


Server neovlivni.cz - označil Miroslava Čer-
noška za třetího nejvlivnějšího muže české-
ho sportu. Jen Miroslavové Jansta a Pelta jsou 
před ním. A není důležité, kdo skončil za ním, 
tyhle stupně vítězů nejsou rozhodující a jen 
záleží, zda z hlubin tajemných vztahových pa-
vučin vyplavou dobré výsledky. Konečně – co 
si Miroslav Černošek představuje pod slovem 
– vliv? „To je podle mě možnost být tam, 
kde se dělají důležitá rozhodnutí.” 

 „Co se nám podařilo? Dominantní projekty, které jsou pro nás rozhodující, jsme zvládli excelentně. Zlatou tretru ve Vítkovicích 
s Usainem Boltem, mezinárodní tenisový turnaj s vítězem Jirkou Veselým i šampionát družstev do čtrnácti let, na který se sjíždí celá 
světová elita budoucích hvězd. Svoji hodnotu měly také akce, které jsme dělali společně se Statutárním městem Prostějov i Olomo-
uckým krajem a udržely si postavení u diváků. Ať už se jedná o divadelní festival Aplaus, sportovní či kulturní ankety. V neposlední 
řadě pak to byl i koncert jednoho z nejlepších bas-barytonistů ldebranda D‘Arcangela na olomouckém náměstí. A opomenout 
pochopitelně nelze fenomenální úspěch Petry a Lucky, které mají za sebou skvělé individuální sezony a navíc vynikající obhajobu 
Fed Cupu. Vyhrály ho počtvrté za pět let! Tomáš Berdych zakončil sezonu 2015 šestý rok po sobě ve světové desítce, pošesté hrál 
na Turnaji mistrů, v druhé polovině května byl čtvrtý na světě. Z pohledu budoucnosti bylo hodně důležité vítězství týmu děvčat do 
16 let s velkou prostějovskou účastí. Tam se určitě dá najít naděje pro příští tým Fed Cupu.“ 

„Národní olympijské centrum má podporu a to je velice cenná a důležitá záležitost. Jestliže sportovcům kladete na srdce a říkáte 
jim – Bojuj za svůj region, za své město či za svou zem, je velice příznivé a motivující, když nějaká podpora existuje, ať už finanční, 
morální či mediální. Jsem rád, že naštěstí majoritní část zastupitelů Statutárního města Prostějova to tak vnímá, stejně jako téměř 
celé zastupitelstvo Olomouckého kraje, resp. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jen drobná poznámka, podpora pro-
jektů TK PLUS není zdaleka největší v Prostějově, ale naopak na úrovni Olomouckého kraje, města Ostravy i Moravskoslezského 
kraje! Už je to tak, člověk nebývá doma prorokem, ale naštěstí drtivá většina partnerů z města a krajů si váží naší práce.“ 

„Co se nám daří? Určitě práce s mládeží. Počty sportujících žáků, dorostenců, juniorů jsou nevyšší za posledních dvacet let 
i úspěchy jsou obdivuhodné! Desítky titulů mistrů České republiky v mini a baby tenisu, mladších i starších žáků, ale také ve volej-
balu a basketbalu jsou velice hřejivé. Pro mě, ale i pro trenéry jsou balzámem na trochu bolavé srdce z té smutné nepřejícnosti. 
A pořád máme šanci z těch malých kluků a holek vychovat budoucí vynikající hráče.“

„Vyhráli jsme hodně náročných a složitých bitev. Bylo to díky tomu, že jsme se na všechny akce poctivě 
připravovali a naši sportovci podali bojovné výkony a hráli srdcem. Podařilo se nám všem zajistit odpovídající 
podmínky a odměnou byla radost z úspěchů. Vždy to byl společný výsledek.“

Miroslav Černošek 

Jak to bylo a bude ?

A jen pro připomenutí, na konci března 2016 byl PhDr. Miroslav Černošek Ph. D. jmenován docentem a jeho 
úspěšná habilitace byla přirozeným vyústěním práce v této akademické oblasti.
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Už dávno vím, že není dobré chodit po cestách, 
když nemůžete ovlivnit jejich směr a uhnout se 
z nich nedá, když směřují ke špatným cílům. Vy-
dávat se do životních bludišť, plných nepřejících 
vztahových pavučin je stále složitější. Doba je 
závistivá, úspěchů si neváží a do mé životní filo-
zofie se stále častěji vkrádají marnost a skepse; 
kdo by si však myslel, že už nemám sílu bojovat 
s nepřející závistí, ten se mýlí! Naopak – posiluje 
mě to, dává mi to velkou sílu a jsem přesvěd-
čený, že farizejské role hlupáků, závistivců a le-
nochů musí zmizet z našich životů. Sami musí 
poznat, že nemají mezi námi místo!
Každý, kdo má v sobě jen kapku střídmé vel-
korysosti, musí uznat, že se naší společnosti 
TK PLUS a musím k tomu přidat i mou Českou 
sportovní, daří, že naše projekty svým význa-
mem překračují hranice města Prostějov, Olo-
mouckého kraje i České republiky. 
V jaké to žijeme době! Místo, abychom si užívali 
přirozený respekt a třeba se někdy dočkali i po-
děkování, musíme s vervou odrážet podezíravé 
útoky nepřejících. Nevšímat si kazisvětů prostě 
nejde, otravují život pracovitým a špatně se ve-
dle nich dýchá. Dávno však vím, že na tom nic 
nezměním. 
Ale dost! Byl bych nerad, kdyby si někdo myslel, 
že jen naříkám, stěžuji si, či si snad dopředu při-
pravuji alibi, kdyby se nám něco nepodařilo. Ne, 
určitě ne, spíše se hlasitě přimlouvám za atmo-
sféru vstřícné spolupráce, kdy nám všem bude 
záležet na co nejlepším výsledku. 
Máme před sebou vyhlášení Cen Olomouc-
kého kraje za přínos v oblasti kultury, Zlatou 
tretru s legendárním Usainem Boltem, teniso-
vý UniCredit Czech Open, nad kterým převzal 
čestnou záštitu Ivan Lendl, šampionát družstev 
do čtrnácti let, na který se sjíždí světová elita 
budoucích hvězd, ten se bude u nás konat už 
poosmnácté a to je číslo, které už nikdo v teni-
sovém světě nepřekoná. Každá tahle akce se 
mi vryla pod kůži, žiji s ní – spolu s mými spo-
lupracovníky – její zvláštní život. V Olomouci při 
Cenách za kulturu si určitě vzpomenu na profe-
sora Dvořáka, největšího českého kunsthistori-
ka přelomu tisíciletí, umřel v listopadu, bylo mu 
pětadevadesát. Naposledy jsem s ním mluvil při 
výstavě Tomáše Bíma na Staroměstské radni-
ci před třemi lety, byl jsem jedním z těch, který 
Tomášovu výstavu otevíral. A profesor Dvořák? 
Noblesa, každé jeho slovo noblesa. Škoda, gé-
niové odcházejí, noví zatím dorůstají pomalu 
a mnohdy mají pocit, že se velkými stanou přes 
noc...
Usain Bolt přiletí dva dny před ostravským mí-
tinkem, v Praze na Staroměstském náměstí od-
startuje tradiční Čokoládovou tretru a pak bude 
hlavní hvězdou Zlaté tretry. Už poosmé, s tím se 

nemůže pochlubit žádný mítink na světě! Na co 
nemohu ve svém manažerském snažení nikdy 
zapomenout? Jak jeho sprinterská genialita 
doslova donutila atletický svět, aby si všimnul 
našeho mítinku, naší Ostravy! A to nechci zdů-
razňovat jeho charisma, dokonalou lidskou pro-
fesionalitu. Bolt se vždycky choval fantasticky, 
vstřícně, je na něm vidět, že ho atletika baví, 
chce svými výkony dělat lidem radost, je prostě 
rád na světě. Samozřejmě, na Zlatou tretru při-
jely vždy i další velké hvězdy, ale on to byl, kdo 
svou bezprostředností naučil Ostravu milovat 
atletiku.
Kdy jsem se prvně setkal s Ivanem Lendlem? 
Potkal jsem ho hodně dávno na několika žá-
kovských a dorosteneckých turnajích u nás, na 
Moravě, a když byl v osmnácti letech vyhlášen 
juniorským mistrem světa, tak jsem mu v roce 
1978 v Prostějově pískal exhibici s Dušanem 
Netopilem. Ivan byl velkou nadějí světového te-
nisu a působil na mě už jako stoprocentní profe-
sionál. Převlékali jsme se tehdy ve stejné šatně, 
už byl oblečený do adidasu, jeho soustředění 
a příprava na zápas byla na osmnáctiletého klu-
ka naprosto excelentní a na tu dobu nevídaná. 
Všichni říkají, že byl takhle vedený rodiči, jejich 
roli nijak nesnižuji, ale řekl bych, že to měl v sobě. 
On se s tím obrovským zaujetím pro věc, kterou 
dělal, prostě narodil. Asi žádná tenisová kariéra 
na světě neměla tak dokonale propracovaný 
program jako příběh Ivana Lendla. Vždycky se 
díval hodně vysoko, chtěl být nejlepší a dobře 
věděl, že se nahoru dívat musí. Trůny totiž jinde 
nestojí. Ivan jezdí do Prostějova pravidelně, líbí 
se mu u nás a potichu snad mohu říct, že určitě 
brzy poznal, že patříme k nejpracovitějším teni-
sovým klubům u nás. 
A tak, jak bude Bolt na Staroměstském ná-
městí s Čokoládovou tretrou, bude Ivan Lendl 
na prostějovském náměstí ozdobou už tradič-
ního Dětského dne při UniCredit Czech Open. 
A když jsem nedávné věty začal vzpomínkou na 
odešlého profesora Dvořáka, na výstavu Tomá-
še Bíma, tak musím přidat, že jeho obrazy mají 
Björn Borg, Boris Becker, Pete Sampras, Mats 
Wilander, Andre Agassi a jeho žena Steffi Gra-
fová, a také Ivan Lendl, Tomášův obraz si však 
odvezl i Usian Bolt. To se nám to pěkně sešlo, 
co?
Mám rád svou práci a s ní i pracovité lidi kolem 
sebe. Věřte, tohle je ideální životní kombinace 
a nemůže přinášet nic jiného než – radost. Právě 
tenhle stav duše je určitě k závidění, nepřijdete 
k němu však lehce, do něj se prostě musíte – 
dožít.

ÚvoDní
slovo

miroslav černošek
jednatel tk plus

55. ročník prestižního mezinárodního atletického 
mítinku kategorie IAAF WORLD CHALLENGE.

Slavnostní večer u příležitosti vyhlášení 
nejlepších sportovců a sportovních týmů 
Olomouckého kraje za rok 2015.

Projekt zaměřený na výchovu a podporu 
mladých tenisových talentů, nástupců 
úspěšných českých reprezentantů.

Mnohonásobný vítěz ženské nejvyšší 
volejbalové soutěže ČR, účastník evropské 
Champions League.

Vyhlášení nejlepších tenistů a tenistek v rámci 
klubu TK AGROFERT Prostějov.

Slavnostní vyhlášení osobností a projektů 
v oblasti kultury, které zviditelnily nejen 
Olomoucký region, ale i Českou republiku.

Nejprestižnější mládežnická akce Mezinárodní 
tenisové federace ITF. Mistrovství světa 
juniorských tenisových týmů chlapců a dívek  
do 14 let.

Již 9. ročník úspěšné divadelní přehlídky za 
účasti tří prestižních divadel z České republiky 
a ze Slovenska.

Mistrovství České republiky smíšených družstev 
v tenisu.

Nejkvalitnější a nejprestižnější mezinárodní tenisový 
turnaj mužů kategorie ATP Challenger Tour na území 
České republiky.20. 5. 2016

28. 1. 2016

červen - prosinec 2016

prosinec 2016

4. 5. 2016

1. - 6. 8. 2016

říjen 2016

prosinec 2016

30. 5. - 4. 6. 2016
Městský stadion, Ostrava - Vítkovice

Městské divadlo Prostějov

Areál TK Prostějov

Hotel Tennis Club Prostějov

Moravské divadlo Olomouc

Areál TK Prostějov

Městské divadlo Prostějov

Areál TK Prostějov

Areál TK Prostějov
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VEČER MISTRŮ A MEDAILISTŮ

CENA OL. KRAJE ZA PŘÍNOS  
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WORLD JUNIOR TENNIS FINAL
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TENISOVÁ EXTRALIGA

UNICREDIT CZECH OPEN
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Češky se nikoho nebojí! Vítězná statistika jim dává dokonalé sebevědomí. Finále Fed 
Cupu nabídlo v listopadu v O2 Areně fantastickou zápletku, v sobotu vyhrály týmové 
jedničky, Kvitová porazila Pavljučenkovou, Šarapovová Karolínu Plíškovou, v neděli 
však Šarapovová získala Rusku vedení, porazila po boji Kvitovou a objevily se hlasy, 
že česká vítězná série skončí. Pak však přišly velké chvíle Karolíny Plíškové, vyrov-
nala s Pavljučenkovou a spolu s Barborou Strýcovou získaly vítězný bod. Plíšková 
zažila fantastický fedcupový víkend a dva body Šarapovové nestačily! „Kdyby holky 
nevyhrály ve své kariéře už ani jeden zápas, tohle finále je navždy zapsalo do dějin 
tenisu. Dokázaly, co pro ně znamená reprezentovat Českou republiku, pro úspěch ve 
Fed Cupu jsou schopny obětovat úplně všechno,“ konstatoval po zápase v Ruskem 
Miroslav Černošek. 

A první kolo Světové skupiny v Kluži s Rumunskem? Pála už podeváté za sebou do-
vedl svůj tým do semifinále, jen postavy byly jiné, Lucii Šafářovou vystřídala Denisa 
Allertová. Zase jsme v neděli prohrávali 1:2, v hlavní roli byla opět Karolína Plíšková, 
vyhrála obě dvouhry a spolu s Barborou Strýcovou i rozhodující čtyřhru! Petra Kvi-
tová poprvé ve své fedcupové historii nezískala ani bod. A Karolína Plíšková? „Jako 
hrdinka se necítím, tohle je týmová soutěž. Všechny jsme se snažily, tentokrát jsem 
body do kabiny přinesla já. Příště to může být jinak,“ uvedla. Češky se opravdu niko-
ho nebojí...

V O2 Areně nás čekal stejný soupeř, které-
ho jsme v prvním listopadovém týdnu 2011 
v Moskvě porazili 3:2, dlouhých třiadvacet let 
tehdy čekal náš tenis na velkou týmovou radost 
a začala jeho vítězná cesta Fed Cupem! Podle 
žebříčku ITF se utkaly dva nejlepší týmy, Češky 
hrály o čtvrtý titul v pěti letech. Stále se hleda-
ly odpovědi, zda se ve finalové sestavě objeví 
také Maria Šarapovová. Když se spočítají příjmy 
z prize money a reklam, je mezi ženami jasnou 
světovou jedničkou. A pohled na scénu marke-
tingu? „Zápas s Ruskem se Šarapovovou nebo 
bez ní, to je jako den a noc. Maria není jen jed-
nou z nejlepších tenistek na světě, ale i velkou 
osobností sportovního byznysu. Tohle finále 
Fed Cupu bude mít rozhodně největší náboj ze 
všech, která se v posledních letech hrála,“ do-
dával Černošek. „Máme dohodu, že ve finále 
určitě nastoupí,“ říkal šéf Ruského olympijského 
výboru Alexandr Žukov, v červenci pak její start 
potvrdil šéf ruského tenisu Šamil Tarpiščev. 

Naše cesta za historicky devátým titulem zača-
la v únoru v kanadském Québecu, kapitán Pála 
věděl, že Petra Kvitová s Lucií Šafářovou do Ka-
nady nepoletí a tak postavil mladý perspektivní 
tým. Ukázal na Karolínu Plíškovou, ta byla v úno-
ru dvacátá na světě, poznala fedcupovou atmo-
sféru jako pátá hráčka poprvé při finále 2014, do 
závěrečné sestavy se však nakonec nedostala. 
Kapitán Pála k prvnímu kolu nominoval ještě dvě 

debutantky – Terezu Smitkovou (62.) a Denisu 
Allertovou (91.), v Kanadě byla také Lucie Hra-
decká, ta hrála poprvé Fed Cup před pěti lety, 
v Brně proti Německu v roce 2010 a doma má 
už tři repliky vítězných trofejí z let 2011, 2012 
a 2014. Především o tu první před čtyřmi lety se 
výrazně zasloužila, tenkrát v Rusku ve finále pro-
měnila za stavu 2:2 na zápasy ve čtyřhře meč-
bol, po kterém vypukla česká radost. V Kanadě 
Češky nepovolily domácím javorovým listům ani 
bod. V semifinále si v Ostravě poradily s Francií 
3:1, český tým se představil v nejsilnější možné 

slavné finále a obrat v rumunsku

Fed CuP

Finále Fed Cupu 2015 mělo velkorysou otvírací režii, zahajovala ho vtíravá světelná show, ale také minuta ticha připomínající 
memento teroristických útoků v Paříži. Před O2 Arenou poprvé stáli těžkooděnci, do Evropy vkročila válka a tenisové finále 
i ve chvílích vítězné radosti mělo přece jen smutnější nádech.

„Kdyby holky nevyhrály ve své kariéře už ani jeden zápas, tohle finále je navždy zapsalo do dějin tenisu. Dokázaly,  
co pro ně znamená reprezentovat Českou republiku, pro úspěch ve Fed Cupu jsou schopny obětovat úplně všech-
no.“ 

Miroslav Černošek, 
po finále Fed Cupu s Ruskem
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sestavě – Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Barbo-
ra Strýcová a Karolína Plíšková. Ruský tým se 
do pražského finále probojoval přes Polky, v se-
mifinále s Německem vedl po prvním dnu 2:0, 
aby pak o definitivním postupu rozhodl za stavu 
2:2 deblový pár Anastasie Pavljučenková, Jele-
na Vesninová. Stejný ruský pár nakonec dostal 
příležitost bojovat o třetí vítězný bod i ve finále, 
ale neuspěl…

Pála nominoval ke čtvrtému finále v posledních 
pěti letech vítěznou sestavu ze semifinále pro-
ti Francii. Jaké bylo české žebříčkové umístění 
na začátku fedcupového týdne? Petra Kvitová 
(6. WTA), Lucie Šafářová (9.), Karolína Plíšková 
(11.) a Barbora Strýcová (41.), pátou členkou 
týmu byla Denisa Allertová (63.). Už dlouho je 
jasné, že český kapitán má v posledních letech 
jediný problém – vysvětlit nenominovaným, že na 
ně nezbylo v sestavě místo… Ruská kapitánka 
Anastasia Myskinová měla v týmu světovou čtyř-
ku Maria Šarapovovou, Jekatěrinu Makarovovou 
(23.), Anastasii Pavljučenkovou (28.) a Jelenu 
Vesninovou (111.).

Každý tým měl svá tajemství, kdo nahlédl do 
zákulisí tréninků – poznal, že Šafářová nebyla 
v takové kondici, aby mohla nastoupit a ruskému 
týmu bylo stejně jasné, že na fedcupovou scénu 
vstoupí Karolína Plíšková, světová jedenáctka. 
Co však bylo tentokrát proti minulým vítězným 
finále jiné? Dříve se český tenis mohl skoro 
stoprocentně spolehnout na dva týmové body 
Kvitové ve dvouhře, v sezoně 2015 už tomu tak 
nebylo. I když z české jedničky stále vyzařuje lví 

zarputilost, občasné zdravotní problémy přece 
jen nahlodávají její kondici a hlavně vítěznou 
psychiku. Přesto je Petra stále dokonalou bo-
jovnicí, která fedcupovou atmosféru miluje. Pro 
Lucii Šafářovou bylo finále nepředstavitelným 
trápením, tři předchozí finále byla na dvorci, sta-
la se nezapomenutelnou hrdinkou finále 2012 
proti Srbsku, tentokráte se však velké tenisové 
představení konalo bez ní. Koncem srpna si po-
ranila ve finále v New Havenu břišní sval, po US 
Open ji nahlodal bakteriální virus, týden ležela 
na infekčním oddělení brněnské nemocnice. 
Na finále Fed Cupu ji nepustilo zraněné levé zá-
pěstí, seděla na lavičce, tleskala, povzbuzovala 
a nemluvila o svých problémech. Je velkou a ne-
přehlédnutelnou postavou historie českého Fed 
Cupu, zasloužila si zůstat v týmu, sáhnout si na 
vítěznou trofej. 

Po úvodních dvouhrách to bylo 1:1, Kvitová se 
však s Pavljučenkovovou natrápila mnohem víc, 
než Šarapovová s Karolínou Plíškovou. Co říkal 
v sobotu večer český kapitán Petr Pála? „Stav 
1:1 po prvním dnu tipovali snad všichni, jiné 
výsledky by byly velkým překvapením. Favoritky 
vyhrály a jsem rád, že Petra suverénně otočila 
vývoj zápasu. Přece jen jsem si myslel, že Maria 
bude pod větším tlakem, ale ta to zvládla napros-
to suverénně.“

V neděli se hrálo o všechno, začínaly jedničky. 
Kvitová vyhrála nad Šarapovovou předchozí dva 
vzájemné zápasy, naposledy na konci října v se-
mifinále Turnaje mistryň 2015 a druhý na stej-
ném turnaji v roce 2014. Lepší ženský tenis se 

v O2 Areně ještě nehrál. Kvitová měla dokonalý 
vstup do zápasu, vyhrála první set 6:3, navíc ve 
druhém setu vedla 1:0 a při podání Šarapovové 
40:15! Ruska však srovnala na shodu, zápas pak 
nabídl Kvitové další dvě výhody, ale Šarapovová 
se nevzdala. V třetím rozhodujícím setu Petře už 
viditelně docházely síly, za stavu 2:2 prohrála po-
dání a fyzicky se ztrácela. Prohrála posledních 
pět her a ve Fed Cupu utrpěla první porážku od 
dubna 2013.

Rusko vedlo 2:1 a mělo dvě šance k zisku vítěz-
ného bodu. V obou zápasech hrála velkou roli 
Karolína Plíšková. Věřila si? Musela s Pavljučen-
kovou vyhrát, ale nijak si to nepřipouštěla. „Ana-
stasii jsem letos porazila a věřila jsem, že když 
budu hrát trošku líp než v sobotu, tak to vyjde, 
a dokázala jsem to,“ řekla. Nervózní byla vždy 
jen před zápasem. „Když jsem už byla na dvorci 
a cítila tu obrovskou podporu, všechno ze mě 
spadlo. Nikdy jsem nehrála před takovým pu-
blikem. Užívala jsem si to a podala jsem jeden 
z nejlepších výkonů v kariéře,“ radovala se Plíš-

ková. Vyhrála s jistotou ve dvou setech. „Zápas 
proti Šarapovové mi moc pomohl, i kdy jsem ho 
prohrála. Ale asi ta prohra byla potřeba, aby to 
nakonec v neděli dopadlo tak, jak si všichni přá-
li,“ řekla s úsměvem. „V neděli jsem už věděla, 
do čeho jdu, a užila jsem si to. Cítila jsem se 
o hodně líp,“ přidala Plíšková. Vyrovnáno 2:2! 
O2 Areně se už lépe dýchalo!

Jelena Vesninová je jednou z nejlepších deblis-
tek na světě, v červnu byla na 3. místě žebříčku 
WTA, její stabilní spoluhráčka Jekatěrina Maka-
rovová byla dlouho zraněná a tak k rozhodující-
mu duelu nastoupila s Anastasií Pavljučenkovou. 
Plíškové bylo jasné, že po výhře nad Pavljučen-
kovou se na dvorec ještě vrátí, že bude hrát se 
Strýcovou. Předzápasové prognózy? Většina 
věřila spíše Ruskám, Strýcová s Plíškovou hrály 
spolu poprvé!

V prvním setu Češky vedly 2:0, pak však Strýco-
vá ztratila servis a bylo srovnáno – 2:2. Za stavu 
4:4 poprvé klopýtla při svém podání Plíšková 
a Rusky si to už nenechaly vzít. Druhý set zahájily 

„To není sen, to je nádherná realita, český tenis je prostě nejlepší na světě. Velká poklona všem – hráčkám, kapitánovi, tre-
nérům, týmu, který v zákulisí odvádí obrovský kus práce. Holky dokázaly, jak velké mají srdce, bojovaly do posledního míčku 
a po zásluze se radují. Je to fantazie! Získat čtyřikrát Fed Cup za posledních pět let, to už nikdo nezopakuje.“ 

Ivo Kaderka 
po slavnostním ceremoniálu v pražské O2 Areně 

Spokojená Petra Černošková

Hodně šťastná byla po finále Petra Černošková, šéfka tenisových projektů TK PLUS a první místopředsedkyně Správní 
rady pražské Sparty. Složení vítězného fedcupového týmu? Prostějovačky Petra Kvitová a Lucie Šafářová, Karolína Plíšková 
a Barbora Strýcová ze Sparty, TK AGROFERT Prostějov a TK Sparta Praha ovládly český Fed Cup. „Holky odvedly vynika-
jící výkon, Šarapovová sama na všechno nestačila a jak to zvládla Karolína v neděli, to byla fantazie! Výkon v deblu? Znovu 
se ukázalo, že žádné prognózy neplatí, Bára s Karolínou se prostě nenechaly zastavit a bylo jedno, že hrály poprvé. Bylo mi 
hodně líto Lucky, vím, jaká je to týmová hráčka, jak všechno prožívá. Musela být hodně smutná, ale tenis umí být i takhle zlý. 
Zranění ji posadilo na lavičku, teď ji přeji, aby byla brzy zpátky na dvorci,“ říkala po zápase. Právě Petra Černošková coby 
nehrající kapitánka Fed Cupu ukázala v roce 2004 na Šafářovou a ta si odbyla svou fedcupovou premiéru v zápase proti 
Estonsku! Bára Strýcová byla v jejím týmu už o rok dřív – při baráži v Jižní Africe. Petra Černošková pak ve fedcupovém týmu 
nastupovala pod Petrem Huťkou, Pavlem Složilem a Hankou Mandlíkovou. „Oceňuji velkou vítěznou kapitánskou sérii Petra 
Pály, vím, jak složité je sedět na kapitánské židli.“

Česká cesta k poháru

Kanada – Česká republika 0:4, Světová skupina Fed Cupu, 1. kolo, Québec, Univerzita Laval, tvrdý povrch,  
7. – 8. 2. 2015, Abandaová – Karolína Plíšková 2:6, 4:6, Dabrowská – Smitková 1:6, 2:6, Dabrowská – Karolína Plíšková 
4:6, 2:6, Abandaová, Dabrowská – Hradecká, Allertová 1:6, 6:7(2).

Česko – Francie 3:1, Ostrava, Světová skupina Fed Cupu, semifinále, ČEZ Arena, tvrdý povrch, 18. – 19. 4. 
Šafářová – Garciaová 4:6, 7:6 (7:1), 6:1, Kvitová – Mladenovicová 6:3, 6:4, Kvitová – Garciaová 6:4, 6:4, Šafářová, Strýcová 
– Mladenovicová, Parmentierová 6:0, 3:6, 8:10.  

Česko – Rusko 3:2, Světová skupina Fed Cupu, finále, Praha, O2 Arena, tvrdý povrch, 14. – 15. 11. 2015.  
Kvitová – Pavljučenková 2:6, 6:1, 6:1, Karolína Plíšková – Šarapovová 3:6, 4:6, Kvitová – Šarapovová 6:3, 4:6, 2:6,  
Karolína Plíšková – Pavljučenková 6:3, 6:4, Karolína Plíšková, Strýcová – Pavljučenková, Vesninová 4:6, 6:3, 6:2.
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Češky opět brejkem – 2:0, tentokrát jej potvrdily 
a pokračovaly na vítězné vlně. Za stavu 5:1 sice 
neproměnily dva setboly, ale své další podání už 
udržely. Finále tak musel rozhodnout až třetí set 
čtyřhry. Pavljučenková se před třetí sadou ne-
chala ošetřit, ale Češky už měly větší tenisové 
srdce! Rozhodující byl hned první game, v němž 
Plíšková se Strýcovou vzaly servis Vesninové. 
Vzrušená a nedočkavá O2 Arena je hnala do-
předu. Za stavu 3:2 odvrátily Češky při podání 
Plíškové brejkbol, zvedly se a naopak v další hře 
samy vzaly soupeřkám servis, když volej z rakety 
Vesninové skončil těsně v autu – 5:2! Plíšková 
se Strýcovou proměnily hned první mečbol! Pak 
kurt zaplavila obrovská česká radost. „I když 
jsme prohrávaly, věřily jsme, že můžeme vyhrát. 
Bylo to o pár míčích. Začaly jsme být aktivnější 
a jsem ráda, že se nám to podařilo,“ říkala šťast-
ná Plíšková. „Je to něco neskutečného. Nemám 
slov, lepší to být nemůže. Byl to neuvěřitelný zá-
žitek,“ vyhrkla Strýcová, který si odbyla premiéru 
ve finále. „Neskutečná atmosféra, obě jsme si to 
užily,“ přidala Plíšková. „Jsem hrozně šťastný, jak 
to holky zvládly. Péťa odehrála nádherné utká-
ní s Marií, Kája to zvládla úplně fantasticky. Po 
prohraném setu ve čtyřhře se holky chytly a bylo 
to něco neskutečného,“ uvedl na ploše kapitán 
Petr Pála.

JAK PORAZIT V PRVNÍM KOLE FED CUPU 
2016 NEBEZPEČNÉ RUMUNSKO? Jak měl 
vypadat vítězný scénář? V zákulisí se přemítalo, 
které Češky a s kým získají dva důležité body ve 
dvouhrách, spíše se počítalo s výhrami s dru-
hou Rumunkou Niculescuovou a pak s bodem 
ve čtyřhře. Třebaže pár Strýcová-Plíšková hrál 
loni ve finále proti Rusku spolu poprvé, měl 
podle kapitána Pály splnit tuhle roli i v klužské 
hale Polivalenta. Rumunská nehrající kapitánka 
Alina Cercelová-Tecsorová nominovala Simonu 
Halepovou (3. WTA), Monicu Niculescuovou 
(37.), Andreu Mituovou (104.) a Ralucu Olaru-
ovou (45. debl). Rumunky byly především díky 

Halepové ve Světové skupině poprvé po čty-
řiadvaceti letech. Petr Pála nominoval Petru 
Kvitovou (9.), Karolínu Plíškovou (13.), Barboru 
Strýcovou (41.) a Denisu Allertovou (59.). Kvi-
tová den před nominací oznámila, že po sedmi 
letech končí s koučem Davidem Kotyzou. „Fed 
Cup už jí několikrát pomohl a věřím, že to bude 
stejné i v tomto případě,“ konstatoval Pála, když 
se licitovalo o jménech příštího kouče české jed-
ničky. A dodal, že do případné závěrečné čtyř-
hry počítá s Plíškovou a Strýcovou, tedy párem, 
který v dramatickém listopadovém finále proti 
Ruskám v Praze získal vítězný bod. „Kdo jiný než 
ony, navíc dokázaly svou sílu proti Ruskám.“

V sobotu Plíšková porazila v otvíracím zápase 
poprvé v kariéře Halepovou, nečekaně získala 
první bod a postup do druhého kola přes silné 
Rumunsko byl v té chvíli naprosto jasný... Pak 
však překvapivě nestačila Kvitová na Niculescu-
ovou a po sobotě to bylo 1:1. I v Rumunsku se 
musel zápas otáčet. V prvním nedělním zápa-
se Petra Kvitová podlehla světové trojce Simo-
ně Halepové a Rumunky vedlo. „Těžko říct, co 
chybělo. Měla jsem brejk ve třetím setu, ale to 
nestačilo,“ řekla Kvitová. „Hrála jsem určitě lépe 
než včera, hra Halepové mi mnohem více vyho-
vovala. Jsem ráda, že jsem urvala druhý set, ale 
ve třetí sadě to nevyšlo, i když jsem byla blízko. 
Škoda, že z toho není bod,“ říkala Kvitová po 
utkání. Vůbec poprvé prohrála ve Fed Cupu 
v rámci jednoho utkání oba své singlové zápasy. 
„Všechno je jednou poprvé. Bohužel se to stalo 
zrovna teď, mrzí mě to, ale nedá se nic dělat.“ 

Znovu řídila obrat Karolína Plíšková, nejdříve 
zdolala Monicu Niculescuovou a pak uspěla 
v deblu se Strýcovou. Na dvorec k rozhodují-
címu duelu přišly překvapivě Andreea Mituová 
a Raluca Olaruová, až později se ukázalo, že 
Rumuni měli o sestavě své čtyřhry jiné předsta-
vy. Manažersky závěr fedcupového duelu prostě 
nezvládli, promeškali čas, kdy mohli ještě změnit 
sestavu, kterou formálně nahlásili při losování. 

„Atmosféra ve finále Fed Cupu byla fantastická, přiznám se, ani jsem to tak velkolepé nečekal. Tenis umí nabídnout velkory-
sé představení a to musíme mít na paměti, když budeme přemýšlet o možných změnách v herním systému týmových soutěží. 
Uvažujeme o nich, ale musíme být opatrní.“

David Haggerty, prezident ITF,
Praha, listopad 2015

Rumunsko – Česká republika 2:3, 1. kolo Světové skupiny, Kluž, hala Polivalenta, tvrdý povrch, 6. – 7. února 
2016, Halepová – Karolína Plíšková 7:6(4), 4:6, 2:6, Niculescuová – Kvitová 6:3, 6:4, Halepová - Kvitová 6:4, 3:6, 6:3, Nicu-
lescuová - Karolína Plíšková 4:6, 6:4, 3:6, Mituová, Olaruová - Karolína Plíšková, Strýcová 2:6, 3:6.

„Petra už odehrála tolik vynikajících zápasů, získala nespočet vítězných týmových bodů a myslím si, že má taky právo – někdy 
nevyhrát. Je jenom člověk, který může mít někdy slabší chvilku, ale buďme hrdí na to, co už Petra dokázala a pevně věřím, že 
má před sebou další velká vítězství.“

Ivo Kaderka

Rumunky neměly ani jednou šanci – myslet na 
výhru a na třetí vítězný bod. Strýcová s Plíškovou 
byly suverénní, ani jednou nečelily brejkbolu, 
Rumunkám v každém setu dvakrát vzaly servis 
a bezpečně vyhrály. „Daly jsme do toho zápasu 
všechno, dokázaly jsme se dokonale koncent-
rovat,“ hodnotila utkání Strýcová. „Před deblem 
jsem věřila, že postoupíme. Barča mi strašně 
pomáhala, takže jsem se ani tolik nenadřela,“ 
řekla šťastná Plíšková. „Dopadlo to dobře, jsme 
v semifinále, s tím jsme do Rumunska jeli. Teď si 
to užijeme a za pár týdnů se zkusíme dostat do 
finále,“ přidala Strýcová. V hlavní roli byla stejně 

jako v O2 Areně Karolína Plíšková, vyhrála obě 
dvouhry a spolu s Barborou Strýcovou i rozho-
dující čtyřhru! 

A Švýcarsko, soupeř v semifinále, 16. – 17. dub-
na? „Bude to strašně těžký zápas. Dvě holky 
mají v singlu blízko desítky a excelentní Hingiso-
vou na čtyřhru,“ řekl Pála v Kluži. 



Prodejní místa, aktuální nabídku zapojených atraktivit nebo podrobně zpracované výlety s využitím karty naleznete na 

www.olomoucregioncard.cz

Olomouc • Střední Morava • Jeseníky 

Olomouc region Card je turistická karta, která vás opravňuje navštívit zdarma 
více než 80 nejzajímavějších míst – hrady, zámky, muzea, zoo aj. – v Olomouci, 
na Střední Moravě a v Jeseníkách. Dále vám umožňuje čerpat atraktivní slevy 
na více jak 100 místech, a to: na vstupy do vybraných památek a turistických cílů, 

do aquaparků a jiných sportovních či relaxačních zařízení, v restauracích a ubytovacích 
zařízeních. Ke každé zakoupené kartě dostanete ZDARMA stostránkovou barevnou 

brožuru – praktického průvodce. Získáte informace o atraktivních místech, 
kde můžete uplatnit Olomouc region Card, včetně kontaktů a otevírací doby.

Olomouc region Card zakoupíte 
u více než 60 prodejců. K dostání
 je téměř ve všech informačních

centrech Olomouckého kraje, ve vybraných
turistických cílech a ubytovacích zařízeních.
Seznam prodejců na www olomoucregioncard.cz, 
zde také možnost on-line objednávky karet. 
Na výběr jsou dvě varianty délky platnosti 
karty. Chcete-li strávit v  Olomouckém kraji
víkend, vyberte si Olomouc region Card 
48 hod. Chystáte-li se na delší pobyt, dopo-
ručujeme Olomouc region Card 5 dní. 

S  kartou poznáte všechny krásy
Olomouckého kraje. Zdarma 
navštívíte hrady, zámky, muzea 

a jiné památky. Nebudete muset shánět 
lístky na městskou dopravu v  Olomouci 
(platí pro linky 1–111), ušetříte v  aquapar-
cích i jiných sportovních a relaxačních zaří-
zeních, utratíte méně v restauracích, vydáte 
méně za ubytování. 

Kde kartu koupit a jakou si vybrat?        Kde kartu nejlépe uplatnit?

ZOO OlomoucAquapark OlomoucHrad Bouzov

Arcibiskupský palác, Olomouc Muzeum kočárů, Čechy p. Kosířem

Expozice “Čarodějnické 
procesy”, Jeseník

FREE- 20 % FREEFREE

Návštěvnická karta – vstupy zdarma

Cena
dospělý dítě

48 hod.     240 Kč       120 Kč
5denní     480 Kč      240 Kč

*Olomouc region Card KIDS platí pro děti od 0 do dovršení 15 let

ZDE V PRODEJI
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prodejci jsou označeni
místa jsou označena

Zlatorudné mlýny, Zlaté HoryBobová dráha, Petříkov

FREE FREE

FREE FREE
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Hned v prvním kole Davisova poháru skončila 
v roce 2015 cesta českého týmu, bez Berdy-
cha a Štěpánka prohrál v ostravské ČEZ Areně 
s Austrálií 2:3 a po čtyřech letech musel bojo-
vat v baráži. Poprvé od roku 2003 nenastoupil 
Tomáš Berdych v sezoně ani k jednomu zápa-
su Davisova poháru, bez české jedničky odletěl 
daviscupový tým do Indie, i tak byl v barážovém 
duelu favoritem. Co říkal kapitán Navrátil? „Je to 
velké oslabení, Tomášovo rozhodnutí ale chápu 
a respektuji. Čeká ho náročný závěr roku, boju-
je o účast na Turnaji mistrů, ale hlavně, má za 
sebou dvanáct daviscupových sezon a za to si 
zaslouží velké poděkování. I bez Tomáše však 
máme natolik zkušený a silný tým, že by měl 
v tom těžkém prostředí uspět a Světovou skupi-
nu vybojovat,“ říkal Navrátil na pražském letišti. 

A barážový duel v druhé polovině září 2015 
v Dillí? Páteční program nabídl stav 1:1, to 
nikdo nečekal, v prvním zápase Lukáš Rosol 
s přehledem porazil Yukiho Bhambriho, Ind 
moc šancí neměl, vedli jsme 1:0 a Jiří Veselý 
měl dokonalou příležitost přidat druhý bod, 
navíc Somdev Devvarman byl až na 164. místě 
žebříčku ATP. Veselý byl poprvé v roli týmové 
jedničky, ale zápas po všech stránkách nezvlá-
dl. Indie překvapivě vyrovnala, v deblu si navíc 
hodně věřila. Naštěstí čtyřhra nám otevřela dve-
ře k záchraně, Štěpánek s Pavláskem odehráli 
v areálu R. K. Khanna Tennis Complex vynika-
jící deblovou partii. V neděli získal Veselý třetí 

bod, vyhráli jsme 3:1, poslední dvouhra se už 
nehrála. Co říkal český kapitán po zápase? 
„Bylo to těžší, než jsem si myslel.“ Ano, bylo to 
těžší, než jsme si všichni mysleli…

Los Davisova poháru 2016 nás v prvním kole 
poslal do Německa, které věřilo, že v hannover-
ské TUI Areně bude v prvním březnovém víken-
du českému týmu více než vyrovnaným soupe-
řem. Co říkal kapitán Jaroslav Navrátil? „Němci 
budou v domácím prostředí hodně nepříjemní. 
Kohlschreiber i mladý Zverev jsou ve velmi dob-
ré formě, navíc debl Kohlschreiber, Petzschner 
má velkou sílu. Hrajeme venku, Němci dovedou 
vytvořit silné domácí prostředí, stojí za svým tý-
mem. Hannover naštěstí není daleko a určitě 
nás přijede povzbudit hodně fanoušků.“ Vše se 
potvrdilo, o vítězi rozhodl až pátý zápas a určitě 
skoro nikdo nečekal, že to bude Lukáš Rosol, 
který pošle český tým do čtvrtfinále! Co bylo 
jiné? Český tým nevyhrál podle tradičního re-
ceptu – dva body Tomáše Berdycha a k tomu 
už tradičně vyhraný debl. Berdych vyhrál v pá-
tek pětisetovou bitvu se Zverevem, pak spolu 
se Štěpánkem s přehledem získali bod ve čtyř-
hře, ale neděle nabídla komplikace, naštěstí se 
šťastným koncem. Po zranění Berdycha získal 
vítězný bod Lukáš Rosol, doslova vyhnal z dvor-
ce opěvovaného Zvereva! 

Poprvé od prohraného semifinále 2014 proti 
Francii na Roland Garros měl Navrátil v týmu 

záchrana v indii a bitva v německu

Davisův pohár Indie –  ČR 1:3, baráž Světové skupiny, Dillí, R. K. Khanna Tennis Complex, tvrdý povrch, 18. – 20. září 2015, 
Bhambri – Rosol 2:6, 1:6, 5:7, Devvarman – Veselý 7:6 (3), 6:4, 6:3, Bopanna, Paes –Štěpánek, Pavlásek 5:7, 2:6, 2:6, 
Bhambri – Veselý 6:7(3), 4:6,3:6.

„Největším pozitivem i přes porážku s Austrálií byl výkon našich mladých Adama Pavláska a Jirky Veselého  
ve čtyřhře. Měl jsem z toho zápasu ohromnou radost! Vždyť proti nim stál Lleyton Hewitt, bývalá světová jednička, 
dvojnásobný grandslamový šampion a výborný servisman Sam Groth! Všichni mohli vidět, jaké máme vynikající 
mladé kluky, oba všem předvedli, co dnes už umí a s čím můžeme do budoucna počítat. Byl jsem pár dní před 
zápasem na online rozhovoru s iSport.cz a některý ze čtenářů mi položil otázku, zda Pavlásek a Veselý mohou 
někdy převzít štafetu po Berdychovi a Štěpánkovi a já odpověděl – položme si otázku, kdo by před deseti  
či dvanácti lety řekl, že Berdych a Štěpánek dvakrát suverénně vyhrají Davis Cup?!“

Ivo Kaderka,
president ČTS
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všechny nejlepší, vrátil se Tomáš Berdych. 
„Jsem rád, že je s námi, na jeho bodech chce-
me znovu stavět naši vítěznou filozofii,“ potvrzo-
val Navrátil to, v co čeští tenisoví fanoušci věřili.

„Češi dvakrát v posledních letech soutěž vy-
hráli a mají hráče světové desítky Berdycha,“ 
říkal Kohlmann před zápasem. Jaký on nabízel 
vítězný recept? „Body přes druhého českého 
singlistu a čtyřhru. Máme výhodu domácího 
prostředí, což nám pár procent přidá.“ Co uka-
zovaly žebříčky na začátku daviscupového týd-
ne? 30. Kohlschreiber, 58. Zverev, 100. Brown 
a Petzschner byl na 40. místě deblového pořa-
dí ATP. Český tým – 7. Berdych, 50. Rosol, 56. 
Veselý, Štěpánek byl 35. deblistou na světě.

Los na hannoverské radnici rozhodl, že jako 
první šli na dvorec Rosol s s Kohlschreiberem. 
„Lukáš bude muset předvést svůj nejlepší te-
nis, aby ho mohl porazit,“ odhadoval Navrátil. 
„A také dobře servírovat, aby ho dostal pod 
tlak,“ dodal. „Nesmím mu dát čas na jeho hru, 

pak můžu mít navrch,“ říkal třicetiletý Rosol. 
Nebojácnou hrou vyhrál Rosol první sadu, pro-
hrával 1:2, vynutil si pátý set a vše se lámalo 
za stavu 3:3. Pak ale prohrál svůj servis, i když 
během svého podání dokázal odvrátit tři brejk-
boly! „V každém setu to bylo o jednom či dvou 
míčích. Kdo je získal, vyhrál set a v pátém setu 
to byl on. Bohužel.“ Za stavu 2:2 na sety a 3:3 
v páté sadě rozhodla sedmá hra při Rosolově 
podání. „Škoda, mrzí mě to, byl jsem blízko. 
Kohlschreiber zariskoval v pravý moment a bo-
hužel mu to vyšlo,“ říkal smutný Rosol, který ale 
odvedl výborný výkon.

Berdych vyrovnal na 1:1, porazil Zvereva v pěti 
setech. Německo Zverevovi věřilo, doufalo, že 
při daviscupové premiéře uspěje. „Vždy bylo 
mým velkým cílem hrát Davis Cup za Německo. 
Jsem nadšený, že jsem v nominaci, a udělám 
vše, abychom vyhráli,“ řekl Zverev novinářům. 
Berdych s osmnáctiletou německou nadějí 
prohrával 1:2 na sety, ve čtvrté sadě odvracel 
několik brejkbolů. „Musel jsem si to tvrdě od-

pracovat, ale čekal jsem, že to bude náročný 
zápas,“ řekl Berdych po zápase. Po čtyřech 
hodinách a dvaceti minutách proměnil mečbol. 
„Zverev potvrdil, že je tenistou budoucnosti, 
nebojím se říct, že může být nejlepší. A pro mě 
je dobré zjištění, že ještě nepatřím do starého 
železa a bojuji úspěšně se soupeřem, kterého 
žene dopředu plná hala,“ říkal Berdych po zá-
pase. „Dlouho nechyboval, musel jsem být tr-
pělivý. Vyplatilo se to,“ těšilo českou jedničku. 
A jak se cítil Berdych před důležitou čtyřhrou? 
„Fyzička není problém, byl to dlouhý zápas, ale 
jsem na takové zápasy připraven. Měl jsem dob-
rou přípravu před sezonou i teď čtrnáct dnů.“ 

Všichni věřili, že výsledek čtyřhry skoro stopro-
centně rozhodne o postupujícím do čtvrtfinále. 
Štěpánek s Berdychem pak potvrdili pověst 
světového daviscupového páru, nejlepšího 
v české historii, porazili Philippy Petzschnera 
a Kohlschreibera. Statistika Davisova poháru 
v kolonce Berdych-Štěpánek nově říká – 16 vý-
her a dvě porážky. Především první set byl ale 
hodně složitý. Berdych při svém podání v první 
a páté hře odvracel celkem tři brejkboly, vše 
rozhodoval až tiebreak. Češi v něm prohrávali 
4:5, dvakrát podával Kohlschreiber, oba míče 
však získali Berdych se Štěpánkem. Čtvrtý set-
bol připravil Štěpánek parádním lobem a Ber-
dych stvrdil zisk otvírací sady svým servisem. 
Pak už byli Češi stále o krok vpředu. „Běží 
to podle plánu. Jak jsem říkal, po pátku budu 
spokojený s 1:1, po čtyřhře je dostaneme pod 
tlak a teď přijde důležité utkání Tomáše s Kohl-
schreiberem. Nesmí se to podceňovat, ale my-
slím si, že kvalita je na naší straně. Tomáš tady 
ukázal, že je v dobré formě a věřím, že to pro 
nás dopadne dobře,“ konstatoval kapitán Na-
vrátil. Berdych v deblu získal jubilejní padesátý 
vítězný zápas v soutěži, před ním jsou z jen Ro-
derich Menzel (53) a Jan Kodeš šedesát výher.

V sobotu večer jsme opravdu byli blízko k po-
stupu do čtvrtfinále Davisova poháru a po prv-
ních dvou setech zápasu Kohlschreiber – Ber-
dych zase hodně daleko! Pro některé to už bylo 

úplně ztracené... Po páteční pětisetové bitvě 
Zvereva s Berdychem se kolem ruského osm-
náctiletého Němce vystavěla gloriola budoucí 
světové jedničky, německá média připomína-
la, že tenisový zázrak měl být proti Berdycho-
vi přece jen odvážnější, měl prý zapomenout, 
že hraje proti světové sedmičce. Zverev v pre-
miéře v Davisově poháru podle Němců roz-
hodně nezklamal... Málokdo si však uvědo-
moval, že Rosol ještě se Zverevem neprohrál, 
v roce 2014 ho porazil ve Stuttgartu a loni 
v Miami, Němec na něj ještě neudělal set.  

Jednapadesáté vítězství mohl Berdych oslavit 
v neděli proti Kohlschreiberovi, měl s ním vyso-
ce aktivní bilanci 8:1. „Na zápas se těším, bude 
to těžké utkání. Myslím, že tělo je dobře nachys-
tané, drží v pohodě. Půjdu to dorazit,“ těšil se 
Berdych. A Navrátil? „Vzájemná bilance dělá 
z Tomáše velkého favorita, dobře Kohlschreibe-
ra zná, věřím, že Tomáš získá rozhodující bod.“ 
Tyhle předpovědi se ale rozplynuly...

V první nedělní dvouhře se Berdych brzy zra-
nil. „Dobíhal jsem kraťas, pak jsem se rychle 

Německo – ČR 2:3, 1. kolo Světové skupiny, Hannover, TUI Arena, tvrdý povrch, 4. – 6. břena 2016, Kohlschrei-
ber – Rosol 3:6, 6:3, 6:4, 2:6, 6:3, A. Zverev – Berdych 6:7(6), 6:1, 6:4, 6:7(5), 4:6, Kohlschreiber, Petzschner – Berdych, 
Štěpánek 6:7(7), 5:7, 4:6, Kohlschreiber – Berdych 6:3, 7:5, skreč, Zverev – Rosol 2:6, 3:6, 1:6.

„Pátý zápas Lukáše Rosola v Německu? V průběhu soboty jsme shodou okolností uzavřeli novou smlouvu o zastupování 
Lukáše Rosola na další tři roky. Při tomto jednání přišla řeč na jeho páteční zápas s Kohlschreiberem. Říkal, že hrál dobře, 
já mu odpověděl, že je to sice pravda, ale že se nakonec vždy počítají vítězství a on promarnil možnost zapsat se do daviscu-
pových dějin. Po nedělní výhře jsme spolu mluvili a ptal se, jestli už je v dějinách soutěže zapsaný. Odpověděl jsem, že ano! 
Hrál parádně.“

Miroslav Černošek

V boji o semifinále se český tým utká 15. až 17. července doma s Francií v Třinci. „Werk Arena je opravdu krásná hala a utká-
ní se tak odehraje v příjemném prostředí. Fanoušci na severu Moravy jsou vždy skvělí a jejich podporu bude tým potřebovat. 
A nezastírám, že je to také proto, že Tomáš Chrenek dlouhodobě podporuje český tenis a zaslouží si, aby takové utkání bylo 
právě v Třinci. Můžeme se těšit na čtvrtfinále, proti Francii rozhodně nejsme bez šancí,“ říká Miroslav Černošek, majitel spo-
lečnosti Česká sportovní, která zajišťuje týmové zápasy v Davis a Fed Cupu. „Hrát se bude nejspíš na rychlém povrchu a ten 
i těm nejlepším Francouzům úplně nesvědčí. Z mého pohledu je to rozhodně hratelný soupeř.“
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přesouval na pravou stranu na prohoz, a jak 
jsem se natáhl po bekhendovém voleji, ucítil 
jsem bolest zezadu v pravém stehně.“ V pátém 
gamu ztratil Berdych servis, s fyzioterapeutem 
Michalem Novotným zmizel na pár minut v šat-
ně a po návratu nevyužil pět brejkbolů. Pak měl 
další tři, zase nic. Naopak sám podruhé v setu 
ztratil podání v deváté hře. Ve druhém setu si 
za stavu 2:3 nechal Berdych zavázat pravý ste-
henní sval a Němec už to měl lehké, Bedych 
jakoby se bál každého pohybu do strany. Přes-
to ještě odvrátil za stavu 4:5 setbol, ale o dvě 
hry později už podání ztratil a tím i druhý set. 
Místo na lavičku Berdych zamířil k německé-
mu kapitánovi, podal mu ruku stejně jako Ko-
hlschreiberovi. „Ošetření pomohlo na chvilku, 
ale nebyl jsem schopen hrát na úrovni, na které 
bych si přál. Bylo to horší a horší a nebyla šan-
ce, že bych zápas mohl dokončit. Bohužel to 
dopadlo takhle,“ litoval Berdych, který vzdal zá-
pas podruhé v Davisově poháru. Poprvé se mu 
to stalo v Rusku v roce 2008, kdy si na hlubo-

ké a neupravené moskevské antuce v zápase 
s Davyděnkem zranil kotník. 

Už před koncem Berdychova zápasu ukázal 
Navrátil Rosolovi, aby se šel připravit na rozho-
dující dvouhru. Proč se tak rozhodl? „V pátek 
hrál proti Kohlschreiberovi dobře, byl v pátém 
setu pár balónů od úspěchu. Prostě jsem mu 
věřil, Radek tam nemohl jít.“ Proti Zverevovi 
předvedl Rosol suverénní výkon, ani jednou 
neztratil podání, odvrátil tři brejkboly a šestkrát 
vzal osmnáctiletému mladíkovi servis! Rosol 
šel poprvé v Davisově poháru na kurt za neroz-
hodného stavu 2:2, navíc v atmosféře, kdy už 
Německo skoro slavilo. Mladému Němci hrál 
Rosol vytrvale do forhendu, překvapoval ho 
kraťasy, měnil rytmus hry. Předvedl vynikající, 
odvážný výkon. Až za stavu 4:1 ve třetím setu 
prý věřil, že už vyhraje. „Měl jsem dva brejky, 
tak jsem si říkal, že už bych to mohl dohrát.“ 

Tomáš Berdych měl na německého soupeře v Davisově poháru zvláštní vzpomínky, v roce 2005 v liberecké Areně sice vyhrál 
proti Německu obě dvouhry, z mečbolu porazil Tommy Haase a Nicolase Kiefera, ale ani jeho dva body nezabránily prvnímu 
a dosud poslednímu českému sestupu ze Světové skupiny. Tomáš byl v tomhle zápase poprvé v pozici týmové jedničky! „Ne-
mám pocit, že by se mi měla rozklepat kolena. Vím, dostal jsem se do nové role, ale já si to prostě nepřipouštím,“ říkal Tomáš 
v roce 2005 před zápasem. Jiří Novák zůstal na lavičce a Tomáš novou roli týmového lídra zvládl dokonale. „Škoda, že jsme 
prohráli, ale přesto jsem zažil nejkrásnější tenisový víkend svého života,“ říkal v neděli večer Berdych a od tohoto zápasu 
začal psát svou velkou daviscupovou historii.

Jak vznikl pár Berdych – Štěpánek?

Co ukazují daviscupové deblové statistiky? Tomáš Berdych poprvé vstoupil scénu Davis Cupu v roce 2003 v Bangkoku, 
hrál první čtyřhru s Jiřím Novákem. Radek Štěpánek začínal také s Novákem, o rok později v brněnské hale na výstavišti proti 
Španělsku. Poprvé spolu hráli v barážovém zápase v roce 2007 v pražské SAZKA Areně proti Švýcarsku. S párem Federer, 
Allegro prohráli první dva sety, v tiebreaku třetího odvraceli mečbol, vyhráli a tímto zápasem začala velká česká daviscupová 
cesta. 

Jak vznikl pár Berdych – Štěpánek? Při úterním tréninku proti Švýcarsku v roce 2007 zkoušel Navrátil dvě varianty čtyřhry – 
Štěpánka s Dammem nebo s Dlouhým. O Berdychovi ještě neuvažoval, jedno věděl jistě – Štěpánek půjde v deblu na kurt. 
„Je to náš nejlepší deblista,“ říkal. Nakonec se ale rozhodl pro dvojici Berdych – Štěpánek, pro Tomáše po jeho zápase 
s Wawrinkou. V pátek večer se kvůli tomu sešel celý tým. „Kluci mi hodně pomohli. Martin Damm řekl, že by měli hrát právě 
oni dva.“

Tomáš Berdych nastoupil v deblu ve 23 zápasech a jen ve dvou prohrál. Pokaždé to bylo s Radkem Štěpánkem, poprvé 
v roce 2009 ve finále DC se Španělskem s párem Lopez Vardasco, podruhé v sezoně 2014 v semifinále ve Francii s dvojicí 
Gasquet, Tsonga. A jací byli další partneři Tomáše Berdycha? V letech 2006 v Maroku a 2011 doma s Kazachstánem hrál 
s Lukášem Dlouhým, v roce 2006 v Laeidenu v baráži s Martinem Dammem a konečně s Lukášem Rosolem v Ženevě.  
To byl památný rekordní duel proti páru Chiudinelli, Wawrinka s rekordním vítězným pátým setem 24:22. Radek Štěpánek 
hrál v roce 2008 v Moskvě s Víznerem, v roce 2013 v Kazachstánu s Hájkem, v roce 2014 v Japonsku s Rosolem a loni 
v Indii s Pavláskem.

Po výhře v Hannoveru mají Berdych se Štěpánkem bilanci šestnáct výher a dvě porážky, jen američtí bratři Bryanové jsou 
před nimi 24 zápasů a čtyři porážky. 

Co Navrátil? „Nejdůležitější bylo, že se Lu-
káš Zvereva vůbec nebál. Kolem Saši se toho 
od pátku hodně napovídalo, všichni tvrdili, že 
bude brzy velkou hvězdou, ale Lukáš ho po-
sadil zpátky na zem. Jeli jsme sem s tím, že 
chceme vyhrát a vyhnout se baráži, a nakonec 
jsme to dokázali. Jsem rád, že Lukáš za složité-
ho stavu získal třetí bod. Němci si za stavu 2:2 
už vítězně plácali, mysleli si, že Zverev nemůže 
prohrát, ale Davis Cup je prostě hodně složitá 
záležitost. Kdo není silný, nemůže tyhle zápasy 
vyhrát a ani nemůže myslet na to, že by v nich 
mohl být úspěšný. Z Lukáše vyzařovala vítězná 
jistota, výborně servíroval, Zverev neměl snad 
kromě prvních dvou třech gemů vůbec šanci. 
Lukáš ho porazil psychicky, nedal mu možnost, 
aby myslel na vítězství.“

Co říkal zápasu v Německu Miroslav Černo-
šek? „Musím přiznat, že po pátečních dvouh-
rách jsem si myslel, že je hotovo. Zvlášť, když 
Tomáš Berdych zvládl zápas se Zverevem, kte-
rý se pro něj nevyvíjel příznivě. Znovu dokázal, 
jak velkým je týmovým hráčem. Moje přesvěd-
čení a optimismus utvrdila excelentně zvládnu-
tá čtyřhra. Předpokladem bylo, že Tomáš získá 
dva a půl bodu, neděle to však celé zamotala, 
ale Lukáš odehrál nejlepší zápas v Davis Cupu 
a díky němu se utkání zvládlo.“
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Mladé Češky vyhrály po čtrnácti letech mistrovství světa družstev do 16 let, Junior Fed 
Cup v Madridu a stejně jako v roce 2001 na mistrovství světa do 16 let v Santiagu de 
Chile byl v sestavách hojně zastoupen prostějovský klub! V Madridu reprezentovaly 
český tenis Markéta Vondroušová (I. ČLTK), Monika Kilnarová a Anna Slováková (TK 
AGROFERT Prostějov), na kapitánské židli seděl Prostějovák Patrik Navara. A jaká 
byla sestava v roce 2001? Petra Cetkovská, Barbora Strýcová a Lucie Šafářová, vedl 
je tehdy David Kotyza! Navíc obhájily titul z roku 2000. Co říkal v roce 2001 o čes-
kých šampionkách? „Většinou jsem zdrženlivý, příliš nechválím, ale tentokrát jsme 
vyhráli rozdílem třídy. Bára, Petra i Lucka podávaly špičkové výkony, obdivovali je 
ostatní trenéři, chválili představitelé ITF,“ hodnotil výkon v Chile Kotyza. „Jsem rád, 
že s těmito děvčaty mohu spolupracovat, jsou tím nejlepším, co český tenis má.“ 
Není třeba připomínat, že tehdejší mistryně světa začas vstoupily do fedcupového 
týmu, Šafářová a Strýcová si pak sáhly na vítěznou trofej. Podaří se to i mistryním 
světa z Madridu? „Vyhrály svět, je to vynikající úspěch. Na jejich zlaté medaile by se 
nemělo zapomínat, zapsaly se do historie. Co bych holkám přál? Aby světový titul na 
Junior Fed Cupu podpořil jejich hráčské sebevědomí, aby si víc věřily a pak výborný 
výkon z Madridu může být začátkem  jejich úspěšných tenisových kariér,“ říkal Patrik 
Navara loni v Madridu. V každém případě je to sázka na jistotu!

V roce 1985 se začala hrát mezinárodní sou-
těž týmů ITF pro hráče do 16 let jako Světový 
pohár mládeže, od roku 2002 se pak jmenoval 
Junior Davis Cup BNP Paribas a Junior Fed 
Cup a o tři roky později byla pařížská banka 
v názvu obou soutěží. Letos se hrál už jedena-
třicátý ročník Junior Davis a Fed Cupu a mladá 
česká reprezentace se v jeho historii několikrát 
zapsala mezi vítěze a probojovala se do finále. 
Českoslovenští junioři vyhráli ve čtvrtém ročníku 
v australském Perthu, v roce 1988 ve finále nad 
Amerikou 2:1 (Jan Kodeš, Martin Damm, Lukáš 
Hovorka), v roce 1991 prohráli naši ve finále se 
Španělskem v Barceloně 1:2 (David Škoch, Filip 
Kaščák), v sezoně 1997 v kanadském Vacouve-
ru porazili ve finále Jaroslav Levinský a Ladislav 
Chramosta Venezuelu 2:0. V roce 2005 po-
stoupili Roman Jebavý a Michal Konečný v Bar-
celoně do finále a prohráli s Francií 0:2. Jak se 
dařilo našim juniorkám? Hned v prvním ročníku 
v roce 1985 porazily v japonském Kobe Austrálii 
3:0 (Jana Pospíšilova, Radka Zrubaková), o rok 
později v Tokiu postoupily do finále a prohrály 
s Belgií 1:2 (Petra Langrová, Radka Zrubáková). 
V roce 1989 byl československý tým ve finále, 
v paraguayském Asuncionu prohrál s Němec-
kem 1:2 (Klára Matoušková, Karin Habšudová, 
Petra Kučová). V roce 2000 porazila českoslo-
venská reprezentace (Eva Birnerová, Petra Cet-

kovská, Ema Janásková) v japonské Hirošimě 
Maďarsko 2:1, o rok později v chilském Santiagu 
titul obhájila, porazila Polsko 3:0 (Petra Cetkov-
ská, Barbora Strýcová, Lucie Šafářová). V roce 
2002 se ve francouzském La Baule naše dívky 
dostaly do finále (Andrea Hlaváčková, Kateřina 
Böhmová), podlehly Bělorusku 0:3. A poslední 
zlatý zápis? V Madridu Markéta Vondroušová, 
Monika Kilnarová a Anna Slováková pod vede-
ním kapitána Patrika Navary porazily ve finále 
Ameriku 2:1.

Co říkal kapitán Navara před světovým šampi-
onátem? „Vyhráli jsme mistrovství Evropy, byli 
jsme nasazeni jako jedničky a tak jsme do Špa-
nělska letěli s tím, že bychom měli patřit mezi 
favority a třeba to i celé vyhrát. Ale víte, jak to je, 
holky jsou jednou nahoře a hned zase dole, což 
se v průběhu světového šampionátu několikrát 
potvrdilo.“ Zápasy ve skupinách? „První dva zá-
pasy ve skupině proti Nizozemsku a Argentině 
byly rozhodnuty už po dvouhrách, s Austrálií 
o postup už musela Vondroušová po prohře 
Kilnarové nejen vyrovnávat, ale rozhodovalo až 
v deblu. Stejné to bylo v semifinále proti Kanadě 
a ve finále proti Americe.“

Jak se s tím Markéta Vondroušová vyrovnávala? 
„Bylo na ní znát, že není úplně v pohodě, věděla, 

„Vítězství v prestižním Junior Fed Cupu je určitě velkým úspěchem, a když k tomu přidáme fedcupové tituly z nedávných 
sezon, tak je perspektiva české ženské týmové reprezentace optimistická. A tak jako si s hrdostí připomínáme, že Petra 
a Lucka jsou hráčkami Prostějova, těší nás, že trenér Patrik Navara měl v týmu hráčky našeho klubu Moniku Kilnarovou 
a Annu Slovákovou. Český tenis opět dokázal, že se umí dokonale starat o tenisové talenty a o to více mě mrzí, že si tohoto 
historického úspěchu českých juniorek všimla média jen naprosto okrajově.“ 

Miroslav Černošek

„Holky jsou mistryněmi Evropy, teď vyhrály svět, je to vynikající úspěch. Na jejich zlaté medaile by se nemělo 
zapomínat, zapsaly se do historie. Co bych holkám přál? Aby světový titul na Junior Fed Cupu podpořil jejich 
hráčské sebevědomí, aby si víc věřily a pak výborný výkon z Madridu může být začátkem  jejich úspěšných teni-
sových kariér.“ 

Patrik Navara, 
kapitán mistryň světa

stoprocentní sázka na jistotu 

Junior Fed CuP
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že když prohraje, je konec, ale vždycky to doká-
zala. Nebylo to pro ni jednoduché, ale vždycky 
se zvedla a šla za vyrovnáním. Moc chtěla a to 
ještě měla před finále s Amerikou zablokovaná 
záda, naštěstí tam byla den pauza, netrénovala, 
polykala prášky, byla u fyzioterapeuta, chtělo to 
jen klid. A pak ve finále porazila holku, se kterou 
předtím dvakrát prohrála! Když Monika ve finále 
hladce prohrála s Dayovou, tak se Američanky 
už musely v duchu radovat, myslely si, že Marké-
ta prohraje s Liuovou i potřetí, ale ona ji dala ve 
dvou setech!“

Tři zápasy, jeden ve skupině, semifinále a finá-
le rozhodovala čtyřhra, vždy jsme byli úspěšní, 
je to i tím, že se doma deblům více věnujeme 
a proto  je víc umíme? „Ve finále s Amerikou to 
byla fantazie, holkám to vyšlo neskutečně, vedly 
11:0! Nedá se říct, že by to bylo jen o Markétě, 
ta vždycky musela odehrát svůj vysoký průměr, 
ale hodně záleželo na Slovákové, ta hrála na 
mistrovství všechny debly. Markéta hraje debla 
parádně, Slováková ho taky umí, byly obě výbor-
né na síti a to rozhodlo. Markéta navíc umí vytvo-
řit tlak zezadu, Anička to pokryla vepředu a tím 
jsme oba důležité medailové debly vyhrály.“ 

Kam řadí Patrik Navara tento úspěch? „Úplně 

nejvýš, ty holky jsou mistryněmi Evropy, teď vy-
hrály svět, je to velká série a jak říká s nadsázkou 
Jarda Balaš, zařadil jsem se mezi kapitány, kteří 
vyhráli titul mistra světa. Ale já to tak neberu, ne-
píšu si žádné seznamy, co se mi podařilo a co 
ne, je to hlavně o tom, že mám tenis rád a jsem 
šťastný, když se něco takového podaří. Ale já 
tam stejně jen sedím a všechno záleží na těch 
holkách, co jsou schopny v rozhodující okamžik 
předvést. Pro Markétu to bylo taky něco mimo-
řádného, je na světovém žebříčku hodně vyso-
ko, ale když měla něco v minulosti vyhrát, tak se 
jí to mnohdy nepodařilo dotáhnout do konce 
a tady to vyšlo. Moc jsem to holkám přál, měly 
ohromnou radost, ale myslím si, že si pořádně 
neuvědomují, co se jim podařilo. To jim dojde až 
začas…“

Stačí se podívat na historické statistiky a připo-
menout si velké hvězdy, které tuto soutěž vyhrály. 
Ze světových jedniček se to podařilo jen Amelii 
Mauresmové v roce 1995, Jennifer Capriatio-
vá a Lindsay Davenportová se v letech 1989 
a 1991 do finále nedostaly, podařilo se to Slo-
vence Daniele Hantuchové v roce 1998, Agnie-
szka Radwaňská jako světová dvojka byla v roce 
2005 s týmem Polska také ve finále. „Markéta 

byla navíc vyhlášena nejužitečnější a nejlepší 
hráčkou Junior Fed Cupu a k tomu má ještě ti-
tul mistryň světa. Moc si to zaslouží, odevzdala 
na dvorci maximum, a když to záleželo jen a jen 
na ní, vždycky se zvedla. Prostě – velká teniso-
vá paráda, říkal jsem holkám po finále – tohle 
si zapamatujte, tohle je vaše velká chvíle, tohle 
se z tenisové historie nikdo nevymaže,“ dodával 
Patrik Navara. 

Je třeba také přidat, že na evropském Summer 
Cupu skončili čeští junioři na pátém místě, po-
stoupili do Madridu, pod vedením kapitána Jose-
fa Čiháka reprezentovali Patrik Rikl, Michael Vr-
benský a na poslední chvíli nominovaný Daniel 
Velek, který nahradil zraněného Tomáše Jirouš-
ka. Byli sedmí nasazení, dostali se do skupiny 
s Kanadou, která nakonec světový šampionát 
vyhrála a nepustila Čechy do semifinále. Škoda, 
že se právě v semifinálovém duelu zranil Patrik 
Rikl, český tým nakonec skončil na osmém mís-
tě.

„Vítězství v prestižním Junior Fed Cupu je určitě 
velkým úspěchem, a když k tomu přidáme fedcu-
pové tituly z nedávných sezon, tak je perspektiva 
české ženské týmové reprezentace optimistic-
ká. A tak jako si s hrdostí připomínáme, že Petra 
a Lucka jsou hráčkami Prostějova, těší nás, že 
trenér Patrik Navara měl v týmu hráčky našeho 

klubu Moniku Kilnarovou a Annu Slovákovou. 
Český tenis opět dokázal, že se umí dokonale 
starat o tenisové talenty a o to více mě mrzí, že si 
tohoto historického úspěchu českých juniorek 
všimla média jen naprosto okrajově,“ konstatoval 
šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek.

JUNIOR FED CUP, Madrid, 28. 9. – 4. 10. 2015. Skupina A, ČR – Nizozemí 2:1, (Kilnarová – Lamensová 6:2, 7:6(6), 
Vondroušová – De Jongová 7:6(0), 6:1, Kilnarová, Slováková – De Jongová, Lamensová 4:6, 6:1, 5:7), ČR – Argentina 3:0, 
(Kilnarová – Barananová 6:1, 2:6, 6:3, Vondroušová – Carleová 6:2, 6:4, Kilnarová, Slováková – Barananová, Morenová 3:6, 
6:2, 6:2), ČR – Austrálie 2:1, (Kilnarová – Fourlis 1:6, 7:5, 2:6, Vondroušová – Aiavaová 6:2, 6:1, Slováková, Vondroušová – 
Aiavaová, Mendezová 6:3, 6:4). Semifinále: USA – Rusko 2:1, ČR – Kanada 2:1 (Kilnarová – Andreescuová 2:6, 6:4, 3:6, 
Vondroušová – Robillard-Milletteová 6:0, 6:4, Slováková, Vondroušová - Andreescuová, Robillard-Milletteová 2:6, 6:3, 6:2).   

Finále: ČR – USA 2:1, (Kilnarová – Dayová 3:6, 1:6, Vondroušová – Liuová 7:5, 6:4, Slováková, Vondroušová – Dayová, 
Liuová 6:0, 6:2).
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VK AGEL vyhrál podeváté Český pohár! Čtyřicet 
čtyři zápasů sehrály prostějovské volejbalistky 
za devítileté působení v této prestižní soutěži 
a jen jednou prohrály, v roce 2007 ve čtvrtfiná-
le. Doma tehdy porazily KP Brno 3:0, v odvetě 
2:3 prohrály, samozřejmě postoupily a došly ke 
svému prvnímu titulu. Od té doby prostějovské 
volejbalistky Českému poháru jednoznačně 
kralují. V sezoně 2015/16 byly hráčky AGELU  
už tradičně nasazeny přímo do čtvrtfinále, v něm 
vyřadily TJ Sokol Šternberk, v semifinále přehrá-
ly VK UP Olomouc a ve finále TJ Ostrava. V Čes-
kém poháru hráčky prostějovského AGELU  
už dvě sezony neprohrály ani set! 

„První sezónu jsme měli takovou rozjížděcí, ale 
od roku 2008 je náš status v rámci českých sou-
těží jasně daný: opakovaně plníme roli vysoce 
favorizovaného celku. Z tohoto pohledu je devět 
triumfů v domácím poháru za sebou pouhým 
naplněním papírových předpokladů a dosaže-
ním povinnosti. Ovšem pokud vezmeme v potaz, 
že i největší favorité zpravidla občas klopýtnou, 
a tuhle okolnost vztáhneme na naši souhrnnou 
úspěšnost v Českém poháru za všechny uplynu-
lé roky, musíme si své suverenity opravdu vážit,“ 
říká předseda Správní rady VK Petr Chytil.

Ženy TJ Ostrava v klubové historii premiérově 
postoupily do finále této soutěže a skvělým vý-
konem v něm vyrovnaně odolávaly jasnému fa-
voritovi. Jak hodnotil finále kouč Miroslav Čada? 
„Ostravě dva sety skvěle vycházelo riskované po-
dání a tím pádem mělo utkání dlouho tak vyrov-
naný průběh. Důležité bylo, že jsme otočili závěr 
první sady a zvládli i druhou, potom už se proje-
vila naše kvalita. Klíčovou hráčkou samozřejmě 
byla Melissa Vargas, ale nedával bych zásluhy na 
vítězství jen a jen jí. Odvedla jako už tradičně vý-
borný výkon, ale od půlky střetnutí se zlepšovaly 
i ostatní holky, roli favorita nakonec splnilo celé 
družstvo.“

Konečný zápis finále do statistiky Českého po-
háru 3:0 sice působí zcela jednoznačně, ale 
o první dvě sady musely hráčky AGELU hodně 
bojovat, rozhodovalo se až v závěru. Medaile 
oběma týmům, prostějovským šampionkám 

a bojovnicím z Ostravy předali primátor města 
Olomouce Antonín Staněk společně s prezi-
dentem Českého volejbalového svazu Zdeňkem 
Haníkem.

V posledních letech se stalo pravidlem, že Čes-
ký pohár ve volejbalu žen vrcholí závěrečným  
duelem na neutrální půdě, kde ani jeden  
z finalistů nemá domácí prostředí. Po Českých  
Budějovicích a Plzni se tentokrát dějištěm roz-
hodujícího utkání o trofej stala Olomouc, při-
čemž organizační zajištění měla na starost mar-
ketingová agentura TK PLUS. Jak se vyvrcholení 
Českého poháru líbilo olomouckému primátoro-
vi Antonínu Staňkovi? „Já mám po všech strán-
kách jen ty nejlepší pocity. Po delší době jsme 
v Olomouci přivítali tak významný zápas o ná-
rodní trofej v halovém míčovém sportu a finále 
se opravdu vydařilo. Mělo špičkové organizační 
zajištění, vysokou herní úroveň i dobrou divác-
kou atmosféru, navíc velkou dramatičnost. Jako 
bývalý házenkář nerozumím volejbalu dokonale, 
ale navzdory vítězství favorizovaného Prostějova 

velká pohárová série pokračuje

vk agel 

„Devátý zisk Českého poháru v řadě beru jako jeden ze splněných cílů této sezóny a určitě jsem si oddechl. Stále opakuji, 
vyhrávat je pro nás v podstatě povinností, máme v Prostějově vynikající podmínky a na domácí volejbalové scéně prostě 
musíme kralovat. Znovu se nám povedlo prodloužit sérii, kdy v roli velkého favorita spolehlivě sbíráme národní trofeje bez ja-
kéhokoliv selhání. Což svědčí nejen o naší dlouhodobé kvalitě, ale i o psychické vyspělosti a celkové zodpovědnosti. A toho 
si vážím.“ 

Miroslav Čada

Jedenadvacet trofejí!

Tohle číslo v posledních letech nenabízí u nás žádná klubová statistika! Český pohár byl v pořadí jedenadva-
cátou klubovou trofejí prostějovských volejbalistek! Vyhrály devětkrát právě Český pohár, sedmkrát extraligu, 
čtyřikrát Česko-slovenský pohár a jednou Středoevropskou ligu! Vynikající bilance a bezkonkurenční kralování 
na české volejbalové scéně!
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se mi zdálo, že v obraně byla lepší Ostrava. Oce-
nění i gratulaci každopádně zaslouží oba týmy, 
totéž platí i pro pořádající marketingovou agen-
turu TK PLUS,“ konstatoval olomoucký primátor.

U všech devíti pohárových trofejí byla z hráček 
jen kapitánka Solange Soares. „Velmi si cením 
toho, že jsem mohla být u úspěchů Prostějova 
v jeho necelých deseti letech existence a svým 
dílem přispět k jejich vybojování. Je pravda, že 
v současném sportu není tak dlouhá oddílová 
věrnost příliš běžná a hráči většinou kluby častě-
ji mění. Já jsem však nikdy neměla důvod odchá-
zet jinam, naopak skvělé fungování VK ze všech 
hledisek i příjemné zdejší prostředí mě tu držely 
celou dobu až doteď. Za dosažené výsledky ur-
čitě vděčíme především každodenní poctivé prá-
ci a věřím, že s podobným přístupem můžeme 
v úspěšném tažení nadále pokračovat.“ 

Vítězství v Českém poháru byl jeden z postup-
ných cílů prostějovských volejbalistek, dále je 
čekala obhajoba extraligového titulu, s předsti-
hem suverénně vyhrály její základní část.

„Naše marketingová agentura TK PLUS má s organizací významných sportovních akcí dlouholeté zkušenosti a myslím, že 
i finále Českého poháru volejbalistek se povedlo zvládnout na plně odpovídající úrovni. Těší nás, že osobně přítomný primá-
tor Olomouce Antonín Staněk pochválil celkovou vydařenost celé akce a její přínos pro krajské město. Proto chci současně 
i touto cestou poděkovat všem, kteří se na organizaci rozhodujícího zápasu pohárové soutěže podíleli. Velké penzum práce 
odvedl zejména sportovní manažer VK AGEL Peter Goga.“ 

Petr Chytil, 
jednatel TK PLUS

Devět titulů v Českém poháru žen

2007/08, Prostějov: VK Prostějov – Olymp Praha 3:0 (20, 15, 13). 2008/09, Prostějov: VK Prostějov – VK UP Olomouc 
3:0 (19, 14, 15). 2009/10, Prostějov: VK Modřanská Prostějov – KP Brno 3:2 (-19, 22, 19, -20, 9). 2010/11,  
Olomouc: VK Modřanská Prostějov – VK UP Olomouc 3:0 (21, 13, 10). 2011/12, Olomouc: VK AGEL Prostějov – VK UP 
Olomouc 3:0 (21, 13, 10). 2012/13, Teplice: VK AGEL Prostějov – Olymp Praha 3:1 (14, -21, 19, 23). 2013/14, České 
Budějovice: VK AGEL Prostějov – Olymp Praha 3:1 (17, -21, 25, 25). 2014/15, Plzeň: VK AGEL Prostějov – Olymp Praha 
3:0 (21, 21, 17). 2015/16, Olomouc: VK AGEL Prostějov – TJ Ostrava 3:0 (25, 23, 17).

Cesta VK AGEL k zisku Českého poháru, 2015/16

Čtvrtfinále: VK AGEL Prostějov – TJ Sokol Šternberk 3:0 (21, 18, 16) a TJ Sokol Šternberk – VK AGEL Prostějov 0:3 (-10, 
-12, -12). Semifinále:  VK UP Olomouc – VK AGEL Prostějov 0:3 (-16, -18, -12) a VK AGEL Prostějov – VK UP Olomouc 3:0 
(23, 24, 14).

Finále: VK AGEL Prostějov – TJ Ostrava 3:0 (25, 23, 17). Rozhodčí: Hudík a Renčín. Čas: 79 minut. Diváků: 800.  
VK AGEL Prostějov: Weiss, Markevich, Herelová, Vargas, Gambová, Steenbergen, libero Kovářová - Soares. Trenéři: 
Miroslav Čada a Lubomír Petráš. TJ Ostrava: Toufarová, Zemanová, Zedníková, Kojdová, Nachmilnerová, Součková, libero 
Červenková – Čuboňová, Valková, Kukučová, Kvapilová. Trenéři: Zdeněk Pommer a Lukáš Spáčil.

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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Los DenizBank Volleyball Champions League 
2015/2016 nám nenabízel skoro žádnou naději 
na postup do play off Champions Laeague! Při 
osmé účasti v nejvyšším klubovém poháru Evro-
py se Agelky dostaly do nesmírně těžké základní 
skupiny C k Eczacibasi VitRa Istanbul, Chemiku 
Police a Pomi Casalmaggiore. Co je ale třeba 
napřed připomenout? „Představit se na evrop-
ské scéně bychom nemohli bez podpory našich 
stěžejních partnerů – jde o společnost AGEL, 
titulárního sponzora VK Prostějov, dále město 
Prostějov, Olomoucký kraj či Železárny Annahüt-
te, ale i další klíčové partnery oddílu a všechny 
ostatní sponzory, kteří se svým příspěvkem podí-
lejí na úspěších prostějovského volejbalu,“ říká 
šéf Správní rady VK Prostějov Petr Chytil.

Co prostějovskému výběru v letošním ročníku 
Champions League zbývalo? V obrovské konku-
renci se rvát o každý bod. „Nemá smysl naříkat, 
místo toho bereme těžký los jako fakt a po roce 
se s ním musíme vyrovnat. Inspiruje nás skuteč-
nost, že se nám loni povedlo senzačně postou-
pit do play off a zkusíme navázat na minulou se-
zónu,“ přál si Čada. 

Šéf prostějovského volejbalu Petr Chytil byl 
profesionálně optimistický, ale před začátkem 
Champions League otevřeně řekl: „Kvalitu sou-
peřů bych tentokrát nazval – až šílenou. Na dru-
hé straně i my jsme se snažili postavit částečně 
obměněný tým tak, aby měl velkou sílu. Máme na 
co navazovat z minulého ročníku, suverénně bez 
jediné porážky jsme dominovali českým soutě-
žím a skvělých výsledků jsme dosáhli i v Cham-
pions League, kde se nám díky skalpům favori-
zovaných celků Rabity Baku, Chemiku Police či 
Dynama Kazaň povedlo postoupit z přetěžké zá-
kladní skupiny až do play off. Letos se budeme 
snažit tento úspěšný trend potvrdit – navzdory 
nepříznivému losu, který nás poslal do ještě ná-
ročnější skupiny.“

A kouč Čada o šancích na evropské scéně? 
„Naše základní skupina je opravdu vražedná 
a objektivně ještě těžší než loni. Čeká nás turec-
ký velkoklub, úřadující vítěz Champions League 
i Mistrovství světa klubů a obrovský favorit Ecza-
cibasi Istanbul. Dále narazíme na nesmírně am-
biciózní polský tým Chemik Police, který skon-
čil v Lize mistryň čtvrtý a poté ještě posílil svůj 

kádr včetně příchodu Češky Heleny Havelkové 
s touhou zaútočit na celkový triumf. K dispozici 
má dokonce i soukromé letadlo. No a třetím na-
ším soupeřem bude Pomi Casalmaggiore coby 
aktuální mistr nesmírně silné italské ligy. Pros-
tějovští diváci se každopádně mají na co těšit, 
znovu uvidí řadu hvězd evropského i světového 
volejbalu. Samozřejmě, rádi bychom zopakovali 
loňský úspěch, kdy jsme díky třem senzačním ví-
tězstvím nad velkými favority dokázali ze skupiny 
postoupit do play off. Jsme si však vědomi toho, 
že kvalita proti nám je obrovská. Přesto půjdeme 
do každého zápasu s maximálním odhodláním 
porvat se o výhru, aspoň to ze všech sil zkusit.“

Hráčský kádr se moc nezměnil, na blok se po 
odchodu Stefanie Karg vrátila po ročním půso-
bení v Lokomotivu Baku Quinta Steenbergen 
a Anu Bogdanovic vystřídala Nina Herelová 
z Postu Schwechat. Druhou nahrávačku Micha-
elu Zatloukalovou odeslanou na hostování do 
Šternberka vyměnila Veronika Tinklová z Olo-
mouce a přestup smečařky Andrey Kossányiové 
do Wroclawi nahradil příchod nadějných kubán-
ských reprezentantek a především Melissa Var-
gas roste ve světovou hvězdu. Bude hrát v příští 
sezoně ještě na Hané?

Agelky vstoupily do nového ročníku Ligy mistryň 
na konci října na palubovce polského Chemiku 
Police, čtvrtého celku z minulé sezóny této pres-
tižní soutěže. Přemýšlet v tak nabité skupině 
o pořadí zápasů bylo naprosto zbytečné. „Podle 
mě je to v podstatě jedno, s kým a kde začíná-
me, pokračujeme i končíme. Samozřejmě venku 
to zpravidla bývá těžší než na vlastní palubovce, 
ale třeba zrovna v bouřlivém prostředí Police, 
kde nyní zahajujeme, jsme loni dokázali senzač-
ně zvítězit, aniž by to kdokoliv mohl očekávat. Za-
tímco doma jsme stejnému protivníkovi předtím 
podlehli 0:3. Tudíž hodnotit či komentovat něco 
takhle dopředu je asi zbytečné,“ konstatoval 
kouč Miroslav Čada. Jak dopadla premiéra AGE-
LEK v Champions League? Neměly moc šancí, 
ve štětínské hale favorizovanému Chemiku Po-
lice nedokázaly vzdorovat. Ve druhém kole po-
kračovala marná snaha prostějovských volejba-
listek získat alespoň set, VK AGEL doma prohrál 
s Eczacibasi Istanbul naprosto jasně. Ani třetí 
kolo základní části CEV DenizBank Champions 
League prostějovským volejbalistkám radost 

loňský prostějovský zázrak se prostě nekonal

ChamPions league

„Spokojení s naším vystoupením v tomto ročníku Champions League samozřejmě nejsme, nicméně jde o realitu. Uvidíme, co 
bude dál...“

Miroslav Čada

„Kvalitu soupeřů bych tentokrát nazval – až šílenou. Na druhou stranu i my jsme se snažili postavit částečně 
obměněný tým tak, aby měl velkou sílu. Máme na co navazovat z minulého ročníku, neboť jsme suverénně bez 
jediné porážky dominovali českým soutěžím a skvělých výsledků dosáhli i v evropské Champions League, kde 
se nám díky skalpům favorizovaných celků Rabity Baku, Chemiku Police či Dynama Kazaň povedlo postoupit 
z přetěžké základní skupiny až do play off. Letos chceme tento úspěšný trend potvrdit navzdory nepříznivému 
losu nového ročníku Ligy mistryň, který nás poslal do ještě náročnější skupiny.“

Petr Chytil, 
předseda Správní rady VK Prostějov
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nepřineslo. Na půdě úřadujících mistryň Itálie 
z Casalmaggiore opět nezískaly set... V polovině 
zápasového programu byly Agelky bez jediného 
bodu na kontě a pokud ještě chtěly promluvit do 
tabulkového dění, musely za dva týdny ve své 
hale porazit Italky. Ale ani ve 4. kole se nenaplni-
lo přání prostějovských volejbalistek po prvním 
bodovém zisku, Agelky podlehly italskému Ca-
salmaggiore 1:3, získaly sice svůj první set, ale 
víc jim lépe hrající soupeřky nedovolily. S před-
stihem bylo rozhodnuto, že ženy AGELU nejen 
nepostoupily do play off Ligy mistryň, ale ani už 
neměly šanci vkročit do čtvrtfinále CEV Cupu.

Jak v průběhu soutěže hodnotil Čada základní 
skupinu C Champions League? Zdála se mu 
proti loňsku opravdu nabitější ? „Určitě. Zatímco 
v minulém ročníku nebyla Rabita Baku v optimál-
ní pohodě a s Kazaní i Chemikem se dalo svým 
způsobem hrát, tentokrát byli tři naši soupeři 
absolutně ve vynikající formě. Kdokoliv z trojice 
Eczacibasi, Police, Casalmaggiore je spolu-
favoritem celé Ligy mistryň a velkým adeptem 
na postup do závěrečného Final Four, o čemž 
snad nikdo nemůže pochybovat. Potvrdilo se, co 
jsme říkali hned po červencovém losu, že to le-
tos budeme mít opravdu hodně těžké. Problém 
však rozhodně nespočívá v tom, že bychom pro 
úspěch málo dělali a nesnažili se na maximum, 
ale naši soupeři jsou prostě lepší a volejbalově 
vyspělejší.“

V polovině ledna měly prostějovské volejbalistky 
přece jen příležitost sáhnout si na úspěch, v pá-
tém kole měly šanci porazit Eczacibasi Istanbul! 
Co říkal Čada nevyužité možnosti vyhrát 3:1 
v hale úřadujícího mistra Champions League? 
„Když se člověk ohlédne, tak vyhrát za tři body 
na půdě jednoho z nejlepších klubů světa by 
skutečně bylo něco fantastického a pokud nám 
k tomu třikrát chyběl jediný míč, tak to svým způ-
sobem samozřejmě mrzí. Je ale také pravdou, že 
ani při jednom ze tří mečbolů jsme neměli – jak 
se říká – nabito. To znamená, nedošlo k situaci, 
abychom dobře ubránili a následně útočili na 
vítězství v zápase. Soupeř všechny tři mečbo-
ly odvrátil s přehledem a vzápětí prokázal své 
kvality. A také lépe zvládl rozhodující tiebreak. 
Přesto byl výsledek 2:3 z Istanbulu pro nás vel-
kým povzbuzením.“ Jak hodnotil výkon AGELU 
hlavní trenér Eczacibasi VitrA Istanbul Giovanni 
Caprara? „Potvrdilo se, jak těžkou základní sku-
pinu máme. Prostějov dosud nezískal ani bod, 
ale u nás však předvedl skvělý výkon a my jsme 
naopak dělali příliš mnoho chyb. Cenný je únik 
ze tří mečbolů a to, jak jsme v závěru vybojovali 
důležité vítězství.“ Po vynikajícím výkonu v Istan-
bulu Čada doufal, že poslední zápas s Chemi-
kem Police může být přece jen vyrovnanější. 
„Zase jsme neměli šanci, narazili jsme na hodně 
vysokou kvalitu, hosté nás převyšovali v útoku 
i v obraně a naprosto zaslouženě zvítězili. Byli 
lepší po všech stránkách, my jsme vydařené 

představení na hřišti Eczacibasi nezopakovali.“ 
V čem VK AGEL za favority Ligy mistryň nejvíc 
zaostával? „Jednoznačně v blokování, tuhle 
činnost jsme měli při porovnání se všemi třemi 
soupeři výrazně horší. Je to hlavně výškou a fy-
zickými dispozicemi, když ty absolutně nejlepší 
top kluby Evropy mají v kádrech řadu mnohem 
urostlejších hráček,“ konstatoval Čada.

Jaká byla tedy bilance osmé účasti VK AGEL 
Prostějov v Champions League? Čtyři hladké 
prohry 0:3, dvakrát s Chemik Police, jednou 
s Eczacibasi VitRa Istanbul a Pomi Casalma-
ggiore, jedna přijatelnější porážka 1:3 s Italkami 
a zápas velké naděje v Istanbulu s nejtěsnější 
prohrou 2:3. Šest porážek, jediný získaný bod 
a skóre 3:18, druhá nejhorší bilance za osm let 
působení prostějovských volejbalistek v Champ-

ions League, hůř dopadly české šampiónky jen 
v sezóně 2012/13, tehdy vůbec nebodovaly. Ta-
ková je prostě realita. 

Přesto by bylo dobré připomenout si slova šéfa 
prostějovského volejbalu Petra Chytila před 
loňskou – doslova zázračnou sezonou. „Vždyc-
ky jsem tvrdil, že se eura a dolary na palubovce 
nakonec projeví, ale taky jsem tajně doufal, že se 
dá najít cesta, jak i těm nejbohatším klubům zkří-
žit cestu. Nám se to podařilo a jsem rád, že jsme 
našim příznivcům nabídli zážitek, na který se pro-
stě nedá zapomenout.“ Říkal Chytil loni, letos to 
však neplatilo, třebaže se prostějovské AGELKY 
snažily a pokaždé si sáhly na dno svých sil. Volej-
balová Evropy byla silnější a loňský prostějovský 
zázrak se prostě nekonal...

VK AGEL v Champions League, 2015/2016

Základní skupina C

CEV DenizBank Volleyball Champions League, skupina C

1. kolo: Chemik Police – VK AGEL Prostějov 3:0 (18, 16, 21), 28. 10. 2015, rozhodčí: Lungu (Rumunsko) a Knizhni-
kov (Rusko). Čas: 70 minut. Diváků: 2500. Chemik Police: Wolosz, Havelková, Veljkovic, Montano, Werblinska, Bedna-
rek-Kasza, libero Maj-Erwardt. Trenéři: Giuseppe Cuccarini a Jakub Gluszak. VK AGEL Prostějov: Weiss, Vargas, Steen-
bergen, Simon, Markevich, Borovinšek, libero Kovářová – Gambová, Matienzo, Tinklová, Soares. Trenéři: Miroslav Čada 
a Lubomír Petráš.

2. kolo: VK AGEL Prostějov – Eczacibasi Istanbul 0:3 (-21, -23, -22), 10. 11. 2015, rozhodčí: Simonovska (Černá 
Hora) a Kovalchuk (Ukrajina). Čas: 82 minut. Diváků: 1300. VK AGEL Prostějov: Markevich, Steenbergen, Vargas, Ma-
tienzo, Borovinšek, Weiss, libero Kovářová – Soares, Tinklová, Herelová. Trenéři: Miroslav Čada a Lubomír Petráš. Ecza-
cibasi Istanbul: Larson-Burbach, Kreklow, Fürst, Ozsoy, Boskovic, Poljak, libero Kuzubasioglu – Calderon, Demir Güler. 
Trenéři: Giovanni Caprara a Alper Hamurcu.

3. kolo: Pomi Casalmaggiore – VK AGEL Prostějov 3:0 (20, 16, 21), 25. 11. 2015, rozhodčí: Blyaert (Belgie) a Witte 
(Německo). Čas: 74 minut. Diváků: 2850. Pomi Casalmaggiore: Bacchi, Gibbemeyer, Kozuch, Tirozzi, Stevanovic, Lloyd, 
libero Sirressi. Trenéři: Massimo Barbolini a Giorgio Bolzoni. VK AGEL Prostějov: Weiss, Markevich, Steenbergen, Var-
gas, Topič, Borovinšek, libero Kovářová – Matienzo, Soares. Trenéři: Miroslav Čada a Lubomír Petráš.

4. kolo: VK AGEL Prostějov – Pomi Casalmaggiore 1:3 (-15, -23, 23, -15), 9. 12. 2015, rozhodčí: Ryabtsov (Rusko) 
a Jankovic (Srbsko). Čas: 100 minut. Diváků: 1400. VK AGEL Prostějov: Weiss, Markevich, Steenbergen, Vargas, Topič, 
Borovinšek, libero Kovářová – Matienzo, Soares, Gambová. Trenéři: Miroslav Čada a Lubomír Petráš. Pomi Casalmaggio-
re: Piccinini, Gibbemeyer, Kozuch, Tirozzi, Stevanovic, Lloyd, libero Sirressi - Cambi. Trenéři: Massimo Barbolini a Giorgio 
Bolzoni.

5. kolo: Eczacibasi Istanbul – VK AGEL Prostějov 3:2 (21, -18, -22, 26, 12), 19. 1. 2016, rozhodčí: Ivanov (Bulhar-
sko) a Markelj (Slovinsko). Čas: 122 minut. Diváků: 527. Eczacibasi Istanbul: Larson-Burbach, Kilicli, Güler, Diaz, Poljak, 
Őzdemir, libero Kuzubasioglu – Ozsoy, Boškovič, Fürst. Trenéři: Giovanni Caprara a Alper Hamurcu. VK AGEL Prostějov: 
Weiss, Markevich, Steenbergen, Vargas, Gambová, Borovinšek, libero Kovářová - Soares. Trenéři: Miroslav Čada a Lubomír 
Petráš.

6. kolo: VK AGEL Prostějov – Chemik Police 0:3 (-19, -14, -18), 27. 1. 2016, rozhodčí: Fischer (Německo) a Szabo 
(Maďarsko). Čas: 70 minut. Diváků: 1200. VK AGEL Prostějov:  Weiss, Markevich, Steenbergen, Vargas, Gambová, 
Borovinšek, libero Kovářová – Soares, Herelová. Trenéři: Miroslav Čada a Lubomír Petráš. Chemik Police: Werblinska, 
Belcik, Bednarek-Kasza, Havelková, Montano, Veljkovič, libero Zenik. Trenéři: Giuseppe Cuccarini a Jakub Gluszak.

„Je potřeba připomenout, že jsme se dostaly do jasně nejtěžší skupiny ze všech... V ostatních byly maximálně dva špičkové 
týmy, zatímco v té naší se sešly hned tři super silné celky a my. Eczacibasi, Chemik i Casalmaggiore mají navíc tu výhodu, 
že pocházejí z volejbalově nejvyspělejších zemí současnosti Turecka, Polska a Itálie, tím pádem působí v nejkvalitnějších 
ligách Evropy a v podstatě každý týden hrají velmi náročné zápasy. Zatímco my se k takovým utkáním dostaneme převážně 
jen prostřednictvím Champions League. Pak je logické, že tyhle kluby mají oproti nám značnou výhodu v připravenosti na 
takto těžké bitvy, nemluvě o jejich síle hráčské, ekonomické i celkové. Všichni tři naši soupeři ze skupiny C jsou prostě tak 
vynikající, že by mě vůbec nepřekvapil jejich postup až do závěrečného Final Four. My jsme proti nim získaly v šesti střetnu-
tích jediný bod a to je bohužel málo, ačkoliv jsme dělaly všechno, co šlo. Taková je prostě realita.“

Quinta Steenbergen, 
jedna z nejzkušenějších členek týmu
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Z tradičních třech dílů divadelní přehlídky 
APLAUS byly nakonec dva, zahajovací před-
stavení „Život na trikrát“ v podání Štúdia 
L+S Bratislava se pro náhlé onemocnění Mi-
lana Lasici neuskutečnilo a tak osmý ročník 
APLAUSU otevřelo představení AMADEUS 
v hlavní roli s Miroslavem Donutilem. Brněnské 
Divadlo Husa na Provázku inscenaci připsalo 
Miloši Formanovi, který tvůrcům umožnil praco-
vat s motivy jeho filmu. Ten obdržel osm Osca-
rů, 13 nominací na tuto prestižní cenu a dal-
ších dvaatřicet ocenění včetně čtyř Zlatých 
globů. „Skvělou hru Amadeus jsme s ženou 
viděli v uplynulém roce hned ve třech verzích. 
A myslím, že právě ta v podání Divadla Husa na 
provázku se nejvíce blíží Formanovu filmovému 
zpracování,“ konstatoval na tiskové konferenci 
před divadelní přehlídkou Miroslav Černošek. 

„Na jevišti se prolnou rozdílné světy dvou his-
torických osobností Salieriho a Mozarta ve hře 
Petera Shaffera. Představení je inspirované 
filmovým dílem Miloše Formana a umocněné 
setkáním Miroslava Donutila a syna Martina 
Donutila. Mozaiku jmen doplňuje režisér Vladi-
mír Morávek, jedna z nejvýraznějších osobností 
soudobé české režie,“ konstatovala ředitelka 

Městského divadla v Prostějově Jana Maršálko-
vá, když připomínala přednosti tohoto předsta-
vení. Za zmínku stojí určitě také okolnost, že rolí 
Salieriho se Miroslav Donutil vrátil na svá rodná 
divadelní prkna, už při studiích na JAMU půso-
bil v brněnském divadle Husa na provázku, kde 
byl od roku 1973 až do sezony 1990. Poté se 
stal členem činohry souboru pražského Národ-
ního divadla, v něm působil do roku 2013. Mi-
roslav Donutil byl v roli roli Salieriho dokonalý, 
nenávist, žárlivost a absolutní nesnášenlivost 
rostla, čtyřiadvacetiletý syn Martin ztvárnil po-
stavu hudebního génia Mozarta také se ctí. 

Druhou ozdobou APLAUSU 2015 bylo před-
stavení GENERÁLKA Divadla Na Jezerce 
Praha. „Prostořeká Josefína a stárnoucí císař 
Napoleon nenabízejí jen nevázanou legraci 
a herecký koncert, ale v pravý čas i chvilku 
k přemýšlení a poznání,“ charakterizovala ředi-
telka divadla hru Jiřího Hubače. Co říkala této 
roli Jiřina Bohdalová, která Josefinu ztvárnila 
opětovně po třiceti letech? „Josefína je moje 
stará láska. Je to krásná role, psaná mistrným 
krejčím.“ Odvážná Korsičanka dokáže často víc 
než proslulí generálové, což musí potvrdit i sám 
císař Napoleon. Prostořeká Josefina a stár-

genarálka porazila těsně aMadea

osmý aPlaus 

Kde jsou kořeny divadelní přehlídky APLAUS? „V roce 2007 v průběhu oslav stého výročí secesního Národního domu.  
Od začátku tato přehlídka nechtěla konkurovat četným divadelním festivalům, které se v Česku konají, přáli jsme si, aby  
to byla příjemná a kvalitní ochutnávka divadelní tvorby z Prahy, Brna a Bratislavy,“ konstatoval Miroslav Černošek. „Vše  
samozřejmě vycházelo z naší dobré spolupráce s Městským divadlem v Prostějově. To byla také záruka, že bude náš  
společný projekt úspěšný. “ Při osmém ročníku divadelní přehlídky APLAUS bylo opět znát, že tento projekt dokonale zapadl do filozofie  

TK PLUS. „I my máme rádi – prkna, která znamenají svět – a tento divadelní festival je naší chloubou,“  
tvrdí šéf TK PLUS Miroslav Černošek už dlouho.
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noucí císař nenabízejí jen nevázanou legraci 
a herecký koncert, ale v pravý čas také chvilku 
k přemýšlení a poznání. Hra Jiřího Hubače urči-
tě ani časem neztratila nic na své nadčasovosti. 
Jiřiny Bohdalové bylo plné jeviště. I když císař 
Napoleon, excelentně ztvárněný Radkem Holu-
bem, měl na první pohled ve hře více prostoru, 
Generálka však stála hlavně Jiřině Bohdalové. 
Vše doplněno o neméně kvalitní herectví gene-
rálů Petra Vacka a Zdeňka Hrušky, Poppletona 
Martina Sitty a guvernéra Zdeňka Maryšky.

Laureátem osmé divadelní přehlídky APLAUS 
se nakonec stalo právě představení „Generál-
ka“ pražského divadla Na Jezerce, které u di-
váků zvítězilo těsně před hrou Divadla Husa 
na provázku – „Amadeus“. Jiřina Bohdalová 
podala, co by Generálka, vynikající výkon a di-
váci ocenili nejen její výkon potleskem vestoje. 
Závěrečný ceremoniál včetně předání šeku ur-
čeného pro studentské divadlo Point Gymná-
zia Jiřího Wolkera v Prostějově moderoval Petr 
Salava. 

Divadelní přehlídka má už své pevné místo 
v prostějovském kulturním kalendáři. „APLAUS 
je přesně tím projektem, který oslovuje občany 
našeho regionu, a to je na něm nejdůležitější. 
Už dávno neplatí, že jsme firmou, která stojí 
výhradně za sportovními akcemi. Společně 
s Olomouckým krajem pořádáme anketu Ceny 
Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultu-
ry. Ohlasy veřejnosti potvrzují, že je o to tyto 
akce zájem,“ říká jednatel TK PLUS Petr Chy-
til. „Jsem rád, že se u nás podobná přehlídka 
špičkových divadel, jakou APLAUS už tradičně 
je, koná. Prostějov si to určitě zaslouží. Právě 
sport a kultura určitě lidem dokáží nejen zpes-
třit život, ale také jim do každodenního života 
zprostředkovat ty správné hodnoty,“ konstato-
val exprimátor Miroslav Pišťák.  

Jak to bylo se Salierim?

Jen ve Formanově filmu Amadeus (1984) uškodil italský skladatel Antonio Salieri W. A. Mozartovi, ve skutečnosti mladého 
génia podporoval a ne že by ho v roce 1791 ze zášti a žárlivosti otrávil. Travičský scénář Formanovi napsal podle své vlastní 
divadelní hry dramatik Peter Shaffer. Už dávno před ním však Alexander Sergejevič Puškin nabídl hru Mozart a Salieri, v níž 
je Salieri také označen za vraha. Stejně to vyznělo v opeře Nikolaje Rimského-Korsakova. Historie podíl Salieriho na Mo-
zartově smrti nikdy nepotvrdila, naopak nabízí důkazy o vzájemném respektu a přátelském vztahu obou vídeňských umělců. 
Důkaz, že Mozart a Salieri si byli blízcí, podala i Mozartova žena Constanze, která po smrti manžela poslala syna do učení 
právě k Salierimu... A že Salieri pak podle mnohých spáchal sebevraždu? V roce 1823 ho postihl záchvat mozkové mrtvice 
a jeho stav se natolik zhoršil, že musel být hospitalizován. Utrpení Salieriho skončilo 7. května 1825, zemřel v 8 hodin večer.
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Už čtrnáctý večer plný dětské radosti tradičně zahájil Miroslav Černošek, pozdravil 
velké příznivce prostějovského tenisu, hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozboři-
la, primátorku statutárního města Prostějov Alenu Raškovou, exprimátora Mirosla-
va Pišťáka a další představitele města, prezidenta ČTS Ivo Kaderku a další hosty.  
Poděkoval rodičům, trenérům a všem, kteří mají rádi prostějovský tenis. Hvězdy pros-
tějovského tenisu byly už tradičně v sále, Černošek v adventním čase přivítal dvojná-
sobnou wimbledonskou šampionku a oporu fedcupového týmu Petru Kvitovou, Lucii 
Šafářovou, finalistku Roland Garros a dvojnásobnou grandslamovou vítězku v deblu, 
Barboru Strýcovou, která byla u rozhodujícího zápasu Fed Cupu, Terezu Smitkovou, 
Jiřího Veselého, Lukáše Rosola, bývalého pátého hráče ATP Jiřího Nováka, kapitána 
Jaroslava Navrátila, trenéra Davida Kotyzu a další úspěšné tenisty. „Je to váš večer, 
děkuji všem, proslavili jste prostějovský tenis,“ říkal Miroslav Černošek

Tentokráte se hlavní Ceny za přínos prostějov-
skému tenisu, uvedení do Síně slávy, předá-
valy už na začátku, Miroslav Černošek ocenil 
hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila 
a šéftrenéra mládeže TK AGROFERT Prostě-
jov Ivo Šilhánka. Co říkal Jiří Rozbořil? „Na at-
mosféru v prostějovském klubu nedá zapome-
nout, a když pak vidím úspěchy našeho tenisu 
a všichni dobře vědí, že ti nejlepší jsou od nás, 
z Olomouckého kraje, tak jsem jako jeho před-
stavitel hrozně hrdý na to, že se jim daří, že zve-
dají vítězné poháry nad hlavu.“ Miroslav Černo-
šek pak předal Jiřímu Rozbořilovi obraz Jiřího 
Koláře, jednoho z nejvýraznějších představitelů 
výtvarné avantgardy minulého století. Pak Miro-
slav Černošek pozval na jeviště prostějovské-
ho šéftrenéra mládeže Ivo Šilhánka. „Mnoho 
let symbolicky naplňuje tyto večery, hodně 

úspěchů prostějovské mládeže má právě jeho 
rukopis a byl jsem rád, když se po letech půso-
bení v zahraničí vrátil do našeho klubu a ujal se 
trenérské funkce, ve které je hodně úspěšný.“ 
A Ivo Šilhánek? „Moc si tohoto ocenění vážím 
a chtěl bych zdůraznit, že je to především záslu-
ha vás všech, jak tady sedíte, pana doktora Čer-
noška, který dělá pro prostějovský tenis vše, co 
je v jeho silách, vás, světových hvězd, které jste 
velkými vzory pro naši mládež, je to zásluha vel-
korysé podpory Olomouckého kraje a města 
Prostějov, a v neposlední řadě vás, mladých 
tenistů, se kterými mám tu čest, pracovat. Je 
to pro mě také velká výzva a jako prostějovský 
patriot si samozřejmě vážím každého úspěchu 
prostějovského tenisu.“

radost a poděkování

večer mistrů
2015

„Zatím jsem byl na všech oslavách prostějovských titulů, pokaždé je tu nádherná a inspirující atmosféra, dokonalá slavnost 
tenisu.“

Ivo Kaderka

„Večer mistrů patří už tradičně k nejkrásnějším zastavením v celé sezoně a jsem rád, že mohu poděkovat všem, 
kteří nám pomáhají šířit slávu prostějovského tenisu nejen na dvorcích, ale i za jejich lajnami. Nepodařilo by se 
nám to bez podpory našich dlouhodobých partnerů – statutárního města Prostějov, Olomouckého kraje a všech, 
kteří nám fandí. Buďme hrdí na to, co se nám podařilo.“ 

Miroslav Černošek
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A pak se rozjel nadšený seriál předávání po-
hárů prostějovským šampionům. Minitenistům, 
nejmladším tenisovým šampionům ČR je na 
pódiu odevzdávali prostějovská primátorka Ale-
na Rašková a Petra Kvitová, mistrům ČR v ba-
bytenisu  pogratulovali náměstkyně primátorky 
města Prostějov Ivana Hemerková a daviscupo-
vý kapitán, šéftrenér TK AGROFERT Jaroslav 
Navrátil. Třetí prostějovské týmové zlato získali 
mladší žáci, ocenili je první náměstek primá-
torky města Prostějov Zdeněk Fišer a Barbora 
Strýcová. Pak přišly na řadu prostějovské týmo-
vé stříbrné medaile. Vicemistrům, týmu starších 
žáků pamětní poháry předali exprimátor města 
Prostějov Miroslav Pišťák a Lucie Šafářová, do-
rostence ocenili náměstek primátorky města 
Prostějov Pavel Smetana a Jiří Novák.

Top ocenění předávali šéf českého tenisu Ivo 
Kaderka a Lukáš Rosol, přišli si pro něj po-
stupně Daniel Orlita, vítěz Pardubické juniorky, 
mistr Evropy do 14 let ve čtyřhře, Jiří Lehečka, 
halový mistr ČR do 14 let ve dvouhře i čtyřhře, 
Adam Jurajda (2003), halový mistr ČR do 12 
let ve dvouhře i čtyřhře a Adam Jecho, který ve 
své kategorii neprohrál v sezoně 2015 zápas. 
Radní města Prostějov Jaroslav Šlambor spo-
lu s Jiřím Veselým pogratulovali k Top ocenění 
Anně Slovákové, mistryni Evropy do 16 let ve 

dvouhře z Moskvy, člence družstva mistryň svě-
ta do 16 let v Madridu. I Monika Kilnarová byla 
členkou vítězného Junior Fed Cupu. Ivana Še-
bestová se probojovala do semifinále dvouhry 
na ME do 14 let a Sára Bejlek byla úspěšná na 
turnajích pro ročník 2005.

Právě úspěch na juniorském Fed Cupu ocenil 
Miroslav Černošek. „Po dlouhých čtrnácti le-
tech vybojovaly ve španělském Madridu mladé 
Češky juniorský Fed Cup a náš trenér Patrik 
Navara měl v týmu hráčky našeho klubu Moni-
ku Kilnarovou a Annu Slovákovou! A co se sta-
lo před čtrnácti lety? V roce 2001 na mistrov-
ství světa do 16 let v Santiagu de Chile získalo 
české družstvo – Petra Cetkovská, Barbora 
Strýcová a Lucie Šafářová také titul světových 
šampiónek a trenérem byl tehdy David Koty-
za. Vidíte, jak se to spojuje dohromady? Lucie 
Šafářová je už čtyřikrát napsaná ve vítězné fed-
cupové statistice, Barbora Strýcová byla letos 
spolu s Karolínou Plíškovou v zápase s Rus-
kem u vítězné čtyřhry. Pevně věřím, že mladé 
šampionky a mistryně světa do 16 let půjdou 
stejnou cestou jako jejich starší spoluhráčky,“ 
přidal šéf prostějovského tenisu.

A co říkal Ivo Kaderka, který byl zatím na všech 
oslavách prostějovských titulů? „Nádherná, in-

spirující atmosféra, dokonalá slavnost tenisu.“ 
Závěrečné slovo a přípitek už tradičně patřily 
ředitelce tenisových projektů TK PLUS Petře 
Černoškové. „Chtěla bych vám poděkovat za 

úspěšnou reprezentaci našeho klubu, do příští 
sezony popřát hodně zdraví a tenisového štěstí 
a pevně věřím, že se takhle spokojeni setkáme 
i v příštím roce.“ 

„Chtěl bych poděkovat klubu v čele s Mirkem Černoškem, věřte, dělá velkou čest Olomouckému kraji. Můj dík patří našim 
tenistkám, už počtvrté dokázaly vyhrát Fed Cup, moc jim děkuji za dokonalou reprezentaci našeho kraje. Líbí se mi filozofie 
tohoto večera, i ti nejmenší mají příležitost vidět své velké vzory, být jim nablízku. Každý z rodičů si navíc uvědomí, že tohle 
je ta nejsprávnější cesta, po které by měly jejich děti jít za svými tenisovými sny. Dostávám tohle ocenění v – pro mě nelehké 
době a o to víc si ho vážím. Vnímám vaši podporu, přízeň a moc vám za to děkuji.“ 

Jiří Rozbořil, 
hejtman Olomouckého kraje

CENA ZA PŘÍNOS PROSTĚJOVSKÉMU TENISU – SÍŇ SLÁVY

Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje

Ing. Ivo Šilhánek, šéftrenér mládeže TK AGROFERT Prostějov

Top ocenění, mládež

Daniel Orlita (1997), vítěz Mistrovství ČR do 18 let ve dvouhře, Pardubická juniorka. 

Jiří Lehečka (2001), mistr Evropy do 14 let ve čtyřhře, zisk zlaté medaile, halový mistr ČR do 14 let ve dvouhře i čtyřhře, vítěz mezinárodních 
turnajů Tennis Europe do 14 let v Jablonci nad Nisou ve dvouhře a v Mnichově, v Jablonci nad Nisou a v Trnavě ve čtyřhře.

Adam Jurajda (2003), halový mistr ČR do 12 let ve dvouhře i čtyřhře, člen a opora bronzových reprezentačních týmů ČR na Mistrovstvích 
Evropy družstev do 12 let v hale i na venkovních dvorcích. 

Adam Jecho (2006), ve své kategorii neprohrál v sezoně 2015 zápas – vítěz mj. celostátních turnajů v Prostějově, Olomouci, Praze, Brně 
a dalších.

Anna Slováková (1999), mistryně Evropy do 16 let ve dvouhře z Moskvy, zlatá medaile, členka družstva mistryň světa do 16 let v Madridu – 
vítězky Junior Fed Cupu.

Monika Kilnarová (1999), členka družstva mistryň světa do 16 let v Madridu – vítězky Junior Fed Cupu, členka družstva mistryň Evropy  
do 16 let v Budapešti, vítězka mezinárodních turnajů ITF do 18 let ve dvouhře v Pieštanech a Amstettenu.

Ivana Šebestová (2001), semifinalistka Mistrovství Evropy do 14 let ve dvouhře, bronzová medaile, vítězka mezinárodních turnajů Tennis Euro-
pe do 14 let ve dvouhře v Oetwilu a do 16 let v Brně.

Sára Bejlek (2006), vítězka několika mezinárodních turnajů pro ročník 2005, mj. ve Villachu, Vídni, Grazu a Bratislavě a celostátních turnajů 
v Praze, Prostějově a Brně.

Sestavy oceněných týmů

Minitenis TK AGROFERT – 1. místo na M ČR: Marek Čech, Jan Raštica, Tobiáš Čank, František Hloušek, Leon Svoboda, Josef Lebiš, 
Matouš Ploc, Jakub Kumstát, Barbora Veselá, realizační tým: Ondřej Soukup, Jitka Navrátilová a Lucie Šolcová.

Babytenis TK AGROFERT – 1. místo na M ČR: Adam Jecho, Vojtěch Němec, Zdeněk Korec, Tomáš Jurda, Maxim Mrva, Jan Kumstát, Lucie 
Urbanová, Sára Bejlek, Josef Sedlář, Karel Fromel, Josef Horáček, realizační tým: Ondřej Soukup, David Navrátil.

Mladší žactvo TK AGROFERT – 1. místo na M ČR: Adam Jurajda, Vojtěch Burian, Matyáš Alan, Lukáš Zavřel, Josef Zapletal, Jakub Černý, 
Filip Čech, Thomas Santaguida, Adam Křesina, Hynek Barton, Jakub Menšík, Jan Hrazdil, Dominik Rouchal, Sara Suchánková, Natálie Jindro-
vá, Daria Lopatetská, Kateřina Mandelíková, Gabriela Hrubanová, Miroslava Bubeníková, Lucie Ivanová, Kristýna Tomajková, Darina Přecechtě-
lová, realizační tým: Tomáš Josefus, Tomáš Kajlík, Branislav Bundzík, Radek Vrtoch a Petr Cetkovský.

Starší žactvo TK AGROFERT – 2. místo na M ČR: Jiří Lehečka, Alexander Zgirovsky, Erik Najman, Lukáš Jiroušek, Martin Vondrák, Dalibor 
Svrčina, Jaroslav Šmédek, Lukáš Vaculík, Jiří Novák, Ivana Šebestová, Anna Sisková, Tereza Najmanová, Nikola Homolková, Denisa Huňková, 
Terezie Pluhařová, Kateřina Nováková, realizační tým: Ivo Šilhánek, Jaroslav Soukup, Zdeněk Strachoň, Jan Müller. 

Dorost TK AGROFERT – 2. místo na M ČR: Vít Kopřiva, Daniel Orlita, Dominik Starý, Petr Hájek, Miroslav Chyba, Filip Guziur, Štěpán 
Holiš, Jakub Novák, František Pechala, Jan Pobořil, Vitalij Sachko, Dominik Bartoň, Ondřej Čtverák, Albert Šprkák, Evžen Holiš, David Kovařík, 
Dominik Křipský, Robert Steinhauser, David Sedlář, Jan Marančák, Monika Kilnarová, Anna Slováková, Tereza Kolářová, Magdaléna Pantůč-
ková, Viktoria Kužmová, Michaela Bayerlová, Petra Melounová, Tereza Koplová, Valentina Cváčková, Anna Kynčlová, Gaberiela Knutsonová, 
realizační tým: Jaroslav Machovský, Jiří Novák, Patrik Navara, Antonín Pánek, Michal Tabara a Jozef Ivanko.



46 47

Českou tenisovou extraligu vyhrál TK AGRO-
FERT Prostějov poosmé za sebou, třináctkrát 
celkem, cesta za titulem v sezoně 2015 byla 
hodně suverénní! Ve finále prostějovský tým 
smetl I. ČLTK Praha, Štvanice vyhrála jeden 
set, Šavrdův tým neměl ani vteřinku naději, 
takhle přesvědčivý obraz ještě nikdy extraligo-
vé finále nenabídlo. „Opět jsme jasně dokázali, 
že jsme nejlepším klubem u nás a o to víc nás 
těší jednoznačné vítězství ve finále. Dobře vím, 
že se zase objeví hlasy, které budou hledat na 
naší suverenitě nějaký problém, a jen málokdo 
si přizná, že každý titul je především o práci, 
klubové atmosféře a vytváření dokonalých pod-
mínek nejen pro špičkové týmy, ale i pro výcho-
vu talentů,“ konstatovala po skončení nejvyšší 
týmové soutěže Petra Černošková, šéfka teni-
sových projektů TK PLUS. Pro Štvanici to bylo 
určitě hořké sousto, extraliga znovu ukázala, že 
český tenis jsou především Prostějov, Sparta, 
pak dlouho nic a přemýšlet proč je česká tý-
mová reprezentace a největší naděje prakticky 
v těchto dvou klubech, je už zbytečné…

„Extraligu bereme jako možnost potvrdit naši 
kvalitu na domácí scéně, pro Prostějov je ti-
tul už prostě samozřejmostí. Uvědomujeme si 
naši pozici i skutečnost, že jsme považováni 
za favority. Ale přistupujeme k těmto zápasům 
s maximální zodpovědností a rozhodně nepo-
necháme nic náhodě. Přiznávám, že jiné než 
první místo by bylo pro všechny v klubu velkým 
zklamáním,“ konstatovala Petra Černošková. 
„Extraligový titul k našemu klubu patří a udělali 
jsme všechno pro to, abychom ho opět získali.“ 
TK AGROFERT měl na soupisce dva zástupce 
z první desítky světových žebříčků, Petru Kvi-
tovou a Tomáše Berdycha, dokonalými posila-
mi byli Rakušan Dominic Thiem, vítěz z Nice, 
Gstaadu a Umagu, a Slovák Norbert Gomboš. 
„Norbert zase u nás nějakou dobu trénoval, jez-

dí na turnaj UniCredit Czech Open.  Jediným 
nováčkem je Dominic Tiem,“ dodávala Petra 
Černošková.

Jak se na extraligu těšila Petra Kvitová? „Můžu 
pomoci svému klubu získat další titul, osobně 
mám ráda všechny týmové soutěže, Fed Cup 
i domácí extraligu. Máme v Prostějově pokaždé 
skvělou atmosféru a vždy se na ni těším. Vychá-
zí to z toho, že máme v klubu výbornou partu, 
a to nejen mezi hráči. Vzájemně se všichni pod-
porujeme a fandíme si.“ 

A nehrající kapitán Jaroslav Navrátil? „Je jasné, 
že se na nás všichni soupeři chystají a budou 
se snažit náš tým zaskočit. Ale máme kvalitu 
na všech pozicích, myslíme jedině na vítězství. 
Jdeme za titulem a za další společnou fotografií 
u vítězného poháru.“

V roce 2015 se poprvé hrála extraliga v modelu 
osmi týmů, nejdříve se v Milovicích a v Liberci 
utkaly domácí týmy s Jihlavou, resp. s Pardubi-
cemi v boji o postup do semifinálových skupin, 
které se odehrávaly na Štvanici a v Prostějově.  
V semifinálové skupině na Štvanici se rozhodlo 
hned v úvodním zápase o postupujícím do finá-
le, I. ČLTK jasně přehrál tým TK Precheza Pře-
rov, a poprvé po čtyřech letech chyběl Huťkův 
výběr v závěru české nejvyšší soutěže.

Dokonalým rozhodnutím prostějovského te-
nisového managementu bylo angažování dva-
advacetiletého Rakušana Dominica Thiema, 
byl v té době devatenáctý na světě. „Bude to 
velké překvapení nastávající sezony, tichý, nor-
mální kluk, vynikající jednoručný bekhend, moc 
lepších na světě není,“ říká o Thiemovi Jiří No-
vák, jeden z kapitánů domácího extraligového 
týmu. A jak byl Thiem spokojený v Prostějově? 
„Přiznám se, nečekal jsem, že to tady bude 
tak dobré. Vedle výborných zápasů i dokonalý suverénní osmý titul a třináctý celkem

tenisová 
extraliga
2015

„Měl z letošní extraligy hodně dobrý pocit. Když všechno skončilo a poblahopřál jsem našemu týmu, tak se mi znovu potvrdi-
la má filozofie – pečovat v klubu o dokonalé vztahy. Musím to zopakovat, když vám šestá hráčka a šestý hráč světa hrají extra-
ligu bez koruny odměny, prostě zadarmo, tak to o něčem vypovídá. O vztahu ke klubu, městu a taky – ke mně. Ale v této chvíli 
nejde jen o extraligu. Máme s hráči i hráčkami dobré vztahy, nic jim není zatěžko, vždycky jsme se domluvili a to se projevuje 
i v Davis Cupu i Fed Cupu. Jen si vezměte první kolo Fed Cupu, termín v Rumunsku přímo ďábelský. Z horké Austrálie do 
studeného Rumunska na nelehký zápas a pak zase hned do Dubaje. Karolína Plíšková byla loni ve finále, Lucka obhajovala 
vítězství v Dauhá. Musím jednoznačně a nahlas říct – od hráček je to velká obětavost, a když se podíváte na reprezentace 
kolem, tak moc takových nadšenců nenajdete. Vůbec se nedivím, že tyhle týmové soutěže hráči a hráčky mnohdy a mnohde 
nechtějí hrát. Jen si vezměte, první kolo Davisova poháru koliduje s velkými turnaji ATP a hráči mají v rukou trumfy, aby tu 
soutěž prostě nehráli. A peníze? Za vítězství ve Fed Cupu jsme dostali 330 tisíc dolarů, poražený finalista 140 tisíc. Fotbalo-
vý Liberec má za jeden bod v evropském poháru víc než vítěz Fed Cupu! Tvrdím, že jsme úspěšní především proto,  
že pečujeme o tyto vztahy a jsem rád, že budeme v obou soutěžích kompletní.“

Miroslav Černošek

„Debaty kolem cizinců a případná prohlášení, že kluby hrají jen se svými odchovanci? Podívejme se do Evropy, 
všude mají na soupiskách zahraniční hráče, ti přinášejí kvalitu. A pokud chceme, aby soutěž byla zajímavá pro 
sponzory a tenisové fanoušky, je dobře, že v naší extralize cizinci hrají, vždycky zvednou její úroveň.“

Jaroslav Balaš, 
sportovní ředitel ČTS
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trénink a z Vídně to jsou do Prostějova dvě ho-
diny.“ Thiem už v Prostějově hrál, v roce 2012 
prohrál ve finále turnaje futures s Veselým ve 
dvou setech, moc se mu to nelíbilo, nadával, 
dostal nakonec napomenutí a finanční poku-
tu. „Pamatuji si, nemohl se smířit s porážkou, 
nechtěl prohrát,“ vzpomínal na to Petr Flašar, 
hlavní rozhodčí extraligy. „Je to velký bojovník.“

Finále bylo opět jasnou demonstrací tenisové 
síly Prostějova, I. ČLTK vyhrál jediný set a ur-
čitě i štvanický manažer Vladislav Šavrda měl 
o výsledku jiné představy. Co říkal prostějovský 
kapitán Jaroslav Navrátil před finále? „Podle 
žebříčku bychom měli vyhrát 6:0, a kdyby to 
tak skončilo, byla by to fantazie. Máme silnou 

sestavu, ale ve finále je vždycky větší nervozi-
ta. Když se ale dívám na náš tým, na atmosféru 
a pohodu, která v něm panuje, tak si myslím, že 
se Štvanicí nemůžeme prohrát.“  

Už po prvních dvou zápasech si Navrátil oddy-
chl. Petra Kvitová přehrála Lucii Hradeckou, 
v prvním setu vedla 4:1, vyhrála ho 6:3, ve dru-
hém na tom byla zpočátku lépe Hradecká, ale 
v tiebreaku byla přesnější Petra. „S Luckou 
je to vždycky náročné, byl to těžký boj, hlavně 
v druhém setu, ale jsem ráda, že jsem přinesla 
týmu bod. V této fázi přípravy je každý soutěž-
ní zápas dobrý, každé takové utkání mi jedině 
pomůže,“ říkala spokojená Kvitová. Vyrovnanou 
partii sehrál Lukáš Rosol s Robinem Staňkem, 
ten potvrdil velké zlepšení. Třetí bod zařídila ob-
hájci titulu Barbora Strýcová, Terezu Martinco-
vou přehrála jistě ve dvou setech. „Dobře jsem 
se začala cítit až ve druhém setu a nakonec to 
i dobře dopadlo. Tereza hrála výborně, hlavně 
dlouhé tvrdé míče,“ pochválila svou soupeřku 
Barbora Strýcová. Dominic Thiem byl nad Ja-
nem Mertlem, první set vyhrál přesvědčivě, ve 
druhém ukázal svou sílu v tiebreaku. Prostějov 
už vedl 4:0 a čekalo se, kdo udělá rozhodující 

pátý bod. Duel Veselého s Hernychem se pro-
táhl na tři sety a tak nakonec pátý bod získal 
Berdych v zápase se Šátralem. Berdych se 
k týmu připojil po návratu z Asijské ligy a prv-
ní utkání odehrál až ve finále. „Nebylo to úplně 
jednoduché, kurt byl hrozně rychlý, na takovém 
jsem docela dlouho nehrál. Ale vyšlo to,“ usmí-
val se Berdych. „Jsem rád, že jsem to zvládl. Za-
hrál jsem si dobré utkání a dotáhl to,“ řekl Ber-
dych. „Týmové soutěže mám a budu mít rád. 

Vždycky je to něco navíc. Je to zpestření a je 
super takhle zakončit rok,“ řekl Berdych. Svoji 
úlohu zvládl dokonale, předtím pár dní trénoval 
v Praze na Spartě. Jaká byla soupiska vítězné-
ho celku TK AGROFEET Prostějov? Tomáš 
Berdych, Dominic Thiem, Jiří Veselý, Lukáš Ro-
sol, Norbert Gomboš, Adam Pavlásek, Jaroslav 
Pospíšil a Zdeněk Kolář, Petra Kvitová, Barbo-
ra Strýcová, Tereza Smitková, Klára Koukalová, 
Petra Cetkovská a Gabriela Pantůčková.

Cesta k titulu

Semifinálová skupina, Prostějov

TK AGROFERT Prostějov – TK Sparta Praha 5:3, (Kolář – Rikl 6:1, 6:4, Koukalová – Plíšková 4:6, 6:7, Rosol – Vocel 
7:6, 7:6, Strýcová – Siniaková 6:1, 6:3, Veselý – Kubot 6:7, 6:3, 1:6, Thiem – Michalička 6:7, 6:4, 6:3, Strýcová,  
Smitková – Plíšková, Siniaková 1:6, 3:6, Rosol, Thiem – Dlouhý, Rikl 6:2, 6:3).

TK AGROFERT Prostějov – LTC Pardubice 6:0, (Kvitová – Zálabská 6:1, 6:1, Kolář – Novák 6:3, 6:2, Smitková – Novot-
ná 6:1, 6:2, Gomboš – Lustyk 6:1, 6:1, Thiem – Mertens 6:1, 6:2, Veselý – Ignatik 6:7, 7:6, 6:4).

Finále: TK AGROFERT Prostějov – I.ČLTK Praha 6:0, (Berdych – Šátral 6:3, 6:4, Thiem – Mertl 6:2, 7:6,  
Strýcová – Martincová 6:4, 6:3, Kvitová – Hradecká 6:3, 7:6(3), Rosol – Staněk 6:4, 7:5, Veselý – Hernych 3:6, 7:6, 6:4).  

Petra Černošková: „Nářky Štvanice? Už jsme na to zvyklí.“ 

Šéfmanažer I. ČLTK se dlouho nemohl smířit s vysokou porážkou ve finále. „Vláďa Šavrda neumí zkrátka přiznat, že prohráli, 
protože byli horší. Na Štvanici by už jednou měli přestat brečet.“

Také tvrdil, že vedení soutěže jde Prostějovu na ruku, a že jeho tým musel před finále cestovat do Prostějova. „Je to hloupost! 
Vedení soutěže má jedinou prioritu a tou je atraktivita extraligy. S naším klubem to nemá nic společného. V minulých letech 
se semifinálové skupiny hrály u nás a v Přerově právě kvůli tomu, aby týmy nemusely daleko přejíždět. Až letos se jedna sku-
pina hrála v Praze, ale to jen proto, že si to pan Šavrda přál... Proto jeho narážky nechápu. A musel počítat s tím, že pokud 
postoupí do finále, pojede do Prostějova,“ konstatovala ředitelka tenisových projektů TK PLUS. 

Co říkala Petra Černošková startu mladých nadějí v extralize? „Hodně se mi líbil Zdeněk Kolář, který za nás odehrál dva vítěz-
né zápasy. Opravdu se mu povedly. A jsem ráda, že ve Spartě dostal už v šestnácti letech šanci Patrik Rikl. Byla to pro něj 
velká zkušenost. V obou případech věřím, že se jim bude dařit a vyrostou z nich kvalitní hráči.“

Konečné pořadí Tenisové extraligy 2015

1. TK AGROFERT Prostějov, 2. I. ČLTK Praha, 3. TK Sparta Praha, 4. TK Precheza Přerov, 5. LTC Pardubice,  
6. RPM Milten Milovice, 7. TK Spartak Jihlava, 8. LTK Liberec.
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Jak dopadly v anketě Zlatý kanár 2015 české kluby? Dlouhodobou převahu potvr-
dil TK AGROFERT Prostějov získal čtyři individuální trofeje, TK Sparta Praha dvě,  
I. ČLTK Praha jednu, na vítězství fedcupového týmu se v sezoně 2015 podílely hráčky 
TK AGROFERT Prostějov, TK Sparta Praha, TK NERIDÉ a I. ČLTK Praha. O vítězích 
jednotlivých kategorií rozhodly tipy 203 osobností, funkcionářů, trenérů, novinářů 
a sponzorů. Hodně dlouho čekal na hlavní trofej fedcupový tým, podařilo se mu to až 
na čtvrtý pokus. „V minulých sezonách jsme vyhráli dvakrát Davisův pohár, dvakrát 
kralovala Petra Kvitová ve Wimbledonu, na vítězný Fed Cup se prostě nedostalo! Čes-
ký tenis byl a je v tak vynikající kondici, že ani vítězství v tak prestižní soutěži nesta-
čilo k zisku Zlatého kanára,“ říkal v Přerově šéf českého tenisu Ivo Kaderka. Anketa 
byla vyhlášena potřiadvacáté, pošestnácté se slavnostní ceremoniál konal v Přerově, 
potřetí v Městském domě. Je třeba připomenout, že český Fed Cup kraloval i české 
anketě Sportovec roku.

Tomáš Berdych získal trofej Nejlepší český hráč 
naprosto suverénně, byla to už jeho desátá, hla-
sovalo pro něj všech 203 účastníků ankety! Po-
prvé si pro ní šel v roce 2005 a jen jednou bylo 
jeho kralování přerušeno v roce 2009 Radkem 
Štěpánkem. Berdych zakončil už šestou sezonu 
po sobě v Top ten, pošesté hrál Turnaj mistrů, 
potřetí v kariéře získal dva tituly v jednom roce 
– vyhrál Shenzen a Stockholm. V květnu byl čtr-
náct dní čtvrtý na světě! „Je u nás absolutně bez 
konkurence a moc bych přál, aby se v budoucnu 
některý z našich tenistů alespoň přiblížil k jeho 
velikosti,“ říkal na jeho adresu Kaderka.

Petra Kvitová se stala pošesté za sebou hráčkou 
roku. Poprvé byla na kanářím pódiu před deseti 
lety, v roce 2006 se stala Talentem roku, hned 
ho obhájila, sezony 2008 a 2009 patřily jejímu 
postupu na žebříčku WTA a v roce 2010 si po-
prvé přišla pro trofej Tenistka roku, opakuje se 
to tak každý rok, v sezonách 2011 a 2014 navíc 
získala za wimbledonské tituly Zlatého kaná-
ra. V sezoně 2015 vyhrála tři turnaje v Sydney, 
Madridu a New Haven, byla ve finále na Turnaji 
mistryň, sezonu skončila na 6. místě WTA. I jí 
trápily zdravotní problémy. „Bylo to jako v pohád-
ce, nakonec všechno dobře skončilo, vybojovaly 
jsme počtvrté ten krásný pohár a zakončily jsme 
sezonu nejlépe, jak jsme mohly.“

Kde se bere v České republice tolik tenisových 
talentů? „Umíme je hledat a umíme se o ně sta-
rat,“ zaznělo z pódia Městského domu. Potřetí 
za sebou získala trofej Talent roku Markéta Von-
droušová, třikrát se talentem stal šestnáctiletý 
Patrik Rikl, předtím v letech 2011 a 2013, na 

ME do 16 let jednotlivců v Moskvě vyhrál dvou-
hru. Markéta Vondroušová byla v roce 2015 
dlouho světovou juniorskou jedničkou, dostala 
se do semifinále juniorky na Roland Garros, 
spolu s Miriam Kolodziejovou vyhrály čtyřhru 
v Melbourne a Roland Garros. Byla vyhlášena 
nejlepší hráčkou světového Junior Fed Cupu do 
16 let v Madridu. 

Kategorii Nejkvalitnější postup na žebříčku WTA 
vyhrála Karolína Plíšková, v polovině srpna už 
sedmá na světě, sezonu skončila jedno místo 
za Top Ten. Do podvědomí české sportovní ve-
řejnosti poprvé suverénně vstoupila  výkonem 
v nedělním fedcupovém finálovém programu 
proti Rusku, vyrovnala na 2:2 a pak s Barborou 
Strýcovou poslaly český tým opět do fedcupo-
vého nebe. Ale už předtím v únoru v Kanadě su-
verénně zvládla fedcupovou premiéru. Karolína 
Plíšková vyhrála v roce 2015 turnaj J&T Banka 
Prague Open, byla ve finále v Sydney, Duba-
ji, Birminghamu, ve Stanfordu a v Ču-chaj na 
WTA Elite Trophy. Sezonu začínala na 23. místě 
a skončila na jedenáctém.

V kanářím ročníku 2015 bylo tipování o nejlepší-
ho deblistu či deblistku spojeno, tipující si mohli 
vybrat komu dají přednost a anketa jasně řekla 
jedno jméno – Lucie Šafářová. I jako singlistka 
měla Lucie Šafářová hvězdnou sezonu, 14. září 
byla pátá na světě a ve stejný den dokonce na 
4. místě v deblu! Byla ve finále grandslamového 
Roland Garros, vyhrála turnaj v Dauhá, hrála na 
Turnaji mistryň v Singapuru ve dvouhře i čtyřhře. 
V deblu spolu s Bethanií Mattekovou-Sandso-
vou vyhrála Australian Open, Roland Garros, 

fedcupový tým Čr se konečně dočkal

zlatý kanár 2015

„Anketa Zlatý kanár už tradičně ukazuje, že to v Prostějově děláme dobře, pravidelně si odnášíme nejvíce trofejí. Těší mě, 
že mezi oceněnými byl také David Rikl ze Sparty, která je s naším klubem propojená a jde stejně úspěšnou cestou jako náš 
klub.“ 

Petra Černošková, 
ředitelka tenisových projektů TK PLUSVšech třiadvacet držitelů hlavní trofeje Zlatý kanár má kořeny v prostějovském klubu nebo v něm v té době půso-

bili. V týmových titulech měl TK AGROFERT vždy finální zastoupení.
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turnaje v Stuttgartu a Torontu, prostě nejlepší 
sezona kariéry.

V Přerově šéf českého tenisu tradičně předával 
své Ceny prezidenta ČTS. „Hodně si vážím těch, 
kteří našemu nádhernému sportu odvádějí a od-
váděli hodně práce, volného času, zkušeností 
a znalostí. Skoro každý sport má svou galerii slá-
vy a my jsme před lety, už je to hodně dávno, na 
kanářím pódiu stojím už osmnáctým rokem, za-
vedli nejen Galerii slávy, ale rozšířili jsme vše ješ-
tě o jedno slovo – úcta. Máte tedy Galerii úcty 
a slávy a do ní uvádíme významné osobnosti, kte-
ré celý život našemu sportu pomáhali nebo ho 
proslavili.“ Proto pozval na jeviště doc. Vladimíra 
Šafaříka, velkou osobnost české tenisové teorie 
a metodikya René Maříka, dlouholetého teniso-
vého funkcionáře. Po nich jeviště přerovského 

městského domu omládlo, pro Cenu prezidenta 
ČTS – tým budoucnosti si přišly mistryně světa 
do 16 let, Junior Fed Cup, Markéta Vondroušo-
vá, Monika Kilnarová, Anna Slováková a s nimi 
kapitán Patrik Navara. „Před pár lety se vydával 
tenisový kalendář a v něm byla fotografie z ranní-
ho vysílání televize NOVA, kde jsem tenkrát byl 
s Bárou Strýcovou a Luckou Šafářovou. Psal se 
rok 2001, byly tehdy členkami týmu mistryň do 
16 let, vyhrály v Santiagu de Chile. A tehdy jsem 
v tom ranním vysílání řekl – „s těmito princezna-
mi se o budoucnost českého tenisu nebojím.“ 
Ty holky měly v sobě velkou perspektivu a věřil 
jsem, že se jednou dostanou do světové špič-
ky. Tehdy to byly juniorské mistryně světa, dnes 
jsou to fedcupové šampionky! Pevně věřím, že 
když bude všechno tak, jak má být, když budou 

současné juniorské mistryně zdravé a potká je 
tenisové štěstí, tak by se mohl opakovat podob-
ný příběh.“

Tým roku a Zlatý kanár měl jednoho jediného 
šampiona, vítěze mistrovství světa družstev, 
fedcupový tým ČR. Pro úplnost připomeňme 
složení – Petra Kvitová, Lucie Šafářová (TK AG-
ROFERT Prostějov), Karolína Plíšková, Barbora 
Strýcová (obě TK Sparta Praha), Lucie Hradec-
ká (I. ČLTK), Tereza Smitková (TK AGROFERT 
Prostějov) a Denisa Allertová (TK NERIDÉ), 
kapitán Petr Pála. „Bylo dobře, že se tentokráte 
v celém ročníku představilo víc hráček, máme 
opravdu silný a široký tým,“ konstatoval spokoje-
ný kapitán Pála.

Doposud si v historii ankety přišli pro hlavní tro-
fej čtyři tenisté – Karel Nováček, Petr Korda, Jiří 
Novák a Tomáš Berdych, dvě tenistky – Jana 
Novotná a Petra Kvitová, třikrát Zlatého kaná-
ra získal daviscupový tým, poprvé v roce 2009 
a podruhé v sezóně 2012, potřetí o rok později. 
Šestkrát získal hlavní trofej Jiří Novák, pětkrát To-
máš Berdych, čtyřikrát Jana Novotná, jednou Ka-
rel Nováček a Petr Korda, v letech 2011 a 2014 
se královnou českého tenisu stala Petra Kvitová. 
A třebaže tým Fed Cupu vyhrál slavnou trofej 
počtvrté v posledních pěti letech, až v tomto 
ročníku si mohl sáhnout na slavnou kanáří trofej. 
Poprvé český tým vyhrál v roce 2011 v Moskvě, 
ale Petra Kvitová šokovala tenisový svět, vyhrála 
Wimbledon, stejně jako premiérově Turnaj mis-
tryň. Spravedlivě si šla pro Zlatého kanára, navíc 
se v Moskvě o trofej nejvíce zasloužila. O rok 

později české ženy porazily v O2 Areně Srbky, 
ale o čtrnáct dní později na stejném povrchu 
porazil český daviscupový tým Španělsko, po 
dvaatřiceti letech jsme vyhráli Davis Cup! Sezo-
na 2014, znovu fedcupový titul, ale Petra Kvitová 
opět kralovala ve Wimbledonu. Ve finále Fed 
Cupu proti Německu předvedla Petra heroický 
výkon, a hlasy zase vyzněly pro jejího Zlatého ka-
nára. Až letos, na čtvrtý pokus přišel zlatý, fedcu-
pový kanáří čas… 

Zlatý kanár 2015: Fedcupový 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: Karolína Plíško-
vá (TK Sparta Praha), Talent roku – chlapci: David Rikl (TK Sparta Praha), Talent roku – dívky: Markéta Vondroušová 
(I. ČLTK Praha), Deblista/Deblistka roku: Lucie Šafářová (TK AGEROFERT Prostějov), Tým roku: Fedcupový tým ČR 
(Petra Kvitová, Lucie Šafářová (TK AGROFERT Prostějov), Karolína Plíšková, Barbora Strýcová (obě TK Sparta Praha), 
Lucie Hradecká (I. ČLTK), Tereza Smitková (TK AGROFERT Prostějov) a Denisa Allertová (TK NERIDÉ), kapitán Petr Pála), 
Nejlepší tenista na vozíčku: Petr Utíkal (Centrum tenisu na vozíku, Brno), Ceny prezidenta ČTS: doc. Vladimír Šafařík 
a René Mařík, tým budoucnosti, mistryně světa do 16 let, Junior Fed Cup, Markéta Vondroušová, Monika Kilnarová, Anna 
Slováková, kapitán Patrik Navara.

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 *2014: Petra Kvitová *2015: Tým Fed Cupu.

„Už několik let se dívám na anketní výsledky především v juniorských kategoriích, kdo se stal Talentem roku. Ostatní kate-
gorie většinou žádná překvapení nenabízejí, český tenis má velké osobnosti a ty jsou i v této anketě úspěšné. Ocenil jsem, 
že Ivo Kaderka dal svou Cenu prezidenta týmu mistryň světa do 16 let, Junior Fed Cupu, který vyhrál v Madridu. Je to jeden 
z největších úspěchů sezony 2015 a z pohledu do budoucna i nejperspektivnější. Samozřejmě mě těší, že Monika Kilnarová, 
Anna Slováková a kapitán Patrik Navara jsou z našeho klubu, s Markétou Vondroušovou mám dlouholetou marketingovou 
smlouvu a podle mého názoru má dobře nakročeno do velkého tenisu. Juniorky zatím z hlediska budoucnosti českého teni-
su nabízejí lepší perspektivu a pevně věřím, že se bude podobně dařit i juniorům. Sparťan Rikl také nabízí velké očekávání, 
ale rád bych s pokorou připomenul – v tenisu už pohybuji hodně dlouho – všechny čeká ještě hodně dlouhá a hlavně složitá 
cesta. Přeji našim nadějím, aby na ní neklopýtly.“

Miroslav Černošek
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57. ročník ankety Klubu sportovních novinářů 
Sportovec roku 2015 vyhrála atletka Zuzana 
Hejnová, kolektivem roku se stal tým českých 
tenistek, hlasovalo 217 sportovních novinářů, 
novou královnu českého sportu korunoval Zde-
něk Pavlis, předseda KSN, společně s minist-
ryní školství Kateřinou Valachovou. Podesáté 
v řadě vyhrála anketu žena, Hejnová získala 
ocenění nejlepšího sportovce roku ČR již po-
druhé. Posledním mužským vítězem byl v roce 
2005 Jaromír Jágr. Mistryně světa a vítězka 
atletické Diamantové ligy vyhrála s obrovským 
náskokem, většina hlasujících ji dala na první 
místo. Tři tituly mistryně světa v rychlobrusle-
ní a kvalifikace na OH v cyklistické časovce 
dovedly Martinu Sáblíkovou na konečné dru-
hé místo. Šampionka se už pošesté umístila 
do třetího místa: třikrát vyhrála, dvakrát byla 
třetí, na stříbrném stupínku byla v roce 2005 
poprvé. Nejlepší z mužů byl na celkově třetím 
místě biatlonista Ondřej Moravec. Sportovní 
legendou se stal in memoriam Jaroslav Holík 
společně s bratrem Jiřím Holíkem. Nejlepším 
kolektivem roku 2015 byly znovu zvoleny te-
nistky České republiky, které obhájily vítězství 
v prestižním Fed Cupu, Petra Kvitová, Lucie 
Šafářová, Karolína Plíšková, Barbora Strýco-
vá, Lucie Hradecká, Denisa Allertová, Tereza 
Smitková a kapitán Petr Pála. Druhou příčku 
získala stejně jako v loňském roce smíšená 
štafeta biatlonistů. A nic se neměnio ani na 
bronzovém stupínku, vybojoval ho fotbalový tým 
ČR. Anketa o nejlepšího sportovce roku 2015 
v juniorské kategorii, kterou vyhlašuje Nadace 
České sportovní reprezentace, měla dva vítěze. 
O první příčku se se stejným počtem bodů děli-
la snowboardistka Ester Ledecká a cyklista Jiří 
Janošek. Třetí skončila atletka Michaela Hrubá. 
Novinkou ročníku Sportovce roku 2015 byla di-
vácká volba nejsilnějšího sportovního okamžiku 
roku – Vaše srdcová záležitost, anoušci vybírali 
z nominace silných emotivních momentů a nej-
více hlasu získal Jaromír Jágr. V diváckém hla-
sování na webových stránkách www.isport.cz 
zvítězil Martin Fuksa. 

Fedcupový tým obhájil titul nejlepšího sportov-
ního kolektivu ČR, vyhrál potřetí za posledních 

pět let! V posledních sedmi letech vyhrála čes-
ká týmová reprezentace anketu Sportovec ČR 
šestkrát! Pátá skončila Lucie Šafářová, sedmá 
Petra Kvitová! V dalším pořadí se Tomáš Ber-
dych umístil na 13. místě a Karolína Plíšková 
byla na 21. příčce. Jaké bylo pořadí? Jednot-
livci: 1. Hejnová (atletika) 1637 b., 2. Sáblíko-
vá (rychlobruslení, cyklistika) 1188, 3. Mora-
vec (biatlon) 1109, 4. Synek (veslování) 989,  
5. Šafářová 967, 6. Soukalová (biatlon) 947,  
7. Kvitová 927, 8. Jágr (hokej) 907, 9. Štybar 
(cyklistika) 837, 10. Prskavec (vodní slalom) 
687. Kolektivy: 1. Fedcupový tým ČR (Kvitová, 

1. fed cup, 5. šafářová, 7. kvitová 

sPortoveC roku
2015

Jak se daří v anketě českému tenisu?

V roce 1973 vyhrál Jan Kodeš, v letech 2011 a 2014 Petra Kvitová, pokaždé stál za vítězstvím v anketě titul ve Wimbledonu. 
V  roce 1983 se staly tenistky týmem roku, získaly tehdy Fed Cup (Suková, Mandlíková, Budařová, Skuherská). V roce 2009 
byli nejlepším týmem roku finalisté Davisova poháru, v roce 2011 česká reprezentace ve Fed Cupu, v letech 2012 a 2013 
daviscupový tým ČR, v dalších dvou letech 2014 a 2015 opět zvítězil tým Fed Cupu.

Anketu Sportovec roku pořádají sportovní novináři od roku 1959. První slavnostní vyhlášení výsledků se odehrálo  
17. prosince 1959 v Praze v rámci výroční členské schůze sportovních novinářů. O rok později byl poprvé vyhlášen 
také nejlepší kolektiv. Po rozpadu Československa se koná každoročně vyhlášení výsledků ankety Sportovec roku 
České republiky. Od roku 2000 je v rámci ankety vyhlašována i kategorie Sportovní legenda, ocenění získávají  
Cenu Emila Zátopka, čímž jsou symbolicky uvedeni do sportovní Síně slávy. V roce 2011 tuto cenu získal Jan Kodeš.
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Šafářová, Karolína Plíšková, Strýcová, Hradec-
ká, Allertová, Smitková a kapitán Pála) 467, 2. 
Biatlon, smíšená štafeta ČR (Vítková, Soukalo-
vá, Moravec, Šlesingr) 373, 3. Fotbalový tým 
ČR 259. Junioři: 1. Ledecká (snowboarding) 
a Janošek (cyklistika) oba 101, 3. Hrubá (atle-

tika) 71. Sportovní legenda 2015, Cena Emila 
Zátopka: Jaroslav Holík (in memoriam), Jiří Ho-
lík (oba hokej).

„Vítězství fedcupového týmu opět potvrdilo dlouhodobou úspěšnost českého tenisu, v posledních sedmi letech vyhrála 
šestkrát anketu mužská nebo ženská týmová reprezentace. Také páté místo Lucky, sedmé Petry je velmi cenné, stejně jako 
umístění Tomáše za desítkou oceněných. S čím se však stále nemohu smířit? Výsledky ankety neodpovídají postavení spor-
tovního odvětví ve světě, významu a ohlasu oceněných sportovců na veřejnosti. Jágr vyhrává velké globální ankety, důrazně 
se zapisuje do historie hokeje, jen u nás skončí osmý... Přitom je to legenda, neuvěřitelný sportovec. A prosazuje se v ne-
skutečné konkurenci! Opravdu je to něco jiného než uspět ve sportu, který má třináct národních federací jako např. rych-
lobruslení. Bylo by určitě spravedlivější, kdyby anketní výsledky odpovídaly významu a věhlasu jednotlivých sportů ve světě, 
jejich globálnímu rozšíření, pro pořadí by neměl být rozhodující počet medailí. Potvrdilo se, co opakuji mnohokrát na svých 
přednáškách o sportovním marketingu – globální sporty, a tenis mezi ně rozhodně patří, jsou těmi, které určují ráz i pravidla 
světového dění v této oblasti. V roce 2015 vyhrál anketu opět fedcupový tým a 53. ročníku se účastnilo 99 družstev, to je 
přece obrovská konkurence! Rád také připomínám, že naprostá většina oceněných tenistek a tenistů je z našeho prostějov-
ského klubu, je to úžasná vizitka našeho města a ocenění všech, kteří nám pomáhají.“

Miroslav Černošek
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 „Myslím si, že pokud hodnotitelé přihlédnou k celosvětovému dosahu tenisu, tak by 
tenista či tenistka měli být na úplném vrcholu,“ říkal před vyhlášením ankety Miroslav 
Černošek. „Kdybych měl být konkrétnější, tak holky z Fed Cupu a zvláště Lucka Ša-
fářová měly v minulém roce opravdu mimořádné úspěchy.“ A hejtman Olomouckého 
kraje Jiří Rozbořil? „Pro mě je velkou favoritkou Lucka Šafářová, má za sebou životní 
sezonu.“ Od začátku pořádá anketu ve spolupráci s Olomouckým krajem agentura 
TK PLUS.

Patnáctý jubilejní ročník ankety, který ocenil 
nejlepší sportovce, osobnosti, týmy, nadějné ju-
niory a juniorky, hostilo prostějovské Městské 
divadlo. „Je to hezké půlkulaté výročí a z této 
tradice mám radost. Kraj sportovce od začátku 
podporuje formou dotačních titulů a pamatuje 
na všechna sportovní odvětví v regionu. Máme 
v našem kraji vynikající sportovce i kolektivy, 
prosazují se nejen na domácích či regionál-
ních soutěžích, ale sbírají vavříny i ve světě. Už 
proto má anketa svůj význam. Chceme tímto 
způsobem připomenout loňské úspěchy a na-
bídnout dětem a mládeži ty nejlepší sportovní 
vzory,“ dodal hejtman Jiří Rozbořil. Hodnotící 
komise složená ze zástupců Olomouckého 
kraje, České unie sportu, novinářů, zástupců 
krajských sportovních svazů, komise pro mlá-
dež a sport Olomouckého kraje a zástupců 
bývalých okresních měst, vybírala ty nejlepší 
z více než sedmdesáti jednotlivců, téměř čtyř 
desítek družstev, čtrnácti trenérů a pěti handi-
capovaných sportovců. „Příjemnou zprávou je 
skutečnost, že anketa za rok 2015 má spous-

tu nominací ve všech kategoriích. To svědčí  
o zájmu jednotlivých klubů a oddílů být mezi 
oceněnými, o prestiži akce samotné,“ konstato-
val náměstek Radovan Rašťák.

Anketní svátek Olomouckého kraje začal už tra-
dičně oceněním handicapovaných sportovců, 
poprvé vyhrála Adéla Sekyrová z AK Olomouc, 
získala bronzovou medaili v hodu kuželkou na 
IWAS WORLD GAMES, potřetí se radoval  
cyklista Tomáš Kajnar z klubu TJ Zlaté Hory, 
na mistrovství světa v závodu na čtyři kilometry 
skončil jedenáctý v českém rekordu, je českým 
mistrem v silniční cyklistice.

V kategorii Nejlepší trenér získal ocenění  
Miroslav Čada, kouč volejbalového Agelu, který 
suverénně kraluje domácí extralize, Českému 
poháru a snaží se o nejlepší výsledky v Champ-
ions League. „Loňský rok byl mým nejúspěšněj-
ším na lavičce Prostějova. Tři výhry v Lize mis-
tryň mají obrovskou cenu,“ říkal Čada na jevišti 
prostějovského divadla. V juniorské kategorii 

šafářová královnou olomouckého kraje

sPortoveC  
olomouCkého kraJe
2015

Držitelé Ceny Olomouckého kraje

*2001 Aleš Valenta (akrobatické lyžování), *2002 Karel Brückner (fotbal), *2003 Jiří Dopita (hokej), *2004 Oldřich Machač (ho-
kej), *2005 Michal Klasa (cyklistika), *2006 Robert Změlík (desetiboj), *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), *2014 Tomáš Ujfaluši (fotbal) a Lucie Šafářová (tenis), *2015 Václav a Marek Rozehnalovi (sajdkárkros).

Kdo jiný mohl vyhrát patnáctý ročník ankety Nejlepší sportovec Olomouckého kraje než finalistka Roland Garros 
a vítězka Australian Open a Roland Garros ve čtyřhře Lucie Šafářová? Hrála na Turnaji mistryň ve dvouhře 
i čtyřhře, vyhrála turnaj v Dauhá, v anketě Sportovec roku ČR skončila pátá a byla členkou vítězného Fed Cupu 
a nejlepšího týmu České republiky!

5
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zvítězila orientační běžkyně Tereza Janošíková 
z SK UP Olomouc, reprezentantka ČR do 16 
let, třikrát zlatá na ME dorostu šestnáctiletých 
v Rumunsku, nejlepším juniorským týmem se 
stala cyklistická stáj MAPEI MERIDA Kaňkov-
ský. Cenu nadějím Olomouckého kraje už tra-
dičně předával náměstek Radovan Rašťák.

Čestnou cenu Olomouckého kraje pro rok 
2015 získal středoškolský učitel, všestranný 
sportovec, překážkář a vícebojař Květoslav Vy-
kydal, v dubnu mu bude osmdesát. Opět byl 
u toho na jevišti prostějovského divadla před-
seda Klubu olympioniků Oldřich Svojanovský. 
Květoslav Vykydal připravuje mladé atlety, sám 
však stále sbírá medaile z evropských i svě-
tových soutěží. „Hodně jsem si cenil výher ve 
Středoškolském poháru, když nám předávaly 
ceny velké legendy našeho sportu. Rukou mi 
třeba potřásli Emil Zátopek, Dana Zátopková či 
Jarmila Kratochvílová. To je bezvadné pro děti, 
ty k nim vzhlížely jako k velkým vzorům, pro mne 
to byla vždy velká čest,“ říkal oslavenec. Od po-
čátku 60. let až dodnes vykonává úspěšně tre-
nérskou činnost, mládež připravuje přes pade-
sát let, za svou trenérskou práci obdržel v roce 
1999 cenu Fair play Českého olympijského 
výboru. Nejlepším seniorským týmem se stali 

hokejisté HC Olomouc, uhájili extraligovou pří-
slušnost a obhájili anketní prvenství z loňského 
roku, před úspěšnými prostějovskými volejba-
listkami VK AGEL.

Ceny v hlavní kategorii Nejlepší sportovec Olo-
mouckého kraje předávali hejtman Jiří Rozbořil 
a šéf agentury TK PLUS Miroslav Černošek. 
Symbolické stupně vítězů patřily prostějovské-
mu tenisu, na třetí příčce skončil Tomáš Ber-
dych, za něj převzala trofej Petra Černošková, 
ředitelka tenisových projektů TK PLUS, Ber-
dych cestoval na grandslamový turnaj do Mel-
bourne. Druhá skončila loňská anketní vítězka 
Petra Kvitová a nejprestižnější trofej získala Lu-
cie Šafářová. V roce 2001 vyhrála v anketě ju-
niorskou kategorii, v roce 2014 obdržela Cenu 
Olomouckého kraje a nyní se stala absolutní 
vítězkou nejprestižnější kategorie! „Moc si toho 
vážím, je to krásné ocenění a doufám, že není 
poslední,“ smála se Lucie Šafářová. 

Tradicí nejstarší krajské sportovní ankety na 
území České republiky je již od úvodního roč-
níku Cena Olomouckého kraje za výjimečné zá-
sluhy o zviditelnění a propagaci kraje. Získali ji 
vynikající sajdárkrosoví závodníci, Václav a Ma-
rek Rozehnalovi, čtrnáctinásobní mistři ČR, 

kteří se prakticky celé jedno desetiletí udrželi 
ve světové špičce, předával ji hejtman Jiří Roz-
bořil. O noblesní hudební doprovod anketního 
svátku se staral hitmaker Meky Žbirka a také 
Martha, na jejich – Co bolí, to přebolí – se 
nedá zapomenout...

Pak už následovalo předávání charitativních 
šeků, odevzdáním prvních dvou byl pověřen 
Jaroslav Novák, předseda představenstva CIS-
KO, projektu podporovaného Olomouckým kra-
jem. Šeky na pět tisíc korun převzali orientační 

běžkyně Tereza Janošíková a mladý atlet Jakub 
Heža. Další tři šeky předali ředitelka tenisových 
projektů TK PLUS Petra Černošková a jedna-
tel TK PLUS Petr Chytil. Šeky po 10.000 Kč 
byly určeny pro handicapované sportovce Adé-
lu Sekyrovou a Tomáše Kajnara, poslední šek 
v hodnotě 50 tisíc korun obdržela příspěvková 
organizace Občanské sdružení Ryzáček, pro-
vozující hipo rehabilitaci a další aktivity spoje-
né s využitím koní. Petře Černoškové a Petru 
Chytilovi pak patřila závěrečná slova anketního 
svátku Olomouckého kraje.

„Holky z Fed Cupu a zvláště Lucka Šafářová měly v minulém roce opravdu mimořádné úspěchy.“

Miroslav Černošek

Držitelé Čestné ceny Olomouckého kraje

*2001 Stanislav Dyk, (motorismus), *2002 Karel Brückner, (fotbal),*2003 Vladimír Vačkář, (dráhová cyklistika), *2004 Ladislav 
Drda, (horolezectví), *2005 neudělena, *2006 Otokar Hořínek, (sportovní střelba), *2007 neudělena,*2008 Zdeněk Vičík, 
(bývalý úspěšný veslař a trenér olomouckého veslařského klubu), *2009 Libor Dvořáček, (šumperský trenér, ženský basketbal), 
*2010, Alexander Bögi (box, TJ Dukla Olomouc), *2011 Petr Huťka, (tenis, Přerov), *2012 Jaroslav Šlambor, (parašutismus), 
*2013 Viktor Znojil, atletika, AK Olomouc, *2014 Jan Mrázek, (atletika), *2015 Květoslav Vykydal, TJ Šumperk, (atletika).

Desátá cena noblesního hejtmana

Mimo plánovaný program, ve kterém mělo být předáno devět ocenění, se v patnáctém ročníku předávala i desátá cena, jejím 
držitelem se stal moderátor Petr Salava. „Petře, jste tu s námi od prvopočátku ankety a nikdy jste žádnou cenu nedostal. Já 
si dovolím vám jednu věnovat. Není to žádná plaketa nebo pohár, ale co jiného by měl Pražák na Moravě dostat než domácí 
slivovici,“ komentoval svůj osobní dar hejtman Jiří Rozbořil a dodal: „Možná jsem tu jako hejtman naposledy, ať na mě vzpomí-
náte v dobrém!“

Nejlepší sportovec Olomouckého kraje 2015 (Prostějov)

Sportovec roku: 1. Lucie Šafářová 82 bodů, 2. Petra Kvitová 59, 3. Tomáš Berdych 27, (všichni tenis, TK AGROFERT 
Prostějov) 51. Nejlepší seniorský tým: 1. HC Olomouc (hokej) 14, 2. VK AGEL Prostějov (volejbal) 11, 3. ASO DUKLA 
Prostějov (parašutismus) 6. Nejlepší junior: 1. Tereza Janošíková (orientační běh SK UP Olomouc) 8, 2. Adéla Přibylová 
(krasojízda TJ Stav. stroje Němčice n./H.) 6, 3. Adriana Klimková (triatlon SK UP Olomouc) 4. Nejlepší juniorský tým: 1. 
MAPEI MERIDA Kaňkovský (cyklistika) 13, 2. DHK ZORA Olomouc (házená) 11, 3. AK Olomouc (atletika) 6. Nejlepší tre-
nér: 1. Miroslav Čada (volejbal VK AGEL Prostějov) 9, 2. Rudolf Rozsypal (kanoistika SK UP Olomouc) 6, 3. Lubomír Krejčíř 
(házená DHK ZORA Olomouc) 5. Nejlepší handicapovaný sportovec: 1. Tomáš Kajnar (cyklistika TJ Zlaté Hory) 22, 2. 
Petr Utíkal (tenis) 14, 3. Vladimír Marčan (sportovní střelba) 4. Nejlepší handicapovaná sportovkyně: 1. Adéla Sekyrová 
(atletika AK Olomouc) 33, 2. Eva Kacanu (atletika AK Olomouc) 8. Cena Olomouckého kraje: Václav a Marek Rozehnalo-
vi, sajdkárkros. Čestná cena: Květoslav Vykydal, TJ Šumperk, atletika.
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Loni vystřídala v hlavní kategorii ankety Sporto-
vec města Prostějova Tomáše Berdycha Petra 
Kvitová, ta letos uvolnila místo Lucii Šafářové.  
Dvanáctý ročník ankety nemohl vyhrát nikdo 
jiný! Lucie Šafářová byla ve finále grandslamo-
vého Roland Garros, hrála na Turnaji mistryň 
ve dvouhře i čtyřhře. Ve čtyřhře spolu s Ma-
ttekovou-Sandsovou vyhrála Australian Open, 
Roland Garros a turnaje v Stuttgartu a Toron-
tu, kralovala ve dvouhře na turnaji v Dauhá, se-
zonu skončila na 9. místě WTA. Ovládla i kraj-
skou anketu Nejlepší sportovec Olomouckého 
kraje a byla pátá v anketě Sportovec České  
republiky. Slavnostní vyhlášení originální anke-
ty probíhalo v Hotelu Tennis Club, už tradičně 
to dokonale moderoval Michal Slavík. 

Jako každý rok měla Sportovní komise Rady 
města Prostějova i letos velmi příjemné starosti 
– nominovat do jednotlivých kategorií úspěšné 
sportovce. „Prostějov je opravdu sportu hodně 
nakloněn, rozhodně nemáme nouzi o úspěšné 
sportovce. Snažíme se vždy najít ty nejzajíma-
vější a nejvýznamnější počiny, které zviditelnily 
naše město. Není to jednoduché, protože kaž-

dé odvětví má svá specifika. Snažíme se, aby 
nebyli nominováni pouze vrcholoví sportovci,“ 
vysvětluje Pavel Smetana, který je předsedou 
Komise sportovní Rady města Prostějova již 
šestým rokem. Zpestřující novinkou ankety pak 
byl premiérový ročník Fotografické soutěže. 
Právě foto soutěž byla absolutní novinkou, byla 
úzce spjata i se zprovozněním webových strá-
nek. „Sportovní komise vytvořila stránky, na kte-
rých chce prezentovat nejen aktivity samotné 
komise, ale i práci a výsledky jednotlivých spor-
tovních oddílů. V současnosti vzniká katalog 
prostějovských sportů, ve kterém již figuruje 
několik oddílů. Vedle vyhlášení pravidelné an-
kety Sportovec města, podporujeme organiza-
ci atletických závodů Prostějovská laťka a nově 
připravujeme fotbalový turnaj mládežnických 
družstev mezi jednotlivými částmi města,“  
dodával Pavel Smetana.

Nejsledovanější kategorií byla Sportovec roku, 
stejně jako v krajské anketě i v té prostějovské 
kraluje tenis, na prvních dvou příčkách se umís-
tily podle očekávání tenistky TK AGROFERT – 
Lucie Šafářová a Petra Kvitová, ta byla v anketě 
Sportovec ČR 2015 sedmá a co je důležité, 
obě tenistky byly členkami fedcupového týmu, 

lucka vystřídala petru

sportovec města 
prostějov 2015

„Prostějov disponuje několika velmi úspěšnými sportovními kluby, které městu dělají výbornou reklamu. Hraje  
se zde špičkový světový tenis, v Evropě nás reprezentují volejbalistky, máme výborné basketbalisty, boxery a pr-
voligové hokejisty s obrovskou základnou fanoušků. A v poslední době se navíc dere na výsluní kopaná. Které 
město velikosti Prostějova se může pochlubit tak veleúspěšnými sportovci? A co se týká množství finančních 
prostředků, vloni jsme navýšili celkový objem dotací o další zhruba tři miliony korun. Peníze musíme vždy mezi 
tyto sporty rozumně podělit.“

Pavel Smetana,  
náměstek prostějovské primátorky a předseda Sportovní komise Rady města Prostějova

SÍŇ SLÁVY PROSTĚJOVSKÉHO SPORTU

2006, Oldřich Machač (lední hokej), Otokar Hořínek (sportovní střelba), Jan Mrázek (atletika),

Miroslav Černošek (jednatel TK PLUS).

2007, Vladimír Vačkář (cyklistika), Antonín Přikryl (lukostřelba), Ivan Hoššo (parašutismus).

2008, Karel Menyház (box), Stanislav Bábek (lední hokej), Josef Pavlata (parašutismus).

2009, Robert Změlík (atletika), Vlastimil Zeman (fotbal), Milan Čečman (atletika).

2010, Jaroslav Šalamoun (plavání), Jan Hrbatý (lední hokej), Rostislav Václavíček (fotbal).

2011, Naděžda Hořínková (sportovní střelba), Ivo Skoták (parašutismus), František Gašparík (box).

2012, František Sedláček (lukostřelba), Pavel Dyba (fotbal).

2013, Zdeněk Nenadál (atletika), Antonín Doseděl (tenis, lední hokej), Alois Copek (fotbal).

2014, Eva Krupová (volejbal).

2015, Jiří Novák (tenis), Jindřich Vedmoch (parašutimus).
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který počtvrté v posledních pěti letech vyhrál 
slavnou trofej. Pomyslným mužským králem 
sportovního Prostějova byl třetí parašutista Ol-
dřich Šorf. „Konkurence sportu v Prostějově je 
obrovská, velice mě to potěšilo, jsem rád, že 
se o parašutistech ví, beru to jako pokračová-
ní tradice. Pravidelně se někdo z nás umísťuje 
na vyšších příčkách,“ prozradil Oldřich Šorf. 
Parašutisté Dukly Prostějov zvítězili v katego-
rii Tým roku, odsunuli za sebe tenisový výběr  
TK AGROFERT a basketbalisty Ariete Pro-
stějov. „Úspěchy jednotlivců jsou dobré, ale 
týmové vítězství je vždycky nejvýš. Vůbec jsem 
netušil, že bychom mohli vyhrát. Dozvěděl jsem 
se to až tady na místě,“ prozradil Oldřich Šorf 
a s úsměvem dodal: „Individuální medaile potě-
ší, ale skupinová se slaví!“

Hodně nečekané bylo jméno vítěze Talent 
roku. Mezi plejádou reprezentantů v nejpo-
pulárnějších sportech, stanul na první příčce 
lukostřelec Michal Hlahůlek. „Mám obrovskou 
radost! Absolutně jsem nečekal, že bych mohl 
být i třeba mezi nejlepší trojkou. Rád bych  

poděkoval všem, kteří mě podporují, hlavně ko-
legům z oddílu. I když jsme malý oddíl, řekl bych,  
že dosahujeme velmi dobrých výsledků,“ sypal 
ze sebe rozzářený Hlahůlek a doplnil: „Prven-
ství mě těší o to více, že pravidelně vyhrávají 
basketbalisté, tenisté a další zástupci maso-
vých sportů. Jako zástupce okrajového sportu 
jsem nesmírně šťastný.“

Suverénně největších ovací se tradičně dočkali 
sportovci uvedení do Síně slávy. Letos padla 
volba na dnes už legendárního tenistu Jirku 
Nováka a populárního parašutistu Jindřicha 
Vedmocha. „Velmi příjemný pocit. Beru to jako 
třešničku na pomyslném sportovním dortu. Na 
prosincovém mistrovství světa v Dubaji jsem 
ukončil kariéru. Udělali jsme tam stříbrnou tý-
movou medaili,“ komentoval Vedmoch a dodal: 
„Se sportem ještě nekončím, budu se dále  
věnovat paraglidingu a motorovému létání.“

Sportovec města Prostějova za rok 2015

Sportovec roku: 1. Lucie Šafářová (tenis, TK AGROFERT Prostějov), 2. Petra Kvitová (tenis, TK AGROFERT Prostějov), 
3. Oldřich Šofr (parašutismus, ASO Dukla Prostějov). Talent roku: 1. Michal Hlahůlek (lukostřelba, Lukostřelba Prostějov), 
2. František Váňa (basketbal Ariete Prostějov), 3. Kristýna Adamčíková (volejbal, VK AGEL Prostějov).  Tým roku: 1. ASO 
Dukla Prostějov (parašutismus), 2. Tenisté TK AGROFERT, 3. Ariete Prostějov (basketbal). Mládežnický tým roku:  
1. VK AGEL Prostějov (volejbal), 2. TK AGROFERT (tenis), 3. TJ Sokol Prostějov (nohejbal).  Trenér roku: 1. Miroslav Čada 
(volejbal), 2. Jaroslav Navrátil (tenis). Mládežnický trenér roku: 1. Lukáš Míček (volejbal), 2. Zdeněk Gottwald (judo),  
3. Jindřich Hejčík (zápas). Síň slávy: Jiří Novák (tenis), Jindřich Vedmoch (parašutismus). Sportovní událost roku: 
BladeNights Prostějov SC DDS.  Neprofesionální sportovec roku: Bohumil Korbař (polní kuše), Bronislav Khýr (dálkový 
běh). Cena sportovní komise Fair-play, Sportovní srdce: Břetislav Müller (basketbal). Cena sportovní komise: Pavel 
Slezák (basketbal), Tatsiana Markevich (volejbal), Michal BUREŠ (společenský tanec). Sportovní hvězda prostějovských 
médií: Michaela Krátká (basketbal, TJ OP Prostějov).
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„Když se člověk dívá na staré fotografie, tak si 
většinou s mizející nostalgií připomene, co pěk-
ného zažil a co se samozřejmě už nedá vrátit. 
I když bych se hodně rád vrátil do chvil, když se 
rodilo naše přátelství s Milanem Velkem. Přes-
ně ten pocit mám, když se dívám na snímky 
z roku 1997, hrál se třetí ročník Centrotex Cha-
llengeru a právě Milan Velek byl doslova duší 
našeho turnaje. Tvrdím, že právě on patří k vel-
kým tenisovým nadšencům, jaké jsem kdy po-
znal,“ říká šéf prostějovského tenisu Miroslav 
Černošek. „Pamatuji si na čtyřiadevadesátý, 
byli jsme na začátku naší cesty do špičky čes-
kého tenisu a chtěli jsme organizovat mužský 
challenger.  Ing. Milan Velek nám tehdy jako 
zkušený manažer hodně pomohl, je jedním ze 
spoluzakladatelů našeho turnaje. S jeho pří-
chodem na Hanou jsme získali i velice zajímavé 
obchodní partnery, kterým se líbili naše teniso-
vé projekty. Především díky jeho charismatické 
osobnosti se kolem prostějovského challenge-
ru od prvního ročníku tvořila stále sílicí skupina 
atraktivních a prestižních sponzorů a tehdejší 
viceprezident ATP Pierre Darmon při hodnoce-
ní challengerů zařadil náš turnaj na hodnocení 
v Monte Carlu mezi tři nejlépe připravené turna-
je této kategorie,“ dodává Miroslav Černošek. 
S turnaji Nokia Cup a Centrotex Challenger za-
čala prostějovská cesta mezi dokonalé turnajo-
vé organizátory. Na NOKIA Cupu udělala první 
velké kroky do světa tenisu Martina Hingisová, 
v roce 1995 Prostějov poprvé slavně vyhrál ex-
traligu a brzy začal kralovat mládežnickým šam-
pionátům.  Milan Velek se významně podílel na 
vzniku největšího českého tenisového challen-
geru v Prostějově. Ten se až do roku 1997 hrál 
po názvem Centrotext Challenger a zásluhou 
Velkovy charismatické osobnosti se podařilo 
v té době tenisovému Prostějovu získat zají-
mavé obchodní partnery. Milan Velek má rád 
sport, pravidelně se zúčastňuje tenisových 
a v posledních letech i golfových V. I. P. turna-
jů. U příležitosti 10. ročníku turnaje Živnobanka 
Czech Open byl oceněn nejvyšším tenisovým 
vyznamenáním Medailí Karla Koželuha.

„Milan byl vždycky u toho, když jsme potřebova-
li pomoci, byl dokonalý nejen v turnajovém zá-
kulisí při jednání s obchodními partnery, ale co 
bych rád vyzvedl, svůj tenisový kumšt dokazoval 
pravidelně i na dvorci, s Jardou Navrátilem si 
pravidelně chodili pro vítězné poháry. A že je 
všestranným sportovcem, dokazuje v posled-
ních letech i na golfových greenech. Tak tedy, 
Milane, hodně zdraví a optimismu do let příš-
tích ti přeje tenisový Prostějov,“ přidává Miro-
slav Černošek.

V roce 1997 měl turnaj dotaci 125 000 dolarů a poprvé se uskutečnil ve dru-
hém týdnu grandslamové Paříže.

Milan Velek s vítězem Cen-
trotex Challengeru Andre-
jem Česnokovem, 1996

Milane, hodně zdraví

milan velek oslavil 
životní jubileum
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DVAKRÁT SI ŠEL NA KONCI ROKU 2002 
PRO OCENĚNÍ JIŘÍ NOVÁK. Starosta Jan Te-
sař a místostarosta Miroslav Pišťák mu předali 
ZLATÝ ODZNAK MĚSTA PROSTĚJOV, stalo 
se tak v rámci akce Den mistrů sportu, která byla 
poděkováním největším juniorským nadějím, 
členům Národního tenisového centra Morava 
a úspěšným reprezentantům TK AGROFERT. 
Její součástí byla zajímavá exhibice, na jedné 
straně dvorce stáli sedmý hráč světa Jiří Novák 
a desetibojařský šampion Roman Šebrle, proti 
nim pak trojnásobný olympijský šampion, oště-
pař Jan Železný a česká tenisová dvojka Radek 
Štěpánek. „Vždycky jsme chtěli ukazovat pros-
tějovské mládeži sportovní hvězdy, nabízet jim 
nejen příklady k následování, ale i zajímavý pro-
gram a náplň volného času,“ konstatoval šéf pro-
stějovského tenisu Miroslav Černošek. Jednou 
z velkých chvil akce bylo právě předání Zlatého 
odznaku Jiřímu Novákovi. „Je to pro mě velké 
vyznamenání a moc si toho vážím,“ konstatoval 
nejlepší český hráč, který v posledních letech 
proslavil město na Hané. Na závěr Dne mistrů 
sportu předali představitelé marketingové firmy 
TK PLUS a vedení města Prostějov šeky s cha-
ritativní pomocí zástupcům Dětského domova 
Plumlov, Občanského sdružení Kosíř, Čechy 
pod Kosířem a povodněmi postižených klubů TJ 
Lovochemie Lovosice a TJ Písek. Zajímavé akce 
se zúčastnili mj. náměstek ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy Karel Hrdý a prezident 
ČTS Ivo Kaderka. „Není třeba připomínat vynika-
jící výsledky prostějovského managementu, ale 
rád bych ocenil zájem klubu a firmy TK PLUS 
o tenisové mládí. Oceňování nejlepších patří už 
k tradičním prostějovským akcím na konci roku 
a určitě je to pro mladé naděje velký motiv do 
příští sezony,“ řekl mj. šéf českého tenisu. Sa-
mozřejmě se při této příležitosti hovořilo o vý-
sledcích a perspektivách Sportovních center 
mládeže. „Výsledky Národního tenisového cen-
tra mládeže Morava potvrzují, že rozhodnutí mi-
nisterstva mládeže a tělovýchovy, které stálo za 
jejich vznikem, bylo správné. Obě centra přesně 
zapadla do pyramidy výchovy mládeže a věřím, 
že kvalitní podmínky přispějí k výchově dalších 
vynikajících tenistů. Z každé návštěvy Prostějovy 
si odvážím pocit, že je o největší talenty české-
ho tenisu dobře postaráno,“ dodával prezident 
ČTS.

A DRUHÉ OCENĚNÍ JIŘÍHO NOVÁKA? 
V anketě Sportovec roku ČR se za výborné vý-
sledky v roce 2002 umístil na vynikajícím čtvr-
tém místě! Průkopnický skok s třemi salty a pěti 
vruty přinesl Aleši Valentovi zlatou medaili na 

ZOH v Salt Lake City a zákonitě i korunu nejlep-
šího českého sportovce roku. V anketě získal 
1941 bodů. Jaké bylo další pořadí? 2. Roman 
Šebrle 1699, 3. Kateřina Neumannová 1492, 
4. Jiří Novák 1324, 5. Dominik Hašek 1187, 6. 
Tomáš Rosický 976, 7. Pavel Nedvěd 728, 8. Jiří 
Mužík 722, 9. Michal Sedlecký 640, 10. Lada 
Kozlíková 547. Nejlepším týmem se stali fotbalis-
té Česka do 21 let, juniorskou kategorii vyhrála 
střelkyně Kateřina Kůrková, Sportovní legendou 
se stal a Cenu Emila Zátopka získal Jiří Raška. 
V anketě Sportovní hvězda ČT získal nejvíce 
hlasů Aleš Valenta. Jiří Novák nechal za sebou 
Dominika Haška, Tomáše Rosického a Pavla 
Nedvěda, to byla určitě dokonalá bilance...

  

MÍT V KLUBU NEJLEPŠÍ ČESKÉ TENISTY, 
touto filozofií se prostějovský management ří-
dil a důrazně ji prosazoval. Vyrůstat v tričku TK 
AGROFERT a trénovat vedle hvězd bylo určitě 
inspirující. I proto se v Prostějově před časem 
objevil Ivan Lendl, čestný patron projektu Český 
tenis do příštího tisíciletí. „Pro talenty je každý 
takový kontakt hodně důležitý, Ivan byl superhrá-
čem a jeho názor si děti hrozně dlouho pamatují. 
Je to pro ně jakési náboženství, určitě i recept 
– jak pokračovat dál,“ tvrdil o Lendlově návštěvě 
Jan Kukal. „Jsem rád, že si mladí stále více uvě-
domují, že je to jen a jen o pracovitosti, mít jen ta-
lent je málo. Právě Ivan byl vždycky ztělesněním 
obrovské tenisové pracovitosti, byl na sebe a na 
své tréninkové partnery tak náročný, že mu pak 
ke konci skoro nikdo v tréninku nestačil. Nic ne-

do špičky bez průměrných

historie

„Vždycky jsme chtěli ukazovat prostějovské mládeži sportovní hvězdy, nabízet jim nejen příklady k následování, 
ale i zajímavý program a náplň volného času.“ 

Miroslav Černošek, 2002
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potřeboval bych si trochu odpočinout.“ Za vítězství získal 
Štěpánek 90 bodů, postoupil na žebříčku ATP Entry Sys-
tém o sedm míst na 40. příčku. Ještě nikdy nebyl tak vy-
soko… „Vyhrát doma turnaj před svými nejbližšími, před 
lidmi, kteří mi fandí je určitě ten nejpříjemnější pocit. Mám 
z toho titulu obrovskou radost.“ Před fi nále se už tradičně 
konala tisková konference s představiteli Živnostenské ban-
ky, a.s. a TK PLUS. „Turnaj opět splnil očekávání Živnos-
tenské banky. Chceme dávat šanci nadějím světového teni-
su a české špičce a to se opět podařilo. Filozofi e turnaje 
je už několik let stejná a jsme přesvědčeni, že je správná, 
“ říkal předseda představenstva a generální ředitel Živnos-
tenské banky, a.s., ing. Jiří Kunert. A jak byli spokojeni po-
řadatelé? „Ze čtyř důvodů považuji tento turnaj na české 
poměry za excelentní. Z našeho challengeru vyšly v mi-
nulosti největší hvězdy grandslamové Paříže, letos to byli 
Ferrero, Verkerk, Coria, i ti hráli v posledních letech v Pro-
stějově a byli v semifi nále Roland Garros. Dáváme šan-
ci českým tenistům a našim největším nadějím. Radek Ště-
pánek postoupí do první čtyřicítky a vítězství na turnaji 
Živnobanka Czech Open mu dává stejně bodů jako by v Pa-
říži uhrál tři kola. Jsme rádi, že do Prostějova opět na-
šly cestu největší osobnosti byznysu, sportu i kultury. 
Ceny předával guvernér České národní banky ing. Zdeněk 
Tůma, měli jsme tu mj. Karla Gotta, Jiřího Bartošku, Jana 
Železného. Domnívám se, že jsme i s výstavbou našeho are-
álu pokročili dopředu, areál si určitě kvalitní turnaj zaslou-
ží, prostě nemůže být bez tenisu a rozhodně chceme pokra-
čovat v pořádání prestižního challengeru,“ říkal po turnaji 
Dr. Miroslav Černošek. Navíc už měli v té době pořadatelé 
z Prostějova připraveno jedno zajímavé tenisové překvape-
ní – v roce 2004 se měl na Hané hrát společný turnaj mužů 
a žen. Českou tenisovou radost vedle Štěpánka podpořili 
Levinský se Škochem, vyhráli čtyřhru.

ubilejní desátý ročník turnaje Živnobanka Czech Open 
se hrál na nově upraveném centrálním dvorci Národní-

ho tenisového centra Morava. A každý, kdo přijel do Prostě-
jova, byl překvapen obrovskými změnami, kterými nádher-
ný tenisový areál v roce 2003 prošel. Byla dokončena první 
etapa výstavby, byl upraven prostor mezi hotelem TENNIS 
Club a tenisovým areálem, postavena nová tribuna, centrál-
ní dvorec byl ze dvou stran zastřešen a měl kapacitu 1250 

míst. Tenisté měli vše pohromadě v kvalitním areálu, kte-
rý se v posledních měsících rozšířil, přibyly další prostory, 
navíc sportovní areál nabízí mnohem lepší a komfortnější 
zázemí. Jak se na investice do Národních tenisových cen-
ter díval ministr sportu Ing. Karel Hrdý? „Jsem přesvědče-
ný, že jde o peníze účelně vynaložené. Myslím si, že takto 
by měly být realizovány všechny investice. Jde o areál, který 
je koncepčně budován, konečně jako celý tenis tady v Pro-
stějově. Národní tenisové centrum Morava pracuje velice 
dobře, navíc v Prostějově je dokonalé zázemí i pro ostat-
ní stupně výchovy talentů – tedy pro tréninkové středisko 
mládeže a středisko vrcholového tenisu. Národní tenisové 
centrum je přirozeným vrcholem této pyramidy a měli by 
se v něm připravovat především ti, kteří budou reprezento-
vat Českou republiku.“ Prezident ČTS Ing. Ivo Kaderka při 
slavnostním otevření první etapy výstavby Národního teni-
sového centra Morava zdůraznil, že pomáhat nadějím – je 
hlavní úkol Českého tenisového svazu. „Právě ti potřebují 
pomoc v prvních složitých krocích na tenisovou scénu. Jis-
tě není třeba připomínat, že shánění fi nančních prostřed-
ků je stále složitější, ale dobře si uvědomuji, že základem je 
ekonomická stabilita českého tenisu. Všechny oblastní te-
nisové svazy jsou zafi nancovány a co je důležité, stojí za 
námi prestižní fi rmy, které jsou partnery Českého tenisové-
ho svazu. Podařilo se mi do českého tenisu získat i hodně in-
vestičních fi nančních prostředků a věřím, že tomu tak bude 

Přípitek po slavnostním otevření nové části Národního tenisového 
centra Morava – zleva náměstek ministryně mládeže, školství 
a tělovýchovy Ing. K. Hrdý, prezident ČTS Ing. Ivo Kaderka, 

šéf prostějovského tenisu Dr. Miroslav Černošek a starosta města 
Prostějov Ing. Jan Tesař, 2003
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trest. Ale pokud je to Čech, tak s ním vytřou podlahu. Ne, 

tohle není spravedlivé, neměří se všem stejně,“ zlobil se dů-
razně po vyhlášení verdiktu šéf českého tenisu Ivo Kader-
ka. Vše se nakonec v dobré obrátilo – ve středu 9. července 
v šest hodin večer bylo oznámeno, že ATP zrušila dvouletý 
trest Bohdana Ulihracha za pozitivní dopingový test na nan-
drolon z turnaje v Moskvě. Antidopingový tribunál se tak 
rozhodl na základě výsledků rozboru výživných tablet, kte-
ré hráči dostávali od fyzioterapeutů na okruhu! „Zatím ne-

bylo řečeno, že tablety byly kontaminované, ale faktem je, 

že ze třiceti hráčů, testovaných na nandrolon, devětadva-

cet mělo stejné chromatografi cké prvky a popírali doping,“ 
řekl mj. na tiskové konferenci JUDr. Jiří Balaštík, Ulihra-
chův právní zástupce v tomto složitém případu. „Můj soud 

v Jacksonvillu, to byla normální poprava, přišel jsem o de-

vět měsíců života,“ dodával Ulihrach. 

portovní výživa, regenerace a rehabilitace ve sportu 
a v tenise, tak se jmenoval odborný seminář, který 

se konal na konci března v Prostějově a pořádaly ho ČTS, 
Fakulta tělesné kultury UP Olomouc, TK PLUS pod zá-
štitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jaký 
byl jeho program? O výživě hovořili RNDr. Petr Fořt, Csc. 
a olympijský vítěz v desetiboji z Barcelony 1992 Robert 
Změlík, o regeneraci a rehabilitaci pak Doc. Pavel Kolář, 
Csc. „Rád bych zdůraznil, že bez pomoci TK PLUS a pře-

devším Miroslava Černoška bychom se nikdy nemohli do 

organizace těchto prospěšných seminářů pustit. Díky jeho 

kontaktům přednášejí na seminářích opravdové osobnos-

ti a dokonalí profesionálové. Za všemi semináři tedy sto-

jí prostějovská fi rma, její majitelé si dokonale uvědomují, 

jak jsou tyto akce důležité nejen pro tenis, ale i pro sport 

obecně,“ dodával Dr. Zháněl. Nebyl v té době u nás dru-
hý takový klub, který by se díval na tenisovou problema-
tiku v mnohem širším záběru, neváhal investovat prostřed-
ky i do seminářů a trenérského vzdělávání. Navíc při nich 
mohli organizátoři plně využívat zázemí klubu TK AG-
ROFERT. Připomeňme, že jediným organizátorem, kromě 
prostějovských, byla redakce časopisu TENIS, která při-
pravila trenérský seminář se zkušeným Svatoplukem Stoja-
nem. Konečně, redakce vydala ve spolupráci se Stojanem 
a Brabencem i publikaci Tenis zdravým rozumem.

merika v prvním kole Fed Cupu, nová nehrající ka-
pitánka Petra Píchalová-Langrová rozhodně neměla 

štěstí na svůj první fedcupový los! Na konci dubna v Lowel-
lu, třicet mil od Bostonu, v hale s kapacitou pět a půl tisíce 
diváků, měla nastoupit česká fedcupová reprezentace pro-
ti týmu USA. Bylo to deváté vzájemné utkání ve Fed Cupu, 
z dosavadních osmi se naše ženy dvakrát radovaly z vítěz-
ství. Američanky v nejsilnějším složení zcela jasně patřily 
mezi největší favoritky celé soutěže. A když se Petry Pícha-
lové-Langrové novináři ptali – jak by pro český tenis měla 
skončit fedcupová sezona 2003 – odpověděla: „Ještě jsme 
nezačali, ale věřím, že český tým bude i v příští sezoně ve 
Světové skupině. Jako kapitánka si ani nic jiného přát ne-
mohu a určitě si to přejí i hráčky. A pro všechny bude určitě 
čest – nastoupit v reprezentačním týmu a podat za svou zemi 
ten nejlepší výkon.“ Před zápasem s Amerikou bylo pře-
těžké hovořit o nějakých českých šancích. „Přesto má ten 
zápas pro nás velkou cenu. Mohu sice říkat, že ve sportu je 

Hala v Lowellu, dějiště první kola Fed Cupu - USA – ČR, 2003
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ošidit, to mladým neustále připomínal. Když se 
vám třeba nebude dařit, ale budete bojovat, teni-
sové štěstí vám půjde naproti, říkal jim. A hlavně, 
vždycky budete mít čisté svědomí, že jste tenisu 
dali úplně všechno,“ dodával v Prostějově Kukal.

V Prostějově pracovalo dobře i Národní teniso-
vé centrum Morava. „Jeho umístění do Prostějo-
va bylo pro nás potvrzením, že to děláme dobře 
a jsme rádi, že jedno ze dvou center je právě 
u nás. Není to ani tak o penězích, ale přede-
vším o prestiži, na pověsti nejlepšího klubu nám 
vždycky záleželo,“ říkal Černošek.

PO JEDENÁCTI LETECH SE CYRIL SUK 
opět vrátil do Davisova poháru, navíc nebylo 
dlouho jasné – v jaké roli. Jako nehrající kapi-
tán? Nebo se objeví na dvorci? Cyril Suk vstou-
pil do Davisova poháru v roce 1992 v domácím 
duelu proti Belgii a byl v týmu pět sezon. „Věřím, 
že se v něm udržím a že bych mohl být jeho plat-
ným členem. Já ale neberu skutečnost, že jsem 
byl nominován do týmu jako nějakou náhodu, 
ale spíše jako důkaz mých posledních výsledků 
a mého deblového umístění na žebříčku. Pros-
tě Tomáš Šmíd uznal, že asi nehraju debla tak 
špatně,“ říkal Cyril Suk v poslední lednový pátek 
roku 1992. Už tenkrát mu bylo jasné, že jeho 
hlavní tenisovou rolí bude čtyřhra, v té době 
získal se sestrou Helenou grandslamový titul 
ve smíšené čtyřhře, vyhráli v roce 1991 Roland 
Garros. „Pro Helenu ale výsledky v deblu nikdy 
moc neznamenaly. Určitě i proto, že ve dvouhře 
byla už čtvrtá na světě. Dvouhru měla vždycky na 
prvním místě a někde daleko vzadu byla – čtyř-
hra. Já však v té pozici nikdy nebyl, pro mě byla 

čtyřhra vždy tím hlavním.“ Cyril Suk nastoupil 
v deseti zápasech, sedmkrát s Petrem Kordou 
a jen jednou prohráli. Jejich nejslavnější duel? 
Určitě třísetové vítězství nad párem McEnroe, 
Leach v americkém Fort Mayers v roce 1992. 
Nikdo jim nevěřil. Konečně, proč se zabývat ne-
známým Sukem, kterému v té době ukazoval po-
čítač 532. místo ve dvouhře? Že se však poma-
lu a jistě stává velkou deblovou hvězdou, s tím 
se jaksi nepočítalo. Korda však hrál fantastický 
zápas, Suk taky a šokované hlediště centrální-
ho dvorce pořád nemohlo uvěřit, že McEnroe 
s Leachem neuhráli ani set. „Za těch deset let 
společného hraní s Cyrdou jsme prohráli snad 
jen jednou. Tak proč bychom měli prohrát právě 
dnes?“ jakoby se na tiskové konferenci ve Fort 
Mayers zeptal Petr Korda sám sebe. A jen pro 
připomenutí – Suk s Kordou byli v roce 1985 vy-
hlášeni juniorskými mistry světa v deblu. 

TK ČESKÁ SPORTOVNÍ, tak se jmenoval nový 
klub, který v roce 2003 vstoupil na českou teni-
sovou scénu a také v tom roce extraligu vyhrál. 
Vzniklo tenisové spojení pražské Sparty, kterou 
prostřednictvím své firmy Persport spravoval 
Tomáš Petera, a prostějovského klubu, jehož 
jednatelem byl Miroslav Černošek.  Společný 
krok Sparty s Prostějovem sledoval hlavní cíl: 
vytvořit celek, který by byl schopen uspět proti 
velkým evropským týmům. TK Sparta Praha (Uli-
hrach, Vaněk, Suk, Koukalová, Strýcová) vyhrál 
tenisovou extraligu v roce 2000, předtím i poté 
získával tituly TK AGROFERT Prostějov (Novák, 
Štěpánek, Tabara, Rikl, Cibulec, Bedáňová), v té 
době jich měl už pět. Prostějov se tehdy před se-
zonou přejmenoval na TK Česká sportovní, do 

nového klubu přestoupila většina hráčů Sparty. 
Sloučení se však týkalo jen obou prvních týmů 
a pouze pro extraligu. Ostatní týmy dospělých 
i mládeže fungovaly samostatně dál. Tým Česká 
sportovní měl sídlo v Prostějově, protože Sparta 
byla po povodních v roce 2002 ve složité situaci. 
Oba kluby také uvolnily „nadbytečné“ hráče na 
hostování či přestup, nadějná prostějovská juni-
orka Petra Cetkovská byla v týmu Mariánských 
Lázní. „Jinak se ale pořád připravuje u nás,“ řekl 
prostějovský Jaroslav Balaš. „Spojení týmů jde 
mimo působnost tenisového svazu, protože ex-
traligu si řídí Asociace extraligových tenisových 
klubů jako samostatný subjekt,“ uvedl tehdy 
generální sekretář Českého tenisového svazu 
Josef Nechutný.

GESTO JIŘÍHO NOVÁKA NA AUSTRALI-
AN OPEN, kdy opravil výrok rozhodčího ve svůj 
neprospěch a ztratil gem, byl oceněn Českým 
klubem Fair Play, který mu udělil Čestný diplom. 
„Pokud se zeptám, kde je jádro olympijské my-
šlenky, nic jiného mě nemůže napadnout než 
– fair play,“ řekl při slavnostním ceremoniálu 
v Praze předseda Českého olympijského výbo-
ru Milan Jirásek. 

BYL OZNÁMEN DOPINGOVÝ NÁLEZ, pro-
vinit se měl Bohdan Ulihrach... „Nedopoval 
jsem – odvolám se!“ řekl médiím a Ivo Kaderka 
dodával: „Tahle poprava se mi od začátku nelí-
bila.“ Bohdan Ulihrach (28) měl 3. října 2002 
po turnaji v Moskvě pozitivní test na metabolity 
anabolického steroidu nandrolonu. Vše pak po-
tvrdila i analýza B vzorku a Ulihrach měl podle 
ITF dostat dvouletý zákaz činnosti. Dopingoví 
komisaři naměřili ve vzorku A 5,2 nanogramu 
norandrosteronu na milimetr moči a 24. ledna 
2003 v B vzorku už jen 3,2, i to však byl – po-
zitivní výsledek. Povolená hodnota nandrolonu 
byla pouze dva nanogramy a ne pět, jak ně-
kteří předpokládali. „Tenis mám rád. Pevně vě-
řím, že to dobře dopadne, určitě bych nechtěl 
s tenisem skončit. Pokusil bych se o návrat,“ 
říkal Bohdan Ulihrach, který byl v první polovi-
ně března 2003 za stým místem žebříčku ATP 
a neustále tvrdil, že si nikdy žádnou zakázanou 

látku nevzal, nemá žádný speciální pitný a stravo-
vací režim, na turnajích pije jen to, co připraveno 
v lednicích na dvorci pro všechny hráče. Mnozí 
se pozastavovali nad skutečností, že v měřených 
vzorcích byl nezvykle velký rozdíl - 5,2 nanogra-
mu norandrosteronu ve vzorku A a v B vzorku už 
jen 3,2, ale ředitel Českého antidopingového 
výboru Jan Nekola tvrdil, že – „v měření se může 
tahle rozdílnost objevit. Je to jen biologický ma-
teriál…“ Ulihrachovi nabídl pomoc Ivo Kaderka 
a Český tenisový svaz, hráč sám si sestavil tým 
odborníků, s jehož pomocí chtěl prokázat svou 
nevinu. K projednání dopingového případu mu-
selo dojít do šedesáti dnů, v případě neúspěchu 
se Bohdan Ulihrach mohl obrátit k arbitrážnímu 
soudu. „Nedopoval jsem!“ tvrdil stále Ulihrach. 
Ulihrach pak neuspěl při odvolání u arbitrážního 
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bylo rozhodně inspirující. Když vedle na dvorci trénoval Jiří 
Novák, Michal Tabara či Daniela Bedáňová, bylo určitě na 
co se dívat. I proto se v Prostějově před časem objevil Ivan 
Lendl, čestný patron projektu Český tenis do příštího tisí-
ciletí. „Pro talenty je každý takový kontakt hrozně důlěži-
tý, Ivan byl superhráčem a jeho názor si děti hrozně dlou-
ho pamatují. Je to pro ně jakési náboženství, určitě i re-
cept – jak pokračovat dál,“ tvrdil o Lendlově návštěvě Jan 
Kukal. „Jsem rád, že si mladí stále více uvědomují, že je to 
jen a jen o pracovitosti, mít jen talent je málo. Právě Ivan 

byl vždycky ztělesněním obrovské tenisové pracovitosti, byl 
na sebe a na své tréninkové partnery tak náročný, že mu 
pak ke konci skoro nikdo v tréninku nestačil. Nic neošidit, 
to mladým neustále připomínal. Když se vám třeba nebude 
dařit, ale budete bojovat, tenisové štěstí vám půjde napro-
ti, říkal jim. A hlavně, vždycky budete mít čisté svědomí, že 
jste tenisu dali úplně všechno,“ dodával v Prostějově Kukal.
Prostějovští šli v podpoře talentů ještě dál – dobře pracova-
la jejich agentura M Sport service. Jaká byla její fi lozofi e? 
„Postavili jsme ji na talentech, kteří měli spojení s Prostě-
jovem, je to např. naše odchovankyně Petra Cetkovská. Luc-
ka Šafářová k nám přišla v devíti letech a Tomáš Berdych 

v deseti,“ říkal Aleš Hilčer, šéf fi rmy MICOS, který pat-
řil k zakladatelům tohoto prospěšného projektu. „Uděla-
li jsme všechno, aby mladí měli dokonalé podmínky nejen 
k přípravě, ale i k regeneraci. Nesmíme však být netrpěliví. 
Samozřejmě, že ti nejlepší měli zákonitě i lepší podmínky, 
třebaže česká povaha v minulých letech vyžadovala spíše 
dostat vše do průměru, aby měli všichni stejně. Tohle však 
není jen problém tenisu. Lidé si opravdu těžko zvykají, že 
by někdo měl dostat víc, protože i více pracuje. Samozřej-
mě, stále je kolem nás hodně lidí, kteří se vezou a chtěli by 

využívat výhod těch pilnějších a pracovitějších. Takhle je to 
i v tenise. Ne každý trenénuje na sto procent a obětuje pří-
pravě úplně všechno. Záleží nyní na managementu, trené-
rech, v jejich náročnosti by měli hráči cítit tlak,“ dodával 
Hilčer.
V Prostějově pracovalo dobře i Národní tenisové centrum 
Morava. „Jeho umístění do Prostějova bylo pro nás potvr-
zením, že to děláme dobře a jsme rádi, že jedno ze dvou cen-
ter je právě u nás. Není to ani tak o penězích, ale přede-
vším o prestiži, že to v Prostějově prostě děláme nejlépe. 
Na pověsti nejlepšího klubu nám vždycky záleželo,“ říkal 
Černošek.

Ivan Lendl, patron projektu ČTS Český tenis do příštího tisíciletí, při návštěvě Národního tenisového centra Morava v Prostějově, 2000
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Ivan Lendl při návštěvě Národního tenisového centra Morava v Prostějově

„Výsledky Národního tenisového centra mládeže Morava potvrzují, že rozhodnutí ministerstva mládeže a tělovýchovy, které 
stálo za jejich vznikem, bylo správné. Obě centra přesně zapadla do pyramidy výchovy mládeže a věřím, že kvalitní podmínky 
přispějí k výchově dalších vynikajících tenistů. Z každé návštěvy Prostějovy si odvážím pocit, že je o největší talenty českého 
tenisu dobře postaráno.“

Ivo Kaderka, 2003
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soudu, které se konalo 23. dubna v americkém 
Jacksonvillu a trojčlenný tribunál se shodl, že se 
český tenista dopustil přestupku proti antidopin-
govému kodexu ATP. „Trest je pro mě nepřed-
stavitelně tvrdý, už proto, že jsem nikdy vědomě 
žádné nedovolené látky nevzal,“ opakoval tehdy 
mj. ve svém prohlášení Bohdan Ulihrach. Podle 
rozhodnutí odvolací komise nesměl do 25. říj-
na 2004 nastoupit k žádnému turnaji, byla mu 
předepsána pokuta 43 700 dolarů a navíc měl 
přijít o 100 bodů na žebříčku ATP. „Podnikneme 
právní kroky. Princip, že vyšší bere, se mně nelí-
bí. Když má problém Francouz, nesmí se o tom 
mluvit, když Argentinec, dostane směšný trest. 
Ale pokud je to Čech, tak s ním vytřou podla-
hu. Ne, tohle není spravedlivé, neměří se všem 
stejně,“ zlobil se důrazně po vyhlášení verdiktu 
šéf českého tenisu Ivo Kaderka. Vše se nako-
nec v dobré obrátilo – ve středu 9. července 
v šest hodin večer bylo oznámeno, že ATP zruši-
la dvouletý trest Bohdana Ulihracha za pozitivní 
dopingový test na nandrolon z turnaje v Moskvě. 
Antidopingový tribunál se tak rozhodl na základě 
výsledků rozboru výživných tablet, které hráči do-
stávali od fyzioterapeutů na okruhu! „Zatím ne-
bylo řečeno, že tablety byly kontaminované, ale 
faktem je, že ze třiceti hráčů, testovaných na nan-
drolon, devětadvacet mělo stejné chromatogra-
fické prvky a popírali doping,“ řekl mj. na tiskové 
konferenci JUDr. Jiří Balaštík, Ulihrachův právní 
zástupce v tomto složitém případu. „Můj soud 
v Jacksonvillu, to byla normální poprava, přišel 
jsem o devět měsíců života,“ dodával Ulihrach. 

AMERIKA V PRVNÍM KOLE FED CUPU, 
nová nehrající kapitánka Petra Langrová rozhod-
ně neměla štěstí na svůj první fedcupový los! Na 
konci dubna v Lowellu, třicet mil od Bostonu, 
v hale s kapacitou pět a půl tisíce diváků, měla 
nastoupit česká fedcupová reprezentace proti 
týmu USA. Bylo to deváté vzájemné utkání ve 
Fed Cupu, z dosavadních osmi se naše ženy 
dvakrát radovaly z vítězství. Američanky v nejsil-
nějším složení zcela jasně patřily mezi největší 
favoritky celé soutěže. A když se Petry Langro-
vé novináři ptali – jak by pro český tenis měla 
skončit fedcupová sezona 2003 – odpověděla: 
„Ještě jsme nezačali, ale věřím, že český tým 
bude i v příští sezoně ve Světové skupině. Jako 

kapitánka si ani nic jiného přát nemohu a urči-
tě si to přejí i hráčky. A pro všechny bude určitě 
čest – nastoupit v reprezentačním týmu a podat 
za svou zemi ten nejlepší výkon.“ Před zápasem 
s Amerikou bylo přetěžké hovořit o nějakých 
českých šancích. „Přesto má ten zápas pro nás 
velkou cenu. Mohu sice říkat, že ve sportu je vše 
možné, nic není dopředu ztracené, že uděláme 
všechno pro čestný výsledek, ale Američanky 
jsou prostě obrovským favoritem a navíc hrají 
v domácím prostředí. Když půjdou na dvorec 
v nahlášené sestavě – sestry Williamsovy, tak 
to prostě bude historicky nejsilnější tým, který 
kdy v této soutěži nastoupil,“ říkala před odletem 
do Ameriky česká nehrající kapitánka. „Nic ale 
nevzdáváme předem, nikdo od nás nic nečeká 
a to je vždycky dobrá výchozí pozice do zápasu. 
Holky nemají moc fedcupových zkušeností a tak-
že si mohou v klidu vyzkoušet a zažít týmovou at-
mosféru. Jde jen o to – uhrát slušný výsledek, 
odvést důstojný výkon. Každý takový zápas má 
pro holky smysl a využijí ho ve své další kariéře.“ 
Právě proti Americe si Petra Langrová odbyla 
před časem svou hráčskou fedcupovou premié-
ru. Psal se čtyřiadevadesátý a na Waldstadionu 
ve Frankfurtu nad Mohanem prohrála s Mary Joe 
Fernandezovou. „Na první zápas v tak významné 
soutěži se nezapomíná a určitě i naše holky bu-
dou vzpomínat na atmosféru, která bude tento 
zápas provázet. Amerika nominovala své největší 
hvězdy, má opravdu nejlepší tým na světě a chce 
letos Fed Cup vyhrát,“ říkala nová kapitánka. 
Nehrající kapitánka domácího celku Billie Jean 
Kingová měla ve svém týmu opravdu Venus i Se-
renu Williamsovy, úlohu velkých favoritek zvládly 
dokonale, zvítězily hladce 5:0 bez ztráty jediné-
ho setu. Naše kvarteto uhrálo sedmnáct her, pro 
mladé české hráčky bylo střetnutí velkou příleži-
tostí zahrát si se soupeřkami z absolutní světo-
vé špičky. V prvním zápase Daniela Bedáňová 
podlehla světové dvojce Venus Williamsové za 
osmačtyřicet minut, vyhrála jeden gem, získala 
šestnáct míčů... Ve druhém měla Iveta Benešová 
za stavu 5:4 setbol, Američanka ho však katego-
ricky odvrátila esem. Ve druhé sadě už bylo vše 
jasné. „Sehrála jsem nejtěžší zápas své kariéry. 
Potvrdilo se, že má pravdu Jiří Hřebec, hrát se 
dá s každým. Taktiku, kterou mi poradila kapitán-
ka, abych hrála riskantně a do stran, se ukázala 
jako správná,“ říkala po zápase Iveta Benešová. 

Druhý den dostala místo Bedáňové přednost 
Koukalová. Serena jí však také moc šancí neda-
la, Klára uhrála čtyři gemy. Přesto dřela, bojova-
la. „Hrála jsem uvolněně, věděla jsem, že mohu 
jen překvapit. Ráda reprezentuji. Každý game, 
který jsme tu uhrály, byl dobrý,“ prohlásila po 
střetnutí Klára Koukalová. Poté Venus přehrála 
Benešovou, tlak na naši hráčku byl opravdu vel-
ký. I v závěrečné čtyřhře nastoupily Američanky 
v nejsilnější sestavě, sestry Williamsovy byly 
demonstrací tenisové síly Ameriky, náš pár Be-
dáňová, Birnerová neměl šanci.

UŽ NIKDY NEBUDEME INVESTOVAT DO 
PRŮMĚRNÝCH, konstatoval v jednom z rozho-
vorů Miroslav Černošek a potvrdil tak pokračují-
cí klubovou filozofii. „Samozřejmě jsme rádi, že 
se nám podařilo splnit to, co jsme si předsevzali, 
ale nová firemní filozofie nás donutila – vydat 
se cestou větší náročnosti. Nejlepší podmínky 
mohou dostávat opravdu jen tenisté a tenistky 
s průkaznou perspektivou, musíme co nejlépe 
a nejefektivněji investovat finanční prostředky. 
„V Prostějově máte tenisový komunismus, se 
kterým se nikde jinde na světě nesetkala,“ říká-
vala mi maminka Martiny Hingisové Melanka už 
v pětadevadesátém roce a dlouho jsme tuhle její 
větu nechávali bez povšimnutí. Karel Nováček 
i ostatní, kteří prošli kus tenisového světa, nám 
mnohokrát připomínali, že bychom měli naši 
klubovou filozofii změnit. Musím přiznat, že jsme 
tyhle připomínky nevnímali a šli jsme cestou rov-

nostářství, které nám moc perspektiv nedávalo. 
Když jsme to loni udělali, tak si mnozí mysleli, že 
končíme. Nahlas opakuji, Prostějov se vydal ji-
nou cestou a je pravdou, že po ní měl jít už dřív… 
Opatření, která jsme v Prostějově přijali, měla za 
cíl zvýhodnit jen ty nejlepší. Přerozdělit finance 
tak, aby je využívali ti nejlepší a nejnadějnější 
a vzít je těm, kteří si je prostě nezasloužili. Roz-
hodli jsme se, že už bylo dost – průměru, který 
mnohým stačil, aby se udrželi v našem klubu. 
Nechci vypočítávat statisíce, které jsme investo-
vali do planých nadějí, mnohdy jsme měli až ne-
skutečnou trpělivost a stále jsme doufali, že se 
výsledky přece jen dostaví. Svět velkého sportu 
a tedy i tenisu je ale stále náročnější, doslova 
surovější a obstát mohou jen ti nejodolnější. In-
vestovat do průměru už prostě nechceme a ne-
budeme.“ Slova Miroslava Černoška byla pro 
mnohé překvapením, ne však pro ty, kteří znali 
filozofii prostějovského klubu.

TOMÁŠ BERDYCH VYHRÁL NA PRAŽSKÉ 
ŠTVANICI, na challengeru PRAGUE Open 
spolu Michalem Navrátilem čtyřhru, titul ve dvou-
hře vybojoval Sjeng Schalken z Nizozemska. To-
máš Berdych mohl právem žehrat na los, ten mu 
za soupeře přiřkl šestého nasazeného Španěla 
Alberta Montanese. Muž z Pyrenejského poloo-
strova si evidentně oddechl: „Zkomplikoval jsem 
si postup a už jsem si myslel, že budu balit kufry. 
Vždyť jsem vedl ve třetím setu 5:1, na chvíli jsem 
se plně nesoustředil, prohrál dva gamy a v dal-
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vše možné, nic není dopředu ztracené, že uděláme všechno 
pro čestný výsledek, ale Američanky jsou prostě obrovským 
favoritem a navíc hrají v domácím prostředí. Když půjdou 
na dvorec v nahlášené sestavě – sestry Williamsovy, tak to 
prostě bude historicky nejsilnější tým, který kdy v této sou-
těži nastoupil,“ říkala před odletem do Ameriky česká ne-
hrající kapitánka. „Nic ale nevzdáváme předem, nikdo od 
nás nic nečeká a to je vždycky dobrá výchozí pozice do zá-
pasu. Holky nemají moc fedcupových zkušeností a takže si 
mohou v klidu vyzkoušet a zažít týmovou atmosféru. Jde jen 
o to – uhrát slušný výsledek, odvést důstojný výkon. Každý 
takový zápas má pro holky smysl a využijí ho ve své další ka-
riéře.“ Právě proti Americe si Petra Langrová odbyla před 
časem svou hráčskou fedcupovou premiéru. Psal se čtyřia-
devadesátý a na Waldstadion ve Frankfurtu nad Mohanem 
prohrála s Mary Joe Fernandezovou. „Na první zápas v tak 
významné soutěži se nezapomíná a určitě i naše holky bu-
dou vzpomínat na atmosféru, která bude tento zápas pro-
vázet. Amerika nominovala své největší hvězdy, má oprav-
du nejlepší tým na světě a chce letos Fed Cup vyhrát,“ ří-
kala nová kapitánka. Nehrající kapitánka domácího celku 
Billie Jean Kingová měla ve svém týmu Venus i Serenu 
Williamsovy. „Úlohu velkých favoritek zvládly dokonale, 
zvítězily hladce 5:0 bez ztráty jediného setu. Naše kvarte-
to uhrálo sedmnáct her, pro mladé české hráčky bylo střet-
nutí velkou příležitostí zahrát si se soupeřkami z absolutní 
světové špičky. V prvním zápase Daniela Bedáňová podleh-
la světové dvojce Venus Williamsové za osmačtyřicet minut, 
vyhrála jeden gem, získala šestnáct míčů... Ve druhém měla 

Iveta Benešová za stavu 5:4 setbol, Američanka ho však ka-
tegoricky odvrátila esem. Ve druhé sadě už bylo vše jasné. 
„Sehrála jsem nejtěžší zápas své kariéry. Potvrdilo se, že 
má pravdu Jiří Hřebec, hrát se dá s každým. Taktiku, kterou 
mi poradila kapitánka, abych hrála riskantně a do stran, 
se ukázala jako správná,“ říkala po zápase Iveta Benešová. 
Druhý den dostala místo Bedáňové přednost Koukalová. Se-
rena jí však také moc šancí nedala, Klára uhrála čtyři gemy. 
Přesto dřela, bojovala. „Hrála jsem uvolněně, věděla jsem, 
že mohu jen překvapit. Ráda reprezentuji. Každý game, kte-
rý jsme tu uhrály, byl dobrý,“ prohlásila po střetnutí Klá-
ra Koukalová. Poté Venus přehrála Benešovou, tlak na naši 
hráčku byl opravdu velký. I v závěrečné čtyřhře nastoupi-
ly Američanky v nejsilnější sestavě, sestry Williamsovy 
byly demonstrací tenisové síly Ameriky, náš pár Bedáňová, 
Birnerová neměl šanci.

ž nikdy nebudeme investovat do průměrných, kon-
statoval v jednom z rozhovorů Miroslav Černošek 

a potvrdil tak novou klubovou fi lozofi i. „Samozřejmě jsme 
rádi, že se nám podařilo splnit to, co jsme si předsevzali, 
ale nová fi remní fi lozofi e nás donutila – vydat se cestou větší 
náročnosti. Nejlepší podmínky mohou dostávat opravdu jen 
tenisté a tenistky s průkaznou perspektivou, musíme co nej-
lépe a nejefektivněji investovat fi nanční prostředky. V Pros-
tějově máte tenisový komunismus, se kterým se nikde jinde 
na světě nesetkala, říkávala mi maminka Martiny Hingiso-
vé Melanka už v pětadevadesátém roce a dlouho jsme tuhle 
její větu nechávali bez povšimnutí. Karel Nováček i ostatní, 
kteří prošli kus tenisového světa, nám mnohokrát připomí-
nali, že bychom měli naši klubovou fi lozofi i změnit. Musím 
přiznat, že jsme tyhle připomínky nevnímali a šli jsme 
opravdu cestou rovnostářství, které nám moc perspektiv ne-
dávalo. Když jsme to loni udělali, tak si mnozí mysleli, že 
končíme. Nahlas opakuji, Prostějov se vydal jinou cestou 
a je pravdou, že po ní měl jít už dřív… Opatření, která jsme 
v Prostějově přijali, měla za cíl zvýhodnit jen ty nejlepší. 
Přerozdělit fi nance tak, aby je využívali ti nejlepší a nej-
nadějnější a vzít je těm, kteří si je prostě nezasloužili. Roz-
hodli jsme se, že už bylo dost – průměru, který mnohým 
stačil, aby se udrželi v našem klubu. Nechci vypočítávat 
statisíce, které jsme investovali do planých nadějí, mnoh-
dy jsme měli až neskutečnou trpělivost a stále jsme doufali, 

U

Před losováním  fedcupového duelu USA – ČR, 2003
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Před losem Fed Cupu USA, uprostřed kapitánky B. J. Kingová a Petra Langrová

„Svět velkého sportu a tedy i tenisu je ale stále náročnější, doslova surovější a obstát mohou jen ti nejodolnější. Investovat 
do průměru už prostě nechceme a nebudeme.“

Miroslav Černošek, 2003
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ších dvou zahrál Berdych několik skvělých míčů, 
hrál dobře i takticky. Za stavu 5:5 a 15:30 mi 
Tom daroval lehký balon. Zřejmě ho to trochu vy-
vedlo z míry. Berdych je ale velkým talentem, má 
pro tenis téměř dokonalou postavu, může z něj 
být skvělý hráč.“ A komentář Tomáše Berdycha? 
„Mohl jsem vyhrát ve dvou setech, ale v tom dru-
hém mi odpochodovalo podání. Prohra mrzí, 
ale beru ji jako další zkušenost.“ Závěrečným 
duelem celého štvanického klání bylo finále čtyř-
hry. Na jedné polovině dvorce nastoupili čtvrtí 
nasazení Argentinci Garcia – Prieto, na druhé 
čeští mladíci Berdych s Navrátilem, kteří dostali 
volnou kartu do soutěže. Michal Navrátil vyhrál 
tuto soutěž již podruhé – v roce 2001 s Jarosla-
vem Levinským. Které z těchto vítězství bylo pro 
něj cennější? „Určitě to letošní. Hráli jsme třikrát 
proti deblovým specialistům. Co nás dovedlo 
k prvenství? Bojovnost ve všech zápasech, ve 
finále pak i to, že jsme dokázali změnit taktiku 
a pak ji vnutit Argentincům.“ Klid a spokojenost 
vyzařovaly i ze sedmnáctiletého Berdycha: „Je 
to příjemné vyhrát debla po smolné prohře ve 
dvouhře. Jsem spokojen, zúročil jsem volnou 
kartu, určitě jsme příjemně překvapili.“

ŠEST TÝDNŮ PŘED KONÁNÍM SVĚTOVÉ-
HO POHÁRU reprezentačních družstev mužů 
v Düsseldorfu se ve zprávách německé agentury 
DPA objevila zpráva, že Češi jsou horkými favori-
ty na udělení volné karty. V následujících dnech 
se však objevovaly protichůdná tvrzení a nebylo 
jasné, která z reprezentací bude tou šťastnou. 
Pouze Jan Kukal, nehrající kapitán týmu, tvrdil: 
„Jsou to hry s veřejností. Máme tu kartu slíbe-
nou, na dvorcích Rochus Clubu budeme starto-
vat my.“ Kapitán Kukal měl jediné dilema, koho 
vzít do Düsseldorfu jako třetího. Volba padla na-
konec na Pavla Víznera. Dvojice Jiří Novák, Ra-
dek Štěpánek byla jasná. Vedle týmu pořádající-
ho Německa startovalo šest nejlepších družstev 
světa, podle součtu dvou nejlépe postavených 
hráčů na žebříčku ATP – Austrálie, Španělsko, 
USA, Argentina, Chile a Švédsko. Osmičku do-
plnili čeští tenisté. V překrásném areálu v leso-
parku na pokraji Düsseldorfu nám los nepřál. 
Do skupiny nám přidělil USA, Austrálií a Špa-
nělsko. Začali jsme s protinožci, Novák s Hewi-
ttem, Australan byl o trochu přesnější. „Každý 
game se hrálo minimálně dvanáct míčů, Hewitt 
Jirku přetlačil,“ hodnotil Kukal. Štěpánek neza-
čal s Arthusem šťastně. Ztratil servis a vzápětí 
si pochroumal kotník. „Nevypadalo to v tu chvíli 
příliš optimisticky, ale Radek po ošetření a zatej-
pování hrál vynikající tenis. Na pomalejší antuce 
soupeře rozebral. Po této dvouhře se hlásil do 

debla, třebaže se Vízner rozehrával. Radkova 
chuť byla obrovská. V deblu naši výtečně serví-
rovali, Štěpánek hrál dobře na síti, ale nejlepším 
na kurtu byl Novák,“ glosoval Jan Kukal. Vítězství 
dodalo českým tenistům sebevědomí. Španěl-
sku šlo v utkání s námi o všechno, v úvodním 
souboji prohráli se Spojenými státy. Corretja 
sehrál s výborně hrajícím Štěpánkem bezchyb-
ný tenis. Byl o málo lepší. „Rozhodly koncovky 
setů. Španěl hrál míče na hranici rizika,“ roze-
bíral utkání Kukal, který byl přesvědčen, že o vý-
sledku rozhodne čtyřhra. Jeho optimismus byl 
„narušen“ v době, kdy Novák ztratil s Moyou set 
a ve druhém odvracel tři mečboly. Ve třetím však 
Španěla smetl z dvorce. „Jirka je velký týmový 
bojovník. Koncovku druhé sady zvládl bravurně, 
pak hrál fantasticky,“ chválil českou jedničku ne-
hrající kapitán, kterého trochu mrazilo, že se čtyř-
hra hrála kvůli tmě a dešti až následující den. Byl 
však i po ní spokojen: „Kluci hráli skvěle, potvrdi-
li, že patří k nejlepším světovým párům. Vicente 
s Corretjou zkrátka nestačili.“ Přes dvě vítězství 
neměli naši finálovou účast jistou. Ve hře o něj 
byly stále všechny čtyři týmy. Američané totiž 
podlehli hladce Australanům. Novák prohrál po 
třísetové bitvě s Blakem, kterému vycházelo po-
dání, a výborně returnoval. Štěpánek nastoupil 
„nažhaven“ proti T. Martinovi. Rychlostí expresu 
vyhrál úvodní set, hrál pestřeji a přesnými míči 
vyháněl Američana z kurtu, aby do odkryté po-
loviny posílal vítězné míče. Štěpánkův bod vzdal 
Američanům postupové naděje, naopak nám 
zajišťoval finále, které naše deblová dvojice – až 
na klopýtnutí ve druhé sadě – potvrdila hladkou 
výhrou, v rozhodujícím dějství povolila Blakemu 
s Fishem jedinou hru. „Tentokrát vzal na sebe 
odpovědnost Radek. Dvouhru hrál skvěle, po-
hybem a hrou na síti dobře asistoval Novákovi 
ve čtyřhře. Je to skvělé!“ Kukalova kalkulace, 
že finále s Chile rozhodneme opět ve čtyřhře, 
nevyšla. Přitom k vítězství bylo tak blízko. Novák 
s Gonzalesem, který na düsseldorfské antuce 
všechny soupeře hladce přehrál, hrál výtečně. 
Rozhodovaly zkrácené hry, v těch byl vždy o je-
den míč šťastnější Chilan. Štěpánek sehrál skvě-
lou taktickou partii s Riosem. Držel servis, rychle 
a úspěšně přecházel k síti. Trochu zdramatizoval 
tie-break druhé sady. Vedl 5:0 a poté 6:3, ale 
proměnil až třetí mečbol. Ve čtyřhře Gonzales 
s Massuem „prostříleli“ naši dvojici od základní 
čáry a radovali se z celkového vítězství. „Chybě-
lo nám malinko. Gonzales byl výborný, v koncov-
kách setů s Novákem mu přálo štěstí. Štěpánek 
dokázal s Riosem, že patří k velkým tenistům. Ve 
čtyřhře zaskočili Chilané naši dvojici pojetím, 
nejlepším na kurtu byl Gonzales. Finále považuji 
za obrovský úspěch českého tenisu, “ konstato-

val zkušený kapitán a po chvilce dodal: „Je snad 
prokletím našeho mužského tenisu posledních 
let, že ani v jednom střetnutí nevyhrají oba hráči 
singla. Dvě vítězné dvouhry v jednom dnu snad 
ani nepamatuji – naposledy to bylo v Taškentu 
v daviscupové baráži proti Uzbekistánu.“

METODIKA JE BĚHEM NA DLOUHOU TRAŤ, 
říkal Ing. Karel Hrdý, náměstek pro tělovýchovu, 
sport a mládež Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, který byl také prezidentem klubu 
Tenisové Centrum Euroregion Nisa a v Severo-
českém oblastním tenisovém svazu místopřed-
sedou, zodpovědným za sportovně-technický 
a metodický úsek. Co si myslel o české tenisové 
metodice? „Je dobře, že metodická komise ČTS 
začíná fungovat, dluh v této oblasti, který tady 
vznikl v minulém desetiletí, se však nedá dohnat 
za několik měsíců… V každém případě je činnost 
metodické komise dobře nastartovaná.“ A kdyby 
měl Karel Hrdý srovnávat současnou metodiku 
s tou dřívější? „Každá doba nabízí jiné možnos-
ti. I dříve, stejně jako dnes, byli trenéři a tenisoví 
funkcionáři, kteří brali metodiku jakou nezbytnou 
součást svého tenisového života a i dříve byli tre-
néři, kteří ji podceňovali…  Metodika je opravdu 
během na dlouhou trať a každý trenér si myslí, 
že nejlepším trenérem je právě on. Každý vidí 
tenis svým pohledem a je vnitřně přesvědčený 
o svých metodických pravdách, o svých zkuše-
nostech a trenérských metodách. A právě tady 
vzniká nebo nevzniká potřeba sebevzdělávání, 
někdo může číst zahraniční literaturu, jiný neumí 
jazyky. Octnout se v pozici napalovače, k tomu 
je opravdu jen krůček a český tenis musí udě-
lat všechno pro to, aby tomu tak nebylo, aby se 
většina trenérů chtěla vzdělávat a co je důležité 
– aby k tomu měli díky metodické komisi ty nej-
lepší možnosti. Podstatou trenérského vzdělává-
ní by však nemělo být – jen doškolování, protože 
na ně se nám přihlásí jen ti, kteří mají o nové 
poznatky zájem a ti ostatní se stejně nepřihlásí. 
Musíme tedy vytvořit takovou nabídku, aby o ní 
byl mezi trenéry co největší zájem, aby byla kvalit-
ní. Ale nedělejme si iluze. V každém oboru máte 
flákače, zájemce a nadšence a jde tedy o to, 
aby nadšenci prostě měli kam jít, abychom jim 
měli co nabídnout.“ Je smutné přidat, že jeden 
z velkých tenisových nadšenců a velká osobnost 

českého tenisu Ing. Karel Hrdý zemřel v sobotu 
30. ledna ve věku 73 let. Dlouhé desítky let byl 
duší tenisu v Hrádku nad Nisou, úspěšným teni-
sovým trenérem a také rozhodčím, aktivním čle-
nem výkonného výboru ČTS. Pracoval v Radě 
ČTS a ve výkonném výboru Severočeského te-
nisového svazu. V letech 2002–2006 byl Ing. 
Karel Hrdý náměstkem ministryně Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, prosazoval co 
nejlepší podmínky pro výchovu tenisových talen-
tů, byl u zrodu a fungování Národních tenisových 
center, podle svých možností se snažil pomáhat 
také prostějovskému klubu. Měl rád tenis...

RADEK ŠTĚPÁNEK ZACHRÁNIL desátý roč-
ník turnaje Živnobanka Czech Open (125 tis. 
USD), jeho filozofie byla opět postavena přede-
vším na účasti české špičky a tenisových nadějí. 
„Mockrát jsme se v minulosti přesvědčili, že nej-
horší jsou velké tenisové turnaje v Čechách bez 
českých hráčů,“ konstatoval šéf prostějovského 
tenisu Miroslav Černošek a pořadatelé se opět 
dostali do zvláštní situace. V době uzávěrky při-
hlášek byl Novák desátým hráčem světového 
žebříčku a podle pravidel pro tuto turnajovou 
kategorii tedy nemohl v Prostějově nastoupit. 
„Výjimku udělil Novákovi po složitých diploma-
tických jednáních až šéf ATP Mark Miles, který 
mi v pondělí ráno zavolal, že Jirku můžeme za-

„Podstatou trenérského vzdělávání by však nemělo být – jen doškolování, protože na ně se nám přihlásí jen ti, kteří mají 
o nové poznatky zájem a ti ostatní se stejně nepřihlásí. Musíme tedy vytvořit takovou nabídku, aby o ní byl mezi trenéry co 
největší zájem, aby byla kvalitní. Ale nedělejme si iluze. V každém oboru máte flákače, zájemce a nadšence a jde tedy o to, 
aby nadšenci prostě měli kam jít, abychom jim měli co nabídnout.“

Karel Hrdý o české tenisové metodice, 2002
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řadit do losování,“ říkala na začátku turnaje jeho 
ředitelka Petra Langrová. Byl to její velký vyjed-
návací úspěch. Jirka Novák nakonec do čtvrtfi-
nále Roland Garros stejně nepostoupil, prohrál 
s Moyou, měl tedy volnou cestu do Prostějova. 
Byl navíc prvním nasazeným a největší senzací 
prvního kola pak bylo jeho vyřazení! Novák pro-
hrál ve třech setech s Janem Vackem. Novák 
byl v Prostějově třikrát ve finále a jako nasazená 
jednička a hráč světové desítky samozřejmě pa-
třil mezi největší favority. Porazila ho atmosféra, 
v níž každý čekal, že doma vyhraje? „To bych 
ani neřekl, ale samozřejmě, kde bych měl chtít 
více vyhrát než doma, v klubu, který mi hodně 
pomohl? V Prostějově mám vynikající zázemí, je 
tu skvělá parta lidí, kteří mi fandí, a o to víc jsem 
se jim chtěl odměnit výborným výkonem. Musím 
však na druhé straně přiznat, že na tomto turnaji 
jsem přece jen svázanější, než jinde, navíc se na 
mě každý chce vytáhnout. Prostě mi ten zápas 
nevyšel, ale nedělám z toho žádnou tragedii. 
Chtěl jsem odvést ten nejlepší výkon, konečně 
jako ve všech zápasech, které jsem tu hrál, ale 
Honza Vacek byl v té chvíli lepší.“ Řím, Hamb-
urk, Světový pohár v Düsseldorfu, Paříž a pak 
Živnobanka Czech Open, určitě i únava sehrála 
svou roli. „Vyhrané peníze, stejně jako v minulých 
letech, věnuji prostějovské dětské nemocnici, 
bohužel to není tolik jako v minulosti,“ omlouval 
se Novák, když prohrál v prvním kole Živnobanka 
Czech Open. Zatímco v roce 2002 předal po 
prohraném finále šek na 10 600 USD, v roce 
2003 to bylo 1 300 USD. Výborně ho nahradil 
Radek Štěpánek, který 10. ročník prostějovské-
ho challengeru vyhrál, ve finále porazil Argentin-
ce Puertu. A jak byli spokojeni pořadatelé? „Ze 
čtyř důvodů považuji tento turnaj na české po-
měry za excelentní. Z našeho challengeru vyšly 
v minulosti největší hvězdy grandslamové Paříže, 
letos to byli Ferrero, Verkerk, Coria, i ti hráli v po-
sledních letech v Prostějově a byli v semifinále 
Roland Garros. Dáváme šanci českým tenistům 
a našim největším nadějím. Radek Štěpánek 
postoupí do první čtyřicítky a vítězství na turnaji 
Živnobanka Czech Open mu dává stejně bodů 
jako by v Paříži uhrál tři kola. Jsme rádi, že do 
Prostějova opět našly cestu největší osobnosti 
byznysu, sportu i kultury. Ceny předával guver-
nér České národní banky Ing. Zdeněk Tůma, 
měli jsme tu mj. Karla Gotta, Jiřího Bartošku, 
Jana Železného. Domnívám se, že jsme i s vý-
stavbou našeho areálu pokročili dopředu, areál 
si určitě kvalitní turnaj zaslouží, prostě nemůže 
být bez tenisu a rozhodně chceme pokračovat 
v pořádání prestižního challengeru,“ říkal po tur-
naji Miroslav Černošek. Navíc už měli v té době 
pořadatelé z Prostějova připraveno jedno zají-

mavé tenisové překvapení – v roce 2004 se měl 
na Hané hrát společný turnaj mužů a žen. Čes-
kou tenisovou radost vedle Štěpánka podpořili 
Levinský se Škochem, vyhráli čtyřhru.

JUBILEJNÍ DESÁTÝ ROČNÍK turnaje Živno-
banka Czech Open se hrál na nově upraveném 
centrálním dvorci Národního tenisového centra 
Morava. A každý, kdo přijel do Prostějova, byl 
překvapen obrovskými změnami, kterými nád-
herný tenisový areál v roce 2003 prošel. Byla 
dokončena první etapa výstavby, byl upraven 
prostor mezi hotelem TENNIS Club a teniso-
vým areálem, postavena nová tribuna, centrální 
dvorec byl ze dvou stran zastřešen a měl ka-
pacitu 1250 míst. Tenisté měli vše pohromadě 
v kvalitním areálu, který se rozšířil, přibyly další 
prostory, navíc sportovní areál nabízí mnohem 
lepší a komfortnější zázemí. Jak se na investice 
do Národních tenisových center díval ministr 
sportu Karel Hrdý? „Jsem přesvědčený, že jde 
o peníze účelně vynaložené. Myslím si, že takto 
by měly být realizovány všechny investice. Jde 
o areál, který je koncepčně budován, konečně 
jako celý tenis tady v Prostějově. Národní teniso-
vé centrum Morava pracuje velice dobře, navíc 
v Prostějově je dokonalé zázemí i pro ostatní 
stupně výchovy talentů – tedy pro tréninkové 
středisko mládeže a středisko vrcholového te-
nisu. Národní tenisové centrum je přirozeným 
vrcholem této pyramidy a měli by se v něm při-
pravovat především ti, kteří budou reprezento-
vat Českou republiku.“ Prezident ČTS Ing. Ivo 
Kaderka při slavnostním otevření první etapy 
výstavby Národního tenisového centra Morava 
zdůraznil, že pomáhat nadějím – je hlavní úkol 
Českého tenisového svazu. „Právě ti potřebují 
pomoc v prvních složitých krocích na tenisovou 
scénu. Jistě není třeba připomínat, že shánění 
finančních prostředků je stále složitější, ale dob-
ře si uvědomuji, že základem je ekonomická sta-
bilita českého tenisu. Všechny oblastní tenisové 
svazy jsou zafinancovány a co je důležité, stojí za 
námi prestižní firmy, které jsou partnery České-
ho tenisového svazu. Podařilo se mi do české-
ho tenisu získat i hodně investičních finančních 
prostředků a věřím, že tomu tak bude i v letech 
příštích.“ A co po slavnostním otevření řekl šéf 
prostějovského tenisu a jednatel TK PLUS Mi-
roslav Černošek? „Národní tenisová centra jsou 
přirozeným vyvrcholením péče o talentovanou 
mládež, je to nejužitečnější zastřešení pyramidy, 
kterou vytvořilo nové vedení Českého tenisové-
ho svazu v čele s Kaderkou. Je třeba velice oce-
nit vstřícnost Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy, že nezapomíná na ty nejtalentovanější 

a snaží se pro ně vytvářet ty nejlepší podmínky. 
Oceňuji, že máme velice kvalitní trenéry, vytvořili 
jsme pro naše nejlepší v rámci Národního teni-
sového centra Morava to nejkvalitnější prostředí 
pro přípravu a nyní musíme vychovávat další No-
váky a Štěpánky. Z hlediska výstavby areálu jsme 
uzavřeli první etapu, máme devatenáct milionů 
na druhou etapu, která nám vytvoří podmínky na 
zastřešení třetí tribuny, a v následující etapě by-
chom rádi centrální dvorec zastřešili.“ Tenisové 
mládí má v Prostějově opravdu dokonalé mož-
nosti k přípravě a je také třeba připomenout, že 
více než šedesát procent českých tenisových re-
prezentantů má za svým jménem napsáno – TK 
AGROFERT Prostějov. „Myslím si, že jsem ze-
stárl tak o deset let,“ říkal krátce po slavnostním 
otevření nové části tenisového areálu Ing. Aleš 
Hilčer, jednatel společnosti M Sport Service, 
který měl stavbu na starost.

V NÁRODNÍM DOMĚ V PROSTĚJOVĚ se 
konal slavnostní večer k desátému výročí turnaje 
Živnobanka Czech Open 2003 a při té příleži-
tosti udělil prezident ČTS Ivo Kaderka Medaile 
Karla Koželuha Andreji Babišovi, předsedovi 
představenstva a generálnímu řediteli společ-
nosti AGROFERT Holding, Ivanu Konečnému, 
generálnímu řediteli Océ ČR, Pavlu Kolářovi, 
přednostovi Kliniky rehabilitace a tělovýchovné-
ho lékařství Univerzity Karlovy 2. Lékařské fakul-
ty a fakultní nemocnice Motol, Ivanu Langerovi, 
místopředsedovi PS Parlamentu ČR, Milanu 
Matzenauerovi, místopředsedovi představen-
stva SKANSKA, a.s., Milanu Velkovi, předsedovi 
představenstva Vemco, a.s., Jiřímu Kunertovi, 
předsedovi představenstva a generálnímu ředi-
tel Živnostenská banka, a.s.), Anně Motlíkové, 
ředitelce společnosti Steilmann ČR, Pavlu Ko-
žuchovi, řediteli společnosti Amer Sports ČR, 
Janu Tesařovi, starostovi města Prostějov, Mi-
lanu Janoutovi, dlouholetému představitel pře-
rovského tenisu, Aleši Hilčerovi, jednateli spo-
lečnosti M Sport Service a Vlastimilu Přečkovi, 
majiteli společnosti E-Motion. Miroslavu Černoš-
kovi pak Ivo Kaderka předal za zásluhy o rozvoj 
českého tenisu zvláštní ocenění sochu Zdeňka 
Němečka Pocta Suzanne Lenglenové. „Beru to 
jako symbolické ocenění tenisových funkcioná-
řů, trenérů a všech, kteří pomáhali a pomáhají 
prostějovskému tenisu,“ konstatoval na jevišti 
Národního domu Miroslav Černošek.

PROSTĚJOV MĚL BÝT DESÁTÝM MĚS-
TEM NA SVĚTĚ, Czech Open měl mít od se-
zony 2004 novou podobu, společný turnaj mužů 

a žen. Na Hanou měli přijet nejen muži, kteří bo-
jovali na turnaji Živnobanka Czech Open o 125 
000 eur, ale i ženy na turnaj s dotací 75 000 eur. 
„Věděli jsme, že musíme přijít s něčím novým 
a našim obchodním partnerům se náš projekt 
líbil. Společné turnaje mužů a žen získávají ve 
světě stále větší popularitu. Vedle Grand Slamů 
jich je zatím ve světě pět, Prostějov bude desá-
tým místem na světě,“ říkal na tiskové konferenci 
jednatel TK PLUS Miroslav Černošek. Turnaj se 
měl jmenovat Czech Open a proti minulým le-
tům byl z názvu vypuštěn titulární sponzor. „Po 
jednáních s našimi partnery jsme se dohodli, 
že Živnostenská banka, Skanska a Třinecké že-
lezárny budou zastoupeny rovnoprávně,“ dodal 
šéf prostějovského tenisu. Na zajímavém projek-
tu se měl také podílet ČTS. Nový model měl na-
víc ještě jednu velkou výhodu, turnaje žen nemu-
sely dodržovat žebříčková omezení jako mužské 
challengery. Pro turnaj žen této kategorie nepla-
tila omezení pro startující, záleželo tedy jen a jen 
na schopnosti organizátora, koho se mu podaří 
získat. „Už se na tu práci těším,“ dodala ředitelka 
prostějovských tenisových akcí Petra Langrová, 
která má za sebou řízení jak mužských, tak i žen-
ských turnajů.
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JAK DOPADLY MLÁDEŽNICKÉ ŠAMPIO-
NÁTY 2015? Tituly v mini, babytenise a v ka-
tegorii mladšího žactva získal TK AGROFERT, 
zlaté medaile pro starší žactvo a dorost patřily 
pražské Spartě. Mistrovství České republiky 
družstev v minitenisu pro rok 2015 vyhrálo druž-
stvo Jihomoravského tenisového svazu, jehož 
součástí byli nejmladší tenisté z Prostějova. Ve 
finále porazili tým Pražského tenisového svazu 
7:1. V souboji o 3. místo zvítězil tým Západo-
českého tenisového svazu nad Středočechy 
8:0. V druhé půli září se prostějovské kurty staly 
místem konání dalšího ročníku závěrečného tur-
naje Memoriálu Zdeňka Kocmana, mistrovství 
republiky družstev v babytenisu. Jak šel náš tým 
za titulem českých šampionů? Čtvrtfinále – LTK 
Liberec 6:0, semifinále – TK SC Ostrava 5:1 
a konečně ve finále jsme porazili tradičního riva-
la pražskou Spartu 4:2. Jak dopadlo finále? TK 
AGROFERT Prostějov – TK Sparta Praha 4:2, 
(Jecho – Fruhvirtová 6:4, Bejlek – Brunclík 1:6, 
Sedlář – Valeš 6:3, Frömel – Žák 6:4, Jecho, 
Sedlář – Brunclík, Fruhvirtová 7:5, Korec, Frö-
mel – Valeš, Žák 4:6). V pražské Stromovce se 
pak hrálo poslední týmové mistrovství mládeže 
sezony 2015, dorostenecké týmy TK AGRO-
FERT a Sparta Praha postoupily do finále. Jak 
dopadlo? TK Sparta Praha – TK AGROFERT 
Prostějov 6:3, (Rikl – Kopřiva 5:7, 5:7, Krstev – 
Starý 7:5, 7:5, Komardinová – Kužmová 6:2, 2:6, 
6:4, Kaňková – Kilnarová 5:7, 2:6, Vocel – Hájek 
6:4, 6:4, Duda – Pobořil 6:2, 3:6, 6:4, Kaňková, 
Komardina – Kolářová, Kužmová 6:1, 6:3, Motl, 
Vocel – Kopřiva, Novák 5:4 scr. Sp., Duda, Rikl 
– Hájek, Pobořil 6:3 scr. PV).

OLOMOUCKÝ KRAJ OCENIL V POLOVINĚ 
ŘÍJNA zasloužilé trenéry za celoživotní práci 
a přínos v oblasti sportu. Třiadvacet vybraných 
osobností obdrželo z rukou krajského náměst-
ka hejtmana Radovana Rašťáka pamětní listy 
i osobní poděkování za vše, co během své plod-
né kariéry vykonali. „Těší mě, že můžeme ales-
poň touto formou ocenit práci těch, kteří výrazně 
přispěli k rozvoji sportu v našem kraji, ať už se 
jedná o zasloužilé trenéry, cvičitele nebo funkci-
onáře. Doufám, že tímto vznikla prospěšná tradi-
ce a v oceňování nejlepších budeme pokračovat 
i v dalších letech,“ uvedl Radovan Rašťák. Mezi 
oceněnými figurovala také šestice zástupců 
z Prostějovska: Zdeňka Steuerová, Marie Ko-
mínková, Milada Dosedělová, Božena Jiříčková, 
Jitka Vitásková a Dušan Komínek. „Nápad vzdát 
nějakým způsobem hold lidem, kteří v podsta-
tě celý svůj život zasvětili sportování a přivedli 
k němu nespočet svěřenců několika generací, 

jsem nosil v hlavě už delší dobu. S jeho realizací 
hodně pomohla vstřícnost hejtmana Jiřího Roz-
bořila, jemu za to patří poděkování,“ konstatoval 
Jiří Kremla, předseda komise Rady Olomoucké-
ho kraje pro mládež a sport. 

HISTORIK UMĚNÍ PROFESOR FRANTI-
ŠEK DVOŘÁK ZEMŘEL 9. listopadu 2015 
ve věku 95 let. František Dvořák vystudoval Fi-
lozofickou fakultu, mezi jeho učitele patřil i es-
tetik Jan Mukařovský. Po studiích působil jako 
asistent legendárního Václava Viléma Štecha. 
Zřejmě od tohoto známého popularizátora 
umění, historie a pražských památek se naučil 
svůj vědní obor vykládat všeobecně přístupným 
způsobem, aniž by samozřejmě rezignoval na 
odbornou hodnotu svého výkladu. V 60. letech 
pracoval v Národní galerii, většinu svého od-
borného života František Dvořák ale vyučoval 
na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze, 
na Palackého univerzitě v Olomouci, pražské 
FAMU, v roce 1993 byl jmenován profesorem Fi-
lozofické fakulty Univerzity Karlovy. Bohatá byla 
i Dvořákova literární tvorba. Napsal téměř čtyři 
desítky monografických knih, zejména o moder-
ních českých výtvarnících: Františkovi Tichém, 
Janu Zrzavém, Cyrilu Boudovi, Kamilu Lhotákovi 
či Adolfu Bornovi. V jeho bádání i psaní měl vždy 
velkou váhu osobní přístup, s většinou umělců, 
o nichž psal, se také dobře osobně znal. Dlou-
hou dobu působil v Olomouci, byl také v roce 
2011 uveden do Dvorany slávy při udílení Cen 
Olomouckého kraje za kulturu. Cenu za něj pře-
bíral malíř a grafik Tomáš Bím, i proto, že prof. 
Dvořák byl nejen kurátorem mnoha jeho výstav, 
ale také napsal o Bímovi rozsáhlou monografii. 
„Neměl jsem nikdy konflikty s lidmi,“ prozradil 
před časem Dvořák recept na to, jak se dožít vy-
sokého věku. O svém životním krédu řekl: „Být 
vyrovnaný s Pánem Bohem a nemít žádné poci-

tomáš berdych získal dva tituly atp
vodnářský zvon rozezněl prostějov
petra kvitová se rozešla s davidem kotyzou
karolína plíšková a jiří veselý na hopmanově poháru
Memoriál petra Mariňáka posedmnácté
prostějov je ve výborné finanční kondici
adam pavlásek na žebříčkovém maximu

stalo se
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ty, že jsem někomu ublížil.“ František Dvořák až 
do svých devadesátin přednášel na Filozofické 
fakultě. V roce 2010 převzal z rukou ministra 
kultury vyznamenání Artis Bohemiae Amicis za 
šíření dobrého jména české kultury ve světě. Ve 
stejný rok mu Václav Klaus udělil Zlatou plaketu 
prezidenta republiky. „Byl ozdobou naší ankety 
Ceny Olomouckého kraje za kulturu a setkání 
s ním bylo pro mě silným etickým zážitkem. Už za 
svého života byl velkou legendou české kultury,“ 
říkal o setkání s profesorem Dvořákem Miroslav 
Černošek.

TRADIČNÍ PŘEDEHROU VOLEJBALOVÉ 
SEZONY je slavnostní oběd v Hotelu Tennis 
Club. Konal se tradičně za účasti vedení volej-
balového oddílu, hráček A-týmu a členů realizač-
ního týmu, představitelů města Prostějov i Olo-
mouckého kraje a zástupců nejvýznamnějších 
partnerů klubu, v čele s titulárním sponzorem, 
společností AGEL. „Vstupujeme do deváté se-
zóny volejbalového projektu, který je za celou 
dobu svého trvání nadmíru úspěšný. Proto si 
přeji, ať se mu stejně dobře daří i nadále,“ řekl 
na začátek mimo jiné Miroslav Černošek. Poté 
následovaly zdravice prvního náměstka hejt-
mana Olomouckého kraje Michaela Fischera 
a primátorky statutárního města Prostějov Aleny 
Raškové, po nich se ujal slova majitel společ-
nosti AGEL, titulární partner prostějovského vo-
lejbalu Tomáš Chrenek. „Jsem spokojen s tím, 
že družstvo nesoucí ve svém názvu mou firmu, 
dosahuje tak skvělých výsledků. Hlavně minu-
lá sezóna vyšla opravdu výborně a já věřím, že 
letos na ni holky dokážou navázat,“ konstatoval 
Tomáš Chrenek. 

„Dlouhodobě se snažíme dominovat českým 
soutěžím a být konkurenceschopní na meziná-
rodní scéně v nejprestižnějším evropském pohá-
ru Champions League. Mám radost, že se nám 

tento cíl daří naplňovat, a chci poděkovat všem 
našim partnerům v čele se společností AGEL, 
městem Prostějov a Olomouckým krajem, bez 
jejich výrazné podpory bychom tak úspěšní být 
rozhodně nemohli,“ zdůraznil šéf Správní rady 
VK Prostějov Petr Chytil. Dalším bodem pro-
gramu bylo představení hráčského kádru i rea-
lizačního týmu volejbalového A-družstva Prostě-
jova 2015/16, jehož složení krátce okomentoval 
kouč Miroslav Čada. 

AMERIČAN DAVID HAGGERTY BYL ZVO-
LEN NA KONGRESU ITF v Santiagu de Chi-
lle prezidentem Mezinárodní tenisové federace. 
Osmapadesátiletý Haggerty vystřídal po šest-
nácti letech v čele ITF Francesca Ricci Bittiho. 
Haggerty má za sebou mimo jiné třicetiletou 
kariéru v oblasti výroby tenisových raket, je býva-
lým poradcem značky Head USA, prezidentem 
Penn Racquet Sports, a Dunlop Maxfli Slazen-
ger Sports. Byl zvolen na druhém kole s 200 
hlasy, Ind Anil Khanna získal 192 hlasů. Švýcar 
Rene Stammbach a Španěl Juan Margets byli 
vyřazeni v prvním kole, to jasně vyhrál Ind Anil 
Khanna, bylo pro něj 162 delegátů. Francesco 
Ricci Bitti byl jmenován čestným prezidentem 
ITF. Do funkcí místopředsedů byli zvoleni Kat-
rin Adamsová (USA), Anil Khanna (IND) a René 
Stammbach (Švýc). Členy správní rady jsou Mar-
tin Corrie (GBR), Sergio Elias (CHI), Ismail El 
Shafei (EGY), Bernard Giudicelli (FRA), Jack 
Graham (CAN), Thomas Koenigsfeldt (DEN), 
Celia Patricková (N. Zél.), Aleksej Selivanenko 
(RUS), Stefan Tzvetkov (BUL) a Bulat Utemura-
tov (KAZ). Příští kongres ITF se koná v Záhřebu 
v červnu 2016.

VODNÁŘSKÝ ZVON ROZEZNĚL PROSTĚ-
JOV, je vyroben ze sedmi kovů, a jeho tóny měly 
svou rezonancí odpovídat tehdejšímu rozdělení 
planet ve vesmíru. Zajímavostí je, že na stavbu 
zvonu bylo použito železo z meteoritů, ale i tako-
vé kovy, jako například zlato nebo stříbro. „Podle 
tradice tvůrci zvonu chtěli, aby zněl jako vesmír 
a šířil pozitivní rezonance,“ říkal autor a realizá-
tor koncertu Tomáš Pfeiffer. Ten se konal v soko-
lovně na Skálově náměstí. Jak Pfeiffer ke zvonu 
přišel? „Tajemný nástroj jsem nalezl v Himalájích 
ve výšce více než dva tisíce metrů nad mořem. 
Byl tam vystavený pro turisty i duchovní, kteří 
si na něj mohli zahrát. Když jsem zvon spatřil 
a pohladil jej, nástroj začal vyluzovat táhlé zvu-
ky, které rozvibrovaly celé mé tělo,“ řekl o svém 
prvním setkání s nástrojem Tomáš Pfeiffer. „Ne-
chal jsem si udělat kopii, získat tenhle nástroj od 

lámů je absolutně nemyslitelné, navíc jeho cena 
je nevyčíslitelná. Je to zhruba 80 kilo těžký lavor.“  

KONEC MARATONSKÝM ZÁPASŮM V DA-
VIS CUPU, od sezony 2016 se hraje v rozhodu-
jícím pátém setu za stavu 6:6 tie-break. Rozhodl 
o tom kongres ITF v Santiagu de Chile. Na zave-
dení novinky měly zřejmě vliv i maratonské zápa-
sy, které se v soutěži družstev v poslední době 
hrály. Například březnová dvouhra v roce 2015 
mezi Leonardem Mayerem z Argentiny a Joaem 
Souzou z Brazílie, která skončila 15:13 v pátém 
setu, trvala šest hodin a 42 minut. O nejdelší 
zápas v historii Davisova poháru se pak v roce 
2013 ve čtyřhře postarali Tomáš Berdych a Lu-
káš Rosol spolu se Švýcary Stanem Wawrinkou 
a Marcem Chiudinellim. Česká dvojice vyhrála 
po sedmi hodinách a jedné minutě 6:4, 5:7, 6:4, 
6:7 a 24:22. Tie-breakem končí pátý set i na US 
Open, zatímco ostatní Grand Slamy zůstáva-
jí u rozdílu dvou her. Dál je tak na nich možné 
překonat zápas z Wimbledonu 2010, v němž 
Američan John Isner porazil Francouze Nicolase 
Mahuta v páté sadě 70:68.

TOMÁŠ BERDYCH ZÍSKAL V ČÍNSKÉM 
SHENZHENU první titul v roce 2015 a v karié-
ře celkově jedenáctý! Déšť nepřál závěru turnaje 
a v často přerušovaném finále porazil Berdych 
Španěla Guillerma Garcíu-Lópeze 6:3, 7:6(7). 
V osmifinále přehrál Američana Krajiceka 7:5, 
6:3, mezi osmi Jirku Veselého 6:3, 6:2, v semifi-
nále pak Španěla Robreda 6:1, 6:4. „Poslední tři 
dny byly hodně náročné, hlavně psychicky, bylo 
složité udržet soustředění. Já se s tím vyrovnal 
lépe a jsem na sebe pyšný, že jsem to dokázal, 
protože podmínky nebyly vůbec snadné,“ řekl 
po svém vítězství Tomáš Berdych, který si na 
finále v Shenzhenu musel počkat až do pon-
dělí. Pro Berdycha to byl další titul od úspěchu 
ve Stockholmu 2014. V sezoně 2015 uspěl ve 
finále až na čtvrtý pokus, před Shenzhenem 
prohrál finále v Dauhá, v Rotterdamu a Monte 
Carlu. Jedenácti triumfy na okruhu ATP Berdych 
překonal Petra Kordu a je třetím nejúspěšnějším 
českým hráčem v historii v počtu titulů. Před ním 
jsou Karel Nováček – 13 titulů a s 94 výhrami 
nedostižný Ivan Lendl. Po finále dostal Tomáš 
i otázku, kdy dosáhne na grandslamovou trofej. 
„Zůstává to jako můj hlavní cíl po zbytek kariéry, 
dělám pro to všechno. Snad jednoho dne tu tro-
fej zvednu. Ale jsme v extrémně těžké éře. Je to 
velká výzva a jen ti nejlepší mohou dosáhnout na 
tyto trofeje,“ řekl svěřenec venezuelského kouče 
Daniela Vallverdua. 

NOVÝM ŠÉFEM ŽENSKÉHO OKRUHU 
WTA se stal Steve Simon, dlouholetý ředitel tur-
naje v Indian Wells. Ve funkci s okamžitou plat-
ností nahradil Stacey Allasterovou, ta koncem 
září oznámila odchod z osobních důvodů. Před-
stavenstvo zvolilo Simona do role šéfa jednomy-
slně. Během jeho působení na ředitelské pozici 
si turnaj v Indian Wells upevnil pozici „pátého 
grandslamu“ a je nejnavštěvovanějším turna-
jem na ATP i WTA Tour. V tiskovém prohlášení 
přivítala Simonovo jmenování jak zakladatelka 
WTA Billie Jean Kingová, tak jedny z největších 
současných hvězd Serena Williamsová a Maria 
Šarapovová. Světová jednička Williamsová letos 
ukončila čtrnáctiletý bojkot Indian Wells, při-
čemž velkou zásluhu na tom měl právě Simon. 
„Steve nemohl být už víc nápomocnější a pro-
fesionálnější. Vím, jak hodně dá na názory hrá-
ček. Umí naslouchat a dbá o naše zájmy,“ řekla 
k jeho volbě Serena Williamsová.

V CHORVATSKÉM BOLU NA TURNAJI ŽEN 
ITF s dotací 10 tisíc USD postoupila teprve 
šestnáctiletá Magdaléna Pantůčková z kvalifika-
ce do semifinále dvouhry! V prvním kole porazi-
la Australanku Smithovou 7:5, 6:3, ve druhém 
šestou nasazenou Maďarku Szlavikovicsovou 
3:6 6:1 6:4, ve čtvrtfinále přehrála Magdaléna 
Chorvatku Lekajovou po prvním prohraném setu 
naprosto jasně 3:6, 6:0, 6:1. V semifinále mladé 
Pantůčkové už docházely síly a nestačila na pá-
tou nasazenou Maďarku Bondarovou 1:6, 1:6.

TURNAJ MISTRYŇ, KVITOVÁ PROHRÁLA 
VE FINÁLE a nepřidala do své sbírky druhý titul 
z tohoto prestižního šampionátu. Vítězka z roku 
2011 v Singapuru podlehla ve finále Polce Ag-
nieszce Radwaňské 2:6, 6:4, 3:6. To finále také 
rozhodovalo o tom, která z finalistek skončí výš 
na žebříčku WTA, Polka přeskočila Kvitovou, 



84 85

ta uzavřela rok 2015 na 6. místě. „Pochopitel-
ně jsem zklamaná, že se mi nepodařilo posled-
ní utkání vyhrát. Ale po problémech v průběhu 
roku je finále velkým úspěchem. Už teď se těším 
na příští sezónu a věřím, že na jejím konci po-
jedu opět do Singapuru,“ prohlásila po turnaji 
Kvitová. Kvitová vstoupila do zápasů ve skupině 
porážkou s Němkou Kerberovou 2:6, 6:7(3), 
pak porazila Šafářovou 7:5, 7:5, ale vzápětí ne-
stačila na Španělku Muguruzaovou 4:6, 6:4, 5:7. 
Postup už neměla ve vlastních rukách, pomohla 
jí klubová kamarádka Lucie Šafářová, která po 
dvou porážkách ve skupině přehrála svoji po-
slední soupeřku Němku Kerberovou potřebným 
poměrem 2:0 na sety a otevřela Petře cestu do 
semifinále. „Bylo to zvláštní. Už jsem se pomalu 
balila, ale nakonec bylo všechno jinak,“ pousmá-
la se Kvitová.

Nejlepší výkon podala Kvitová v semifinále proti 
Rusce Šarapovové – vyhrála 6:3, 7:6(3). Po zis-
ku prvního setu, skvěle otočila stav 1:5 v setu 
druhém a ve zkrácené hře vybojovala postup 
do rozhodujícího utkání. „Věřila jsem, že to ještě 
můžu zvládnout a čekala na svoji šanci. Poved-
lo se mi pár returnů, navíc jsem se mohla opřít 
o podání,“ komentovala semifinálový duel Petra. 
Její tažení zastavila až Radwaňská, která měla 
především v rozhodující sadě více sil, navíc té-
měř neudělala nevynucenou chybu a po více 
než dvou hodinách se radovala z největšího ví-
tězství v kariéře. 

JAK SE DAŘILO V SINGAPURU LUCII ŠA-
FÁŘOVÉ? Ta při své premiéře na Turnaji mis-
tryň absolvovala soutěž v singlu i deblu. Její 
vítězství nad Němkou Kerberovou v posledním 
utkání základní skupiny poslalo právě Kvitovou 
do vyřazovací části Turnaj mistryň. V prvním zá-
pase prohrála Šafářová s Muguruzaovou 3:6, 
6:7(4). Ve čtyřhře si na Turnaji mistryň Šafářová 
s Bethanií Mattekovou-Sandsovou semifinále 

nezahrála. Poslední zápas kvůli zranění Ameri-
čanky skrečovaly a z Bílé skupiny nepostoupily. 
Účast v dalších bojích si na jejich úkor zajistily 
Španělky Muguruzaová s Carlou Suárezovou 
a tchajwanské sestry Chan Hao-ching, Chan 
Yung-jan. „Při posledním zápasu měla Betha-
nie drobné potíže. Pak se to zhoršilo, zkoušela 
hrát, ale moc to nešlo,“ řekla Šafářová s tím, že 
s postupem už ani moc nepočítaly. „Zklamané 
každopádně jsme. Je to velká škoda, protože 
sezonu jsme měly krásně rozjetou, a když jsme 
sem přijely, rozhodně jsme čekaly větší úspěch. 
Zdraví má však člověk jen jedno…“

TOMÁŠ BERDYCH VE STOCKHOLMU OB-
HÁJIL titul na okruhu ATP, vyhrál If Stockholm 
Open s dotací 537.050 euro, do žebříčku ATP 
získal 250 bodů. Byl to jeho dvanáctý titul! Ber-
dych ve finále porazil Američana Jacka Socka 
7:6(1), 6:2 a svou neporazitelnost ve švédské 
metropoli prodloužil na dvanáct zápasů! Ve sbír-
ce má konečně i stejný počet trofejí. V prvním 
kole Berdych přehrál Němce Zvereva 6:3, 6:4, 
ve druhém Bulhara Dimitrova 7:5, 6:4. V semi-
finále odehrál Kypřan Marcos Baghdatis s Ber-
dychem jeden set, dál nepokračoval, kvůli pro-
blémům s třísly vzdal. Ve finále porazil Berdych 
o sedm let mladšího Američana Jacka Socka 
ve dvou setech, když v prvním setu otočil vývoj 
z 3:5, a vyhrál tak i druhé vzájemné střetnutí. 
„Mám tady dobrou bilanci, což vždycky pomáhá. 
Lidé na turnaji odvádějí výbornou práci, starají 
se o nás, takže se tu cítíme jako doma. Stane 
se, že najdete na světě místo, které vám sedí, 
a přesně tohle je ten případ. Jsem rád, že tu zís-
kávám své tituly.“ 

Tituly Tomáše Berdycha: *2004 – Palermo, 
*2005 – Paříž, *2007 – Halle, *2008 – Tokio, 
*2009 – Mnichov, *2011 – Peking, *2012 - 
Montpellier, Stockholm, *2014 - Rotterdam, 
Stockholm, *2015 – Shenzhen, Stockholm.

PRESTIŽNÍ MASTERS V LONDÝNĚ hrál 
Tomáš Berdych pošesté za sebou, ze skupiny 
postoupil jen v roce 2011, kdy prohrál v semi-
finále. Čtyřikrát skončil shodně s bilancí jedné 
výhry a dvou porážek ve skupině. V roce 2015 
mu do skupiny Stana Smithe londýnský starosta 
Boris Johnson nalosoval favority Novaka Djoko-
viče, šestinásobného vítěze Rogera Federera 
a Japonce Kei Nišikoriho. V roce 2015 Berdych 
poprvé opouštěl Turnaj mistrů bez jediné výhry. 

V ŘECKÉM HERAKLIONU vyhrál Václav Šafrá-
nek turnaj kategorie futures s dotací 10.000 do-
larů. Bylo to jeho už třetí vítězství na okruhu ITF 
futures ve dvouhře v sezoně 2015. V prvním kole 
porazil čtvrtý nasazený Šafránek ruského tenistu 
Kalovelonise 3:6, 6:3, 7:5, ve druhém Němce 
Altmaiera 6:3, 6:7(3), 6:2, ve čtvrtfinále Srba 
Bjelicu jasně 6:4, 6:1. V semifinále Švýcar Marti 
za stavu 6:3, 4:1 podal Šafránkovi ruku a pro zra-
nění odstoupil. Ve finále přehrál Václav Šafránek 
Kanaďana Dieze 7:6(8), 6:4.                

 

VÍT KOPŘIVA (1996) ZÍSKAL NA TURNAJI 
kategorie futures s dotací 10.000 dolarů v turec-
ké Antalyi prvních šest bodů do žebříčku ATP, 
probojoval se do semifinále dvouhry. V prvním 
kole překvapivě vyřadil Španěla Lopeze-Pereze 
7:6(5), 6:0, ve druhém dovolil Kanaďanovi Ledo-
covi uhrát jen tři gemy – 6:2, 6:1, ve čtvrtfinále 
získal Slovinec Razborsek jen dva gemy – 6:2, 
6:0. V semifinále Kopřiva prohrál s Chorvatem 
Delicem 6:4, 6:7(3), 1:6. Postup Kopřivy do se-
mifinále bylo pro mnohé velkým překvapením.

REPREZENTAČNÍ VOLEJBALOVÝ KOUČ 
KUBY ROBERTO GARCIA a lékař Ramses Ra-
ymond Yaňez navštívili Prostějov, strávili v České 
republice na pozvání VK AGEL Prostějov deset 
dní. Hlavní důvod? Osobní poznání klubové-
ho působiště jejich svěřenek Sulian Matienzo 
a Melissy Vargas. Oba vyslanci z Karibiku toho 
v České republice stihli opravdu hodně. „Kromě 
zmíněných střetnutí si podrobně prohlédli celé 
zázemí v hale Sportcentra DDM, ubytování Suli 
a Meli, lékařské zajištění včetně AGEL Sport 
Clinic – Centra sportovní a preventivní medicíny 
v areálu prostějovské nemocnice i celé prostře-
dí Prostějova a jeho okolí. Zašli se podívat rov-
něž do školy, kterou navštěvuje Melissa, a samo-
zřejmě nechyběli na řadě našich tréninků. Mohu 
říct, že se vším byli viditelně spokojení a také 
nám sami říkali, jak je o jejich děvčata dobře po-
staráno,“ konstatoval Miroslav Čada. Navíc měli 
Garcia s Yaňezem během svého pobytu v ČR na 
programu ještě jeden důležitý bod –  seminář 
pro trenéry VK AGEL a TJ OP. „Zúčastnili se jej 
téměř všichni koučové, působící v Prostějově jak 
u žen, tak u mládeže. Osobně mě Robertovy po-
střehy o kondiční přípravě i útočné fázi hry dost 
zaujaly a věřím, že ostatní si z přednášky včetně 
závěrečné diskuse též něco odnesli,“ dodal zku-
šený kouč Čada.

 

PAVEL KORDA OSLAVIL 20. PROSINCE 
OSMDESÁTINY. Bývalý čs. reprezentant, 
trenér wimbledonského vítěze Jana Kodeše 
a týmu, který vyhrál v roce 1980 Salátovou mísu, 
je nositelem řady tenisových ocenění, mj. Medai-
le Karla Koželuha. Jen někdo však o Kordovi ví, 
že také závodně tancoval. Tedy – nejen fotbal, 
tenis a basketbal… „Tanečního mistra Landu 
znala maminka z Pardubic, byl hvězdou Lucerny, 
a když mi bylo šestnáct, tak mě k němu přivedla. 
Tancování mě moc bavilo a tvrdím, že mi pomoh-
lo i v tenisové kariéře. Nohy a ruce se zkrátka 
musely naučit poslouchat, byla to skvělá pohy-
bová průprava. Tancoval jsem i po vojně, třikrát 
čtyřikrát týdně jsme měli předtančení. V Lucer-
ně, ve Smetanově síni, všude, kde si nás objed-
nali,“ vzpomínal Pavel Korda.

DESÍTKY MILIONŮ NA OPRAVU PAMÁTEK 
schválili na svém posledním zasedání v roce 
2015 prostějovští zastupitelé. Půjdou na opravy 
prostějovských dominant – Národního domu či 
Nové radnice. „Oprava střechy a sociálního zaří-
zení Národního domu je z investic do památek 
nejdůležitější. Přece jen se jedná o národní kul-
turní památku,“ uvedla primátorka města Alena 
Rašková. „Jsem rád, že si město svých památek 
váží a částka přes třicet milionů na ně je toho 
důkazem,“ konstatoval radní Josef Augustin. 
V částce na opravy je pamatováno kromě nové 
i staré radnice také na městský hřbitov, zámek 
či hradby. Zařazením jedné z oprav pak vedení 
města reagovalo také na aktuální situaci. V září 
totiž pracovníci prostějovského muzea zjistili, že 
podlahu historické budovy napadla dřevomorka. 
Na boj s ní se v rozpočtu našla částka přesahu-
jící milion korun.

Vítězové Davis Cupu 2012 se šampiony z roku 1980. Pavel Korda uprostřed 
mezi Radkem Štěpánkem a Janem Kodešem.
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PETRA KVITOVÁ A LUCIE ŠAFÁŘOVÁ patři-
ly i v sezoně 2015 mezi svými kolegyněmi a sou-
peřkami k nejoblíbenějším hráčkám na okruhu 
WTA. Obě české reprezentantky získaly druhý 
rok po sobě stejná ocenění od samotných tenis-
tek. Kvitová dostala podruhé za sebou a celkově 
potřetí Karen Krantzcke Sportsmanship Award, 
v níž se oceňuje profesionalismus, přístup 
a smysl pro fair play. Dvojnásobná wimbledon-
ská vítězka získala od WTA ještě další tři oce-
nění. V roce 2010 byla Nováčkem roku a v roce 
2011 i Hráčkou roku a Hráčkou s největším 
zlepšením. Šafářová se stala opět laureátkou 
Peachy Kellmeyer Player Service Award za to, 
že nejvíce podporuje tenistky a pomáhá jim jako 
členka Rady hráček WTA. 

IPTL, DRUHÝ ROČNÍK ASIJSKÉ EXHIBIČ-
NÍ LIGY vyhrál výběr Singapore Slammers, ve 
finále v Singapuru porazil obhájce titulu Indian 
Aces. Oba týmy měly ve třech týdnech v japon-
ském Kóbe, filipínské Manile, indickém Dillí, 
v Dubaji a v Singapuru nejvyšší procento vyhra-
ných gamů ze všech pěti zúčastněných celků, 
které mezi sebou odehrály celkem jedenáct 
zápasů. V týmu vítězů nastupovala také Karolína 
Plíšková. Za Singapore Slammers se představi-
li kromě Plíškové, Bencičové, Mela, Wawrinky 
a Moyi také Andy Murray a Nick Kyrgios, jenž 
byl od začátku turnaje hnacím motorem celého 
výběru. Tomáš Berdych nastupoval v týmu UAE 
Royals, na jeho soupisce byli také Roger Fede-
rer, Ana Ivanovičová, Kristina Mladenovičová, 
Marin Cilič, Daniel Nestor a Goran Ivaniševič. 

FINÁLE A TITUL MICHALA KONEČNÉHO. 
Na patnáctitisícovém turnaji futures v Opavě 
se tenista TK AGROFERT probojoval do finále, 
ve kterém podlehl Ukrajinci Artemu Smirnovovi 
2:6, 2:6. V prvním kole Konečný přehrál Vocela 
6:3, 6:1, ve druhém vyřadil Nizozemce Lootsmu 
6:1, 6:3, ve čtvrtfinále přemožitele jedničky Mert-
la mladého Tomáše Papíka 6:3, 7:6(4). Michal 
Konečný pak za týden po finále v Opavě vyhrál 
desetitisícový futures v tureckém letovisku Anta-
lya. Ve finále jasně přehrál domácího daviscupo-
vého reprezentanta Cema Ilkela 6:1, 6:0. V semi-
finále si třetí nasazený Konečný poradil s Rusem 
Safiulinem 7:6 (7), 4:6, 6:4 a ve čtvrtfinále zdolal 
Iránce Khaledana 6:3, 6:4. Jak se dařilo Ko-
nečnému v otvíracích kolech? V prvním jasně 
přehrál Rusa Desyatnikova 6:0, 6:1, ve druhém 
Itala Virgiliho 6:4, 7:5. Michalu Konečnému se 
v turecké Antalyi už tradičně daří, letos už získal 
čtvrtý titul na turnajích této kategorie.

V KATARSKÉ METROPOLI DAUHÁ se Do-
minik Kellovský probojoval do finále dvouhry 
desetitisícového Futures. Ve finále podlehl os-
mému nasazenému Britovi Lukemu Bambrid-
geovi 2:6, 6:3, 1:6. V semifinále Kellovský vyřadil 
pátého nasazeného Belgičana De Looreho 6:2, 
4:6, 7:6(6) a ve čtvrtfinále si poradil s turnajo-
vou šestkou Japoncem Učidou 6:2, 4:6, 7:6(6). 
V úvodním kole připravil český tenista největší 
překvapenp vyřazením druhého nasazeného Bri-
ta Alexe Warda 6:4, 7:6(3).

V HOPMANOVĚ POHÁRU REPREZENTO-
VALI ČESKÝ TENIS světová jedenáctka Karo-
lína Plíšková a Jiří Veselý (41. ATP). Hopmanův 
pohár se hraje od roku 1989 a čeští tenisté v se-
dmadvacetileté historii soutěže zvítězili celkem 
třikrát. Vítězi hned premiérového ročníku se stali 
ještě pod hlavičkou Československa Miloslav 
Mečíř a Helena Suková, v roce 1994 triumfovali 
Petr Korda s Janou Novotnou a před třemi lety 
zvítězili Petra Kvitová s Tomášem Berdychem. 
Naši do tradičního poháru vstoupili vítězně, na 
úvod porazili domácí Austrálii. Veselý zdolal ve 
třech setech Lleytona Hewitta a Karolína Plíško-
vá potvrdila roli favoritky proti Jarmile Wolfeové. 
Češi na závěr vyhráli i smíšenou čtyřhru. Ve dru-
hém zápase ale nestačili na Ukrajinu, prohráli 
1:2 a vzdálil se jim postup do finále. Karolína 
Plíšková ve dvou setech podlehla Elině Svito-
linové a po ní Jiří Veselý nestačil na Alexandra 
Dolgopolova. Jediný bod získali ve čtyřhře, po-
razili pár Svitolinová, Dolgopolov jasně ve dvou 
setech. S Amerikou pak ve třetím zápase Češi 
prohráli 1:2, o jejich prohře rozhodl až super-
tie-break smíšené čtyřhry. Veselý podlehl Soc-
kovi v tiebreaku třetího setu, Plíšková vyrovnala 
s Duvalovou. Ve skupině A Veselý s Plíškovou 
skončili na druhém nepostupovém místě.

Sobotní finále si zahráli Alexandr Dolgopolov 
a Jelena Svitolinová, nejblíže k postupu ze sku-
piny B měl druhý australský pár v soutěži Daria 
Gavrilovová a Nick Kyrgios, který nakonec Ho-
pman Cup podruhé v historii vyhrál. Poprvé se 
to domácím podařilo v roce 1999, tehdy zvítězili 
Mark Philippoussis s Jelenou Dokičovou. Gavri-
lovová porazila Svitolinovou 6:4, 7:6(4) a Kyrgios 
přehrál Dolgopolova 6:3, 6:4.

NA KONCI LEDNA ZEMŘEL KAREL HRDÝ, 
velká osobnost českého tenisu, nadšený a obě-
tavý funkcionář Severočeského tenisového sva-
zu, byl jeho místopředsedou. Dlouhé desítky let 
byl duší tenisu v Hrádku nad Nisou, úspěšným 

tenisovým trenérem a také tenisovým rozhod-
čím, aktivním členem výkonného výboru ČTS. 
Pracoval v Radě ČTS a ve výkonném výboru Se-
veročeského tenisového svazu. Měl vždy velkou 
oporu ve své ženě Gertrudě, radost mu dělaly 
děti, které se věnují tenisu. Nositel Medaile Kar-
la Koželuha byl v roce 2012 oceněn Cenou pre-
zidenta ČTS. Bylo mu 73 let. Jak na Karla Hrdé-
ho vzpomíná šéf prostějovského tenisu Miroslav 
Černošek? „Byl dokonalým tenisovým funkcio-
nářem a musím zdůraznit i stoprocentním mini-
sterským úředníkem. Jako náměstek ministryně 
školství, mládeže a tělovýchovy dokonale rozu-
měl problémům a potřebám sportu, dlouhodo-
bě podporoval myšlenku evropanství a ve svém 
regionu ji i tenisově v praxi využíval. Svými názo-
ry prostě předběhl dobu, upřímně cítil, že naše 
země nezbytně potřebuje sport ke své prezenta-
ci. Je ke škodě českého tenisu a sportu vůbec, 
že lidé jako Karel Hrdý odcházejí, a noví, kteří by 
dosahovali jeho kvalit, se jen přetěžko hledají,“ 
dodával Miroslav Černošek. 

TOMÁŠ BERDYCH NEUDĚLAL NA KON-
CI PRVNÍHO LEDNOVÉHO TÝDNE 2016 
poslední krok, nepostoupil do finále dvouhry 
v Dauhá, neobhájil loňské finále, mezi čtyřmi 
prohrál s Djokovičem 3:6, 6:7(3). Roli favorita 
potvrdil zcela jednoznačně proti Ukrajinci Sta-
chovskému 7:5, 6:4, Džumhurovi z Bosny a Her-
cegoviny 6:0, 6:4, Britovi Edmundovi 6:3, 6:2, 
ale loňské finále nakonec obhájit nedokázal. „To-
máš je stabilní hráč Top 10 a skvělý tenista po 
všech stránkách. Už jsme spolu odehráli spous-
tu zápasů a vždy to bylo velmi těžké. I dnes to byl 
dobrý a vyrovnaný zápas a jsem šťastný, že jsem 
to zvládl a postoupil dál,“ řekl Djokovič po zápa-
se. Postoupil do finále již na 16. turnaji v řadě, 
naposledy se do něj nedostal před rokem právě 
v Dauhá… Ve finále pak zcela jasně porazil Špa-
něla Nadala.

PETRA KVITOVÁ SE ROZEŠLA S DAVIDEM 
KOTYZOU. Co napsala česká jednička na 
svém facebooku? „Po sedmi krásných letech se 
rozcházíme s trenérem Davidem Kotyzou. Chtě-
la bych mu moc poděkovat za vše, co pro mě po 
celou tu dobu dělal, jak na kurtu, tak mimo něj. 
Cítila jsem, že moje kariéra potřebuje nový silný 
impulz, změnu, proto jsem se na osobní schůzce 
s Davidem dohodla na ukončení naší spoluprá-
ce,“ vysvětlila Kvitová ve svém prohlášení. Kouč 
David Kotyza se necelé tři měsíce po rozchodu 
s Petrou Kvitovou dohodl na spolupráci s býva-
lou světovou jedničkou Caroline Wozniackou. 

Pětadvacetiletá Wozniacká, která od října 2010 
do ledna 2012 strávila s přestávkami 67 týdnů 
na místě světové jedničky, se v posledních sezo-
nách v pořadí WTA propadala a na začátku dub-
na 2016 jí patřilo 24. místo. Na grandslamových 
turnajích je jejím maximem dvojnásobná účast 
ve finále US Open, trofej však nikdy nezískala. 
Na okruhu WTA vyhrála 23 titulů.

DAVID POLJAK (1996) SE NA HALOVÉM 
MISTROVSTVÍ ČR, Memoriálu Jana Záhlavy 
probojoval do finále dvouhry! Svěřenci šéftre-
néra Jaroslava Navrátila se povedlo získat skalp 
druhého nasazeného Jana Hernycha už ve dru-
hém kole 6:4, 2:6, 6:4, prostějovský tenista pak 
ještě zvládl zápas s Filipem Brtnickým (TK NERI-
DÉ) 6:1, 2:0 scr., a v semifinále byl lepším v due-
lu s klubovým kolegou Markem Jaloviecem 6:4, 
6:7(3), 6:4. Ve finále podlehl 6:7(1), 4:6 nejvýše 
nasazenému devětadvacetiletému Marku Micha-
ličkovi (TK Sparta Praha), který se pohybuje ko-
lem 280. místa žebříčku ATP. Poljak si stříbro si 
z Plzně odvezl zcela zaslouženě. „Před turnajem 
jsem rozhodně nečekal, že bych mohl dojít až 
do finále. I v posledním zápase jsem měl šanci 
vyhrát, v prvním setu jsem dvakrát soupeře brejk-
nul, ale bohužel jsem to nedohrál,“ litoval Poljak.
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TK AGROFERT BYL ÚSPĚŠNÝ na turna-
ji evropského okruhu Tennis Europe do 16 
let – Tennisline Open 16 v Milovicích, ještě ne 
čtrnáctiletý Dalibor Svrčina (2002) se probojo-
val do finále dvouhry, podlehl Cezaru Cretovi 
z Rumunska 3:6 4:6. Jiří Lehečka spolu se svým 
tradičním partnerem Jakubem Beranem vyhrál 
čtyřhru, Denisa Huňková, čerstvě třináctiletá se 
probojovala do čtvrtfinále dvouhry. 

VÍTĚZEM MEZINÁRODNÍHO TURNAJE TE-
NNIS EUROPE 2 čtrnáctiletých v Milovicích – 
15th Realsport Open 15 se stal Dalibor Svrčina 
(TK AGROFERT Prostějov). Dalibor potvrdil roli 
turnajové jedničky a během turnaje neztratil ani 
set. Ve finále si Svrčina poradil s Nicholasem 
Ionelem z Rumunska 6:0 6:4. Lukáš Vaculík se 
společně s Musilem probojoval do finále čtyřhry. 
Dalibor Svrčina potvrzuje dominanci ve své vě-
kové kategorii, v sezoně 2016 to bylo už druhé 
vítězství na okruhu TE do 14 let, na evropském 
žebříčku do 14 let byl na 2. místě!

 

MONIKA KILNAROVÁ (1999) VYHRÁLA 
DVOUHRU na největším mezinárodním turna-
ji u nás, hráček do 18-ti let ITF1 RPM Junior 
Open ve Vestci u Prahy. Je to turnaj kategorie 
1, za vítězství ve dvouhře získala 150 bodů do 
světového žebříčku do 18 let, ve čtyřhře přida-
la navíc semifinálovou účast. Ve finále dvouhry 
porazila Ukrajinku Angelinu Shakhraychukovou 
6:4, 6:7(2), 6:3. Ve druhém kole vyřadila druhá 
nasazená Kilnarová Bulharku Vanevaovou 6:3, 
6:2, ve třetím Rusku Golubovskou 7:5, 6:1, ve 
čtvrtfinále Polku Swiatekovou 6:3, 6:1, v semifi-
nále Němku Simersovou 6:4, 7:6(7). Ve finále 
vedla Kilnarová už 6:4 a 5:0, nakonec se ale z ti-
tulu radovala až po vítězství ve třetím setu.

PROSTĚJOVŠTÍ POLICISTÉ MEZI NEJ-
LEPŠÍMI V OLOMOUCKÉM KRAJI. Při hod-
nocení roku 2015 obdržel z rukou policejního 
prezidenta brigádního generála Tomáše Tuhého 
medaili Za zásluhy o bezpečnost kpt. Leoš Kluč-
ka. Čestnou medaili PČR obdrželi por. Michal 
Kováčík z oddělení obecné kriminality, por. Vlas-
timil Merda ze skupiny případových analýz SKPV 
a nprap. Zdeněk Neubauer z OOP Plumlov. Za 
třicet let služby u policie byl medailí Za věrnost 
I. stupně vyznamenán npor. Pavel Konevič z do-
pravního inspektorátu. V kategorii Čin roku se 
na druhém místě umístili praporčíci Michal 
Mrázek a Dalibor Peterka z OOP Prostějov 2, 
kteří zachránili život muži, kterého vynesli z hoří-

cího domu. Velkým oceněním je i to, že druhým 
nejlepším zaměstnancem Olomouckého kraje 
se stala personalistka územního odboru Ale-
na Nezhybová. Do Síně policejní slávy byl jako 
první policista Olomouckého kraje uveden plk. 
Miroslav Spurný, zástupce vedoucího územního 
odboru. Ocenění policistům předali brig. gen. 
Mgr. Bc. Tomáš Tuhý a ředitel Krajského ředitel-
ství policie Olomouckého kraje plk. Mgr. Tomáš 
Landsfeld.

 

MEMORIÁL PETRA MARIŇÁKA SE KONAL 
POSEDMNÁCTÉ, turnaj mladších žáků katego-
rie A vyhrál Matthew William Donald (TK Sparta 
Praha), ve finále porazil ještě ne jedenáctiletého 
Jakuba Menšíka, který se jako nenasazený do 
něj probojoval v konkurenci všech nejlepších 
hráčů ČR do 12 let! Čtyřhru vyhrála dvojice Do-
nald, Vejšický (Sparta Praha, TK Sokol Vysočany 
TSM), ve finále porazili Adama Křesinu z pros-
tějovského TK AGROFERT a Martina Beneše 
z TK NERIDÉ. Prostějovský Jakub Černý spo-
lečně s Hynkem Bartoněm z TK Kopřivnice byli 
ještě v semifinále čtyřhry. Memoriál Petra Ma-
riňáka je v Prostějově mládežnickým turnajem 
s největší tradicí, Petr Mariňák se po výborných 
výsledcích v juniorských kategoriích následně 
zapojil se do trenérské práce, ale zákeřná ne-
moc vše ukončila. Turnaj s přehledem řídila dvo-
jice vrchní rozhodčí Petr Flašar a ředitel turnaje 
Petr Cetkovský. Ve stejném termínu se hrál v klu-
bu TK DEZA Valašské Meziříčí turnaj dívek, ten 
vyhrála Linda Nosková (2004, TK AGROFERT 
Prostějov), ve finále porazila Kubíkovou ze Spar-
ty a navíc pak společně s Lindou Fruhvirtovou ze 
Sparty Praha získala i titul ve čtyřhře.

MĚSTO PROSTĚJOV JE VE VÝBORNÉ FI-
NANČNÍ KONDICI, jeho Rada doporučila Za-
stupitelstvu města schválit Rozpočtový výhled 
Prostějova na roky 2017 – 2020. „Dovolím si 
připomenout jen některá fakta, která vypovída-
jí o dosavadním dobrém hospodaření města. 
Prostějov z  dlouhodobého hlediska hospodařil 
vyrovnaně až mírně přebytkově. Daňové příjmy 
města měly do roku 2009 rostoucí trend s tím, 
že v roce 2009 zaznamenaly hluboký propad – 
mínus 100 milionů Kč vlivem světové finanční 
krize. Dokázali jsme se s tímto propadem vyrov-
nat především rostoucími příjmy z  tzv. sdílených 
daní, které nám posílá stát a rozumnou, obezřet-
nou finanční politikou města,“ konsatatoval ex-
primátor Miroslav Pišťák, člen Finančního výbo-
ru Zastupitelstva města Prostějov. „Další dobré 
výsledky české ekonomiky a dobrý výběr daní 

znamenají určitou jistotu pro příjmy města a tedy 
i reálné možnosti pro další potřebné investice.“ 
Město Prostějov patří dlouhodobě mezi nejlépe 
hospodařící města v České republice. 

TOMÁŠ BERDYCH V MARSEILLE A NÁ-
SLEDNĚ V DUBAJI nestačil na Nicka Kyrgio-
se, poprvé skončil v semifinále, podruhé v Duba-
ji už o kolo dřív. V Marseille měl Tomáš v prvním 
kole volno, ve druhém porazil nadějného Němce 
Zvereva 6:3, 3:6, 7:5, ve třetím Belgičana Goffi-
na 6:3, 6:4 a v semifinále nestačil na Kirgiose. 
Australan pak turnaj v Marseille vyhrál, ve finále 
porazil čtvrtého nasazeného Chorvata Marina 
Čiliče 6:2, 7:6(3), který v semifinále zdolal do-
mácího Benoita Paireho 6:2, 6:7, 6:3. Kyrgios 
v Marseille získal svůj první titul na okruhu ATP. 
Tomáš Berdychovi se pak na turnaji v Dubaji ne-
povedla odveta za pár dní starou porážku v Mar-
seille, i v Dubaji vypadl po prohře s Nickem 
Kyrgiosem. V prvním kole Tomáš přehrál Portu-
galce Souzu 6:1, 6:4, ve druhém Itala Fabbiana 
6:2, 6:2 a s Kirgiosem pak prohrál 4:6, 4:6.

VÁCLAV ŠAFRÁNEK VYHRÁL MILTEN CUP 
2016, celostátní turnaj mužů nejvyšší kategorie 
A. V prvním kole porazil Patrika Malého (TENIS-
-CENTRUM DTJ HK) hladce 6:0, 6:1, ve druhém 
Lukáše Vejvaru (I. ČLTK) 5:7, 6:1, 6:4, ve čtvrtfi-
nále Lukáše Jedličku (LTC Modřany 2005) 6:3, 
2:6, 6:4, v semifinále měl Václav Šafránek lehké-
ho soupeře Dominika Řečka 6:1, 6:0 a ve finále 
Filipa Brtnického (TC Realsport Nymburk) 3:6, 
6:2, 6:4. Ve čtyřhře vyhrála dvojice Petr Nouza 
(SK Hamr), David Škoch (RPM Milovice) nad 
párem Lukáš Jedlička (LTC Modřany 2005), Jan 
Kunčík (LTK Liberec) 6:1, skr.  

V PROSTĚJOVĚ KRALOVAL DALIBOR 
SVRČINA. Na přelomu února a března pro-
běhla halová M ČR staršího žactva, chlapci hráli 
v Prostějově, dívky v Plzni. Jak se dařilo TK AG-
ROFERT? Prostějovští hráči a hráčky získali cel-
kem osm medailí! Dalibor Svrčina (2002) vyhrál 
dvouhru a společně s klubovým kamarádem Lu-
kášem Vaculíkem (2002) čtyřhru. Ve finále dvou-
hry přehrál Svrčina Vítka Horáka (I. ČLTK Praha) 
6:2, 6:2. Bronzovou medaili ve čtyřhře, společně 
s Danielem Siniakovem (TK Sparta Praha) získal 
Adam Jurajda (2003, TK AGROFERT Prostě-
jov).  Dvě stříbrné medaile získala Denisa Huň-
ková (2002), ve finále dvouhry prohrála s Kris-
týnou Lavičkovou (TK Sparta Praha) 2:6, 3:6, 
čtyřhru hrála s Klárou Novákovou (TKS Plzeň). 

Zlatou medaili ve čtyřhře – společně s Kristýnou 
Lavičkovou, a bronzovou ve dvouhře vybojovala 
Terezie Pluhařová (2002).

PROSTĚJOVSKÁ NEMOCNICE MÁ NOVÝ 
ZOBRAZOVACÍ PŘÍSTROJ za jedenáct mili-
onů. „Jedná se o takzvaný skiagraficko-skiasko-
pický přístroj, který funguje na principu rentge-
nového záření a slouží k zobrazování zažívacího 
ústrojí, žlučových a pankreatických cest. Dá se 
použít i pro urologická nebo cévní vyšetření,“ 
popsala nový přístroj zástupkyně primáře radio-
diagnostického oddělení Lucie Krpcová s tím, 
že zařízení je absolutní špičkou ve svém oboru. 
„Kvalita obrazu i zpracování je úplně někde jin-
de, než u předchozího přístroje. Zároveň díky 
zdokonalení celého zařízení bude i vyšetření pa-
cientů méně zatěžující, než při využití toho stáva-
jícího,“ doplnila Lucie Krpcová.
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ADAM PAVLÁSEK NA CHALLENGERU ve 
francouzském Cherbourgu prohrál i druhé letoš-
ní finále, podlehl Australanu Jordanu Thompso-
novi 6:4, 4:6, 1:6. Koho v cestě do finále porazil? 
V prvním kole zkušeného Jana Hernycha 6:3, 
4:6, 6:3, Inda Ramanathana 6:4, 6:2, Němce 
Daniela Brandse 6:4, 7:6(5), v semifinále Fran-
couze Kennyho De Scheppera 5:7, 6:4, 6:2. Ve 
světovém žebříčku se Adam posunul o šestnáct 
příček na 131. místo a vylepšil si tak své dosa-
vadní maximum. Ve finálových zápasech challen-
gerů má nyní bilanci 1:4. Loni v něm prohrál také 
v květnu na antukách v Ostravě a v Římě, jediný 
titul zatím slavil v červenci na antuce v Popradu.

VEDENÍ PROSTĚJOVA rozdělilo na sportovní 
aktivity více než 13 milionů, počet sportovních 
organizací, které získají na letošní rok finanční 
podporu města, však ještě nemusí být konečný. 
„Město zatím podpořilo jednadvacet organiza-
cí. O dalších žádostech ještě jednáme,“ uvedla 
náměstkyně primátorky Ivana Hemerková s tím, 
že při rozdělování bylo přihlédnuto k počtu spor-
tovců a výši nákladů na jednotlivé kluby. Nejvyšší 
částku, celkem dva miliony osm set tisíc korun, 
přikleplo vedení Prostějova občanskému sdru-
žení mladých hokejistů LHK Jestřábi a milion 
šest set tisíc korun šlo na účet Tenisového klubu 
Prostějov.

PRVNÍHO BŘEZNA OSLAVIL WIMBLE-
DONSKÝ ŠAMPION z roku 1973 Ing. Jan Ko-
deš sedmdesátiny. V letech 1970 a 1971 vyhrál 
Jan Kodeš Roland Garros, na US Open 1971 

a 1973 byl ve finále. V Davisově poháru nastu-
poval v letech 1966–1980, byl členem vítěz-
ného týmu ČSSR v roce 1980. Celkově vyhrál 
osm turnajů ve dvouhře a v osmnácti dalších 
byl ve finále, ve čtyřhře zvítězil na sedmnácti 
turnajích a na dvaceti čtyřech byl ve finále. Stal 
se československým sportovcem roku 1973, 
v anketě Sportovec roku 2011 byl uveden mezi 
české sportovní legendy, získal Cenu Emila Zá-
topka. V roce 2013 pak obdržel cenu Českého 
klubu fair play. V letech 1994–1998 zastával 
funkci prezidenta Českého tenisového svazu. 
V roce 2014 na podzim podstoupil úspěšnou 
transplantaci srdce. Přejeme především hodně 
zdraví a samozřejmě radost z tenisu.

ZDENĚK KOLÁŘ VYBOJOVAL PRVNÍ TI-
TUL MEZI DOSPĚLÝMI, vyhrál futures s dota-
cí 10.000 dolarů v chorvatské Poreči. Ve finále 
devatenáctiletý Kolář zdolal Němce Yannicka 
Madena. Vítěz Pardubické juniorky z roku 2014 
a bývalý 67. junior světa Zdeněk Kolář si před 
měsícem připsal premiérovou výhru na challen-
geru, když si v polské Wroclawi vyšlápl na 108. 
hráče světa Němce Michaela Berrera. Jak šel 
Kolář za svým prvním titulem? V prvním kole po-
razil Itala Rondoniho (841.) 6:3, 6:1, ve druhém 
pátého nasazeného Rumuna Luncana (404.) 
4:6, 7:6(5), 6:2, ve čtvrtfinále dalšího Rumuna 
Borzu (1305.) 6:4, 6:3. V semifinále Kolář pře-
hrál dalšího Itala Giacaloneho (444.) 6:7(1), 6:0, 
6:1 a ve finále Němce Medena (596.) 4:6, 6:4, 
6:2. Titulem si Kolář připsal žebříčku ATP 18 
bodů a poprvé se dostal do Top 500 na 483. 
místo.

VOLEJBALOVÝ TITUL MISTRYŇ PRO STU-
DENTKY GJW. Studují Gymnáziu Jiřího Wol-
kera v Prostějově a k tomu navíc hrají skvěle 
volejbal. Mladé hráčky VK AGEL a současně 
frekventantky zmíněného institutu reprezentova-
ly GJW na Mistrovství republiky Asociace škol-
ních sportovních klubů ČR, a to výtečným způ-
sobem. Stejně jako loni totiž celé klání vyhrály!

PRVNÍ BŘEZNOVÝ TÝDEN SE V MILOVI-
CÍCH odehrál turnaj z okruhu Tennis Europe do 
16 let, 15. ročník Realsport Open 16. Sešli se 
na něm tenisté a tenistky z patnácti zemí, včetně 
předních hráčů a hráček českého žebříčku. Náš 
Jiří Lehečka (2001) se probojoval do čtvrtfinále 
dvouhry, v prvním kole porazil Ukrajince Jere-
menka 6:3, 6:7(1), 6:3, ve druhém Maďara Khina 
4:6, 6:3, 6:1, mezi osmi pak prohrál s Rumunem 

Palosim 2:6, 2:6. Jiří Lehečka si ale titul z Milovic 
nakonec odnesl, společně s Jakubem Beranem 
ze TK Sparta Praha vyhráli čtyřhru. Ve čtvrtfinále 
vyřadily Forejtka, který hrál s Rumunem Palosim 
6:4, 6:1, v semifinále Itala Boicioho a Poláka Mi-
kulu 6:2, 3:6, 1:0(5) a ve finále italský pár Bordo-
ne, Zampoli 7:6(6), 3:6, 1:0(7).

KANÁŘÍMI NADĚJEMI Jihomoravského teni-
sového svazu byli za rok 2015 vyhlášeni hráči 
TK AGROFERT Prostějov Jiří Lehečka a Moni-
ka Kilnarová! Monika Kilnarová byla mj. členkou 
týmu, který vyhrál Junior Fed Cup, mistrovství 
světa týmů do 16 let v Madridu, Jiří Lehečka 
reprezentoval český tenis na mistrovství světa 
družstev do 14 let v Prostějově. K vítězství v an-
ketě Jihomoravského tenisového svazu a ČTS 
gratulujeme.

MĚSTO PRO BYZNYS? PROSTĚJOV 
SKONČIL V OLOMOUCKÉM KRAJI na třetím 
místě. V každoročním průzkumu Město pro byz-
nys si Prostějov sice pohoršil, na prvních dvou 
místech skončily Litovel a Šumperk, ale vedení 
města je i s tímhle oceněním spokojené. Podle 
slov primátorky Aleny Raškové je úzká spoluprá-
ce s podnikateli prioritou číslo jedna. „Pomáhá-
me firmám nabírat nové a kvalitní zaměstnance 
a tím snižujeme celkovou nezaměstnanost. Za-
měřili jsme se také na rozšiřování a investice 
do veřejné dopravy. Snažíme se přizpůsobit do-
pravu jak ve městě, tak s jinými městy v regionu 
tak, aby se každý mohl bez problémů dostat do 
práce,“ vyjmenovala kroky prostějovské radnice 
primátorka s tím, že v neposlední řadě nastavilo 
vedení města nízkou daň z nemovitosti a pravi-
delně pořádá setkání s Hospodářskou komorou 
České republiky, kde mohou firmy a podnikatelé 
otevřeně řešit své problémy.

TOMÁŠ BERDYCH PŘI DAVIS CUPU V HA-
NNOVERU vyhrál s Radkem Štěpánkem důle-
žitou čtyřhru, přiblížili český tým ke čtvrtfinále 
a česká jednička si připsala jubilejní 50. vítězství 
v soutěži. Jednadvacátým úspěchem ve čtyřhře 
vyrovnal Tomáš Berdych český rekord Jana Ko-
deše. Padesát daviscupových výher, devětadva-
cet z dvouhry a jednadvacet ze čtyřhry, dosáhl 
Berdych v 66 zápasech od roku 2003. „Jsem 
rád, že se mi to povedlo za skoro třináct let. 
Ještě když si uvědomím, že mám možnost hrát 
maximálně čtyři utkání v sezoně, tak si myslím, 
že je to docela dobré. Je to pěkné číslo a budu 
se snažit přidávat další,“ řekl Berdych po čtyř-

hře. „Je to fantastické číslo, obdivuhodný výkon,“ 
konstatoval kapitán Jaroslav Navrátil, který u vět-
šiny jeho výher z lavičky asistoval. „Když vidíme 
týmy, proti kterým hrajeme, tak je to fantastická 
bilance. Je to stoprocentní hráč do Davisova 
poháru.“ Jednapadesáté vítězství mohl Berdych 
přidat v neděli proti Kohlschreiberovi, ale zraně-
ný pravý stehenní sval řekl – ne.

ZÁVĚR DOROSTENECKÉ HALOVÉ SEZO-
NY se odehrál v druhé polovině března ve Frý-
dlantu nad Ostravicí, kde místní klub uspořádal 
halové mistrovství ČR. František Pechala (TK 
AGROFERT Prostějov) byl největším turnajovým 
překvapením, jako nenasazený se probojoval 
do finále dvouhry, kde těsně prohrál s prvním 
nasazeným Michaelem Vrbenským (TK Sparta 
Praha) 6:7(5), 4:6. Hráči TK AGROFERT Filip 
Guziur a Ondřej Čtverák (oba ročník 1998) zís-
kali titul ve čtyřhře, v semifinále přehráli dvojici 
Lušovský, Šimeček (oba TK Precheza Přerov) 
6:2, 6:1 a ve finále pár Rabas (LTC Pardubice), 
Křipský (SK Tenis Tišnov) 6:0, 5:7, 1:0(7). Albert 
Šprlák-Puk (1999) byl ještě s M. Bugajem (TK 
SK Zlín) v semifinále čtyřhry, prohráli s dvojicí 
Rabas, Křipský.

MICHAL KONEČNÝ ZÍSKAL V BAKU svůj 
druhý titul z ITF futures v letošní sezoně. Turnajo-
vá jednička ve finále porazila Ukrajince Vadyma 
Ursu 6:4, 6:2. První triumf na „desítce“ získal Mi-
chal Konečný na začátku ledna v Antalyi. V prv-
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ním kole v Baku porazil první nasazený Konečný 
ruského tenistu Chervyakova 6:1, 6:1, ve dru-
hém přehrál jeho krajana Koroleva 6:4, 1:6, 6:0, 
ve čtvrtfinále hrál Konečný opět proti ruskému 
tenistovi, Galkina porazil 6:1 6:2, v semifinále 
mu stál v cestě Ukrajinec Kalenichenko a vyhrál 
2:6, 6:3, 6:4. Ve finále vyhrál Michal Konečný 
nad Vadimem Ursuem z Ukrajiny 6:4, 6:2.               

ZDENĚK KOLÁŘ DRUHÝ TITUL V ŘADĚ 
NEZÍSKAL, podruhé během dvou týdnů bojo-
val v Pule o titul na turnaji ITF futures s dotací 10 
tisíc USD.  V prvním kole Kolář porazil Chorvata 
Kekeze 6:1, 3:6, 6:0, ve druhém kole přehrál tur-
najovou jedničku Itala Bellottiho (ATP 273.) 6:4, 
6:2, ve čtvrtfinále vyřadil dalšího Itala Licciardiho 
6:3, 6:3, v semifinále Španěla Munara 5:7, 7:5, 
6:1. V Pule Zdeněk Kolář skončil až ve finále, 
podlehl Pedru Martinezu Porterovi ze Španěl-
ska 3:6 1:6. Zdeněk Kolář přidal do počítače 
ATP deset bodů. 

 

ŠPENDLÍKOVICE ZE ŽEŠOVSKÉ PALÍRNY 
JANA KLEINERA doslova šokovala San Franci-
sco, na prestižní soutěži World Spirits Compe-
tition 2016 získala bronzovou medaili za destilát 
vypálený z divokých špendlíků! Jeho pálenka 
uspěla mezi 1 899 zaslanými vzorky od výrob-
ců z celého světa, devětatřicet rozhodčích se 
muselo poklonit dokonalému destilátu z Prostě-
jova! V minulosti dosáhla podobného úspěchu 
karlovarská Becherovka, která skončila druhá 
v kategorii bylinných likérů. Soutěž se konala 
v druhé polovině března v hotelu NIKKO v San 
Franciscu, letos to byl už 16. ročník.

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH DOMIKIKA KELLOV-
SKÉHO (1996), vyhrál turnaj ITF mužů kate-
gorie futures s dotací 10.000 USD v řeckém 
Heraklionu a získal osmnáct bodů do rankingu 
ATP. V prvním kole porazil Slovince Aljaza Ra-
dinského 6:0, 6:2, ve druhém třetího nasaze-
ného krajana Václava Šafránka 7:5, 4:6, 7:6(5), 
ve čtvrtfinále Němce Sami Reinweina 7:6(7), 
6:7(4), 6:4. V semifinále byl soupeřem Kellov-
ského Švéd Markus Eriksson, přehrál ho 7:6(6), 
3:6, 6:3, ve finále pak Christophera Diaz-Figue-
rou z Guatelaly 7:6(2), 6:4.                    

V ČÍNSKÉM ZHENZHENU na challengeru 
s dotací 75 tisíc USD + H se Adam Pavlásek 
probojoval do semifinále, získal 35 bodů do 

žebříčku ATP a dál úspěšně pokračuje v cestě 
žebříčkem ATP. V prvním kole porazil Číňana 
Wanga 7:6(4), 6:1, ve druhém jeho krajana Lia 
6:4, 6:3, ve čtvrtfinále pak Inda Myleniho 6:3, 
6:1. V semifinále pak nestačil na Selu z Izraele 
1:6, 2:6. V žebříčku ATP k 26. březnu se Adam 
Pavlásek dostal po turnaji v Shenzhenu na své 
životní maximum – 119. místo ATP!

NEDOŽITÉ SEDMDESÁTINY OLDŘICHA 
MACHAČE si připomenuli prostějovští příznivci 
sportu. Narodil se 18. dubna 1946 v Prostějo-
vě, bydlel a vyrůstal v domě v Kostelecké ulici č. 
3. K hokeji jej přivedl o rok starší bratr Miroslav. 
Zpočátku hrál Oldřich Machač v mládežnickém 
družstvu pod vedením trenérů Toula a Vilímce, 
potom hrál dvě sezony (1963–1965) ligovou 
soutěž v dresu Železáren. První medaili – stří-
brnou – získal v roce 1968 na ZOH v Grenoblu, 
další medaile získal na olympiádách v Sapporu 
(1972, bronz) a v Innsbrucku (1976, stříbro). 
Úspěšné bylo také jeho vystoupení na Kanad-
ském poháru v roce 1976. Největším jeho repre-
zentačním počinem byl trojnásobný titul mistra 
světa z let 1972, 1976 a 1977. S reprezentací 
se rozloučil na mistrovství světa v Praze v roce 
1978. V letech 1978–1982 hrál v týmu Starbulls 
Rosenheim. V  národním týmu celkem odehrál 
293 zápasů. V roce 1999 byl uveden do Síně 
slávy Mezinárodní hokejové federace a v roce 
2008 do Síně slávy českého hokeje. Byl také 
oceněn v rámci ankety Sportovec Olomoucké-
ho kraje v roce 2004, získal prestižní Cenu Olo-
mouckého kraje.

ŠAFÁŘOVÁ SE V MIAMI KONEČNĚ DO-
ČKALA, spolu s Mattekovou-Sandsovou ovládly 
čtyřhru v Miami, Lucka se poprvé radovala z vý-
hry. Ve finále porazily maďarsko-kazašskou dvo-
jici Timea Babosová, Jaroslava Švedovová 6:3, 
6:4. Lucie Šafářová po loňských problémech 
s bakteriální infekcí dlouho čekala na první vítěz-
ný zápas ve dvouhře, ve třech zápasech neuhrá-
la ani set! V Indian Wells hrála čtyřhru s Ruskou 
Makarovou a získaly ve dvou setech tři fiftýny.

Lucie Šafářová v prvním letošním zápase v Dau-
há neuspěla, vracela se oslabená po dlouho-
dobé nemoci, podlehla Turkyni Büyükakcayo-
vé a neobhájila tak loňský titul. V Indian Wells 
prohrála v prvním kole se Švédovovou a v Mi-
ami s Belgičankou Wickmayerovou. Až spojení 
s Bethanií Mattekovou-Sandsovou ji vrátilo na 
vítěznou vlnu, česko-americká dvojice v minulé 
sezoně vyhrála Australian Open, Roland Garros, 

turnaje ve Stuttgartu a Torontu a kvalifikovala se 
na Turnaj mistryň. Devětadvacetiletá Šafářová 
s o dva roky starší Mattekovou-Sandsovou zís-
kaly na desátém společném turnaji už pátý titul 
a zápasovou bilanci vylepšily na 34:5. Světová 
osmička ve čtyřhře Šafářová má svou skvělou 
deblovou bilanci ve finálových zápasech na 9:1, 
třetí hráčka deblového žebříčku Sandsová-Ma-
tteková vybojovala již 19. titul ve čtyřhře.

Jak šly Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie 
Šafářová za titulem v Miami? V prvním kole po-
razily americký pár Keysová – Stephensová 6:4, 
6:2, ve druhém Rusky Kasatonovou a Vesnino-
vou 6:2, 6:3, v čtvrtfinále Hlaváčkovou s Hra-
deckou 7:5, 6:3, v semifinále pak čínský pár Xu, 
Zheng 6:2, 6:1. „Každá výhra se počítá. Potřebu-
ji získat zápasový rytmus a vlastně je jedno, jestli 
hraji dvouhru nebo čtyřhru. Důležité je, že můžu 
být na kurtu a hrát utkání. Je to něco jiného než 
trénink. S Bethanií je navíc tenis velká zábava. 
Myslím, že i díky čtyřhře se budu brzy radovat 
i z úspěchů v singlu,“ věří Šafářová.

OTEVÍRÁNÍ ZÁMKU V ČECHÁCH POD KO-
SÍŘEM, který prošel roky trvající rekonstrukcí, 
proběhlo ve velkém stylu, část expozice připo-
míná i rekvizitami filmy rodiny Svěrákových. Prá-
vě Jan Svěrák přijel na slavnostní zahájení ve 
společnosti hejtmana Olomouckého kraje Jiřího 
Rozbořila v historickém kočáru. Na programu se 
totiž podílela celá řada organizací, kromě míst-
ní základní školy, kraje či Vlastivědného muzea 
v Olomouci bylo jednou z nich právě Muzeum 
historických kočárů Václava Obra. Kastelán Mar-
tin Váňa konstatoval, že na zámek a jeho okolí 
přišlo přes tři tisíce návštěvníků. Zájemci také 
mohli navštívit jarmark s ručně dělanými výrob-
ky, například tkaninami, obrazy, šperky a perní-
ky. Lidé, kteří se nebáli výšek, pak trubač sezval 
k červené věži. Také rozhledna byla vzpřístupně-
na veřejnosti.

JAROSLAV POSPÍŠIL PATŘÍ K VELKÝM TE-
NISOVÝM BOJOVNÍKŮM a skoro na každém 
turnaji futures patří k velkým favoritům. V egyp-
ském Sharm el Sheikhu se hrálo o 10 tisíc do-
larů, Pospíšil vyhrál nejen dvouhru, ale s mla-
dým kolegou z prostějovského AGROFERTU 
Petrem Hájkem (1997) i čtyřhru. V prvním kole 
vyřadil třetí nasazený Jaroslav Pospíšil Španěla 
Regelada-Pedrola 6:2, 6:1, ve druhém Egypťa-
na Tawella 6:1, 6:3, ve čtvrtfinále Portugalce 
Gaspara-Murtu 7:6(4), 6:7(5), 6:4, v semifinále 
Španěl Toleda Baguea Pospíšilovi vzdal a ve 

finále pak Pospíšil vyřadil Itala Andrea Vavasso-
riho 6:4, 6:4. Ve čtyřhře Pospíšil s Hájkem vyřa-
dili v prvním kole Francouze Mitjana a Schotta 
6:4, 6:2, ve čtvrtfinále britsko-italský pár Hoyt, 
Vilardo 6:3, 6:1, v semifinále vyřadili Poláky An-
drzejczuka a Drzewieckého 7:5, 6:1. Ve finále 
pak Pospíšil s Hájkem vyhráli nad Američanem 
Reedem a Vorsterem z Jižní Afriky 7:6(4), 7:5.     

PETER GOGA SE STAL MANAŽEREM ČES-
KÉ VOLEJBALOVÉ REPREZENTACE, Pro-
stějov má svého zástupce v realizačním týmu. 
Novým trenérem české volejbalové reprezenta-
ce žen se stal německý kouč Alexander Waibl, 
sedmačtyřicetiletý trenér Drážďan, vedoucího 
celku německé bundesligy, nahradil u tuzemské 
reprezentace dalšího zahraničního kouče – Itala 
Carla Parisiho, který skončil po loňském mist-
rovství Evropy. Waibl podepsal s českým výbě-
rem smlouvu na jeden rok s opcí a právě s ním 
bude spolupracovat Peter Goga. „Od nového 
kouče jsem dostal nabídku dělat team man-
agera, tedy něco jako vedoucího družstva. Sa-
mozřejmě mě taková důvěra potěšila a rozhodl 
jsem se tuto nabídku přijmout.“ Sportovní ředitel 
VK AGEL sám dlouhá léta reprezentoval Česko-
slovensko i ČR coby aktivní hráč, za posledních 
téměř deset roků pak nabral spoustu zkušeností 
na výkonném postu klubového funkcionáře nad-
míru úspěšného oddílu. „To se mi pochopitelně 
bude hodit, vím, co a jak. Na druhou stranu mě 
určitě práce pro národní tým v mnohém obohatí, 
nejvíc se těším na možnost sledovat na vlastní 
oči specifika tréninkového procesu u mančaftu 
složeného z nejlepších českých volejbalistek,“ 
konstatoval Peter Goga.
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SLAVNÝ AMERICKÝ TENISOVÝ NOVINÁŘ 
BUD COLLINS zemřel na začátku března ve 
věku 86 let v americkém Brookline, Massachu-
setts. Nejen jeho kalhoty s ohromnými jahodový-
mi vzory, podle některých to bylo výstřední oble-
čení, ale především jeho profesní dokonalost ho 
zcela přesvědčivě odlišovala od ostatních. Byl 
nejlepším tenisovým novinářem historie. V roce 
1994 se stal členem Síně slávy, desetiletí praco-
val především pro Boston Globe a NBC. Když 
byl v roce 2014 už po jedenašedesáté (!) na US 
Open, bylo tiskové středisko navždy pojmenová-
no po něm – Bud Collins, US Open Media Cen-
ter. A hned vedle vchodu byla odhalena deska 
s nápisem Bud Collins – novinář, komentátor, 
historik, učitel a přítel. Světovému tenisu kondo-
loval tenisový svět, k jeho skonu se vyjádřily snad 
všechny osobnosti světového tenisu, tenis pros-
tě nikdy neměl lepšího přítele.

TENISOVÁ EVROPA OCENILA ČESKÝ TE-
NIS, osmdesát sedm delegátů z 29 evropských 
členských zemí Tennis Europe bylo přítomno na 
42. řádné valné hromadě tenisové Evropy v Kiši-
něvě. Jednání generality evropského tenisu se 
poprvé zúčastnil v Chile loni v září nově zvolený 
prezident ITF David Haggerty. Na oficiální večeři 
v Paláci Moldavské republiky pak byly předány 
čestné ceny Tennis Europe a stejně jako hlavní 
evropské ceny Tennis Trophy. V hlavní kategorii, 
která je součtem umístění v jednotlivých katego-
riích, se Česká republika umístila na třetím mís-
tě za Ruskem a Německem, přesvědčivě vyhrála 
kategorii Profesionální tenis před Francií a Špa-
nělskem. V kategorii Juniorský tenis byla Česká 
republika druhá za Ruskem. V kategoriích – se-
niorský tenis a tenis na vozíku se Česká repub-
lika do první desítky nedostala. „Co se podařilo 
České republice v týmových soutěžích je prostě 

neopakovatelné a její vítězná série ve Fed Cupu 
je obdivuhodná,“ konstatoval  prezident Tennis 
Europe Jacques Dupré. „Příkladem určitě jsou 
také výsledky mladých Čechů a Češek v mládež-
nických kategoriích.“

VOLEJBALISTKY POMI CASALMAGGIORE 
VYHRÁLY LIGU MISTRYŇ, ve finále porazily 
v domácím prostředí VakifBank Istanbul 3:0 (23, 
23, 22). V duelu o 3. místo Fenerbahce Istanbul 
přehrálo Kazaň 3:1 (-20, 10, 18, 17). Letošní ví-
tězky Champions League Pomi Casalmaggiore 
hrály v základní skupině spolu s VK AGEL a za-
znamenaly první triumf italského volejbalu od 
roku 2010, kdy vládlo prestižní klubové soutěži 
Bergamo. Istanbulské týmy ovládly čtyři z po-
sledních šesti ročníků Ligy mistryň, letošní finali-
sta VakifBank získal trofej v letech 2011 a 2013, 
jednou uspěly Fenerbahce a Eczacibasi.

ŠAFÁŘOVÁ S MATTEKOVOU DALŠÍ TRO-
FEJ NEPŘIDALY, dvojnásobné grandslamové 
šampionky vyhrály osm zápasů v řadě, poslední 
krok na turnaji v Charlestonu Volvo Car Open, 
(687.900 USD) však neudělaly. Týden po tri-
umfu v Miami podlehly ve finále Francouzkám 
Caroline Garciaové a Kristině Mladenovičové 
2:6, 5:7. V prvním kole porazily slovinský pár 
Klepačová, Srebotniková 6:3, 6:4, ve druhém 
Kanaďanku Dabrowskou a Chorvatku Jurakovou 
6:3, 7:6(6), o postup do finále se utkaly s dvojicí 
Kingová (USA), Kudrjavcevová (Rusko) 6:2, 3:6, 
10:4. Česko-americký pár, který loni dobyl Aus-
tralian Open a Roland Garros, tak po sérii osmi 
vítězství přišel o letošní neporazitelnost a na 11. 
společném turnaji nevybojoval už šestou trofej, 
po finále v Charlestonu mají Šafářová s Matteko-
vou-Sandsovou zápasovou bilanci 37:6. 

JIŘÍ VESELÝ V MARRAKÉŠI na turnaji Grand 
Prix Hassan II. (520.070 EUR) své třetí finále 
nevybojoval, prohrál tie-breakovou bitvu s Chor-
vatem Čoričem 6:7(5), 6:7(5).  V prvním kole vy-
hrál Veselý se Španělem Cervantesem 6:1, 6:3, 
ve druhém s Chorvatem Mektičem 6:7(4), 6:3, 
7:6(5), ve čtvrtfinále přehrál Veselý Španěla Gar-
cia Lopeze 6:4, 7:6(2). Veselý vypadl na turnaji 
Grand Prix Hassana II. v semifinále stejně jako 
loni, kdy se ještě hrálo v Casablance. Pokud by 
proti Čoričovi postoupil, zahrál by si ve finále 
turnaje ATP potřetí v kariéře. Loni nejprve zís-
kal titul v Aucklandu a poté neúspěšně bojoval 
o turnajovou trofej v Bukurešti.

V EGYPSKÉM SHARM EL SHEIKHU se 
Jaroslav Pospíšil opět probojoval do závěru tur-
naje futures s dotací 10 tisíc USD. Postoupil do 
semifinále dvouhry a spolu s Petrem Hájkem 
skončili až ve finále čtyřhry. V prvním kole porazil 
Pospíšil Francouze Schotta 6:1, 6:3, ve druhém 
vyřadil krajana Hájka 6:2, 6:4, ve čtvrtfinále pře-
hrál Španěla Vidala Azorina 6:4, 6:1 a konečně 
v semifinále nestačil na Egypťana Safwata 3:6, 
6:3, 4:6. Ve čtyřhře Pospíšil s Hájkem nenaváza-
li na vítězství z předcházejícího týdne. Jak postu-
povali do finále? První kolo, Khrustalev (Rusko), 
Orlita 6:2, 6:4, druhé kolo, bratři Di Marové k zá-
pasu nenastoupili, semifinále, Fynn (Zimbabwe), 
Sabry (Egypt) 7:5, 6:4. Ve finále pak Pospíšil 
s Hájkem těsně podlehli dvojici Reed (USA), 
Vorster (JAR) 7:6(3), 2:6, 5:10.

MICHAL KONEČNÝ SKONČIL na turnaji fu-
tures (25 tisíc USD) v uzbeckém Karshi v semi-
finále, ve kterém prohrál s Bulharem Ivashkou 
3:6, 5:7. V prvním kole Konečný přehrál Kaza-
cha Jevsejeva 7:5, 6:7(1), 7:6(1), ve druhém měl 
Konečný opět za soupeře Kazacha, porazil Kha-
bibulina (Rusko). Ve čtvrtfinále Konečný vyřadil 
Uzbeka Fajzieva (6:2, 7:5.

NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ V BRNĚ 
byl PhDr. Miroslav Černošek Ph. D. jmenován 
docentem, úspěšně habilitoval v oboru kinan-
tropologie. Vybrané aspekty sportovního marke-
tingu v tenisu, tak se jmenovala jeho habilitační 
práce. Miroslav Černošek už dlouhodobě před-

nášel tuto oblast na vysokých školách a na nej-
různějších seminářích o sportovním marketingu, 
jeho úspěšná habilitace byla přirozeným vyústě-
ním práce v této akademické oblasti.
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Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR:  AMER SPORTS Czech Republic s. r. o., www.amersports.cz
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CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍ-
NOS V OBLASTI KULTURY se budou předá-
vat na začátku května už podesáté, tentokráte si 
ocenění si přijdou pro své Ceny na jeviště Mo-
ravského divadla. „Vážím si všech, kteří pečují 
o kulturní odkaz našeho regionu, poděkování 
zaslouží i ti, kteří se každoročně starají o věhlas 
naší ankety,“ říkal loni před zahájením slavnost-
ního večera hejtman Olomouckého kraje Jiří 
Rozbořil. „Jsme rádi, že spolupracujeme s tak 
významnou institucí jako je vedení kraje. Z na-
šeho pohledu patří Ceny Olomouckého kraje 
za přínos v oblasti kultury mezi prestižní projek-
ty naší agentury,“ konstatoval její šéf Miroslav 
Černošek. Marketingová společnost TK PLUS 
spolupořádala oceněné koncerty Eliny Garanči 
a Josepha Calleji, oba tyto projekty byly loni oce-
něny Cenou hejtmana Olomouckého kraje. 

Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury 
a uvedení do Dvorany slávy patřila loni sochaři, 
malíři a grafikovi Ivanu Theimerovi, do Prostějo-
va pak putovala Cena za výjimečný počin roku 
v oblasti literatury, získalo ji Statutární město 
Prostějov za vydání knihy „Sto let prostějovské 
radnice“. „Jsem rád, že se tyto ankety staly přiro-
zenou součástí našeho podvědomí, cítíme, že je 
nezbytné a určitě prospěšné ukázat na ty, kteří 
jsou v něčem výjimeční, rozhodně pracovitější, 
cílevědomější a co je hodně důležité – přispívají 
k propagaci našeho Olomouckého kraje, zvidi-
telňují osobnosti a následně činy a projekty, kte-
ré jsou s nimi spojeny,“ konstatoval loni hejtman 
Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.

Prostějovští schválili pět kandidátů na Cenu 
Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 
2015. „Na toto ocenění jsme navrhli Národopis-
ný soubor Mánes, Dechový orchestr Základní 
umělecké školy v Prostějově, Divadlo Point, 
Hanácké slavnosti v Prostějově a publicistu Jo-
sefa Dolívku,“ konstatovala Ivana Hemerková, 
náměstkyně primátorky. A tradiční Cena veřej-
nosti? Je jedinou, o jejímž udělení nerozhoduje 
Zastupitelstvo Olomouckého kraje, ale přímo 
veřejnost svým hlasováním. V této kategorii měl 
prostějovský region dvě želízka v ohni, mohl dát 
svůj hlas knize, vydané k 700. výročí vzniku Čele-
chovic na Hané a národopisnému souboru Má-
nes z Čech pod Kosířem. „Krajská anketa o nej-
lepší kulturní počin je každým rokem oblíbenější. 
Doufám, že letos, u příležitosti 10. výročí udílení 
Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kul-
tury, se shromáždí ještě více hlasů veřejnosti než 
v předchozích ročnících,“ uvedl náměstek hejt-
mana Radovan Rašťák.

J&T BANKA PRAGUE OPEN, VELKÝ TENI-
SOVÝ SVÁTEK! To první důležité získalo plat-
nost 30. listopadu loňského roku, vedení WTA 
Tour schválilo pražskému turnaji J&T Banka Pra-
gue Open zdvojnásobení dotace na 500 tisíc 
dolarů. „Pro nás je to dobrá zpráva, protože nyní 
u nás mohou hrát dvě hráčky ze světové desítky, 
a tak se ve Stromovce představí Karolína Plíško-
vá i Lucie Šafářová,“ konstatovala ředitelka tur-
naje Petra Černošková. „Rozhodnutí o zvýšení 
dotace bylo samozřejmě na mém manželovi, on 
shání peníze. A udělal ho hned, velmi rychle se 
dohodl s našimi hlavními partnery. Naše filozo-
fie je známá – český divák si žádá české hráčky. 
A hned, jak jsme se dozvěděli, že nejen Lucka 
Šafářová, ale i Karolína Plíšková si pro rok 2016 
musí plnit povinnosti tenistek elitní světové desít-
ky, řekli jsme si, že vlastně nemáme jinou volbu 
než dotaci navýšit. Holky si to svými výsledky za-
slouží. A diváci taky – i proto, že los Fed Cupu je 
letos pro nás špatný, pořád hrajeme venku. Tur-
naj J&T Banka Prague Open pak bude jedinou 

ceny olomouckého kraje za kulturu
turnaj j&t banka prague open ve stromovce
zlatá tretra ostrava
unicredit czech open
Čtvrtfinále davis cupu
Ms do 14 let

co připravujeme?

TK SPARTA PRAHA www.jtbopen.cz

MEZINÁRODNÍ ŽENSKÝ TENISOVÝ TURNAJ
KATEGORIE WTA INTERNATIONAL

FINAL J&T Banka Prague Open 2016_bulletin.indd   1 20.04.16   13:47
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šancí, jak vidět doma nejlepší Češky.“ Na turnaji 
kategorie International, který se hrál v Praze 
minulý rok a měl dotaci 250 tisíc dolarů, směla 
z elitní desítky startovat jen jedna hráčka. „A pro-
tože Lucka byla v tu chvíli před Karolínou, měla 
by přednost. My jsme samozřejmě chtěli, aby 
hrála i Karolína. Je to Sparťanka a navíc obhajuje 
vítězství. Naším cílem od začátku bylo, aby přijely 
obě. Ale samozřejmě nejen ony. Chceme, aby 
hrála Bára Strýcová, Denisa Allertová, a uvidí-
me, jak se podle žebříčku dostanou další. Máme 
v případě potřeby připravenou volnou kartu pro 
Kateřinu Siniakovou, která obhajuje semifinále.“

V polovině března byl hotový první seznam pro 
letošní turnaj. V té chvíli by byla nasazenou jed-
ničkou Roberta Vinciová z Itálie, finalistka US 
Open a v současnosti osmá hráčka světa. „Svým 
tenisem je výjimečná. A nejen jím. Je to velká 
osobnost,“ říká o ní Petra Černošková. Byla to 
právě Vinciová, která způsobila asi největší šok 
loňské tenisové sezony. Na US Open svými 
čopovanými bekhendy dohnala k zoufalství Se-
renu Williamsovou a ukončila její sen o čtyřech 
grandslamových titulech v jednom roce. Jak by 
podle uzávěrky přihlášek vypadala osmička na-
sazených? 1. Vinciová, 2. Šafářová, 3. Kuzněco-
vová, 4. Karolína Plíšková, 5. Jankovičová, 6. Sto-
surová, 7. Strýcová, 8. Cornetová (ta byla v době 
přihlášek zraněná). Těžko se asi bude opakovat 
loňský scénář J&T Banka Prague Open, kdy se 
mezi osm dostalo šest českých tenistek, a ve 
finále byla Karolína Plíšková s Lucií Hradeckou. 
Letos se v pražské Stromovce sejde vynikající 
konkurence, podle prvních přihlášek – devět te-

nistek ze stovky musí do kvalifikace! Ta začíná 
v sobotu 23. dubna v 10 hodin dopoledne, hlav-
ní soutěž pak v pondělí 25. dubna.

55. ZLATÁ TRETRA OSTRAVA, mezinárod-
ní atletický mítink kategorie IAAF WORLD 
CHALLENGE se koná 20. května na krásně 
zrekonstruovaném Městském stadionu Ostra-
va – Vítkovice, přivítá už poosmé Usaina Bolta! 
Už předtím na Staroměstském náměstí v Praze 
odstartuje vynikající sprinter Čokoládovou tretru 
a samozřejmě bude hlavní hvězdou mítinku. Kdy 
měl Černošek předběžný souhlas Bolta? „Sta-
lo se tak po jeho strhujícím vítězství v běhu na 
100 metrů na mistrovství světa v Pekingu, kdy 
mu manažer našeho mítinku Alfons Juck pogra-
tuloval jménem Zlaté tretry i města Ostrava a zís-
kal tento cenný příslib.“ Hvězdnou disciplínou 
bude v Ostravě určitě také oštěp, start potvrdil 
loňský vítěz a úřadující mistr světa Keňan Julius 
Yego. Nedá se zapomenout na jeho třetí pokus 
na loňském mistrovství světa v Pekingiu, jeho ve-
lehod měl délku 92,72, tak dobrý výkon nikdo 
od roku 2001 nepředvedl! Jan Železný, ředitel 
mítinku hodil za devadesát metrů na Tretře tři-
krát, naposledy v roce 1997 – 92.42 m, předtím 
na konci května 1996 hodil rekord ostravského 
mítinku 94.61 m. „Má skvělá sezona 2015 zača-
la právě v Ostravě, tam se mi dařilo a bylo pro 
mě výjimečné přebírat trofej od legendárního 
Jana Železného. Tentokráte se vracím do Os-
travy jako mistr světa a moc se těším,“ vzkázal 
fanouškům oštěpu světový šampion Julius Yego. 

Mítink nabídne samozřejmě to nejlepší z české 
atletiky, na 400 metrů Pavla Masláka, na střední 
tratě Jakuba Holušu, soupeřit s Yegoem bude 
mj. Vítězslav Veselý, v tyčce se představí Jan 
Kudlička. Co je i pro Zlatou tretru při zajišťování 
co nejlepšího obsazení hodně složité? Stále se 
probírají problémy v dopingovém zákulisí a hlav-
ně je třeba přiznat, že sportovní svět má letos 
jednu jedinou prioritu a tou jsou olympijské hry 
v Riu.

UNICREDIT CZECH OPEN, mezinárodní te-
nisový turnaj mužů kategorie ATP se uskuteční 
v termínu 30. 5. – 4. 6. 2016, co je důležité, nad 
nejlepším českým turnajem převzal čestnou zá-
štitu Ivan Lendl. Co řekla o přípravách 23. roční-
ku prostějovského challengeru ředitelka turnaje 
Petra Černošková? „V Miami proběhla jednání 
s hráči světové stovky, zatím máme dohodu 
s pěti, další jsme oslovili. Nechci zveřejňovat 

žádná jména, grandslamová Paříž může udělat 
ze zajímavé a atraktivní smlouvy jen cár papíru, 
o všem rozhodují výsledky na Roland Garros a le-
tos navíc mnozí tenisté řeší svůj program před 
startem na olympijských hrách. Samozřejmě, 
počítáme jako každoročně s účastí české špič-
ky, budeme rádi, když budou v Prostějově, na 

Finalisté prostějovského turnaje UNICREDIT CZECH OPEN

1994 Kučera – Zdražila

1995 Gaudenzi (Itálie) – Novák

1996 Česnokov (Rusko) – Clavet (Španělsko)  

1997 Ulihrach – Meligeni (Brazílie)

1998 Fromberg – Illie (oba Austrálie)

1999 Fromberg – Ferrero (Španělsko)

2000 Vinciguera (Švédsko) – Golmard (Fran-
cie) 

2001 Ulihrach – Novák

2002 Coria (Argentina) – Novák 

2003 Štěpánek – Puerta (Argentina)

2004 Štěpánek – Tabara

2005 Nieminen (Finsko) – I. Minář

2006 Hájek – Hrbatý (Slovensko)

2007 Roitman (Argentina) – Mayer (Německo)

2008 Calleri – Arguello (oba Argentina) 

2009 Hájek – Darcis (Belgie)

2010 Hájek – Štěpánek

2011 Ščukin (Kazachstán) – Cipolla (Itálie)

2012 Mayer (Německo) – Hájek

2013 Štěpánek – Veselý 

2014 Veselý – Gombos (Slovensko) 

2015 Veselý – Djere (Srbsko)

„Samozřejmě, počítáme jako každoročně s účastí české špičky, budeme rádi, když budou v Prostějově, na druhé straně se 
určitě budeme radovat z jejich výkonů a postupu do druhého týdne na antuce v Paříži.“

Petra Černošková, 
ředitelka UniCredit Czech Open

„Tento projekt je o penězích, vztazích a dobré práci. Na vztahy a práci jsme tady my s Petrou, na peníze a finanční zabez-
pečení kolegové a turnajoví partneři Jiří Kunert a Ivo Kaderka. Za nás dva mohu slíbit, že uděláme všechno pro to, abyste 
byli spokojeni a náš turnaj měl stále vynikající kvalitu. Chceme všem moc poděkovat za vstřícnou podporu našemu turnaji. 
Opravdu všichni pomohli, že si UniCredit Czech Open dál drží svou výbornou organizační laťku a patří jim za to poděkování. 
Nechci už přemýšlet o budoucnosti našeho turnaje, opravdu, už dávno jsme se vzdali debat o případném zvyšování jeho 
kategorie. Budeme ve spolupráci s našimi partnery pokračovat v tom, co už dlouhé sezony děláme a v čem jsme úspěšní.“

Miroslav Černošek, 
UniCredit Czech Open, 2015
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druhé straně se určitě budeme radovat z jejich 
výkonů a postupu do druhého týdne na antuce 
v Paříži.“ Dětský den se tentokráte z tradičního 
cyklistického velodromu přesune na prostějov-
ské náměstí T. G. Masaryka, golfový VIP turnaj 
se bude opět konat ve Slavkově u Brna v Aus-
terlitz Golf Clubu, v areálu pak tradiční tenisový 
turnaj pro zaměstnance a obchodní partnery 
UniCredit Bank. Potřetí za sebou může poprvé 
vyhrát trofej UniCredit Czech Open prostějov-
ský Jiří Veselý, získal titul v letech 2014 a 2015, 
dvakrát za sebou byli ještě úspěšní v letech 
1998-1999 Australan Fromberg, 2003-2004 
Štěpánek a v letech 2009-2010 Hájek. Právě on 
a Štěpánek vyhráli turnaj celkem třikrát. A Veselý 
jako jediný potřetí za sebou? Když přišel loni po 
slavnostním ceremoniálu do tiskového střediska 
i s pohárem, tak na poslední otázku – zda bude 
v příštím roce obhajovat trofej, řekl: „Přiznám se, 
raději bych byl příští rok v tuhle dobu ještě v Pa-
říži...“ 

TŘINECKÁ WERK ARENA PŘIVÍTÁ čtvrtfiná-
le Davis Cupu s Francií, které se uskuteční v týd-
nu po Wimbledonu 15. až 17. Července. S touto 
myšlenkou přišel Miroslav Černošek krátce po 
vynikajícím výkonu Lukáše Rosola proti Zvere-
vovi a třetím vítězném bodu pro českou daviscu-
povou reprezentaci. Dějiště zápasu s kapacitou 

téměř pět tisíc míst samozřejmě musela schvá-
lit Mezinárodní tenisové federace (ITF). Tenisté 
hráli v předešlých letech většinou v ostravské 
ČEZ Areně, nyní se přesunou o necelých pa-
desát kilometrů dál. „Naše volba je také formou 
poděkování Třineckým železárnám za jejich více 
než desetiletou přízeň českému daviscupovému 
a fedcupovému týmu a nezastírám, že je to také 
proto, že Tomáš Chrenek dlouhodobě podporu-
je český tenis a zaslouží si, aby takové utkání bylo 
právě v Třinci,“ řekl Miroslav Černošek, majitel 
České sportovní, která marketingově zajišťuje zá-
pasy českých týmů v obou týmových soutěžích. 
WERK Arena dosud hostila hlavně hokej, nyní 
se může těšit na špičkový tenis. „Krásnou halu 
znám zatím jen z hokeje, a tak se těším, až se v ní 
představíme jako tenisté,“ konstatoval nehrající 
kapitán českého daviscupového týmu Jaroslav 
Navrátil. „Hrát se bude na osvědčeném tvrdém 
povrchu novacrylic ultracushion,“ potvrdil volbu 
očekávaného povrchu, který se natírá na dře-
votřískové desky. Čeští tenisté prohráli s Francií 
osm z patnácti utkání. Bilance z posledních šesti 
zápasů je ale nerozhodná 3:3, vždy vyhrál domá-
cí tým. „Na utkání s Francií se moc těším, máme 
jí co oplácet,“ připomněl český kapitán semifi-
nálovou prohru z Roland Garros v roce 2014. 
„Očekávám, že WERK Arena bude vyprodána, 
jak jsme ostatně na našich zápasech v Morav-
skoslezském kraji zvyklí,“ dodal Jaroslav Navrátil.

WORLD JUNIOR TENNIS FINAL, mistrovství 
světa družstev do 14 let se koná v 1. - 6. srpna 
už poosmnácté a tuhle tradici už žádný pořada-
tel mládežnických šampionátů nepřekoná! Loni 
získali tituly mistrů světa Korejci a juniorky Rus-
ka. Tým vítězů se opíral o světovou jedničku do 
14 let Seon Yong Hana, v Prostějově neprohrál 
a držel ve finále i rozhodující čtyřhru. Rusky byly 
naprosto suverénní, obhájily titul. Čeští junioři 
se po porážkách s Koreou a Argentinou popadli 
do skupiny o 9. – 12. místo a nakonec skončili 
po dvou vítězstvích v play-off na deváté příčce, 
juniorky osmé. „Pořádání juniorského mistrov-
ství světa v Prostějově je světovým unikátem, 
počet uspořádaných šampionátů u nás už nikdo 
nikdy nepřekoná – tuhle větu jsem řekl mnoho-
krát a bude platit i v letech příštích. Prostějov se 
zapsal mezi tradiční organizátory a dlouhodobé 
partnery ITF a to je pro nejlepší český klub velká 
prestiž. V Národním tenisovém se hrálo už pose-
dmnácté, někdy mám pocit, že to bereme jako 
samozřejmost, ale věřte, tenisový svět si moc 
dobře uvědomuje, co v Prostějově dokázali a do-
kazují,“ konstatoval na Hané šéf českého tenisu 
Ivo Kaderka.

A jak to bude po letošním ročníku? Budou ješ-
tě jezdit mladé hvězdy na Hanou? Co tomu říká 
Miroslav Černošek? „Nic není definitivní, v roce 
2015 to může být skutečně naposledy. Nám 
v roce 2016 končí smlouva s ITF a my jsme do-
posud neprojevili zájem o prodloužení kontrak-
tu. Akce je totiž finančně velice náročná a pod-
pora mezinárodní federace, která byla zpočátku 
slušná, už zcela zmizela a není prakticky žádná. 
Máme pocit, že se šampionát dostal na okraj 
jejich finančního zájmu... Vždy jsme byli hrdí, 
že tuto prestižní událost můžeme spolupořádat 
a jsme partneři Mezinárodní tenisové federace. 
Současně se nám ale zdá, že při této události 
utratíme až příliš mnoho peněz oproti tomu, jaký 
je výstup a výsledek, ať už z pohledu zájmu spon-
zorů či mediálního výstupu. Momentálně jsme 
tak v komunikaci s představiteli ITF, která nám 
pořádání šampionátu opětovně nabízí. V tuto 
chvíli budoucnost zvažujeme a vyčkáváme, jestli 
z jejich strany nepřijde vstřícný krok. Konečné 
rozhodnutí nastane asi až přímo při šampionátu 
v roce 2015,“ říká Černošek. A nesouvisí tato 
skutečnost se změnou na pozici prezidenta ITF, 
kdy Francesca Ricci Bittiho vystřídal Američan 
David Haggerty? „Vůbec ne. ITF nás vyhodnoti-
la jako nejlepšího pořadatele Davis Cupu i Fed 
Cupu, z tohoto pohledu je naše pozice pro-
střednictvím České sportovní výborná. S panem 
Haggertym jsme v Praze při finále Fed Cupu 
hovořili a myslím, že v komunikaci nebudeme 
mít problém. Jde skutečně čistě jen o podmín-

ky, kdy musíme být v současné době dvojnásob 
obezřetní. Naštěstí od začátku patří tento šampi-
onát do základní filozofie ČTS v péči o talento-
vanou mládež, Ivo Kaderka byl u tohoto projektu 
jako jeden z prvních a oceňuji jeho zájem nejen 
o toto mistrovství, ale i o výchovu talentů. Navíc 
máme vynikající a hodně dlouhou spolupráci se 
statutárním městem Prostějov, stejně jako s Olo-
mouckým krajem,“ dodal Miroslav Černošek. 

VOLEJBALISTKY VK AGEL ZÍSKALY DE-
VÁTÝ ČESKÝ POHÁR a suverénně jdou za 
osmým extraligovým titulem v řadě. „Jiné cíle ani 
mít nemůžeme. Podmínky v Prostějově jsou jas-
ně nejlepší u nás, a tomu prostě musí odpovídat 
naše výsledky. Přesto je třeba konstatovat, že 
se zvedla konkurence v české extralize a i cesta 
za domácím titulem je každý rok složitější,“ říká 
kouč Miroslav Čada.

„O síle naší skupiny v Champions League vypovídá i to, že tým Pomi Casalmaggiore celou soutěž vyhrál! Nemáme špatný 
kádr, ale na ty nejlepší nestačíme. Uvidíme, co přinesou příští měsíce. Budeme jednat s generálním sponzorem klubu panem 
Chrenkem, budeme se bavit o našich možnostech v evropských pohárech, doma chceme v každém případě opět vyhrát 
všechny soutěže. Současně chceme udržet naše kubánské hráčky, především mladou Vargasovou. V tom máme stejný názor 
jako kubánský volejbalový svaz. Myslím, že z ní u nás vyroste jedna z nejlepších hráček planety.“ 

Petr Chytil, 
předseda Správní rady VK Prostějov
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 KontislitKy :: bloKy :: bramy :: sochory :: Kolejnice ::  drobné Kolejivo  

:: úhelníKy rovnoramenné :: KrUhovÁ, ČtvercovÁ a ŠestihrannÁ ocel :: tyČe taŽené a loUPané  

:: PlochÁ a ŠiroKÁ ocel :: vÁlcovaný drÁt :: betonÁřsKÁ ocel :: ocelové bezeŠvé trUbKy

 cast blooms and billets :: blooms :: slabs :: billets :: rails :: railWay accessories  

:: eQUal anGles :: roUnd, sQUare, and heXaGonal steel :: draWn and Peeled bars  

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

www.moravia-steel .cz


