japonsko doma překvapivě porazilo osla-
benou Kanadu a poprvé v historii postou-
pilo do čtvrtfinále Světové skupiny a už  
v Ostravě bylo jasné, že Berdych duel  
v Tokiu vynechá. Americké turnaje v Indian 
Wells BNP Paribax, v Miami Sony Open, 
pak namáhavá cesta na Davisův pohár  
a vzápětí na antuku do Monte Carla,  
to by bylo pro Berdycha doslova likvi-
dační… „Tomáš se rozhodl správně, pro 
český Davis Cup opravdu udělal hodně,  

ČR – Nizozemsko 3:2, Světová skupina, 1. kolo, Ostrava, ČEZ  
Arena, tvrdý povrch, 31. 1. – 2. 2. 2014, Štěpánek – Haase 6:3, 
4:6, 7:6(4), 2:6, 1:6, Berdych – Sijsling 6:3, 6:3, 6:0, Berdych, 
Štěpánek – Rojer, Haase 7:5, 1:6, 7:6(2), 7:6(4), Berdych –  
De Bakker 6:1, 6:4, 6:3, Rosol – Sijsling 3:6, 3:6.

„Trochu mě mrzí určitá nekorektnost novinářů, kteří místo uznání  
vynikajících Tomášových výkonů z něj lámali pořád jedno a to samé, 
jestli zápas v Ostravě je jeho loučením s Davisovým pohárem. Berďa 
jasně opakoval, že nic takového v plánu nemá, jen je prostě možné,  
že v budoucnu nějaký zápas vynechá. Že nebude hrát v Japonsku, tomu 
se nemůže nikdo divit. V té době přelétá z Ameriky do Evropy na antu-
ku do Monte Carla, obhajuje body na velkých turnajích a v sérii tří vel-
kých podniků by měl odletět na druhý konec světa, kde se bude hrát na  
betonu...“

Petra ČERNOŠKOVÁ, šéfka tenisových projektů TK PLUS
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vždycky měl zájem reprezentovat, na tohle 
rozhodnutí má plné právo,“ komentoval 
Berdychův krok Navrátil. Má jasno, kdo  
poletí do Tokia? „Moc možností není.  
Radek mi říkal, že má zájem proti Japonsku 
hrát, ale stejně záleží, jak se s ním dohod-
ne doktor Černošek. Vedle Radka, Rosol, 
Veselý a Hájek. Dalším hráčem na žebříčku 
je Mertl, ten byl v polovině února na 200. 
místě a pak je Pospíšil, Hernych, tři sta  
je Konečný, čtyři sta Pavlásek. Prostě není 
z čeho vybírat.“

A v jaké náladě je kapitán před čtvrtfiná-
lovým duelem s Japonskem? „Myslím si, 
že v Tokiu máme šanci uspět. Mají sice  
výborného Nišikoriho, je šestnáctý  

na světě, ale Soeda je na 143. místě,  
Ito – 155. ATP. Viděl jsem výsledky Soedy 
po Davis Cupu, v Kalkatě na challengeru 
vyhrál kolo, s ním by byla šance na dva 
body a bude znovu rozhodovat čtyřhra.  
To ale nechci říkat, že by některý z našich 
kluků nemohl uspět s Nišikorim. Bez dvou 
nejlepších jsme dokázali vyhrát v Chile, 
uspěli jsme bez Tomáše v Kazachstánu, 
tak si myslím, že se dá vyhrát i v Japonsku.“ 

A rýsuje se už Navrátilovi složení čtyřhry? 
„To si musí říct Radek, s kým bude chtít 
hrát. Loni nastoupil v Astaně s Hájkem, 
docela dobře hraje nyní debla Rosol, ale 
jak jsem řekl, nejdůležitější bude názor  
Radka.“

Čeká nás Japonsko

Do Tokia pozve Japonsko české obhájce trofeje na čtvrtfinále  
Davisova poháru. Hrát se bude na tvrdém povrchu v Ariake Coliseu 
s kapacitou deset tisíc diváků. Utkání se uskuteční 4. až 6. dubna. 
Japonci v čele s Keiem Nišikorim postoupili poprvé do daviscupové-
ho čtvrtfinále po výhře nad Kanadou 4:1. Nišikori, největší japonská 
hvězda posledních let, byl v polovině února na 16. místě ATP. Repre-
zentanti bývalého Československa se střetli s Japonci dvakrát ve 30. 
letech minulého století v rámci tzv. Evropské zóny DC, kam tehdy 
Japonce ITF zařadila.

Vzájemné zápasy s Japonskem 1:1

Československo – Japonsko 2:3, Evropské pásmo, semifinále,  
Praha, Štvanice,  14. – 16. 6. 1930, Menzel – Harada 9:11, 6:3, 
7:5, 6:1, J. Koželuh – Ota 4:6, 6:4, 4:6, 5:7, Koželuh, Menzel – 
Abe, Harada 6:1, 5:7, 6:8, 7:9, Koželuh – Harada 2:6, 3:6, 3:6, 
Menzel – Ota 6:2, 4:6, 6:3, 6:3.

Československo – Japonsko 4:1, Evropské pásmo, čtvrtfinále,  
 Praha, Štvanice,  7. – 9. 6. 1935, Caska – Yamagishi 6:1, 8:6, 6:3, 
Menzel – Nishimura 6:2, 6:3, 8:6, Maršálek, Menzel – Nishimura, 
Yamagishi 2:6, 6:2, 6:2, 6:1, Hecht – Yamagishi 1:6 4:6 4:6, Caska 
– Nishimura 6:2 6:3 6:8 6:4.
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Prostějov získal Národní cenu kvality

Na Zlaté tretře bude vedle Bolta i nejrychlejší žena

Berdych vyhrál devátý titul ve dvouhře

STALO SE
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VK AGEL PROSTĚJOV dlouhodobě spolu-
pracuje s transfúzním oddělením Nemoc-
nice Prostějov, která je členem skupiny 
AGEL. Na začátku sezóny připravila pro 
dárce krve speciální soutěž o permanentky 
na extraligovou soutěž s VK AGEL Prostě-
jov. „S volejbalovým klubem jsme navázali 
úzkou spolupráci, která se dále úspěšně 
rozvíjí. Velmi si vážíme, že VK AGEL Prostě-
jov podporuje touto formou dárcovství krve 
a pomáhá nám darováním permanentek 
získat nové dárce,“ konstatoval vedoucí 
lékař prostějovského transfúzního oddě-
lení MUDr. Jiří Šlézar. VK AGEL Prostějov  
nepomáhal s náborem nových dárců popr-
vé. Kromě permanentek daroval volejbalo-
vý klub také krev, přišly volejbalistky společ-
ně s manažery volejbalového týmu.

JAROSLAV POSPÍŠIL SI UDĚLAL  
RADOST na konci sezóny, na turnaji ATP  
ve Vídni sice v kvalifikaci prohrál ve 3. kole, 
do hlavní soutěže přesto postoupil jako 
„lucky loser“ místo zraněného Australa-
na Matoševiče a proti Galeu Monfilsovi  
se postaral o prvotřídní senzaci. Dřívější  
světovou čtyřku porazil 7:6, 7:5. „Byl  
to úžasný pocit, i když bylo vidět, že Monfils 
nepodal ideální výkon. Byl jsem ve výhodě. 
Soupeř přijel, měl za sebou náročný přelet 
z Asie. Každopádně jsem měl z vítězství  
velkou radost,“ řekl Pospíšil, který hrál 
druhýzápas na okruhu ATP v sezóně  
a na sedmý pokus se mu povedlo vyhrát 
utkání v hlavní soutěži.

PROSTĚJOVSKÉ ÚSPĚCHY V DUBROV-
NÍKU. Barbora Krejčíková se na turnaji 
ITF s dotací 10 tisíc dolarů probojovala 
v chorvatském Dubrovníku do semifiná-
le dvouhry a spolu se Slovenkou Lenkou 
Jurikovou vyhrály čtyřhru. Do čtvrtfinále 
dvouhry se dostala Gabriela Pantůčková  
a se Slovinkou Polonou Rebersakovou byly 
ve finále čtyřhry. Jak postupovaly mladé 
prostějovské tenistky? V prvním kole Krejčí-
ková vyřadila Italku Bastianellovou 6:2, 6:0, 
Pantůčková pátou nasazenou Slovenku 
Juhaszovou 6:2, 6:1. Ve druhém kole Krej-
číková přehrála Belgičanku Kerfsovou 6:0, 
6:3, Pantůčková vyřadila krajanku Horáko-
vou 6:2, 6:0. Ve čtvrtfinále první nasazená 
Krejčíková porazila Chorvatku Mekoveco-
vou 6:3, 7:6(4), cesta Gabriely Pantůčkové 

skončila na Francouzce Benamarovou 
4:6, 6:4, 4:6. Krejčíková vypadla o kolo dál,  
vyřadila ji Ruska Dorošinaová 6:4, 1:6, 6:4. 
A jak dopadlo finále čtyřhry? Krejčíková,  
Juriková – Pantůčková, Rebersaková 7:5, 
3:6, [10-4].     

PETR CETKOVSKÝ OSLAVIL V POLOVINĚ 
ŘÍJNA PADESÁTINY. K tenisu přivedl svou 
dceru Petru, která vyhrála na okruhu WTA 
Tour dva turnaje ve čtyřhře a v roce 2011 
si zahrála finále dvouhry v New Havenu. 
V rámci okruhu ITF získala dvacet jedna 
titulů ve dvouhře a dvacet čtyři ve čtyřhře. 
Na žebříčku WTA byla nejvýše ve dvouhře 
klasifikována v červnu 2012 na 25. místě. 
Petr je nepostradatelnou postavou pros-
tějovského klubu, jeho shop s vyplétáním  
je otevřen snad neustále, patří mezi oběta-
vé organizátory žákovských turnajů. 

KREJČÍKOVÁ VYHRÁLA DESÍTKU 
V DUBROVNÍKU. Druhý triumf na okruhu 
ITF žen v sezóně 2013 získala Barbora Krej-
číková (384. WTA) v chorvatském Dubrov-
níku. Druhá nasazená Češka ve finále  
turnaje s dotací 10 tisíc dolarů porazila 
Polonu Rebersakovou (SLO) 6:1, 3:6, 6:0. 
Spolu s Lenkou Jurikovou došla Bára 
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také do finále čtyřhry. Ve čtvrtfinále dvou-
hry skončila Gabriela Pantůčková, která  
nestačila na pozdější slovinskou finalistku.  
Jak postupovaly v Chorvatsku české  
tenistky? V prvním kole porazila Krejčíková  
domácí Deličovou 6:0, 6:3, Pantůčková 
hrála také s domácí Fettovou 6:0, 7:5,  
ve druhém kole Krejčíková doslova vyhna-
la z dvorce Alibaličovou (Chor.) 6:0, 6:0  
a Pantůčková vyřadila Spremovou 6:0, 7:5. 
Ve čtvrtfinále skončila Pantůčková na rake-
tě pozdější finalistky Bebersakové 7:6(1), 
2:6, 3:6 a Krejčíková vyřadila Slovenku Ju-
haszovou 6:3, 6:2. Pak v semifinále porazila 
osmou nasazenou domácí Mekovecovou 
6:2, 6:3. Ve čtyřhře prohrály ve finále Krej-
číková a Slovenka Juriková s párem Bukta-
ová (Maď.), Juhaszová 3:6, 3:6. Právě tento 
pár porazil v semifinále dvojici Pantůčková, 
Rebersaková 6:4, 6:4.

KONEČNÝ SKONČIL V SEMIFINÁLE,  
na turnaji kategorie futures s dotací 10  
tisíc USD v turecké Antalyi se probojoval 
mezi čtyři nejlepší. Byl prvním nasazeným  
a v otvíracím kole porazil Němce Wagne-
ra 6:4, 6:1, ve druhém Slováka Fabiána 
7:5, 6:3. Ve čtvrtfinále Michal Konečný  
vyřadil Američana Boe-Wiegaarda 7:5, 6:1.  
V semifinále pak nestačil na jeho krajana, 
prohrál se čtvrtým nasazeným El Mihdawy-
em 6:7(4), 3:6.

KVITOVÁ ZAKONČILA ROK 2013 JAKO 
ŠESTÁ HRÁČKA WTA, proti sezóně 2012 
si tak v pořadí WTA o dvě pozice polepši-
la. Třiadvacetiletá Kvitová uzavřela teniso-
vý rok v nejlepší desítce potřetí za sebou.  
Jejím maximem je druhé místo z roku 2011, 
kdy vyhrála Wimbledon i závěrečný Turnaj 
mistryň. Druhou nejlepší českou tenistkou 

v pořadí WTA byla Lucie Šafářová na 29. 
místě, následovaly Klára Zakopalová (35.), 
Karolína Plíšková (67.) a Barbora Záhlavo-
vá-Strýcová (94.). Jedničkou konečného 
žebříčku WTA byla potřetí v kariéře Serena 
Williamsová, dvaatřicetiletá Američanka 
získala jedenáct titulů včetně dvou grand-
slamových, vyhrála 78 zápasů a prohrála 
jen čtyři. Navíc jako první tenistka v historii  
vydělala za jednu sezonu přes deset mili-
onu dolarů. Jak vypadala světová desítka 
WTA roku 2013? 1. S. Williamsová (USA) 
13.260 b., 2. Azarenková (Běl.) 8046,  
3. Li Na (Čína) 6045, 4. Šarapovová (Rus.) 
5891, 5. A. Radwaňská (Pol.) 5875, 6. Kvi-
tová 4775, 7. Erraniová (It.) 4435, 8. Jan-
kovičová (Srb.) 4170, 9. Kerberová (Něm.) 
3965, 10. (10.) Wozniacká (Dán.) 3520.

STO LET OD NAROZENÍ OTTY WICHTER-
LEHO si připomněl Prostějov na konci října 
2013. Prof. Ing. RTDr. Otto Wichterle, DrSc., 
Dr. h. c. (27. října 1913 Prostějov – 18. srpna 
1998 Stražisko) byl světově proslulý čes-
ký vědec a vynálezce, pracující zejména  
v oblasti makromolekulární organické  
chemie, mezi jejíž zakladatele u nás  
i ve světě patřil. Proslulý je zejména svými 
objevy a vynálezy, které vedly k zásadní-
mu zdokonalení a celosvětovému rozšíření 
měkkých kontaktních čoček. Tyto výsledky 
vycházely z jeho původní vědecké práce 
v oblasti hydrogelů. Wichterle se prosla-
vil též objevem umělého polyamidového 
vlákna - silonu. Zasloužená úcta mu byla 
plně projevována až po roce 1989. V roce 
1993 mu byl udělen Univerzitou Karlovou 
titul Doctor honoris causa. Roku 1990 byl 
zvolen presidentem ČSAV a na této pozici  
setrval do roku 1993. Téhož roku byl  
po něm pojmenován asteroid Wichterle.  
Do konce svého života se snažil být ve 
styku s chemií, přestože se již nemohl  
naplno věnovat pracím v laboratoři, zajímal  
se o dění v oboru a rozdával rady. Otto 
Wichterle zemřel na své chatě v obci 
Stražisko (okr. Prostějov) 18. srpna 1998  
ve věku nedožitých 85 let.

DESÍTKA V UMAGU PATŘILA KREJČÍKO-
VÉ, šlo o mezinárodní turnaj žen s dotací 
10 tisíc USD. Ve finále porazila Maďarku  
Agnes Buktaovou 6:1, 6:4. Pro Krejčíko-
vou to byl třetí titul roku 2013 mezi žena-
mi, všechny získala na antuce v Chorvat-
sku. Barbora se navíc probojovala spolu  
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s Buktaovou do finále čtyřhry, Gabriela 
Pantůčková skončila ve dvouhře v semifiná-
le. Třetí nasazená Krejčíková porazila v prv-
ním kole Slovinku Potočnikovou 6:3, 6:0  
a Pantůčková krajanku Hönigovou 6:2, 6:3. 
Ve druhém kole vyřadila Pantůčková Chor-
vatku Lekajovou 6:3, 6:4 a Krejčíková Srb-
ku Radanovičovou 6:2, 6:2. Ve čtvrtfinále  
porazila Pantůčková čtvrtou nasazenou 
Italku Balducciovou 7:5, 6:2 a Krejčíkové 
vzdala Slovinka Kovačová. V semifiná-
le podlehla Pantůčková první nasazené  
Maďarce Buktaové 3:6, 6:4, 3:6, Krejčíková 
si pak otevřela dveře do finále vítězstvím 
nad Srbkou Spremovou 6:2, 6:2, ve finále 
pak porazila Buktaovou 6:1, 6:4. Ve finále 
čtyřhry vyhrál pár Juhaszová (SVK), Malíko-
vá nad Buktaovou a Krejčíkovou 6:4, 7:6(5). 

ITALSKÉ TENISTKY VYHRÁLY na začátku 
listopadu počtvrté během sedmi let Fed 
Cup a na trůnu vystřídaly český tým. Ve finá-
le v Cagliari porazily 4:0 Rusko, které přijelo 
na Sardinii bez jedenácti omluvených hrá-
ček! „Možná to bylo jedno z těch snazších 
fedcupových vítězství, ale nesmíme zapo-
menout, že v semifinále jsme vyřadili nej-
lepší tým světa, Češky“ konstatoval italský 
kapitán Corrado Barazzutti po slavnostním 
ceremoniálu. „Bylo zvláštní, že jsme nemu-
seli hrát proti nejlepšímu ruskému výběru, 
ale nebylo to nic lehkého. Trochu jsme  
z toho měli strach. Nakonec je ale důleži-
té, že když jsme dostali šanci získat titul, 
tak jsme ji dokonale využili,“ dodal italský  
kapitán. Do očekávaného vedení  
se domácí výběr v Cagliari dostal díky vítězství  
Roberty Vinciové 5:7, 7:5, 8:6 nad Alexan-
drou Panovovou a výhře Sary Erraniové 
6:1, 6:4 nad Irinou Chromačevovou. Roz-
hodující třetí bod získala v Sara Erraniová  
po vítězství 6:1, 6:1 nad Alisou Klejbanovo-
vou. Čtvrtá dvouhra se už nehrála a v závě-
rečné čtyřhře zpečetil pár Karin Knappová, 
Flavia Pennettaová vítězství 4:6, 6:2, 10:4 
nad dvojicí Margarita Gasparjanová, Irina 
Chromačevová výhru Itálie na 4:0. Italky, 
které v semifinále vyřadily české vítězky 
uplynulých dvou ročníků, vyhrály týmovou 
soutěž poprvé v roce 2006 a pak v letech 
2009 a 2010. Ruský celek má na kontě čtyři 
tituly.

NEJLEPŠÍMI ATLETY ROKU 2013  
se stali jamajští sprinteři Usain Bolt a Shelly-
-Ann Fraserová-Pryceová. Ocenění a šek 

na 100.000 dolarů převzali na galaveče-
ru Mezinárodní atletické federace IAAF  
v Monaku. Oba Jamajčané potvrdili role 
favoritů a poprvé od roku 1993 tak tituly 
dostali reprezentanti jedné země. Šesta-
dvacetiletá Fraserová-Pryceová získala  
od Rady IAAF cenu poprvé v kariéře.  
Už tradiční hvězda ostravské Zlaté tret-
ry Usain Bolt, jenž dostal přednost před 
ukrajinským výškařem Bohdanem Bonda-
renkem a britským vytrvalcem Moem Fara-
hem, vyhrál anketu potřetí v řadě a celkově 

popáté za posledních šest let. Držitel svě-
tových rekordů na 100 a 200 metrů vyhrál  
na mistrovství světa v Moskvě zlaté me-
daile na tratích 100, 200 a 4x100 metrů. 
Svou sbírku cenných kovů z MS rozšířil Bolt  
na osm zlatých a dvě stříbrné, čímž se stal 
nejúspěšnějším atletem v historii světových 
šampionátů. Fraserová-Pryceová získala  
v Moskvě stejnou sadu medailí. Z Čechů 
vyhrál tuto anketu oštěpař Jan Železný  
v roce 2000.

TOMÁŠ HUNAL SE ROZLOUČIL s fotbalo-
vým Prostějovem, kam přišel v roce 2011. 
Místnímu 1. SK Prostějov pomohl z divize 
do MSFL a v další sezóně k výbornému 
umístění na špici tabulky, prostějovští fotba-
listé přezimovali na pátém místě MSFL. Loni 
v červnu oslavil Tomáš Hunal čtyřicátiny,  
ze všech jeho fotbalových působišť připo-
meňme především pražskou Slávii. Tam 
začal a po startech v několika klubech  
se v roce 1995 vrátil do Slávie právě v době, 
kdy jeho mateřský klub získal ligový titul. 
Jak vzpomíná Tomáš Hunal na působení 
v Prostějově? „Kdybych neměl vzpomínat  
v dobrém, nestrávil bych tady dva a půl 
roku. Sešla se tu parta lidí podobné  
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krevní skupiny, kteří mají jasnou představu, 
co chtějí pro fotbal v tomto městě udě-
lat. Výsledky ukazují, že se to daří, nejen  
v áčku, ale i v mládežnické sekci. Srpnový 
kemp v Olšanech, kde jsme mohli aspoň 
chvíli předávat zlomek našich zkušeností 
nadšeným následovníkům, byl toho dob-
rým příkladem.“ A co na jeho start v 1. SK 
Prostějově říká prezident klubu Petr Langr? 
„Tomáš byl od začátku přirozeným lídrem 
týmu, velkou osobností, hodně nám pomo-
hl. Je přesně tím typem zkušeného fotbalis-
ty, od kterého se mladí mohou mnohému 
naučit.“

I PROSTĚJOV SE DUSIL. Varování meteo-
rologů před smogem pravidelně soustřeďo-
valo především na Ostravsko a Karvinsko, 
v mnohých nezůstal ušetřen na konci roku 
ani Prostějov. Nepříznivá situace povětr-
nostních podmínek, vysoká koncentrace 
dopravy ve středu města, znečištění průmy-
slové výroby, ale i samotná poloha města 
jsou důvodem, proč k smogovým problé-
mům v Prostějově dochází opakovaně.  
V rámci kraje je Prostějov nejpostiženěj-

ším místem. Míra znečištění ovzduší je zde  
o 25% horší než v Olomouci a o celou 
polovinu než v Jeseníku. „Od smogu nám 
pomůže jen vítr,“ shodují se meteorologové.

STAROSTI S MĚSTSKÝM LOGEM měla 
vyřešit Věra Marešová z Brna. Půl roku  
se vybíralo, aby se nakonec soutěž o logo 
města zrušila. Magistrát nedokázal vybrat  
z pěti finálních návrhů laické veřejnosti, 
které měly vkusně, přehledně a důstojně 
oficiálně reprezentovat město Prostějov. 
Nejužší návrhy se záhy po svém zveřejnění 
staly terčem kritiky odborníků i laické veřej-
nosti. K rozuzlení výběru nepomohla ani 
anketa, které se zúčastnila široká veřejnost. 
„Reflektovali jsme na přání občanů, aby 
byla soutěž zrušena. Negativní ohlasy byly 
četné,“ sdělil náměstek primátora Zdeněk 
Fišer. Po rozhodnutí o zrušení veřejné sou-
těže dostala náměstkyně primátora Ivana 
Hemerková od radních úkol, aby vymyslela 
další postup při hledání náhradního řešení 
a navrhla právě Věru Marešovou a radní 
byli pro. Věra Marešová je autorkou součas-
ného loga města Brna, držitelkou Národní 
ceny za design a mimo dalšího i spolupra-
covnicí České televize v oboru reklamy.  
Pro návrh nového loga města Prostějova  
vytvoří určitou studii, a pokud se bude líbit, 
tudíž i rada města ji odsouhlasí, následně 
vyrobí samotné logo. „My jsme doposud 
měli zafixováno, že logo Prostějova se ne-
může obejít bez radnice. To je ale omyl. 
Věřím, že logo vytvořené naprostou profesi-
onálkou se Prostějovanům bude líbit a brzy 
si na něj zvyknou,“ konstatovala náměstky-
ně primátora Ivana Hemerková. Věra Mare-
šová pak logo vytvořila, ale ani nová verze 
prostějovskou veřejnost neuspokojila.

 

PAVLÁSEK SE ZASTAVIL V SEMIFINÁ-
LE. Adam Pavlásek se na turnaji futures  
v Antalyi s dotací 10 tisíc USD probojo-
val do semifinále dvouhry. V prvním kole  
přehrál Itala Maccariho 6:0, 7:5, ve druhém 
Maďara Filipenka 6:3, 6:3, ve čtvrtfinále  
přehrál Adam Němce Schonenberga 
6:2, 6:3. Do semifinále už Pavlásek proti  
prvnímu nasazenému Rakušanu Rathovi 
pro zranění nenastoupil. 

TEREZA SMITKOVÁ JELA DO POLSKÉ 
ZAWADY s velkými ambicemi, šlo o turnaj 
ITF s dotací 25 tisíc dolarů, ale nakonec  
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ji zranění nedovolilo pokračovat ve čtvrtfi-
nálovém zápase s Němkou Zanderovou, 
za stavu 6:7(6), 1:4 čtvrtá nasazená Smit-
ková vzdala pro bolesti v tříslech. Předtím 
ještě porazila Kapshayovou z Ukrajiny 6:4, 
6:3, Italku Dentoniovou 6:1, 7:5. Přesto si ze 
Zawady odnesla titul za vítězství ve čtyřhře. 
S Nikolou Fraňkovou porazily ukrajinsko-
-polský pár Romanyshynová, Wysoczanská 
6:0, 6:1, ve čtvrtfinále česko-německou dvo-
jici Birnerová-Ozgaová 6:4, 6:4, v semifinále 
přehrály Ukrajinky Kapshayovou, Shoshy-
naovou 6:2, 7:5 a ve finále polsko-lotyšský 
pár Jegiolkaová, Marcinkevicaová 6:1, 2:6, 
10:8.

GABRIELA PANTŮČKOVÁ BYLA ÚSPĚŠ-
NÁ V CHORVATSKU, v Bolu, malém měs-
tě na jihu ostrova Brač se probojovala  
se na turnaji s dotací 10 tisíc USD do finá-
le dvouhry. V prvním kole přehrála druhou 
nasazenou krajanku Terezu Malíkovou 5:7, 
6:1, 6:0, ve druhém domácí Fettovou 7:5, 
6:2, ve čtvrtfinále Srbku Spremovou 6:0, 
6:3, v semifinále třetí nasazenou Flinko-
vou z Ruska. V Bolu prohrála až ve finále  
s domácí Emou Mikulčičovou 2:6, 3:6.

NA MILTEN TROPHY, halovém mistrovství 
ČR žen s dotací 100 tisíc korun se patnác-
tiletá Tereza Kolářová (1998) probojovala 
do semifinále dvouhry! V prvním kole pora-
zila Marii Mayerovou (TK Precheza Přerov) 
6:1, 7:6, ve druhém kole klubovou kolegy-
ni Kristýnu Hrabalovou 6:2, 6:3, ve třetím 
kole Evu Válkovou (LTC Mladá Boleslav) 
6:1, 0:6, 6:1. V semifinále podlehla Pernille 
Mendesové (TK Precheza Přerov) 4:6, 5:7. 
Kristýna Hrabalová s Nikolou Tomanovou 
(TK Slavia Orlová) se také dostaly do finále 
čtyřhry a v něm až v supertiebreaku pod-
lehly dvojici Lenka Brůchová (LTC Mladá 
Boleslav), Adéla Jarošová (TK NERIDÉ) 7:5, 
2:6, 10:12. 

DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ vyvrcholily 
oslavy 125. výročí prostějovské nemocni-
ce. Do Prostějova přijely politické i lékařské 
špičky Olomouckého kraje. Ředitel Tomáš 
Uvízl přivítal své předchůdce, kteří ředite-
lovali nemocnici postupně od roku 1989, 
Bohumila Hrubana, Pavla Navrátila, Marii 
Marsovou a Ivo Vlacha. Přítomen byl také 
hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil, 
jeho náměstek pro zdravotnictví Michael 

Fischer, náměstkyně primátora Prostě-
jova Ivana Hemerková a další významní  
hosté. Ve čtvrtek 7. listopadu 2013 tomu 
bylo právě 125 let, kdy prostějovská ne-
mocnice začala léčit první pacienty. Nová 
nemocnice, nesoucí jméno korunní prin-
cezny Stefanie, byla otevřena po dvouleté 
výstavbě na pozemcích bývalého vojen-
ského cvičiště na „Brněnském předměstí“  
v roce 1888. Tehdejší pacienti měli k dispo-
zici dva externí lékaře a čtyři ošetřovatelky. 
Tento personál zajišťoval péči pro nemoc-
né na 118 lůžkách. Prvním samostatným 
primářem nemocnice byl později jmeno-
ván Jaroslav Mathon, chirurg, který přišel  
do Prostějova po svém působení na něko-
lika klinikách ve Vídni a který se celkově 
o rozvoj všeobecné městské nemocnice 
významně zasloužil. V 50. letech minulého 
století pak bylo kvůli nevyhovujícím podmín-
kám rozhodnuto o výstavbě nového nemoc-
ničního areálu. Projektovou přípravu prová-
zela řada problémů, docházelo k mnoha 
změnám, až byl nakonec zvolen projekt, 
inspirovaný nemocnicí ve švýcarském St. 
Gallen. Vlastní stavba nové nemocnice byla 
zahájena v roce 1996 a dokončena právě 
před 10 lety, tedy v roce 2003. „Myslím,  
že Prostějov má krásnou a moderní  
nemocnici. Otcové, zakladatelé by patrně 
žasli nad tím, jaký učinila medicína za 125 
let pokrok i jak se zvýšil obecný standard 
péče o pacienty,“ řekl mj. ředitel nemocni-
ce Tomáš Uvízl.

SOCHAŘSKÁ SYMPOZIA, na která  
se sjížděli umělci nejen z České republiky, 
z Evropy a z celého světa, skončila. V roce 
2011, těsně po skončení desátého ročníku 
Sochařského sympozia Hany Wichterlo-
vé, rozhodli radní o tom, že se tato akce 
nebude konat každoročně jako doposud, 
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ale pouze jednou za tři roky. K dalšímu  
pokračování sympozia tedy mělo dojít v roce 
2014. To však už neplatí! „Dlouhodobě  
se potýkáme s problémem, že vytvořených 
soch je příliš a nemáme je kam dávat, kam 
je umístit,“ říká náměstkyně primátora statu-
tárního města Prostějov Ivana Hemerková. 
„Teď jich asi jedenáct máme v městském 
depozitáři, o pět z nich mělo zájem vede-
ní města Plumlova, ale dodnes si je nikdo  
nevyzvedl. Nikdo už tyto sochy nechce, 
zřejmě se přestaly líbit. A to přece není dob-
rý výsledek sochařských sympozií,“ přida-
la Ivana Hemerková. Ne vše ale považuje  
za špatné. „Před deseti lety tyto akce oživily 

sešedlou úroveň kultury v Prostějově, dnes 
jsou ale sochařská sympozia v Prostějově 
přežitá.“ Na sympoziích během let vznikly 
desítky dřevěných soch, které nenašly upo-
třebení a ještě nedávno byly přítěží Smeta-
nových sadů a ukládány bez dalšího užitku 
do městského skladu. 

ČESKÁ HLAVA, nejprestižnější české  
ocenění za vědu a výzkum, kterého  
mohou vědci v naší zemi dosáhnout,  
získal v kategorii pro doktorandy dvaatři-
cetiletý Ondřej Maršálek z Prostějova, syn 
současné ředitelky Městského divadla  
v Prostějově. Práce doktora Maršálka se 
zabývá molekulárními simulacemi působe-
ní ionizujícího záření na vodu a vlastnostmi 
takto vzniklého hydratovaného elektronu 
– elektronu rozpuštěného ve vodě. Jeden  
z procesů popsaných v jeho práci je dosud 
pod rozlišovací schopností i špičkových 

experimentů v zahraničí. Ondřeje Maršál-
ka přijal na radnici primátor statutárního 
města Prostějov Miroslav Pišťák, který mu  
zároveň předal pamětní stříbrnou minci 
Otta Wichterleho. Po maturitě na dvojja-
zyčném Gymnáziu v Olomouci-Hejčíně 
vystudoval Ondřej Maršálek Matematicko-
-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, 
obor teoretická fyzika. V doktorském stu-
diu pokračoval ve skupině profesora Pavla 
Jungwirtha na Ústavu organické chemie  
a biochemie Akademie věd ČR. Ve své 
práci se zabývá počítačovými simulacemi 
chemických a fyzikálních procesů.  Za čty-
ři roky svého působení na Akademii věd  
absolvoval několik zahraničních stáží  
například v USA, Japonsku nebo Izraeli.  
V současné době pracuje na New York 
University v New Yorku na postdoktoranské 
pozici.

PAVEL VRBA, od 1. ledna nový kouč  
národního fotbalového týmu Pavel Vrba, 
hrál také v prostějovských „Želízkách“, 
v dresu TJ Železárny Prostějov odehrál  
třiadvacet utkání včetně dvou vstřelených 
branek. Psal se fotbalový ročník 1981-1982, 
když si hlavní kouč výběru TJ Železárny  
Prostějov Vladimír Mokrohajský se svým 
asistentem Jiřím Nenálem dovedli na hos-
tování z Ostravy tehdy sedmnáctiletého  
defenzivně laděného hráče Pavla Vrbu. 
„Pan Mokrohajský ho znal a stáhl  
si ho. Dobře si na něj pamatuji, byl  
to skromný, poctivý a velmi dobrý kluk do 
party s výbornými povahovými vlastnost-
mi,“ vzpomíná na něj i po třiceti letech  
jeden ze spoluhráčů Zdeněk Jareš. 

ROZPOČET MĚSTA PROSTĚJOVA BYL 
SCHVÁLEN v polovině prosince. „Hlavně 
kvůli plánovaným stavebním investicím 
jsme se rozhodli použít necelých 88 mi-
lionů z rezervních fondů. Rozpočet tak 
nebude deficitní, ale vyrovnaný,“ vysvětlil 
primátor Miroslav Pišťák s tím, že celkové 
výdaje plánuje město ve výši 780 milionů 
korun. Nový rozpočet pamatuje v roce 2014  
na stavební investice částkou ve výši 
bezmála sto padesát milionů korun.  
„Je to slušná částka, celkové investice 
se podílejí na rozpočtu města zhruba  
až pětadvaceti procenty. Svědčí to o tom, 
že máme relativně možnost investovat 
dost peněz, i když já osobně bych chtěl,  
aby to bylo ještě více. Ale jsem  
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přesvědčen o tom, že rozpočet Prostě-
jova pro rok 2014 je sestaven rozumně  
a v rámci možností, které v současné eko-
nomické situaci města, ale i státu, máme,“ 
konstatoval Miroslav Pišťák. Není to poprvé, 
co vedení města sahá do rezervních fondů, 
aby pokrylo rozdíl v rozpočtu mezi vyšší-
mi náklady a plánovanými příjmy. „Celou  
tu dobu, co odpovídám na radnici za finan-
ce, tomu tak bylo. Nikdy nedošlo k situaci, 
že bychom rozpočet měli nepokrytý. I za 
cenu toho, že bychom museli sáhnout do 
úspor. A rezervy máme naštěstí vždycky  
k dispozici. Je to dáno i tím, že vždy v prů-
běhu roku se některé výdajové objemy  
neuskuteční. Jde hlavně o stavební inves-
tice, někdy se opozdí naplánované akce  
či platby. A velmi důležitou roli hraje  
v posledních letech i to, jak jsou nastaveny 
státní či regionální dotace,“ dodal primá-
tor statutárního města Prostějov Miroslav  
Pišťák.

ODEŠEL JIŘÍ LENDL. Ve věku nedožitých 
devadesátin zemřel po dlouhé nemoci 
na první svátek vánoční bývalý první muž  
českého tenisu a čestný prezident ČTS 
JUDr. JIŘÍ LENDL. Ve své době ligový teni-
sta a šachista měl velkou zásluhu na úspě-
ších svého syna Ivana, jako vedoucí týmu 
získal s NHKG Ostrava dvakrát získal prven-
ství v nejvyšší domácí soutěži smíšených 
družstev. Předsedou Československého  
tenisového svazu byl od roku 1990 do 
dubna 1994, kdy ho vystřídal Jan Kodeš.  
Jiří Lendl byl poté jmenován čestným prezi-
dentem Českého tenisového svazu. 

IVO KADERKA POPÁTÉ PREZIDENTEM 
ČTS. Dvacátého osmého prosince byl na 
Valné hromadě ČTS v hotelu Sladovna  
v Černé hoře Ing. Ivo Kaderka opět zvolen 
prezidentem Českého tenisového svazu. 
Prvním viceprezidentem svazu se opět 
stal Jaroslav Tačner, druhým byl nově zvo-
len Martin Hynek. Generálním sekretářem  
je i nadále Kateřina Dostálová, místa ve  
výkonném výboru obhájili Libor Nehasil, 
Miloslav Hajátko, František Vinopal, Mojmír 
Krupa a Jan Kučera, novými tvářemi jsou 
Jiří Doubek, Leoš Fiala, Radim Zapletal  
a Jiří Veselík. Jaké to je – být popáté zvolen 
prezidentem Českého tenisového svazu, 
navíc po šestnácti letech ve funkci? „Pro-
žívám velikou radost a také cítím velké  
zadostiučinění, že ti, kterých se týká 
opravdu svazová práce, kteří český tenis  
skutečně dělají – od nejnižších pater  

až po ty nejvyšší, mi dali prakticky jed-
nohlasnou podporu. Udržet český tenis  
v dokonalé kondici bude hodně těžké,  
přijde generační výměna, stejně jako při-
šla v konci devadesátých let. Finanční 
zdroje jsou složitější, ekonomika je privát-
ní, majitelé dávají peníze do sportu zcela 
výjimečně, státní peníze jsou nejisté, stan-
dartní zdroje typu Sazky už neexistují, takže  
to zase bude o dalších šedivých vlasech 
na mé hlavě. Prostě, ve chvílích radosti  
a plné pokory dokonale vnímám tu velkou 
odpovědnost, kterou jsem na sebe zvole-
ním do této funkce vzal,“ říkal Ivo Kaderka 
krátce po zvolení.

DOBRÝ DOJEM ZANECHALI NA  
HOPMANOVĚ POHÁRU Radek Štěpánek  
a Petra Kvitová, i když se nakonec do finále  
nedostali. Po vítězství nad Španělskem Češi 
nestačili na Francii. V tomto duelu nejdříve 
Radek Štěpánek podlehl favorizovanému 
Jo-Wilfriedu Tsongovi 1:6 a 4:6. Naději  
na obrat vydřela Petra Kvitová po  
výhře nad Alizé Cornetovou 6:1, 3:6 a 7:5.  

Ve smíšené čtyřhře ale český pár nestačil  
a prohrál 1:6 a 3:6. „Špatně jsem servíroval, 
což by v mixu chlap neměl,“ uznal Štěpá-
nek. Kvalitu protivníka pak ocenila Kvitová. 
„Cornetová skvěle returnovala i Radkův 
servis a na síti hrála dobře. A Tsonga nám 
nedal na svůj servis šanci,“ řekla Petra 
po utkání, které rozhodlo o postupu Fran-
cie do finále. Závěrečné vystoupení proti  
Spojeným státům, které již pouze určilo 
pořadí ve skupině, poznamenaly zdravotní 
problémy českých soupeřů. Stephensová 
vzdala duel s Kvitovou po prohraném setu, 
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Isner dokonce proti Štěpánkovi nenastou-
pil vůbec. Pořadatelé tak museli improvi-
zovat a do mužské dvouhry proti Štěpán-
kovi nasadili Kanaďana Milose Raonice,  
do závěrečného mixu pak australský  
pár Oliver Anderson, Bojana Bobusicová. 
Oba zápasy patřily českým barvám. Alize 
Cornetová a Jo-Wilfried Tsonga pak získali 
pro Francii premiérový triumf v Hopmanově 
poháru. Finálový duel s Polskem rozhodla 
za vyrovnaného stavu po dvouhrách až zá-
věrečná smíšená čtyřhra, v níž Francouzi 
jasně přehráli pár Agnieszka Radwaňská, 
Grzegorz Panfil 6:0, 6:2. Francouzi byli ve 
finále naposledy v roce 2012, kdy dvojice 
Marion Bartoliová, Richard Gasquet pod-
lehla Petře Kvitové s Tomášem Berdychem. 

UKRAJINSKÁ BÍLÁ CERKEV, další part-
nerské město Prostějova. Na seznam  
partnerských zahraničních měst, se který-
mi Prostějov spolupracuje, by mohla přibýt 
další položka. Ke slovenským Vysokým  
Tatrám, rakouskému St. Pöeltenu, švéd-
skému Börlange, německé Hoyeswardě 
a polské Šródě by se mohla přidat ukra-
jinská Bílá Cerkev. Žádost o spoluprá-
ci dostali prostějovští radní od našeho  
velvyslance v Ukrajině Ivana Pačucha, který 
ji zaslal jménem bělocerkevského primá-
tora Vasyla Savčuka. Návrh na navázání 
spolupráce schválili na úterním jednání  
i zastupitelé. „Tuto nabídku jsem postou-
pil mluvčím jednotlivým politických klubů,  
z nichž ji všechny podpořili a souhlasí  
s navázáním spolupráce,“ uvedl prostě-
jovský primátor Miroslav Pišťák. Zároveň 

dodal, že město případné partnerství  
konzultovalo i s ministerstvem zahraničí. 
Bílá Cerkev byla založena v roce 1032,  
v současné době je největším městem 
Kyjevské oblasti a žije v něm asi 210  
tisíc obyvatel. Nezávislou Ukrajinu spojuje  
s naší zemí historicky řada významných osob  
a událostí. „Například v průběhu druhé svě-
tové války se na osvobozování Bílé Cerk-
ve podíleli vojáci První československé  
samostatné brigády, v boji tady padl 1. úno-
ra 1944 také vojín Bedřich Sameth, který  
se narodil 14. října 1912 v Prostějově,“ infor-
movala mluvčí prostějovského magistrátu 
Jana Gáborová. 

BERDYCH S HÁJKEM VYHRÁLI ČTYŘ-
HRU V DAUHÁ, české tenisty nedokázal 
zastavit ani nejvýše nasazený rakous-
ko-brazilský pár Peya, Soares. 6:2, 6:4.  
Berdych získal druhý deblový titul v kariéře. 
První si připsal před šesti lety v Rotterdamu  
s Rusem Dmitrijem Tursunovem. Pak 
ještě v roce 2010 hrál neúspěšně finále  
s Radkem Štěpánkem ve Washingtonu. 
Hájek se dočkal premiérového turnajového 
triumfu, dosud byl pouze jednou ve finále  
v roce 2007 v Mnichově společně s Jarosla-
vem Levinským. „Hrát s Tomášem je mimo-
řádné, protože je jedním z nejlepších hráčů 
světa. Výhru si užívám. Je to skvělý začátek 
sezony,“ řekl Hájek na kurtu.

DEVADESÁTÉ VÝROČÍ ÚMRTÍ BÁSNÍ-
KA JIŘÍHO WOLKERA si v prvním ledno-
vém týdnu připomněli představitelé města  
Prostějov. Třetího ledna roku 1924 zemřel  
na následky zákeřné nemoci básník 
Jiří Wolker. Podle mnohých jde dodnes  
o nejvýznamnější osobnost Prostějova, 
přestože se tento proletářský umělec do-
žil pouze čtyřiadvaceti let. U jeho místa  
posledního odpočinku na Městském hřbi-
tově v Prostějově položili představitelé ma-
gistrátu kytice a uctili jeho památku. „Co 
si budeme povídat, je to náš nejznámější 
rodák, i když můžeme polemizovat o tom,  
že existují i významnější osobnosti. Ale 
když se někde v republice zmíníte o Pros-
tějovu, každému druhému se ihned vybaví 
právě Wolker,“ konstatovala Ivana Hemer-
ková, náměstkyně primátora statutárního 
města, která se pietního aktu u básníkova 
hrobu zúčastnila společně s primátorem 
Miroslavem Pišťákem a vedoucím odboru 
kultury a školství Františkem Říhou. V roce 
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jubilejního výročí básníkova úmrtí bude  
letos tak trochu výjimečný i tradiční festi-
val poezie Wolkrův Prostějov. „Na oplátku  
pozveme na festival také zástupce měs-
ta Vysoké Tatry, neboť nedávno jsme 
absolvovali návštěvu na Slovensku při již 
padesátém ročníku Wolkerovy Poljanky.  
Bohužel, poezie a také Wolkerův odkaz se  
v posledních letech dostaly na pokraj zájmu 
mladých lidí i v Prostějově. Důkazem toho 
bylo zrušení loňského oblastního kola fes-
tivalu pro absolutní nezájem z řad soutěží-
cích. Tomu chceme letos zabránit a festival  
zatraktivnit. Já osobně jsem přesvědčena 
o tom, že básně Jiřího Wolkera mají co říct 
i dnešní mládeži. Vždyť skládal verše o lás-
ce, naději a touze,“ dodala Hemerková. 

PROSTĚJOV ZÍSKAL PRESTIŽNÍ NÁROD-
NÍ CENU KVALITY ČR a titul Excelentní  
organizace v hodnocení podle Modelu 
CAF. Ocenění nejlepších českých firem 
a organizací proběhlo na konci listopadu 
2013 ve Španělském sále Pražského hradu. 
Národní ceny kvality jsou udělovány ve více 
než 80 zemích světa podle jednotných hod-
notících kritérií. V řadě států je zisk Národní 
ceny kvality nejvyšší metou, kterou může 
podnik či organizace dosáhnout. Prestiž 
českého předávání cen kvality dokládala 
záštita prezidenta Miloše Zemana, předse-
dy Senátu Milana Štěcha, premiéra Jiřího 
Rusnoka a ministra průmyslu a obchodu 
Jiřího Ciencaly nad slavnostním večerem.  
„I když si uvědomuji, že vždy je možno 
dělat věci ještě lépe, je dobré uznat, že 
jsme toto ocenění dostali po zásluze.  
A je to velký závazek do příští doby,“  
konstatoval primátor města Prostějova  
Miroslav Pišťák.

NA ZLATÉ TRETŘE BUDE VEDLE BOLTA 
I NEJRYCHLEJŠÍ ŽENA SVĚTA jamajská 
sprinterka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová, 
vítězka stovky na LOH v Londýně. Jamaj-
čanka bude v Ostravě startovat poprvé 
a nastoupí do závodu na 200 metrů, Bolt 
se představí na Zlaté tretře už posedmé  
a poběží stovku, nebo dvoustovku. Prestižní 
mítink se se uskuteční v úterý 17. června. 
„Shelly-Ann, to je Usain Bolt v sukních.  
Je absolutně famózní, výjimečná, možná 
trochu ve stínu svého krajana,“ konstato-
val ředitel závodu Jan Železný. Do Ostra-
vy přijedou v červnu také olympijský vítěz  
ve skoku o tyči Francouz Renaud Laville-

nie, který v polovině února skočil na mítinku  
v Doněcku 616 cm a překonal halový svě-
tový rekord Sergeje Bubky. Legendární 
Ukrajinec zdolal před 21 lety 615 cm. V Ost-
ravě bude také mistr světa v hodu kladivem  
Polák Pawel Fajdek i jeho soupeř, olym-
pijský vítěz Krisztián Pars, dále olympijský 
šampion koulař Tomasz Majewski z Polska 
a samozřejmě absolutní česká špička. Jako 
host dorazí světový rekordman ve skoku do 
dálky Mike Powell.

NA TURNAJI WTA APIA INTERNATIO-
NAL V SYDNEY s dotací 710 tisíc USD  
se Petra Kvitová probojovala do semi-
finále, kam nepustila Lucii Šafářovou.  
Ta získala 100 bodů do žebříčku WTA a spolu  
s Maďarkou Timeou Babosovou vyhrály 
čtyřhru, když ve finále porazily vynikající ital-
ský pár Erraniová, Vinciová 7:5, 3:6, 10/7. 
Šafářová vyhrála i kvalitní duely ve dvouhře. 
V prvním kole vyřadila Italku Schiavoneo-
vou 6:4, 6:4, ve druhém Dánku Wozniackou 
6:4, 7:6, ve čtvrtfinále prohrála s Kvitovou 
6:7(4), 2:6.

PETRA KVITOVÁ MĚLA V MELBOURNE 
dobrý los, v osmifinále mohla narazit  
na světovou devítku Angelique Kerberovou. 
Před Australian Open se navíc Petra cítila 
dobře, pochvalovala si kondiční přípravu 
s Markem Všetíčkem. Přesto se Kvitová  
s úvodním Grand Slamem sezony  
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rozloučila hned v 1. kole, překvapivě  
nestačila na Thajku Luksicu Kumkhumovou,  
88. WTA 2:6, 6:1, 4:6. Dvacetiletá Kumkhu-
mová po svém vzoru, kterým je bývalá 
světová jednička Monika Selešová, hraje 
obouručně z forhendu i bekhendu, nastou-
pila proti Kvitové odvážně, neměla co ztra-
tit, naopak Petra se od začátku na dvorci 
hodně trápila. „Sama bych ráda věděla,  
co se stalo. Nehrála jsem dobře. Nepřed-
vedla jsem svoji hru, na které jsem před 
sezonou pracovala. Příprava byla skvělá, 
ale asi jsem moc chtěla,“ řekla Kvitová  
na tiskové konferenci. Věřme, že si Pet-
ra smutná překvapení na letošní sezonu  
vybrala už v Melbourne.

V MELBOURNE TOMÁŠE ZRADILY  
TIE-BREAKY, skončil v semifinále. Tomáš 
Berdych do svého prvního finále na Austra-
lian Open nepostoupil, podlehl v semifinále 
prvního grandslamového turnaje Stanislasi 
Wawrinkovi ze Švýcarska ve čtyřech setech 
3:6, 7:6(1), 6:7(3), 6:7(4). S čtvrtfinálovým 
přemožitelem srbského obhájce titulu  
Novaka Djokoviče prohrál Berdych sed-
mý z posledních osmi duelů, celkově pro-
hrává 5:9. Jak postupoval Baerdych mezi 
čtyři nejlepší? Do čtvrtfinále neztratil ani 
set, v prvním kole porazil Ukrajince Nedo-
vesova 6:3, 6:4, 6:3, ve druhém Francouze  
de Scheppera 6:4, 6:1, 6:3, ve třetím 
Dzumhura z Bosny a Hercegoviny a v boji 
o postup do čtvrtfinále podesáté za sebou 
přehrál Kevina Andersona (JAR) 6:2, 6:2, 
6:3. První set ztratil Tomáš ve čtvrtfinále pro-
ti Španělu Ferrerovi 6:1, 6:4, 2:6, 6:4 a pak 
už přišel duel se Stanislasem Wawrinkou, 
sedmý Berdych, proti osmému ATP Warin-
kovi. O všem rozhodla tie-breaková loterie, 
první tie-break ve druhém setu ještě Tomáš 
vyhrál, další dva ve třetím a čtvrtém setu  
patřily Wawinkovi. „Těžko se hledá mezi 
námi rozdíl. Oba jsme hráli skvěle, ale Stan 
získal v prvním setu jeden brejk a to rozhod-
lo. Tie-break je vždy velká loterie a on měl 
více štěstí,“ řekl osmadvacetiletý Berdych  
na tiskové konferenci v Melbourne. I přes 
porážku odvedl Tomáš v Melbourne vynika-
jící výkon a Wawrinka se stal překvapivým 
šampionem Australian Open.

DAVID POLJAK SKONČIL NA TURNAJI 
ITF 18, na 21. ročníku  Slovak Junior Indoor 
2014 v semifinále dvouhry, prohrál s poz-
dějším vítězem Polákem Janem Zielinskim 
6:7(3), 4:6. V prvním kole porazil Poljak  
Poláka Zawiszu 6:2, 5:7, 7:5, ve druhém 

jeho krajana Hurkacze 3:6 6:3 6:4, ve třetím 
Belgičana Salmana 2:6, 7:6(5), 6:3, ve čtvrt-
finále vyřadil Švéda Appelgrena 7:5, 6:7(5), 
6:3.      

 

NA HALOVÉM MČR MŮŽŮ, Memoriálu 
Jana Záhlavy získali tenisté TK AGROFERT 
dvě medaile, Daniel Knoflíček (1995!)  
se probojoval do semifinále dvouhry.  
Robert Rumler (1993) společně s Václa-
vem Šafránkem (1994) se probojovali semi-
finále čtyřhry, do něj pro zdravotní problé-
my Šafránka nenastoupili. Knoflíček porazil 
v prvním kole Filipa Doležela (TC Brno) 6:2, 
6:3, ve druhém prvního nasazeného Ro-
mana Jebavého (I. ČLTK) 6:2, 2:6, 7:5,  
ve čtvrtfinále mu vzdal pro žaludeční pro-
blémy klubový kolega Václav Šafránek  
a v semifinále nestačil na pozdějšího vítěze 
Dominika Süče (TC VŠ Praha). Ten v rozho-
dujícím duelu o titul šampiona pro rok 2014 
porazil Davida Pavlíka z TK Sparta Praha  
ve třech setech 4:6, 6:1, 6:4. Vítěz dvouhry 
získal 50 tisíc korun, poražený finalista Pav-
lík si z Plzně odvezl polovinu této částky. 
Pro nejlepší pár bylo připraveno 14 tisíc 
korun. „V současné době probíhá v zahra-
ničí celá řada turnajů a je jen na rozhodnutí 
samotného hráče, kterého se zúčastní. 
Celková dotace šampionátu byla 140 tisíc 
korun, ale vím, že venku si tenisté mohou 
vydělat mnohem více,“ vysvětluje absenci 
nejlepších hráčů ředitel turnaje a manažer 
TK Slavia Plzeň Jiří Kovářík.

V PŘEROVĚ SE NA TURNAJI ITF DO 18 
LET, šestadvacátém ročníku DHL Inter-
national Junior Indoor Championships 
hrálo prostějovské finále, probojovali  
se do něj David Poljak (TK AGROFERT) 
 a Zdeněk Kolář, který je členem TK Bys-
třice nad Pernštejnem, ale od podzimu 
2013 se částečně připravuje v Prostějově.  
Vítězství Zdeňka Koláře je o to cennější,  
že postoupil z kvalifikace! Podívejme se, 
jak oba kráčeli do finále: Kolář porazil 
v prvním kole Rumuna Madarase 6:1, 6:2,  
Poljak Švéda Moebiuse 6:1, 6:3, ve druhém  
Kolář vyhrál nad Polákem Zielinskim 6:3, 6:4,  
Poljak nad Španělem Calvo Emanem 
6:4,6:3. Ve třetím kole Kolář vyřadil prvního 
nasazeného Pavla Štauberta 4:6, 7:5, 6:3  
a Poljak přešel dál přes Ukrajince Ursu 6:4, 
6:4. Ve čtvrtfinále pokračovali oba v dob-
rých výkonech, Kolář vyřadil Němce Prech-
tela 7:5, 6:2, Poljak Chorvata Biljeska 3:6, 
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7:5, 6:4. V semifinále pak Kolář jasně vyřa-
dil Švéda Appelgrena 6:1, 6:2, Poljak Nora  
Durasovice 6:3, 7:5. Ve finále pak Kolář  
porazil Poljaka 6:4, 6:2.

V RAKOUSKÉM OBERPULLENDORFU,  
na turnaji ITF do 18 let, kategorie 4  
se Anna Slováková (1999) společně s Pe-
trou Robicovou z Chorvatska probojovaly  
do finále čtyřhry. V prvním kole měla úspěš-
ná dvojice volno, ve druhém kole vyřadily 
chorvatsko-maďarský pár Babicová, Udvar-
dyová 6:1, 6:3, ve čtvrtfinále třetí nasazenou 
italskou dvojici Simonalliová, Stefaniniová 
7:5, 6:0, v semifinále moldavsko-maďarský 
pár Detiucová, Meszarosová 6:2, 6:4. Ve  
finále pak Slováková s Robicovou nestačily  
na Rakušanky Antonitschovou a Kurzovou, 
které byly nasazené jako první – 1:6, 6:3, 
10:6.

SISKOVÁ S NAJMANOVOU VYHRÁLY 
V MILOVICÍCH. Na turnaji Tennis Europe do 
14 let, třináctém ročníku Realsport Open, 
druhé kategorie se navíc David Kovařík 
(2000) probojoval do semifinále dvouhry, 
Anna Sisková a Tereza Najmanová (obě 
2001) vyhrály čtyřhru. David Kovařík vyhrál 
v prvním kole se Srbem Petrovem 6:0, 6:2, 
ve druhém porazil Němce Tufekcice 6:3, 
3:6, 6:4, ve čtvrtfinále krajana Steinhausera 
2:6, 7:5, 6:2, v semifinále nestačil na dru-
hého nasazeného Sparťana Macháče 2:6, 
1:6. Turnaj vyhrál první nasazený Tomáš 
Jiroušek, ve finále porazil Tomáše Machá-
če 6:4, 6:3. Sisková s Najmanovou vyhrály 
v prvním kole nad českým párem Homol-
ková, Šebestová 6:3, 6:3, ve čtvrtfinále pře-
hrály další český pár Bužková, Cváčková 
6:3, 6:1, v semifinále česko-francouzskou 
dvojici Drábková, Munteanová 7:6(4), 6:3  
a ve finále Polky Chwalinskou a Jaskiewic-
zovou 7:5, 6:7(5), 10/8.

LUKÁŠ KRAJÍČEK BYL ČTVRTÝM PROS-
TĚJOVSKÝM RODÁKEM, který se předsta-
vil na olympijských hrách v hokeji. V národ-
ním týmu se debutoval v roce 2006, kdy jej 
trenér Alois Hadamczik nominoval na mist-
rovství světa v Rize, odkud si přivezl stříbr-
nou medaili. Před Krajíčkem hrála pod pěti 
kruhy trojice legendárních hokejistů, před 
druhou světovou válkou Alois Cetkovský  
a na konci šedesátých let Oldřich Machač  
 a Jan Hrbatý. Alois Cetkovský se narodil 

roku 1908 a až do sezony 1932/1933 ob-
lékal dres SK Prostějov, poté přešel do LTC 
Praha, s nímž pod vedením Mikea Buckny 
slavil celkem tři mistrovské tituly. Zahrál  
si také na šesti světových šampionátech,  
z nichž si přivezl dva bronzy, v roce 1936 
se navíc stal součástí národního výběru 
pro zimní olympiádu v německém Gar-
misch-Partenkirchenu. Oldřich Machač  
s Janem Hrbatým ho napodobili o dvaatřicet  
let později ve francouzském Grenoblu, kde  
získali stříbro. Největším sběratelem  
cenných kovů byl ovšem mistr bodyčeků 
Oldřich Machač. V reprezentačním dresu 
stavil čtyři zlata, čtyři stříbra a čtyři bronzy 
z mistrovství Evropy, tři zlata, čtyři stříbra  
a tři bronzy z mistrovství světa, dvě stříbra  
a bronz z olympiád 1968, 1972 a 1976.

VÝSTAVA V NÁRODNÍM DOMĚ ZAHÁJI-
LA OSLAVY 100. VÝROČÍ prostějovské 
radnice, jedné z nejvýznačnějších budov 
v Prostějově.  „Výstava nabízí celou řadu 
historických a současných fotografií, 
uměleckých děl a dalších připomínek sta  
let prostějovské radnice,“ připomněla 
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Ivana Hemerková, náměstkyně primáto-
ra statutárního města. Jedním z vrcholů 
letošních oslav bude 5. června uvedení 
opery Prodaná nevěsta v Městském diva-
dle. „Stejné představení a na den přesně 
proběhlo v rámci otevření radnice před 
sto lety,“ vysvětlila symboliku představení  
náměstkyně Hemerková s tím, že na tento rok  
se připravuje celá další řada akcí. „Program 
bude opravdu pestrý, z různých oblastí,  
ať již kulturní, společenské nebo sportov-
ní, pro všechny věkové kategorie. V těchto 
dnech dolaďujeme časový harmonogram 
akcí, které chceme soustředit do jarních  
a letních měsíců. Prostějované se mají na 
co těšit,“ přislíbila Ivana Hemerková.

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY V DEMISI 
schválila vznik Olomoucké aglomerace, 
tedy nového společenství měst Olomouce, 
Prostějova a Přerova. Obdobné spojenec-
tví je teprve sedmé v republice, a pro léta 
2014 až 2020 zaručuje mnohem snadněj-
ší přístup k evropským penězům určeným  
na stavební investice. Vedení prostějovské-
ho magistrátu zpracovalo studii, ze které 
vyplývá, že během uvedených sedmi let  
by bez jakéhokoliv navýšení počtu  
pracovníků bylo schopno proinvestovat  
1,2 miliardy korun! Reálně je ovšem možné, 
že do roku 2020 má Prostějov šanci získat z 
Evropy díky Olomoucké aglomeraci částku 
ve výši tří stovek milionů korun.

JIŘÍ VESELÝ DOSTAL NA SILNĚ OBSA-
ZENÉM CHALLENGERU v německém 
Heilbronnu volnou kartu a probojoval se do 
semifinále. „Byl to dobrý týden, vyhrál jsem 
pár zápasů, jsem spokojený,“ komentoval 
své vystoupení. Třetí nasazený hráč turna-
je v prvním kole porazil Belgičana Rubena 
Belemanse 6:7(6), 7:6(6), 6:1, v druhém Ru-
muna Adriana Ungura 6:3, 7:6(4) a ve čtvrt-
finále Rakušana Andrease Haidera-Mauera 
6:4, 7:6(6). „Byly to náročné duely. Musel 
jsem hrát čtyři tie-breaky, ale zvládl jsem je. 
Hlavně v prvním kole proti Belgičanu Bele-
mansovi to bylo hodně složité, ve druhém 
setu jsem odvracel mečbol,“ připomínal 
Veselý. Moc se mu v Heilbronnu líbilo, vrátil 
se do míst, kde před časem hrával bundes-
ligu. V semifinále Veselý prohrál s domácím 
Gojowczykem – 3:6, 4:6. Turnaj Intersport 
Heilbronn Open měl dotaci 106.500 euro, 
Veselý 45 bodů do žebříčku ATP.

TEREZA SMITKOVÁ PROHRÁLA S VÍTĚZ-
KOU turnaje ITF v anglickém Sunderlandu 
s dotací 25.000 USD Belgičankou An-So-
phie Mestachovou. Ta byla druhou nasaze-
nou a v semifinále porazila Terezu Smitko-
vou 6:2, 6:4. V prvním kole vyřadila hráčka 
TK AGROFERT třetí nasazenou Vogtovou 
z Lichtenštejnska 2:6, 6:4, 6:3, ve druhém 
Chorvatku Vrljicovou 7:5, 7:6(3) a ve čtvrtfi-
nále Němku Witthoeftovou 7:5, 6:1.     

SAFINA CUP 2014 OVLÁDLA GABRIELA 
ANDREA KNUTSONOVÁ, vyhrála mezi-
národní turnaj do 18 let ITF, 4 kategorie. 
Hráčka TK AGROFERT (1997, ITF 271) 
porazila v dramatickém finále hráčku  
Sparty Praha Vendulu Žovincovou (1997, 
ITF 163) 6:7(6), 6:3, 7:6(6). Knutsonová byla 
pátou nasazenou a v prvním kole vyřadila 
Ukrajinku Baranivskou 6:1, 6:2, ve druhém 
kole klubovou kolegyni Moniku Kilnarovou 
6:3, 6:3, ve čtvrtfinále Britku Mikheevou 
6:1, 6:1. V semifinále vyhrála Knutsonová 
6:3, 2:6, 6:4 s Moldavkou Anastasií Detiu-
covou, která se připravuje pod dohledem 
Michaely Paštikové na Štvanici. Knutsono-
vá spolu s Kolodziejovou pak získala také 
titul ve čtyřhře, porazily pár Noviková (Rus.), 
Žovincová 6:3, 2:6, (10:6). Na turnaji Safina 
Cup se probojoval do semifinále dvouhry 
také prostějovský Petr Hájek. V prvním kole 
porazil Francouze De La Bessetiera 7:5, 
6:4, ve druhém Čecha Lukáše Vejvaru 4:6, 
7:6(4), 7:6(5), ve čtvrtfinále klubového kole-
gu Zdeňka Děrkase 6:4, 3:6, 7:6(5). V semi-
finále pak nestačil na pátého nasazeného 
Poláka Zawiszu 2:6, 3:6.   

KOLIK LIDÍ ŽIJE V PROSTĚJOVĚ? O tři sta 
šestnáct se zvýšil v roce 2013 počet lidí žijí-
cích v Prostějově. „Zatímco na začátku loň-
ského roku jsme evidovali 44 184 obyvatel, 
letos to bylo k prvnímu lednu 2014 rovných 
44 500 lidí,“ spočítala náměstkyně primá-
tora Alena Rašková. „Jedná se především  
o nárůst cizinců, kteří trvale žijí v Prostějo-
vě, jako jsou Mongolové nebo Ukrajinci,“ 
uvedla náměstkyně primátora a dodala, 
že ještě před šesti lety žilo v Prostějově  
46 tisíc lidí.

VE SLOVINSKÉM OTOČECI VYHRÁL  
DAVID POLJAK dvouhru na turnaji ITF 
KRKA CUP do 18 let a společně s klubo-
vým spoluhráčem Petrem Hájkem přidal  
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semifinále ve čtyřhře. Bodový zisk  
z tohoto turnaje posunul Davida do první 
světové stovky žebříčku ITF do 18 let. Na 
stejném turnaji vyhrála Anna Slováková 
(1999!) s Polkou Patricií Polanskou čtyřhru.  
V prvním kole porazil první nasazený Poljak 
Francouze Gomonta 6:2, 6:3, ve druhém 
Itala Ferreriho 6:3, 6:1, ve čtvrtfinále sedmé-
ho nasazeného Morelliho z Itálie 6:4, 6:2,  
v semifinále Poljak přehrál Chorvata Hadz-
lice 6:3, 6:3 a ve finále Itala druhého nasa-
zeného Mosciattiho 6:3, 6:2. V semifinále 
čtyřhry prohráli Poljak s Hájkem se slovin-
ským párem Boh, Tekavec 6:7(2), 7:5, 6:10. 
Ve finále čtyřhry první nasazené Slováková 
s Polkou Polanskou přehrály italskou dvojici 
Gardellaová, Mordeganová 6:4, 6:2.

OSM MEDAILÍ Z HALOVÉHO MČR 
MLADŠÍHO ŽACTVA získali mladí tenisté  
TK AGROFERT a dařilo se jim především 
ve čtyřhrách, chlapci hráli na Spartě, dívky 
na Štvanici. Jaká je tedy bilance prostějov-
ského mladšího žactva? Stříbro za postup 
do finále získal Kryštof Vítek, který hrál  
s Jaroslavem Šmédkem (Jiskra Otrokovice) 
a Denisa Huňková spolu Klárou Novákovou 
(TK Sparta Praha). Bronz ve dvouhře zís-
kala Denisa Huňková, o postup do finále  
prohrála s Denisou Hindovou (I. ČLTK  
Praha). Ve čtyřhře pak vybojovali postup 
do semifinále a bronzové medaile získa-
li  Jurajda s Vaculíkem, Svrčina s Leonem 
Klujevem (TK Sparta Praha), Kateřina Kocí 
s Adélou Dörrerovou (TENIS-CENTRUM 
DTJ HK) a Silná s Vendulou Žižkovou (Se-
veročeská tenisová).  

NA HALOVÉM MISTROVSTVÍ ČR starších 
žáků v Prostějově se David Kovařík (2000, 
TK AGROFERT) probojoval do finále dvou-
hry a spolu s klubovým kolegou Robertem 
Steinhauserem (2000) se dostali i do finále 
čtyřhry. Robert Steinhauser se také probo-
joval mezi poslední čtyři ve dvouhře, cestu 
do finále mu zavřel pozdější šampion Domi-
nik Jedlička (I. ČLTK Praha).  Prostějovská 
dvojice Marančák, Najman se ještě dostala 
do semifinále. Halový šampionát starších 
žáků řídil Petr Cetkovský, Petr Flašar byl 
hlavním rozhodčím.  

DVANÁCTILETÉ DÍVKY VYHRÁLY WINTER 
CUP, český tým ve složení Denisa Hindo-
vá (I. ČLTK), Denisa Huňková (TK AGTO-

FERT) a Kristýna Lavičková (TK Sparta 
Praha) ovládly Winter Cup dvanáctiletých.  
V Sheffieldu postupně porazily Švýcarsko 
3:0, domácí Velkou Británii 2:1 a ve finá-
le Rusko 2:1, když Lavičková s Hindovou 
rozhodly již po dvouhrách. Český tým pod 
vedením kapitána Tomáše Jandy napřed 
uspěl v kvalifikační skupině v Rakovníku.

TOMÁŠ BERDYCH VYHRÁL TURNAJ 
V ROTTERDAMU, po třech loňských fi-
nálových porážkách ukončil téměř rok  
a půl dlouhé čekání na titul. Devátou trofej 
do sbírky získal na halovém turnaji ATP 500 
v Rotterdamu, kde ve finále s přehledem 
přehrál Chorvata Marina Čiliče. Berdych 
naposledy získal titul v říjnu 2012 ve Stock-
holmu, v sezoně 2013 Tomáš Berdych pro-
hrál finále v Marseille, Dubaji a Bangkoku. 
V prvním kole Berdych porazil Itala Seppiho 
6:3, 6:3, v osmifinále pak Francouze Mahu-
ta 6:4, 6:3, ve čtvrtfinále Poláka Janowicze 
6:7(9), 6:2, 6:4. V semifinále vyřadil Lotyše 
Gulbise 6:3, 6:2 a ve finále Chorvata Cili-
če 6:4, 6:2. Berdych získal v Rotterdamu 
svůj devátý titul. Chorvat se však v po-
sledních dnech mohl pochlubit vynikající 
formou. Před týdnem vyhrál domácí turnaj  
v Záhřebu a v Nizozemsku se postaral  
o vyřazení Tsongy i nasazené dvojky Mu-
rrayho. Po hodině a čtvrt Berdych proměnil 
první mečbol a ukončil Čiličovu sérii, čítající 
devět vítězných zápasů, a Chorvata porazil 
popáté v kariéře. Za výhru svěřenec Tomá-
še Krupy inkasoval 330 750 dolarů a 500 
bodů do žebříčku. Kdo v minulých letech 
vyhrál v Rotterdamu? Roger Federer, Juan 
Martín Del Potro, Robin Söderling, Lleyton 
Hewitt a také Radek Štěpánek v roce 2006. 
„Odehrál jsem velmi dobré finále. Hrál jsem 
s těžkým soupeřem a musím být spoko-
jený. Na titul jsem čekal dlouho, tak jsem 
rád, že jsem se konečně dočkal a zařadil 
se mezi zdejší slavné šampiony,“ řekl Ber-
dych. „Je mi líto Marina, v posledních týd-
nech hrál skvěle, ale turnaj může vyhrát  
jenom jeden. Ač tomu výsledek nenapoví-
dá, bylo to těžké utkání.“
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Zase chceme být nejlepší

UniCredit Czech Open má za sebou dva-
cet ročníků, patnáct let byla jeho ředitelkou 
Petra Langrová, od letošního roku bude na ofi -
cialitách ITF či ATP podepsána jako – Černoš-
ková. Loňský ročník patřil mezi nejlepší. 
„Je snem každého turnajového ředitele turna-
je, když má ve fi nále domácí hráče, nám se to 
povedlo. Měla jsem radost, když jsme pro náš 
turnaj získali Radka Štěpánka, lidi ho mají rádi, 
hraje tenis pro diváky a to je dobře. I díky němu 
jsme měli pořád plno. Obdivovala jsem Jirku 
Veselého, jak šel do fi nále krok za krokem, 
nikoho se nezalekl a jasně mířil do světové 
stovky. Challenger byl výborně obsazený, hrá-
či předváděli kvalitní výkony, a třebaže nejvý-
še nasazení brzy vypadli, Štěpánek s Veselým 
je dokonale nahradili. Divácká kulisa byla 
vynikající, lidé chodili především na české hráče 
a fandili jim,“ říkala loni turnajová ředitelka. 
UniCredit Czech Open patří dlouhodobě mezi 
nejvýznamnější projekty TK PLUS, tenisový 
challengery je ve své kategorii mezi nejlepší-
mi v Evropě. A rozhodně není třeba pomýšlet 
na vyšší kategorii, v té současné má už tra-
dičně vynikající obsazení  a může se měřit 
s turnaji o kategorii výš. „Miroslav Černošek 
pokračuje s šéfem UniCredit Bank Jiřím Kuner-
tem v rozumné turnajové fi lozofi i, kterou před 
časem nastavili. Chtějí pořádat turnaj 
především pro české hráče a dávat 
šanci našim nadějím, a budou se na 
něm už tradičně velmi dobře cítit naši 
obchodní partneři. O tomto receptu 
nemusínikoho přesvědčovat, každoroční 
výsledky to potvrzují,“ říká Petra Černošková.
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PROJEKTY TK PLUS 2014

HANÁCKÝ OPERNÍ FESTIVAL 
Dva špičkové ,,open air“ koncerty výjímečných
světových interpretů vážné hudby

26. června - Horní náměstí Olomouc

31. srpna - Nám. T.G. Masaryka Prostějov
Světový tenorista Malťan Joseph Calleja

Lotyšská mezosopranistka Elina Garanča

SPORTOVEC OLOMOUCKÉHO KRAJE 
Moravské divadlo Olomouc, 28. ledna 2014
Slavnostní vyhlášení a ocenění nejúspěšnějších sportovců 
a týmů Olomouckého kraje, oscarový večer a vystoupení 
hvězd showbyznysu

CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS 
V OBLASTI KULTURY - Městské divadlo Prostějov, 
9. dubna 2014
Slavnostní vyhlášení a ocenění osobností a projektů 
Olomouckého kraje v oblasti kultury, účast řady známých 
zástupců kulturního světa

APLAUS - divadelní festival, Městské divadlo 
v Prostějově, říjen 2014
Přehlídka divadelních her a inscenací
s hvězdným obsazením

VEČER MISTRŮ A MEDAILISTŮ  
Areál TK PROSTĚJOV, prosinec 2014
Slavnostní vyhlášení nejlepších tenistů a tenistek klubu
TK AGROFERT Prostějov

UNICREDIT CZECH OPEN
Areál TK Prostějov, 2. - 7. 6. 2014
21. ročník nejvýznamnějšího tenisového turnaje ATP na území České republiky za účasti 
světových hráčů a sportovních VIP celebrit

ZLATÁ TRETRA OSTRAVA
Městský stadion Ostrava - Vítkovice, 17. 6. 2014
53. ročník špičkového mezinárodního atletického mítinku kategorie World Challenge, jedna 
z nejprestižnějších a nejpopulárnějších akcí českého sportu s hvězdnou účastí atletů.

WORLD JUNIOR TENNIS FINAL
Areál TK Prostějov, 3. - 8.8. 2014
Mistrovství světa juniorských tenisových týmů do 14 let 
chlapců a dívek, nejprestižnější mládežnická akce ITF

HLEDÁME  NOVÉ VÍTĚZE FED CUPU A 
DAVIS CUPU
Projekt zaměřený na podporu a výchovu mladých 
nadějných tenistů a tenistek

TENISOVÁ EXTRALIGA
Areál TK Prostějov, prosinec 2014
Mistrovství České republiky smíšenýchdružstev v tenisu, 
nejúspěšnější tým novodobé historie TK AGROFERT Prostějov
 za účasti nejlepších českých tenistů

VK AGEL PROSTĚJOV
Mistr České republiky, vítěz Českého a Československého poháru, účastník nejvýznamnější 
evropské soutěže CHAMPIONS LEAGUE – v současnosti nejúspěšnější český volejbalový klub
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PROJEKTY TK PLUS 2014

HANÁCKÝ OPERNÍ FESTIVAL 
Dva špičkové ,,open air“ koncerty výjímečných
světových interpretů vážné hudby

26. června - Horní náměstí Olomouc

31. srpna - Nám. T.G. Masaryka Prostějov
Světový tenorista Malťan Joseph Calleja

Lotyšská mezosopranistka Elina Garanča

SPORTOVEC OLOMOUCKÉHO KRAJE 
Moravské divadlo Olomouc, 28. ledna 2014
Slavnostní vyhlášení a ocenění nejúspěšnějších sportovců 
a týmů Olomouckého kraje, oscarový večer a vystoupení 
hvězd showbyznysu

CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS 
V OBLASTI KULTURY - Městské divadlo Prostějov, 
9. dubna 2014
Slavnostní vyhlášení a ocenění osobností a projektů 
Olomouckého kraje v oblasti kultury, účast řady známých 
zástupců kulturního světa

APLAUS - divadelní festival, Městské divadlo 
v Prostějově, říjen 2014
Přehlídka divadelních her a inscenací
s hvězdným obsazením

VEČER MISTRŮ A MEDAILISTŮ  
Areál TK PROSTĚJOV, prosinec 2014
Slavnostní vyhlášení nejlepších tenistů a tenistek klubu
TK AGROFERT Prostějov

UNICREDIT CZECH OPEN
Areál TK Prostějov, 2. - 7. 6. 2014
21. ročník nejvýznamnějšího tenisového turnaje ATP na území České republiky za účasti 
světových hráčů a sportovních VIP celebrit

ZLATÁ TRETRA OSTRAVA
Městský stadion Ostrava - Vítkovice, 17. 6. 2014
53. ročník špičkového mezinárodního atletického mítinku kategorie World Challenge, jedna 
z nejprestižnějších a nejpopulárnějších akcí českého sportu s hvězdnou účastí atletů.

WORLD JUNIOR TENNIS FINAL
Areál TK Prostějov, 3. - 8.8. 2014
Mistrovství světa juniorských tenisových týmů do 14 let 
chlapců a dívek, nejprestižnější mládežnická akce ITF

HLEDÁME  NOVÉ VÍTĚZE FED CUPU A 
DAVIS CUPU
Projekt zaměřený na podporu a výchovu mladých 
nadějných tenistů a tenistek

TENISOVÁ EXTRALIGA
Areál TK Prostějov, prosinec 2014
Mistrovství České republiky smíšenýchdružstev v tenisu, 
nejúspěšnější tým novodobé historie TK AGROFERT Prostějov
 za účasti nejlepších českých tenistů

VK AGEL PROSTĚJOV
Mistr České republiky, vítěz Českého a Československého poháru, účastník nejvýznamnější 
evropské soutěže CHAMPIONS LEAGUE – v současnosti nejúspěšnější český volejbalový klub
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