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Vážení sportovní přátelé,
věřte, docela příjemně se poslouchala slova chvály na nedávný tenisový UniCredit Czech Open. Mnozí s našich hostů říkali, že
žádná tenisová akce v české historii neměla tak skvostné obsazení doprovodných akcí. Premiér, ministři, šéfové velkých ﬁrem,
bank a další významné osobnosti. Vždycky jsem chtěl, aby se
obchodní partneři na našich akcích cítili dobře, v pohodě nejen
jednali o svých projektech, ale také si zahráli tenis, letos navíc
i golf. Velkou hvězdou byl Ivan Lendl, legenda světového tenisu, našich akcí se zúčastnili tři olympijští vítězové – Jágr, Mečíř
a Valenta, byli tu pátý a osmý hráč světa Jiří Novák a Karel
Nováček.
Znovu jsem si uvědomil, že ty největší – a nejen sportovní hvězdy
– zdobí pokora a skromnost. Po dvou letech jsem se opět setkal
s Ivanem Lendlem a znovu jsem měl z jeho třetí návštěvy v Prostějově velice příjemný pocit. Prostě – profesionál se vším všudy,
nemusí mít hodinky a je přesný, dokonale se vcítil do atmosféry naší akce a s přirozenou intuicí pomáhal zvyšovat její prestiž.
Stejný dojem jsem měl i z atletického mítinku Zlatá tretra, kde
mezi hosty byli vedle jiných Sergej Bubka, Javier Sotomayor či
Jan Železný. S Honzou se
vídávám častěji – úzce s ním
spolupracuji – setkání se Sergejem však bylo znovu hodně
upřímné. Tyčkařská legenda
a jeden z nejvyšších funkcionářů světového olympismu
a atletiky je stále stejně vstřícný
a příjemný, i když na funkcionářském žebříčku stoupá strmě
nahoru.
Tenisový turnaj měl pro mě
ještě jednu srdeční záležitost,
s vynikající hráčskou kariérou se na něm rozloučil Jirka
Novák. Každý ví, co Jirka pro
prostějovský tenis znamenal
a určitě bude – znamenat, byl
vedle jiných symbolem naší tenisové cesty vzhůru. Měl jsem obrovskou radost z vynikající a upřímné atmosféry, Jirka si při svém
loučení „standing ovation“ opravdu zasloužil. Z čeho jsem však
radost neměl, byl výkon Argentince Gaudia. Dostal volnou kartu,
samozřejmě jsme jeho rozhodnutí hrát u nás ocenili ﬁnančně, ale
prohrál v prvním kole a neodvedl výkon, který odpovídal jeho
jménu a jeho garancím. Jen připomínám, Gaudio vyhrál v roce
2004 Roland Garros! Ano, dá se naplánovat účast celebrit, na tom
pracujeme hodně dlouho dopředu, co se ale v žádném případě
naplánovat nedá, je vývoj turnaje. A ty garance? Jen malý příklad. Organizátoři turnaje v rakouském Pörtschachu koupili za 600
000 Eur Roddicka, Davyděnka, Hewitta a Ljubičiče. Jak dopadli?
Jen Hewitt došel do semiﬁnále, Ljubičič prohrál už ve druhém
kole! Není to opravdu jednoduché a mnoha tenistům se věřit dá
i nedá...
Radost mi udělal Tomáš Berdych, vyhrál v Halle na trávě svůj třetí
turnaj ATP a jeho postup do čtvrtﬁnále Wimbledonu ho znovu posunul do světové desítky. Právem do ní patří. Nadějný Dušan Lojda
kraloval na pražské Štvanici při ECM Prague Open. Lucka Šafářová poprvé bodovala ve Fed Cupu proti Slovensku a dokázala, že
její postup do čtvrtﬁnále na Australian Open, stejně jako postup
do osmiﬁnále v Paříži potvrzuje její cestu nahoru. Daří se mladé
Petře Kvitové, do které vkládáme nemalé naděje.
Vážím si skutečnosti, že se pan prezident Václav Klaus v rámci své
cesty po Olomouckém kraji zastavil také v Prostějově a povečeřel s nejlepšími sportovci. I to potvrzuje naši dobrou spolupráci
s Olomouckým krajem.

Ohlédnutí

WJTF, Jágrteam, VK

V tomto čísle jsou mj. představeni můj společník Milan Matzenauer
a šéf Živnostenské banky Jirka Kunert. Mám to štěstí, že se oba
stali mými kamarády a to je v životě to nejkrásnější, co vás může
potkat.
Dr. Miroslav Černošek,
jednatel TK PLUS
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MILAN

MATZENAUER

CHCEME
ROZDÁVAT
RADOST

Příběh o dvou mužích, sedících na bednách od piva, se bude na konci první poloviny tohoto století vyprávět jako zvláštní epizoda i proto, že pivní bedny už nebudou a jak
se dá vyčíst v jakési futuristické studii – pivo a ostatní nápoje se budou nejen v domácnostech čepovat z centrálních domovních sudů. Co však do konce světa nezanikne,
je snění a touha jít dál než ostatní.
Proto má epizoda Milana Matzenauera a Miroslava Černoška z jedenadevadesátého
roku mnohem větší význam, než si mnozí myslí. Ti dva si tehdy řekli, že se o něco velkého
pokusí a obětovali tomu úplně všechno. Dnes je TK PLUS jednou z nejlepších
marketingových ﬁrem u nás. Ano, naučme se snít, oni to začali v roce 1991.
Ing. Milan Matzenauer, jednatel TK PLUS, se v dubnu 1994 také stal předsedou výkonného výboru ČTS, když kandidoval na prezidenta ČTS, dostával ve všech volebních kolech
největší počet hlasů, podle Stanov ČTS však dva chyběly. Své místo ale tehdy přepustil Ing. Janu Kodešovi, což mu mnozí dlouho nemohli zapomenout. Od léta roku 2005 je
Matzenauer šéfem prostějovského basketbalu, stal se předsedou Správní rady BK Prostějov.
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Ing. Milan Matzenauer
se narodil 24. ledna 1950
ve Vsetíně a pracuje
jako odborný obchodní
ředitel SKANSKA DS, kde je
zároveň místopředsedou
představenstva ﬁrmy, která
sídlí ve Švédsku a s ročním
obratem sedmnáct až
osmnáct miliard dolarů
patří k největším stavebním
ﬁrmám na světě. Je absolventem Stavební fakulty
VUT Brno, obor konstrukce
a dopravní stavby. Ve
společnosti SKANSKA je od
roku 1973. Zastával funkce
– asistent stavbyvedoucího, stavbyvedoucí a hlavní
stavbyvedoucí závodu
Mosty. Od roku 1985 byl ve
funkci ředitele IKS DS Ústí
nad Labem a od roku 1990
ředitelem Dopravních staveb Prostějov – PRODOS.
Od roku 1995 je ve funkci
obchodního ředitele a v té
zůstal i po spojení s ﬁrmou
SKANSKA. Stál u vzniku společnosti TenisKomerc. Dnes
je spolumajitelem
a jednatelem
marketingové ﬁrmy
TK PLUS.

Vzpomínáte si na chvíli, kdy jste poprvé
oslovil Mirka Černoška, aby pracoval
v tenisovém klubu na plný úvazek?
„Velice dobře. Jinak to ani být nemohlo, Mirek
to prostě musel začít dělat. Ta situace vycházela
z tehdejší pozice Dopravních staveb Prostějov,
kde jsem dělal ředitele od jara 1990. Můj brácha,
než emigroval do Ameriky, hrával docela dobře tenis a tak jsem taky začal chodit do klubu.
Pamatuji si, že jsem se seznámil s Mirkem a taky
jsem do klubu přispěl malou, spíše symbolickou
částkou na reklamu a pak jednou olomoučtí
hokejisté, které jsme podporovali, prodali
zápas a já jsem v té chvíli věděl, že už s nimi
naše ﬁrma a taky já nechceme mít nic společného. Veškeré peníze, které jsme dávali
do hokeje, jsem přesunul do prostějovského
tenisu. A to proto, že jsem tenis považoval
za pěkný a hlavně čistý sport, ve kterém
nedochází k manipulacím s výsledky! Na
tehdejší dobu to nebyly malé peníze a někdo
se o ten klub musel začít profesionálně starat. Ano, dali jsme do klubu peníze, ale měli
jsme podmínku, že se Dr. Černošek stane
zaměstnancem.“

Přála vaším tenisovým snům doba?
„Zda byla vizionářská? V té době měl tenis
velkou popularitu, začaly se hrát u nás velké
turnaje ATP, televize občas přinesla přenos
z Grand Slamu, na satelitech bylo hodně tenisu, otevřely se hranice, lidé jezdili hrát ven. Tenis se začal stávat dobrým byznysem. Pamatuji
si však ještě na éru svého bráchy, který hrával
v prostějovském klubu ligu a ten mi říkal, že
on je jediným z první stovky v Česku, který chodí do práce. Po revoluci se tenis i v Čechách
stával zaměstnáním, ve kterém se daly vydělat dobré peníze. Prostě přišla k nám doba
tenisového profesionalismu a my jsme se do něj
snažili dostat.“

Zmínil jste, že jste původně ani nečekali, že vše přeroste do takových obřích
rozměrů. To jste si nevěřili?

Tenis jsem považoval za pěkný a hlavně čistý sport.
Co vás na něm tehdy upoutalo?
„Nebyli jsme si v té době nijak blízcí, seznamovali jsme se, ale už tehdy bylo jasně vidět, že
je Mirek dobrým organizátorem, který umí dát
lidi dohromady. A taky byl v Prostějově známou
sportovní postavou. Měl prostě na tu práci ideální předpoklady a taky jsem chtěl nějakým
způsobem ošetřit, že o investované peníze
bude v rámci tenisového klubu dobře postaráno. Dali jsme tehdy klubu milión korun a to byly
na tu dobu velké peníze.“

Podporoval vedle Dopravních staveb
Prostějov tento projekt ještě někdo další?
„K naší myšlence se brzy přidávali ostatní
a společnými silami jsme tvořili klub podle svých
představ. To je obrovská výhoda, i když samozřejmě můžete udělat chyby. Měli jsme ale
prakticky volné ruce... Prostějovský tenis byl stále
v plenkách, což byla tak trochu naše výhoda.
Chtěl bych poznamenat, že v první chvíli to
zdaleka nemělo ideu, kterou to má dnes
a věřte, vůbec jsme nepředpokládali, že se vše
dostane až do současné podoby. Byť jsme si už
tehdy stanovovali velké cíle, brali jsme je však
spíš tak trochu jako pózu a sny, než abychom
to mysleli skutečně vážně.“

Jak vůbec vzpomínáte na společné
začátky?
„Bylo to prima. Pořád šlo totiž o něco nového,
pořád před námi ležely nové a nové výzvy, které jsme se snažili naplňovat. Začátek je vždycky
pěkný. Už jen proto, že je v něm pokaždé hodně
entuziasmu, nadšení, člověk do toho povětšinou
chodí s tím, že nějaké zásadní zklamání ani nastat nemůže. Mně se ta doba fakt hrozně líbila.

6

Ty první roky byly moc krásné. Při našich začátcích jsme neměli prakticky žádné zázemí kromě
šesti dvorců, dnes má areál na druhé straně
svou kompletní ﬁlozoﬁi, o čemž se může na vlastní oči přesvědčit každý.“

„Takhle bych to neformuloval. My jsme vytvořili
vlastně první profesionální tenisový klub u nás
a bylo otázkou, zda vše dokážeme zvládnout
tak, abychom byli životaschopní. Hned od
začátku jsme se zaměřili na vývoj mladých
hráčů, kteří k nám přicházeli i z jiných regionů
a postupně se tak vytvořila široká a hlavně
kvalitní základna pro všechny kategorie. O mládež se pak začalo několik trenérů systematicky
starat, což považuji za hodně důležité. Potom
už vše nabralo přirozený vývoj.“

Takovým prvním výsledkem práce s mládeží byl vzestup Jiřího Nováka, který si to
z Prostějova namířil do světové špičky.
„S tím naprosto souhlasím, hodně nám v týmových soutěžích také pomohl Michal Tabara.
Jirka Novák byl naším prvním hráčem, na němž
se projevila práce trenérů a jeho osobní dřina i poctivost. Přišel k nám ze Zlína z takového
šedého průměru, kdy byl asi šestý dorostenec
v republice a nikdo nemohl tušit, kam až to
dotáhne. Podařilo se, z čehož jsem měl a mám
obrovskou radost. Byl to vlastně on, kdo dostal
prostějovský tenisový klub do podvědomí. Svými výsledky poukázal na to, že se zde pracuje
kvalitně a opakuji, hlavně systémově. Byť za nás
hráli Martina Hingisová, Jana Novotná, Karel
Nováček, Petr Korda a další hráči, tím prvním
produktem z vlastní líhně byl právě Jirka Novák,
který se dostal až na páté místo na světě a byl
velkou oporou daviscupového týmu.“

Jak pokračoval bratr ve své lékařské
a tenisové kariéře za mořem?
„Vždycky byl a je vynikající internistou, v loňském
roce byl navíc vyhlášen mezi čtyřiceti nejlepšími
americkými lékaři západního pobřeží a to je na

Ameriku fantastické ocenění, jehož význam si
tady ani neumíme představit. A patří mezi nejlepší tenisové veterány na světě ve své věkové
kategorii! Když odešel do Ameriky, tak byla práce samozřejmě na prvním místě a tenis, třebaže
byl bráška hodně talentovaný, až na druhém.“

Jakému sportu jste se věnoval v dětství?
„Začal jsem s tenisem v šesti letech, bydleli jsme
sto metrů od sportovního areálu, kde se hrál fotbal, hokej a taky tenis. Tam jsem strávil veškerý
volný čas a brácha, i když byl o tři roky mladší,
tak se mezi nás vnucoval a chtěl hrát s námi.
To byla tehdy jeho výhoda, začal všechno dřív,
než já. A podtrhuji, taky byl talentovanější. Pak
jsem se taky začal věnovat basketbalu, hrál
jsem ho závodně ve Vsetíně, to byla doba,
kdy se bratr vrátil domů ze studií. V zimě jsem
hodně lyžoval. Příchodem na vysokou školu
ale prakticky všechno skončilo, buď se studovalo nebo se dělal sport. A kdo chtěl dobře
vystudovat, ten sport prostě musel omezit.“

Měl jste jako kluk nějaké sportovní ideály?
„Brácha byl doslova sportovní blázen, ten hrával
s ﬁgurkami i Závod míru. Sport nás hodně zajímal, ale hlavně – na nás měl velký vliv otec. Ten
byl nepředstavitelným sportovním fanouškem
a když třeba byla olympiáda nebo nějaké
mistrovství světa, tak si brával dovolenou, aby se
mohl dívat na televizi. U nás v rodině existovaly
dvoje noviny – Československý sport a Stadión.“

Firma se začala vyvíjet, tlačila se mezi
nejlepší u nás, tenisový klub kraloval
extralize. Proč jste se vydali i do dalších
aktivit?
„Všechno jednou zevšední. Naše společnost šla
dopředu, situace však začala gradovat někdy
v polovině devadesátých let a my si museli říct,
jak a co dál. Cítili jsme, že musíme přijít s něčím novým. Po obrovských euforiích z prvních
tenisových titulů se následně mnohé změnilo
a my začali hledat jiné produkty, kterými
bychom přispěli jednak ke zvýraznění své pozice a jednak k větší propagaci a úspěchům
Prostějova. Řekli jsme si, že naši obchodním
partnerům musíme nabídnout nové zajímavé
projekty. Navíc, tenis začínal mít svůj vnitřní limit.
Že u tenisu zůstaneme, že bude i nadále naším
sportem číslo jedna, to jsme věděli a nikdy jsme
o něm nepochybovali. Ale ne každý je jeho
fandou... Prostě jsme našim partnerům museli dát větší výběr. V tom jsme byli vždycky
s Dr. Černoškem zajedno.“

Kterou z akcí jste byl osobně nejvíce
potěšen?
„Každá událost měla a má svou výjimečnost, ale
asi největší pocit spokojenosti jsem zažíval při
vzestupu Zlaté tretry, kdy se už jen z provinčního
lehkoatletického mítinku začala stávat světová událost. Když člověk najednou kolem sebe
viděl hvězdy atletického nebe, které měl šanci
dosud vidět jen prostřednictvím televizní

Začal jsem s tenisem v šesti letech, bydleli jsme sto
metrů od sportovního areálu, kde se hrál fotbal, hokej
a taky tenis.
Dr. Černošek se začal starat o klub, vy jste
dál řediteloval velké stavební ﬁrmě. Jak
jste spolupracovali?
„Snažil jsem se Mirkovi sehnat co nejvíce kontaktů na potencionální sponzory či obchodní
partnery. A je třeba říct, že jsme od začátku měli
kolem sebe hodně lidí, kteří nám fandili a kteří
oceňovali, že v Prostějově vzniká něco nového
a hlavně prospěšného. Mirek byl v téhle činnosti
od začátku velice zdatný, uměl navázané kontakty využít, myslím si, že jsme v té době vytvořili
docela dobrou dvojici.“

Jaké vlastnosti jste na něm v té době
a pak oceňoval?
„Jsme už patnáct let spolu a to je určitě dost
dlouhý čas na to, abychom se vzájemně
poznali. Samozřejmě, za dobu, co se známe,
to také někdy mezi námi zajiskřilo, ale vždycky
jsme se dokázali domluvit. Náš vztah má velice dobrý základ a proto tak drží. Navíc jsme
vždycky uměli najít cestu, aby to fungovalo,
aby se věci vyvíjely ku prospěchu. Mirek je
výjimečnou osobností, pro naše město, region
a vůbec pro sport v České republice udělal
hodně velkých věcí.“

obrazovky, určitě to udělalo své. Člověk si pak
hned uvědomí, že tato společnost to někam
dotáhla.“

Čím to, že zrovna vaše ﬁrma uspěla
a udržela se na tvrdém marketingovém
poli?
„Myslím, že jako jedni z mála a možná vůbec
první jsme počátkem roku 1990 pochopili, že
zde vzniká úplně nové prostředí, ve kterém
vám nikdo nedá nic zadarmo. Začalo se mluvit
o sponzorství, reklamních aktivitách, ale jen
málokdo byl schopen uvést tato slova do
praxe. My jsme začali našim obchodním
partnerům nabízet při vzájemné spolupráci
vždy něco navíc, a to asi rozhodlo. Na mysli
mám nadstandardní věci, které jsou sice už
dnes samozřejmostí ve všech odvětvích, ale do
té doby nebyly příliš vídané.“

Na čem jste podobné druhy spolupráce
stavěli?
„Dovolím si tvrdit, že na vzájemné důvěře
a přátelství. Naše obchodní vztahy s většinou
ﬁrem postupně přerostly v přátelství s těmi
konkrétními lidmi, protože co si budeme
povídat, vždy je to jen a jen o lidech. Nedá mi,
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„Už první setkání s ním mě
přesvědčilo o tom, že je
to člověk, kterým má rád
velké cíle, má rád snění,
který je ochoten pro splnění i těch největších snů
vynaložit velké úsilí. Milan
dokáže velice kamarádským způsobem komunikovat uvnitř ﬁrmy, protože
společnost, která má víc
než jednoho vlastníka, je
vždycky riziková a musím
potvrdit, že kromě pohledu
na jednu osobu tenisové
historie, jsme mezi sebou
za sedmnáct let neměli ani
jeden problém.“
< Miroslav Černošek >

abych při této příležitosti nevzpomněl Milouše Červencla, tehdejšího ředitele Centrotexu.
Tato ﬁrma byla naším prvním velkým obchodním partnerem a vlastně vytáhla náš mužský
turnaj odkudsi z podpalubí na světlo veřejnosti. Bezprostředně na to navázal vztah s panem
Jiřím Kunertem z Živnostenské banky, který nám
zůstal věrný dodnes. Hodně nám na začátku pomohl Honza Němeček, stejně jako Aleš
Hilčer a Vašek Kamený z ﬁrmy MICOS. Nedá
se samozřejmě zapomenout pomoc Andreje
Babiše a jeho ﬁrmy AGROFERT, i on je s námi
stále a velice si toho vážíme. To byly velice
důležité okamžiky ve vývoji naší ﬁrmy. Je
však také třeba říct, že obrovskou zásluhu na tom má Mirek Černošek, díky jeho
schopnostem se podařily v následujících letech navázat velké obchodní vztahy, které
nám vydržely až do současnosti a doufám,
že ještě nějakou dobu vydrží.“

Když si ﬁrma TK PLUS nedávno připomínala patnácté výroční svého založení,
prohlásil jste, že jste sportem a celou vaší
činnosti chtěli dávat lidem především
radost.
„To jsme chtěli a vždycky budeme chtít. Sport
bez diváka je mrtvý, nemá cenu, ztrácí smysl.
Teď nehovořím o sportu, který děláme pro sebe,
ale o tom, který nabízíme lidem. Divák se chce
bavit, chce se ztotožnit s týmem, kterému fandí, chce se s ním radovat. A taky vnímá okolí.
Vidí lidi, kteří stojí za těmito akcemi, vidí ﬁrmy,
které se při sportu chtějí prezentovat. Dnešní
sportovní aréna je dokonalým reklamním
prostředím a prostředkem – jak ovlivňovat okolí,
vytvářet náladu ve společnosti.“

Co vás jako první napadne při ohlédnutí
časem zpět?
„Určitě chvíle právě před patnácti lety, kdy jsme
se na základě jednoho osudového hokejového
zápasu Dopravních staveb Olomouc v nejvyšší
soutěži, rozhodli opustit tamní klub, hokejové
prostřed a naše ﬁrma vstoupila do prostějovského tenisu. To byl prakticky zlomový okamžik
a počátek novodobé historie.“

Které okamžiky za těch více než patnáct
let se nedají zapomenout, které osobnosti, které se na vašich akcích objevily, vás
zaujaly?
„Nedají se vyjmenovat všechny osobnosti, bylo
jich na našich akcích opravdu hodně. A to nejen sportovních, ale i z politického života, byznysu, kultury. Tohle všechno jde dohromady, úzce
spolu souvisí. Jen si vezměte poslední tenisový
UniCredit Czech Open, jaké galaobsazení měly
doprovodné akce – od premiéra po Lendla,
nechci je vyjmenovávat, abych na někoho
nezapomněl. Určitě se ale nedá zapomenout
na setkání s panem prezidentem Václavem
Klausem. Je to mimořádná osobnost, i když se
nedá se všemi jeho názory na sport či kulturu
souhlasit, je určitě výjimečný. A taky bych chtěl
říct, že hodně lidí a samozřejmě i ﬁrem rostlo
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s námi. Když vezmu třeba oblast showbyznysu,
tak Petr Salava taky za tu dobu vyrostl v uznávanou osobnost ve své branži. Vždycky nám
neskutečně pomáhal a pomáhá, aby se na
našich akcích objevili ti nejlepší, které jsme
chtěli. Petra Salavy si velice vážím.“

Jste šéfem prostějovského basketbalu,
předsedou Správní rady BK Prostějov. Jak
vnímáte tuhle funkci, co vám přináší?
„Zaprvé řeknu – hodně starostí, časových povinností, ale na druhou stranu mi to přináší
obrovskou radost, když sedíte v nabité hale
a vidíte, jak mančaft vítězí. V životě jsem se
naučil přijímat porážky, protože i v byznysu ve
stavebnictví permanentně soutěžíme a bojujeme o zakázky. Prostě v životě se zákonitě musíte
naučit přijímat skutečnost, že někdo je prostě
lepší a navíc – z každé prohry by si člověk měl
vzít ponaučení. Ano, i prohry jsou v životě velice
důležité, pomáhají formovat osobnost, názory na život a důležitá rozhodnutí. A stejné to je
i ve sportu, vždycky se přece nevyhrává,
nemůžete přijít a mít stoprocentní jistotu, že
vyhrajete, že budete ten lepší. To by ten sport
prostě neměl cenu. Život je o soutěži a sport
zákonitě taky. Mám rád, když člověk nemusí
tolik investovat, nedá do mančaftu víc peněz
než ti druzí a přesto je lepší. Že z lidského materiálu dokáže vyprodukovat novou kvalitu. Ono je
to jednoduché – mít rozpočet o několik desítek
miliónů vyšší než ten druhý, vyskakovat radostí
a říkat, jak to dělám lépe než ostatní. I ve světě se ukazuje, že větší peníze nejsou jedinou
cestou k vítězství. Vezměte si třeba fotbalový
Real Madrid, má neomezený rozpočet a stále
se nemůže dostat ze svých problémů a patřit
jasně mezi nejlepší týmy na světě. Vyhrál nyní
sice španělskou ligu, ale určitě má větší ambice. A stejné je to i s basketbalem. Pro mě je
v současné chvíli nejdůležitější, aby se nám
podařilo postavit mančaft, se kterým bychom
mohli hrát několik let, který by vnitřně sílil, rostl
a nakonec by si sáhl po titulu. V tenise máme
zázemí, systém výchovy, musíme to důsledně
budovat i v basketbale. Je to ale o něčem
jiném. Ukazuje se, že se prakticky nedá postavit
vítězný mančaft z domácí populace a musíte
hledat v zahraničí. Co je ale mnohem složitější? V Evropské unii jsme nějaký čas, ale peníze
venku nám hrozně utekly. Jen se podívejte
na rozpočty úspěšných zahraničních klubů,
na cenu kvalitních hráčů? Nedá se nic dělat,
musíme respektovat ceny evropského a světového trhu a náš produkt se zákonitě stává
neefektivním. Dnes berou výborní hráči platy
generálních ředitelů, s tím se prostě musíte
smířit nebo od toho projektu jít pryč.“

Není vám trochu líto, že je to především
otázka velikosti rozpočtů, že nad těmi
nejbohatšími se navíc i drží ochranná
ruka?
„Vždycky dávám za vzor hokejový Vsetín, který třeba vypadne kvůli nějakému rozhodnutí z
extraligy, ale když po svých slavných letech při-

šel Vsetín o sponzory, přesto měl stále nejlepší
juniory v republice. Je tam dobrý systém výchovy mladých, obětaví trenéři, lidi tam mají hokej
rádi, je to pro ně jakési sportovní náboženství.
I letos vyhráli republikovou juniorku. Jsou
schopni doplňovat mančaft z vlastních řad,
ale to nestačí, byli stále dole. A aby mohli
hrát špičku extraligy, potřebovali další peníze, dobré sponzory. Je to trochu i náš případ.
Máme dobrou mládež, alespoň se o to snažíme a vidíme to jako jedinou a správnou
cestu, vychováme dva tři nadějné kluky, jeden z nich třeba může trénovat s áčkem,
ale hrát může až za dva tři roky. A zase jsme
u peněz, u hledání sponzorů. Pokud chcete
hrát špičku extraligy, nic jiného vám nezbývá. Vychovat celý mančaft, který by byl schopen uspět? Ne, to není v současné konkurenci
možné.“

Jak hodnotíte stříbrné umístění v Mattoni
NBL, postup v Evropském poháru Challenge a bronz v Českém poháru?

v Athénách s AEK Atény v utkání před 80 000
diváky, v historii basketbalu nebylo nikdy víc
diváků! A dnes? Nymburk klepe na dveře
a žádá, aby se dostal do poháru ULEB. Je to
prostě špatné a český basketbal čeká hodně
práce.“

Co přinesl špičkový basketbal do Prostějova a vůbec do celého regionu?
„Zaprvé si myslím, že jsme pro prostějovskou
mládež objevili další nádherný sport a těší mě,
jak město a celé okolí náš basketbal přijalo. To
je prostě fantazie, když vidíte ty návštěvy, které
máme jedny z nejlepších v extralize. Pamatuji si,
co to pro mě, jako malého kluka znamenalo,
když jsem byl na zápase a o přestávce jsem se
dostal k tehdy koženému míči a mohl jsem si hodit na koš. Dnes koupíte balon v každém krámu
a teď jde o to, aby mladí vzali basketbal za svůj
sport, aby si ho zkoušeli na nějakém plácku, aby
ho chtěli hrát ve škole třeba za třídní mančaft.
Tohle považuji za velice důležité, ano, přinesli

Někteří lidé nás už zatracovali, ale mančaft se dokázal v rozhodujících chvílích zvednout a to jsem ocenil.
„Je třeba říct, že jsme měli v průběhu sezóny
trochu smůlu. Když jsem byl navíc na čtvrtﬁnálovém zápase v Pardubicích, prohráli jsme, bál
jsem se, že se u nás Pardubice chytnou, vypadneme hned na začátku play-off a já nebudu
moci vyjít v Prostějově ani na ulici. Pak přišel Děčín a začal se opakovat loňský Kunín – z 2:0 na
2:2, navíc rozhodující zápas venku. Věřil jsem, že
už se to přece musí otočit, že máme lepší mančaft, že jsme psychicky odolnější. Podařilo se to,
basketbalová spravedlnost se potvrdila. Děčín
byl na druhém místě dlouhodobé tabulky poprvé, my tam byli už dvakrát. Pro mě to byla po
třech letech, druhý rok dělám předsedu Správní
rady BK Prostějov, ale i v tom prvním roce jsem
to prožíval stejně intenzivně, určitá satisfakce.
Někteří lidé nás už zatracovali, ale mančaft se
dokázal v rozhodujících chvílích zvednout a to
jsem ocenil.“

Co si myslíte o stavu českého basketbalu?
„Vždycky jsem byl jeho obrovským fandou, basketbal je fantastický sport, jen si vezměte, jak
je rozšířený po celém světě. V době, kdy jsem
studoval na vysoké škole jsem miloval celou tu
partu kolem týmu VŠ Praha a brněnské Zbrojovky. A když si připomínám jejich slavné zápasy
s CSKA Moskva, Simmenthalem Milán a s Realem Madrid, hráli jsme ﬁnále evropských pohárů, prostě fantazie. Po čase jsme začali hrát druhořadé poháry, v mužské basketbalové Evropě
jsme najednou neznamenali vůbec nic. Začali
nás porážet mančafty, které dříve ani neuměly
pořádně chytit balon, prostě – nevím, co se stalo. Neumím to deﬁnovat, ale někde se musela
stát velká chyba, že jsme byli z našich dřívějších
pozic tak razantně vytlačeni. Vždyť si vezměte,
sláva VŠ Praha vrcholila kolem roku 1966 – 1969,
V roce 1968 prohrála Slavie VŠ ve ﬁnále PVP

jsme do našeho regionu basketbalovou ﬁlozoﬁi
a všem jsme ukázali, jak nádherný je to sport.“

Čeho byste se chtěl ve ﬁrmě TK PLUS
dočkat?
„Hodně věcí se nám už splnilo, ale když jsme
kdysi seděli s Mirkem na těch bednách od
piva, tak jsem řekl větu, že bych chtěl sedět ve
wimbledonské lóži a zvednout po skončení zápasu ruce vítězně nad hlavu. Ten sen se nám
už částečně splnil, protože Martina Hingisová,
která také toho hodně za náš klub odehrála, už
Wimbledon vyhrála. Ale tu největší a nejopravdovější radost bych zažil, kdyby to vyhrál náš
odchovanec. Věřím, že se mi tenhle sen jednou splní. Děláme pro to všechno, máme čisté
svědomí.“

„Když jsem dělal
předsedu občanského
sdružení tenisového klubu
a snil o tom, že budeme
porážet Přerov a Zlín,
vstoupil mi do toho snění
nový ředitel
a spolumajitel tehdejších
Dopravních staveb
v Prostějově Milan
Matzenauer, který v té
době výrazně
sponzoroval olomoucký
extraligový hokej a nebyl
tam spokojen. Protože
jeho brácha Aleš u nás
v osmdesátých letech
hrával, slovo dalo slovo
a on nabídl na tehdejší
dobu neskutečné peníze.
Vzpomínám, že v roce
1991 to bylo půlmilionu
a na rok 1992 celé dva
miliony reklamních peněz. Celý kolotoč
a veškerou cestu tím
vlastně odstartoval.“
< Miroslav Černošek >

Když se ohlédneme zpátky a připomeneme si chvíli, kdy si dva chlapi sedli
na bedny od piva a začali snít o velkém klubu, tak po více než patnácti
letech je vidět, že jste vybudovali nejlepší tenisový klub
u nás a přinesli nejen městu,
ale i okolí a nakonec i České
republice hodně zajímavých
a prestižních akcí.
„Určitě, hodně věcí se nám podařilo. Každý by se měl snažit pomáhat
a pokud má vnitřní potenciál, tak
by měl o to usilovat. Záleží také na
tom, jak dalece se člověk chce
obětovat. Na druhé straně nemám
rád řeči o tom, že jsme na tom všichni
stejně, ne, všichni nemáme stejnou
startovní čáru. Je jasné, že někteří
lidé na to prostě nemají, do některých projektů jít
nemohou. Myslím si a každé ráno to připomí-

Nokia Cup ‘93 - Dr. Miroslav
Černošek a Ing. Milan Matzenauer
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nám své nejstarší dceři, že to – jak je bystrá, není
ani tak záležitost její píle, její vůle, ale je to dané
tím, jak se v ní poskládaly všechny ty geny. Život
není jen o práci, ale také o zábavě, o pohodě.
Člověk má každý den k dispozici čtyřiadvacet
hodin a řádově třetinu z toho prospí, tak mu
zbývá šestnáct, osmnáct hodin, aby prožil
něco příjemného. Ne všem se to podaří v práci

a pak tedy zbývá čas – jak ho využít pro sebe.
Samozřejmě některým stačí pivní kultura, ale
my se snažíme a vždycky jsme se snažili dávat
lidem kolem sebe to nejlepší. Byl bych moc rád,
kdybychom byli pořád tak úspěšní, jako jsme
doposud a abychom mohli i nadále rozdávat
potěšení a radost.“

Brněnský hotel Morava, 9. dubna 1994 navečer, Ing. Milan Matzenauer, tehdejší ředitel
Dopravní stavby Prostějov Prodos a prezident TENIS Komerc Prostějov kandiduje na funkci
prezidenta ČTS. „V Prostějově se vytvořila parta výborných pracovitých lidí, během čtyř let
jsme z téměř nevýrazného venkovského oddílu udělali jeden z nejlepších tenisových klubů u nás a to nejen z hlediska vybavenosti, ale můžeme se pochlubit i dobrými výsledky
v mládežnickém a juniorském tenisu,“ říkal mj. ve svém předvolebním vystoupení. „Vím,
náš tenis má dost problémů, které je potřeba řešit. Ale taky dobře vím, že jen lidé se zapáleným srdcem mohou tlačit věci dopředu, jen ti, kteří pro věc hoří, mohou zapalovat.
Tenis šel dobrou cestou, je na co navazovat. Musíme ale respektovat nové podmínky,
které vyžadují i nové cesty. Chci tu správnou cestu spolu s vámi hledat.“ Vedle Ing. Milana
Matzenauera se o post tenisového prezidenta ucházeli JUDr. Jíří Lendl a Ing. Milan Šrejber.
Zlatý kanár ‘96 - Jiří Rückl, Jana
Novotná, Milan Matzenauer
a Hana Mandlíková

Ani lokální zájmy jednotlivých oblastí a roztříštěnost postojů lobistických skupin nezabránily, aby do té doby neznámý Ing. Milan Matzenauer dostával ve všech volebních kolech
největší počet hlasů, podle Stanov ČTS však dva chyběly... Nakonec do hry vstoupil Ing.
Jan Kodeš, při pozdním nočním jednání se pro něj se vyslovil i ing. Milan Matzenauer a tak
se prostějovský kandidát nakonec stal na čtyři roky předsedou výkonného výboru ČTS.
Jak se na tu situaci dívá dnes? „Pořád mám takový vnitřní pocit, že jsem tehdy udělal
dobře. Navíc jsem byl hrozně nezkušený.“ Udělal by podobné gesto Milan Matzenauer
i dnes? „Ne, určitě ne. Kdybych se dnes dostal do té pozice, tak stoprocentně ne. V té
době to byla i taková zvláštní shoda náhod a je pravdou, že chybělo málo a stal jsem se
prezidentem českého tenisu. Ale pak jsem poznával, že některé věci potřebují větší čas,
než jsem na to v té době měl. A navíc – mělo jít o čestnou funkci a jak se ukázalo – je to
full time job. Nestačí ty věci mít rád, musíte je dělat, žít vším čtyřiadvacet hodin. A já měl
tehdy o svém životě jiné představy.“

A družstvo TJ Železárny Prostějov - národní tenisová liga smíšených družstev 1981. Zleva: Stanislav Bábek, Pavel Gerla,
Antonín Doseděl, Petr Mariňák, MUDr. Aleš Matzenauer, Leona Lysá, Hana Fryčová a Barbora Březinová
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obrovský zájem přetížil
server www..........
nečekaně velký počet
tenisových příznivců,
sledujících LIVE SCORE
zápasů UniCredit...........
dočasně nedostupné...
s takovým zájmem se
žádný jiný český turnaj
pochlubit nemůže.........

UNICREDIT

CZECH OPEN
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Vysoce
nastavená
laťka
Sergio Roitman

Finalisté
Sergio Roitman a Florian Mayer
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UniCredit Czech Open 2007 se zapíše do tenisové historie jako poslední
domácí turnaj Jiřího Nováka, challenger měl opět svou kvalitu, co však
bylo jiné – žádná tenisová akce v české historii neměla tak skvostné
obsazení doprovodných akcí. Navíc ﬁnále mezi vítězným Argentincem
Sergio Roitmanem a daviscupovým reprezentantem Německa Florianem
Mayerem patřilo v turnajové historii k těm nejkvalitnějším. UniCredit Czech
Open 2007 i se svým dokonalým zákulisím skončil velkým úspěchem, který
se v příštích letech bude jen přetěžko opakovat, navíc se vše odehrávalo
před plným hledištěm AGROFERT Arény, o tenis byl na Hané velký zájem.
V turnaji se z českých tenistů probojoval do semiﬁnále Bohdan Ulihrach
a ve čtyřhře byli soupeři vítězů ve ﬁnále Tomáš Cibulec a Leoš Friedl. Mezinárodní mistrovství České republiky, ATP challenger UniCredit Czech Open
byl ve vzorně připraveném a většinou diváky zcela zaplněném areálu
Národního tenisového centra Morava opravdovým tenisovým svátkem.

Připomeňme, že agentura TK PLUS trpělivě budovala spolu s Živnostenskou bankou
a ostatními partnery turnajovou ﬁlozoﬁi,
která je postavena na české špičce a příštích
tenisových hvězdách. Turnaj má své pevné
místo v termínové listině v druhém týdnu grandslamové Paříže a v tenisovém světě svůj zvuk.
„Navýšili jsme prize-money na nejvyšší možnou
hranici v kategorii challengeru, máme dnes
areál, který nabízí dokonalé zázemí a všichni
si ho pochvalují,“ říkal po skončení UniCredit
Czech Open Dr. Černošek. „V této fázi není
reálné posunout náš turnaj do vyšší kategorie, nechceme to, rozhodně by to nepřineslo
kvalitnější hráčské obsazení, dvě hvězdy –
pokud to nejsou Nadal s Federerem – nic nepřinesou. Už několik let říkám, že ideální je
ﬁnále mezi zahraniční hvězdou a českým
hráčem a to nám letos nevyšlo. Ale na druhé
straně je však třeba říct, že jak vítěz Roitman,
tak Mayer nabídli jedno z nejkvalitnějších
ﬁnále v historii našich turnajů. Byl to opravdu
vynikající tenis. První nasazený Dominik Hrbatý
vypadl s Michalem Tabarou, který na našem
turnaji hraje už tradičně dobře a k postupu do
semiﬁnále mu už chyběly síly.“
Nechceme zbytečně vyhazovat peníze
za hvězdy, které poberou tučné startovné,
vypadnou na začátku a pak vám ani neřeknou – nashledanou, tvrdí už více než deset
let prostějovští organizátoři a i tentokráte se
dlouho rozmýšleli – komu dají volné karty.
„Jedna byla od začátku jasná, Michal Lojda
patří mezi velké naděje, vyhrál nedávný pražský ECM Prague Open. Rozhodli jsme se dobře pro Němce Mayera a Slováka Hrbatého,
první je člen německého daviscupového týmu
a kolem třicítky na světě a Dominik patří už
dlouhá léta k velkým tenisovým bojovníkům,
navíc u nás obhajoval loňské ﬁnále. Netreﬁli jsme se v případě Argentince Gaudia, na
Roland Garros s jeho manažerem a trenérem
jednal Jarda Navrátil, byli jsme ubezpečováni,
že chce v Prostějově uspět, že mu chybí vítězné zápasy, že potřebuje body. Ale nakonec
neodvedl výkon, který odpovídá jeho jménu
a jeho garancím,“ přidával Dr. Černošek.

tady říkal před dvěma lety – kdybychom měřili
ve fyzikálních jednotkách pak je tady největší
koncentrace kvality na kilometr čtvereční a že
mám pravdu, potvrzují nejen hráčská jména,
ale i jména osobností, která rok od roku umocňují společenskou úroveň turnaje. Připomeňme,
že tu byla tenisová legenda Ivan Lendl, premiér
české vlády, náměstci ministrů, šéfové největších českých bank a ﬁrem, to vše dává tomuto
turnaji velkou prestiž. Tak jako má Živnostenská
banka podepsanou smlouvu na další léta, také
ČTS bude držet visačku největšího a nejprestižnějšího tenisového turnaje v České republice
prostějovského Czech Open i v dalších letech.“
A co titulární sponzor? „Opakuji to stále dokola,
jako titulární sponzor jsme i letos byli v Prostějově
mimořádně spokojeni, to vše okolo bylo přesně
tak, jak jsme si to přáli. Doprovodné akce měly
opět vysokou společenskou úroveň a jen mě
trochu mrzí, že se do ﬁnále nedostal český hráč.
Máme podepsanou smlouvu na tři roky, jsme
moc spokojeni a těšíme se na příští ročník. Rád
bych poděkoval TK PLUS, Mirkovi Černoškovi
a všem jeho kolegům za vynikající práci. Stojíme
za největším a nejhodnotnějším turnajem v České republice a máme z toho radost,“ říkal na
závěrečné tiskové konferenci předseda představenstva a generální ředitel Živnostenské
banky Ing. Jiří Kunert.
Petra Píchalová-Langrová je od února roku
1999 turnajovou ředitelkou všech velkých tenisových akcí v Prostějově, v čem byl UniCredit
Czech Open 2007 jiný než minulé challengery? „Po dvou letech jsme neorganizovali společný turnaj mužů a žen, bylo to dříve přece
jen více namáhavé a uspěchané, letos jsme
pořádali jen soutěž mužů. Dříve to bylo trochu

UniCredit Czech Open
2007 i v Přerově
V posledních třech
letech býval součástí
turnaje v Prostějově
i ženský pavouk, letos
tomu tak nebylo.
„Dohodli jsme se s ČTS,
že nebudeme tříštit síly
na různých turnajích.
Ve stejném termínu se
proto uskutečnil turnaj
žen o 75 000 dolarů
v Přerově,“ potvrdil
jednatel TK PLUS
Dr. Miroslav Černošek
s tím, že malá
vzdálenost obou měst
umožnila některé
společné aktivity.
A názor šéfa ČTS Ing.
Kaderky?
„Podporujeme další
významné místo
českého tenisu,
v Přerově se už
v minulosti konaly
prestižní tenisové akce
a chceme v této tradici
pokračovat.“

Že v Prostějově nebude Berdych hrát dvouhru,
to už Dr. Černošek věděl od doby, co se Tomáš
vrátil z jarních amerických turnajů. Navíc hned
další týden obhajoval ﬁnále na trávě v Halle.
Berdych nakonec podle dohody nastoupil ve
čtyřhře, s Novákem postoupili do semiﬁnále,
podlehli vítězům. A Berdych pak slavně vyhrál
turnaj v Halle a získal svůj první titul na trávě!
Ve hře byl i Štěpánek, dvojnásobný vítěz prostějovského challengeru, ale dostal se do semiﬁnále debla v Paříži. Finance na všechny hráče,
kteří byli získáváni pro start na UniCredit Czech
Open, nepřesáhly částku milión korun.
Prostějovský Czech Open je také připravován
ve spolupráci s Českým tenisovým svazem.
Jak byl spokojen jeho prezident? „Turnaj splnil všechna očekávání Českého tenisového
svazu a rád bych zopakoval větu, kterou jsem

Slavnostní ceremoniál UniCredit Czech Open 2007, zleva premiér Mirek
Topolánek, šéf Živnostenské banky Jiří Kunert, předseda dozorčí rady Třinecké
železárny Tomáš Chrenek, prezident ČTS Ivo Kaderka a vítěz Sergio Roitman
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hektické i větším počtem zápasů a při problémech s počasím to nebylo jednoduché. Letos
se turnaj hodně zklidnil a myslím si, že to bylo
ku prospěchu, vše v pohodě. Dá se říct, že jsem
si ho také – více užila. Předchozí dva ročníky,
to byl opravdu velký stres.“
Jak vypadalo nasazení UniCredit Czech Open?
Jedničku měl Slovák Hrbatý (27. ATP), dvojku
Němec Mayer (37.), další pořadí: 3. Vassallo
Arguello (Arg. – 60.), 4. Ramirez Hidalgo (Šp.
– 63.), 5. Gaudio (Arg. – 72.), 6. Roitman (Arg.
– 83.), 7. Seppi (It. – 95.), 8. Hájek (ČR – 100.).
Z kvaliﬁkace postoupili Češi Tabara a Jan
Minář, Ir Niland a Španěl Formelo. Do dvaatřicetičlenného herního plánu se dostalo jedenáct Čechů – J. Novák, Hájek, Lojda, Tabara,
Mertl, I. a J. Minářové, Vaněk, Vacek, Ulihrach
a Zíb. Do čtvrtﬁnále postoupili jen dva – Tabara
a Ulihrach a mezi čtyři nejlepší už jen dvaatřicetiletý Bohdan Ulihrach. Dvojnásobný šampión
prostějovského challengeru právě před deseti lety zažíval nejlepší období své kariéry, byl
tehdy na 22. místě ATP. Že se letos dostane do
semiﬁnále? Ne, to nikdo nečekal a on sám taky
ne! Jak se dařilo prostějovským tenistům? Jiří
Novák nevstupoval do turnaje s velkými
ambicemi, na turnajích světového okruhu nehrál osm měsíců. Jak odhadoval svou formu?
„Zápasový rytmus mi chybí, ale v posledních
měsících trénuji pravidelně, nechci se představit ve špatném světle, přál bych si hezké loučení. Ještě jednou si zahrát pěkný tenis, který se
bude líbit divákům. V každém případě je pro
mě příjemné loučit se právě doma, na kurtech,
z nichž jsem vyrazil do světa velkého tenisu,“
říkal Novák před turnajem. Prohrál ve druhém
kole s Argentincem Guzmanem. V prvním
kole se utkali vítěz ECM Prague Open Lojda
s obhájcem trofeje Hájkem, los jim nepřál, bylo
to klubové derby, areál plný, vyhrál zkušenější Hájek. Toho pak vyřadily zdravotní potíže,
zápas s Klecem za stavu 6:3, 0:5 vzdal...
„V průběhu druhého setu jsem měl problémy
s dýcháním, nemohl jsem popadnout dech,
dělal jsem čím dál delší přestávky a musel jsem
povolat turnajového lékaře,“ říkal po zápase
smutný Hájek. Tabara porazil ve druhém kole
prvního nasazeného Dominika Hrbatého a ve
čtvrtﬁnále trochu překvapivě prohrál se Slovákem Klecem. Jak byl Michal Tabara spokojený
se svojí účastí na UniCredit Czech Open? „Je
to tak padesát na padesát. Na to, že jsem musel hrát kvaliﬁkaci, jsem asi dokázal maximum,
škoda, že jsem nepostoupil do semiﬁnále. Měl
jsem velkou šanci.“ Hrál šest zápasů v pěti
dnech a měl málo času na regeneraci. Ve
čtyřhře se Novák s Berdychem probojovali
do semiﬁnále a Prostějovák Cibulec se
s Friedlem dostali do ﬁnále deblového turnaje.
Finále se hrálo před naplněným hledištěm
AGROFERT Arény, nakonec vyhrál útočnější
a přesnější Argentinec Sergio Roitman, Němec
Florian Mayer jasně potvrdil postavení nasazené dvojky. „Finále rozhodl první set, vedl jsem,
ale Mayer dotáhl a naštěstí pro mě udělal

v tiebreaku několik zbytečných chyb,“ řekl po
slavnostním ceremoniálu Argentinec Roitman.
„Finále bylo pro mě nejtěžším zápasem, přece
jen šlo o hodně. I když i zápas se Španělem
Navarro Pastorem v prvním kole byl hodně
složitý. Ve ﬁnále jsem byl přesnější ve hře od
základní čáry – a taky šťastnější. Když chcete
získat titul, štěstí potřebujete. Rád bych
poděkoval organizátorům turnaje, máte nádherný areál, vše bylo na vynikající úrovni.“

„Máme podepsanou
smlouvu na tři roky, jsme
moc spokojeni a těšíme
se na příští ročník. Rád
bych poděkoval TK PLUS,
Mirkovi Černoškovi
a všem jeho kolegům
za vynikající práci.
Stojíme za největším
a nejhodnotnějším
turnajem v České
republice a máme
z toho radost,“ říkal na
závěrečné tiskové
konferenci předseda
představenstva
a generální ředitel
Živnostenské banky
< Jiří Kunert >

Poprvé v přímém
přenosu
Poprvé v české
tenisové historii se
uskutečnil přímý přenos
z tiskové konference,
která se konala před
turnajem UniCredit
Czech Open 2007
v pražském Obecním
domě. Kdo se jí
zúčastnil? Představitele
titulárního sponzora
zastupoval generální
ředitel a předseda
představenstva
Živnostenské banky, a.s.
Ing. Jiří Kunert, Třinecké
železárny a.s., předseda
dozorčí rady Ing. Tomáš
Chrenek, za ČTS
Ing. Ivo Kaderka, za
organizátory turnaje
jednatel TK PLUS
Dr. Miroslav Černošek
a samozřejmě ředitelka
turnaje Petra
Píchalová-Langrová.
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BK
PROSTĚJOV
Prostějovští Orli
konečně ve ﬁnále
Mattoni NBL
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Poprvé se nám to podařilo, po třech letech v Mattoni NBL jsme se konečně probojovali do ﬁnále a získali stříbrné medaile! Před sezónou si Prostějovští Orli dali tři cíle a na dva dosáhli. Určitě měli sílu bojovat i o ten
třetí, ale los v Českém poháru jim v semiﬁnále určil v letošní sezóně suverénní Nymburk. Postupem do čtvrtﬁnále v evropském Poháru Challenge navíc BK Prostějov udělal první krok do pohárové Evropy. Na druhé
straně si otevřeně přiznejme, že v základní části BK Prostějov klopýtal
mnohem více než v minulých sezónách, skončil v tabulce Mattoni NBL
na třetím místě, naštěstí však sezóna měla stříbrnou tečku. Škoda jen,
že jsme ve ﬁnále nebyli Nymburku přece jen důstojnějším soupeřem.

„Basketbal je pro mě
osobně obrovskou
výzvou. Bereme ho jako
aktivitu, která by měla mít
trvalý charakter
a dlouhodobě se
v Prostějově zabydlet.
Avšak nesmíme
zapomínat, že se
basketbal pořád ještě
učíme, stejně jako jsme
se pět let učili pořádně
dělat tenis. Stále
hledáme svou pozici
na basketbalovém trhu,
který je rozhodně jiný, než
ten tenisový.
V basketbale se musíme
vypořádat se spoustou
vlivů, které ještě neznáme
a ani je neumíme
odhadnout. Je to ještě
dlouhá cesta.“
< Milan Matzenauer >

„S čím můžeme být
spokojeni? Že máme
dokonalou spolupráci
s Olomouckým krajem,
městem Prostějov
a dalšími obchodními
partnery, kteří stojí za
tímto projektem, že
máme jedny z největších
návštěv v Mattoni NBL
a region přijal basketbal
neobyčejně vstřícně.“
< Petr Chytil >
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Jak hodnotil sezónu šéf
Správní rady BK Prostějov Ing.
Milan Matzenauer? „Pokud
bereme celou basketbalovou
sezónu z pohledu konečného umístění a zisku stříbrných
medailí, tak samozřejmě můžeme být spokojeni. Postup
do ﬁnále Mattoni NBL byl jedním z cílů, které jsme si před
sezónou dali. Po třech letech
se nám konečně podařilo to,
v co jsme v minulých letech
doufali a nebyli jsme schopni
udělat poslední rozhodující
krok. Na druhé straně si ale
musíme otevřeně přiznat, že
průběh sezóny byl z pohledu
tří našich extraligových let nejhorší a nejrozporuplnější. Byl vyměněn kouč, od kterého jsme si
hodně slibovali, nikdy předtím jsme v soutěži tolikrát neprohráli, ale konec byl nakonec nejlepší
– stříbrný,“ říkal prostějovský basketbalový šéf
Ing. Milan Matzenauer.
Postup do ﬁnále Mattoni NBL nám otevřel až
pátý zápas v Děčíně, v semiﬁnále jsme jasně
vedli 2:0, ale vše nakonec nasvědčovalo, že se
bude opakovat semiﬁnálové trápení s Kunínem
z loňského roku, kdy jsme také vedli 2:0 a nakonec do ﬁnále nepostoupili. Ve středu 30. května
se hrál rozhodující pátý zápas v Děčíně, domácí byli tentokráte v roli favoritů, role po našem
vedení 2:0 se vyměnily. Prostějovští Orli předvedli zodpovědný výkon a po zásluze vyhráli.
„Měli jsme větší vůli po vítězství a Děčín se dostal do pozice, ve které jsme byli my ve čtvrtém
zápase,“ konstatoval po zápase trenér Marko.
„Úleva po takové výhře je obrovská. Prostějov
má vysoké ambice a postup očekávali majitelé,
fanoušci i média.“
A jak se dívá na uplynulou sezónu Prostějovských Orlů v Mattoni NBL místopředseda
Správní rady BK Prostějov Mgr. Petr Chytil? „Náš
tým dosáhl zatím nejlepšího umístění, stříbrné
medaile jsou určitě velkým úspěchem, na druhé straně si ale přiznejme, že jsme se v průběhu
sezóny trápili a prohráli v základní části nejvíce
zápasů za dobu našeho působení v Mattoni
NBL. Také naše vystoupení ve ﬁnále mělo být
přece jen důstojnější, prohráli jsme až moc
hladce, i když doma jsme s Nymburkem odehráli více než vyrovnaný zápas, nakonec splnili jsme účastí ve ﬁnále náš předsezónní cíl.
V mládežnickém basketbalu jsme však letos
zůstali za očekáváním a cíle jsme rozhodně
nesplnili. S čím však můžeme být spokojeni? Že
máme dokonalou spolupráci s Olomouckým
krajem, městem Prostějov a dalšími obchodními partnery, kteří stojí za tímto projektem, že
máme jedny z největších návštěv v Mattoni NBL
a region přijal basketbal neobyčejně vstřícně,“
dodává jednatel TK PLUS Mgr. Petr Chytil.
Na konci února po 26. kole Mattoni NBL byl
z pozice hlavního kouče odvolán Michal
Ježdík, kterého nahradil Miroslav Marko. „Myslím si, že v rámci možností jsme odvedli v této
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sezóně maximum. Nesplnili jsme vlastně pouze
cíl v Českém poháru, což však mělo své opodstatněné příčiny. V té chvíli nás trápila poměrně
velká marodka, tým procházel obměnou a navíc jsme v semiﬁnále narazili na Nymburk. Stříbrná medaile v Mattoni NBL je však historickým
úspěchem, který už Prostějovu nikdo nevezme,“
konstatuje trenér Miroslav Marko. „Škoda snad
jen nezvládnutého domácího zápasu s kyperským Keravnosem ve čtvrtﬁnále evropského
poháru. Měli jsme totiž na postup do semiﬁnále.
Asi nejlepší pocit mám z rozhodujícího utkání
semiﬁnálové série play-off v Děčíně, kde hráči
ukázali bojovnost i srdce a zvládli ho výborně.
A to i přesto, že jsme byli pod velkým tlakem,“
dodal Marko, který nebyl spokojený s hladkou
prohrou ve ﬁnále s Nymburkem. „Na hráčích se
zřejmě projevila únava i uspokojení, všechno se
to jaksi míchalo do sebe a opravdu jsme nehráli
příliš dobře. Kluci už se asi viděli v letadlech na
cestě domů... Mrzí mě hlavně ten druhý zápas
na domácí půdě, ten jsme mohli a měli vyhrát!“
Kromě prvoligového týmu samozřejmě hrála
své soutěže i další mládežnická družstva. Letos
to byl rekordní počet patnáct družstev v nejrůznějších věkových kategoriích. Nejkvalitnější
soutěž hrály, stejně jako loni, dorostenecké týmy,
ať už se jednalo o extraligové starší a mladší
dorostence či starší dorostenky, působící v dorostenecké lize. Přestože svými výsledky zůstaly
trochu za očekáváním, můžeme říci, že svůj
klub i město v celorepublikovém měřítku dobře
reprezentovaly a ostudu rozhodně neudělaly.
Neztratily se ani ostatní naše týmy, startující převážně v regionálních soutěžích. Dívčí družstva
i letos působila pod hlavičkou TJ OP Prostějov,
mezi oběma subjekty TJ OP a BK je však těsná vzájemná spolupráce. V družstvu staršího
dorostu po odchodu klíčových hráčů Vaňáka
a Lehmana zůstali jen tři hráči ročníku 1988 Dokoupil, Pekárek a Svoboda, kteří byli doplněni
o hráče mladšího dorostu. Po dlouhodobé části jsme skončili až na 6. místě a v play off jsme
se utkali s týmem BK Opava. V prvním a třetím utkání jsme předvedli dobrý výkon, ale na
postup to nestačilo, takže konečným umístěním
družstva staršího dorostu je 6. místo. „Družstvo
v sezóně podávalo vcelku dobré výkony, co se
týče předváděné hry, ale chyběl týmový duch,
který by družstvo pozvedl v těžkých utkáních,
které jsme v koncovkách nezvládali. Pro mě je
umístnění družstva zklamáním. Spokojen však
můžu být s výrazným růstem výkonnosti některých hráčů, jmenovitě Petra Dokoupila, Jakuba
Krakoviče, Michala Tupého, Jindřicha Vacka
a Jana Malčíka,“ hodnotil šéftrenér mládeže BK
Prostějov Peter Bálint. Družstvo mladšího dorostu bylo složeno s dvou hráčů mladších dorostu
z předchozí sezóny a starších žáků, v průběhu
sezóny bylo doplněno, ale zranění a nemoci
klíčových hráčů nakonec zapříčinily, že jsme –
i přes kvalitnější výkony ve druhé polovině – nepostoupili do play-off, ale zcela s přehledem
jsme vyhráli skupinu o záchranu a obsadili
9. místo. Starší žáci si na podzim zajistili místo
v jarním Poháru Severní a Střední Moravy

ve skupině o celkové sedmé až dvanácté místo.
Družstvo BK Prostějov si v utkáních této skupiny
nevedlo vůbec špatně, zlepšovalo se s každým
odehraným zápasem a nakonec ve společné
soutěži Severní a Střední Moravy obsadilo celkové 9. místo. Také mladší žáci si na podzim
vybojovali účast v jarním Poháru Severní
a Střední Moravy, v něm už nebyli úspěšní.
Z dvaceti čtyř odehraných utkání prostějovští
mladíci vyhráli jen pět a obsadili celkové šesté místo. „S vystoupením mládežnických celků
nemůžeme být spokojeni, určitě jsme měli na
víc,“ konstatoval na konci sezóny manažer BK
Mgr. Tomáš Rak.
Tvoří se nový tým BK Prostějov na další sezónu
Mattoni NBL a co už je jisté – nebudou v něm
Petr Czudek ani Marek Stuchlý, kteří k nám přestoupili před třemi lety z Opavy. Oba byli u dvou
bronzových a jedné stříbrné medaile, dvakrát
hráli ﬁnále Českého poháru. „Bylo to pro nás
těžké rozhodnutí. Oba hráči pro náš tým udělali opravdu hodně. Pomáhali nám vytvářet
image celého prostějovského basketbalu. Za to
jim chci poděkovat. Přesto jsme se rozhodli pro
změnu a končící smlouvy už neprodloužili. Stojí
před námi další úkoly v lize i pohárové Evropě
a ty se pokusíme plnit s novými hráči,“ konastatoval předseda Správní rady BK Prostějov Ing.
Milan Matzenauer. „Je to nostalgické loučení,
protože jsem toho v Prostějově zažil opravdu
hodně. Tři získané medaile hovoří za všechny
komentáře. Bylo to dobré angažmá, na které
budu vzpomínat jen v dobrém. Jsem rád, že
jsem dostal příležitost v Prostějově hrát. Už kvůli
skvělým fanouškům, kteří byli celé tři roky výborní,“ řekl při loučení z Prostějovem Petr Czudek.
Budování týmu na příští sezónu je problém,
před kterým stojí všichni šéfové klubů, trenéři
a manažeři. Rotace hráčů je velká, všichni hledají nové posily, jen málo movitějších klubů si
může dovolit několik let stabilizované kádry.
Nakonec i sami hráči mají mnohdy rozdílné
představy o svých požadavcích, zapojení
do hry, všichni samozřejmě chtějí odehrát co
nejvíce minut. Na jedné straně jsou přání,
na druhé pak reálné možnosti. Věřte, že první
konzultace mezi prezidentem Matzenauerem
a potvrzeným trenérem na příští sezónu
Markem dávají naděje, že opět budeme patřit ke špičce Mattoni NBL. Jedno je už ale jisté,
v drezu Orlů nenastoupí v příští sezóně Radek
Nečas, vrací se do Nymburka. Kolem odchodů
mnohých hráčů se vyrojily nejrůznější spekulace – kdo nechtěl odejít a třeba nakonec odchází, kdo chtěl zůstat a už s námi příští sezónu
nebude – ale i tady se musíme na všechny
basketbalové kroky dívat ze dvou stran. Znovu
opakujeme, na jedné straně je pohled a přání
hráče, na druhé majitelů klubu a trenéra...
„Jsem velice rád, že prostějovští Orli dělají skvělou reklamu a dobré jméno městu Prostějov
i Olomouckému kraji. Ostatně za jejich významnou podporu jim máme co vracet a také se
o to snažíme, a to i mimo palubovku,“ uvedl
po sezóně manažer Mgr. Tomáš Rak. „Připomeňme, že Orli mají v letošní sezoně za sebou

nejen dva splněné cíle ze tří, ale také více než
tucet promoakcí.“ Ano, tým Prostějovských
Orlů se zapojil do charitativních projektů
a promoakcí a to je proti minulým letům velký krok dopředu. Pokračujeme tak přesně
ve ﬁlozoﬁi TK PLUS – „Pomáhejme, když můžeme.“ V prosinci sehráli Orli pět zápasů, ve kterých bylo za každý koš připsáno na symbolický
účet 50 Kč, výsledná částka vyhraná hráči pak
byla zdvojnásobena TK PLUS a svým dílem přispěl i realizační tým. Celková suma 40 000 Kč
pak byla spravedlivě rozdělena dvěma humanitárním organizacím. Příjemci dvou ﬁnančních obnosů o hodnotě 20 000 korun byly nadace Občanské sdružení LIPKA, provozovatel
CENTRA DENNÍCH SLUŽEB - denní stacionář
pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením a Střední škola, Základní škola
a Mateřská škola JISTOTA, o.p.s., Tetín 1, Prostějov. Tento krok se setkal s velkým ohlasem nejen
v prostějovském regionu, ale i v celé Mattoni
NBL. Těšilo nás, že prostějovskou charitativní
basketbalovou matematikou se inspirovala
Asociace ligových klubů.
Na podzim začne náš čtvrtý ročník v Mattoni NBL. V rámci přípravy se bude opět konat
– už podruhé - přípravný turnaj Prostějov Open
a majitelé klubu rozhodli, že přijmeme nabídku na start v evropském Poháru FIBA. Nejlepší
kluby na kontinentu hrají Evropskou ligu, kterou
řídí organizace ULEB a ve které se v novém
ročníku premiérově představí český mistr z Nymburka.
Prostějovským Orlům se tím
uvolnila cesta do FIBA Cupu.
„Máme postavený tým, který má
ambice hrát ﬁnále domácí soutěže a proto mu nesmí chybět
mezinárodní konfrontace,“ říká
Ing. Milan Matzenauer. Ten už
je druhým rokem předsedou
Správní rady BK Prostějov
a velice dokonale zná cestu
prostějovského tenisu nejen
do absolutní české špičky, ale
i na mezinárodní scénu. Proto
i v basketbalové cestě hledá
srovnání s tou tenisovou. „Basketbal je pro mě osobně obrovskou
výzvou. Bereme ho jako aktivitu,
která by měla mít trvalý charakter a dlouhodobě se v Prostějově zabydlet. Avšak nesmíme
zapomínat, že se basketbal
pořád ještě učíme, stejně jako
jsme se pět let učili pořádně
dělat tenis. Stále hledáme svou
pozici na basketbalovém trhu,
který je rozhodně jiný, než ten
tenisový. V basketbale se musíme vypořádat se spoustou vlivů,
které ještě neznáme a ani je
neumíme odhadnout. Je to ještě
dlouhá cesta,“ říká šéf prostějovského basketbalu Ing. Milan
Matzenauer.
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JIŘÍ
„Jirka je pro mě vysoce
noblesním člověkem,
který mě svou profesní
kariérou a přístupem k
lidem přesvědčil, že je
velkou osobností
s mimořádnými lidskými
hodnotami. A to, že se
Jirka stal mým
kamarádem a také
velkým příznivcem
našeho turnaje, je pro
mě jedním z největších
ocenění, které jsem ve
své manažerské
činnosti získal.“
< Miroslav Černošek >

KUNERT
Prostějovský tenisový turnaj je spojen s Živnostenskou bankou. Ta se poprvé v českém sportu jako sponzor prezentovala v roce 1995, o tři roky později se tento prestižní
bankovní dům stal titulárním partnerem turnaje a letos slaví desáté výročí svého působení na tenisové scéně v České republice! „Děkuji Jirkovi Kunertovi a vedení Živnostenské banky, že našemu projektu před lety uvěřili,“ říkal před letošním turnajem
Dr. Černošek. „Byli jsme tehdy ve správnou chvíli na správném místě a pak jsme
společně trpělivě budovali turnajovou ﬁlozoﬁi, která vycházela ze stavu české
ekonomiky. A jako jednu z hlavních priorit jsme si dali start české špičky.“ Pořádající
společnost TK PLUS podepsala s peněžním bankovním domem UniCredit smlouvu
o spolupráci na následující tři ročníky turnaje. „Živnostenské bance je blízká ﬁlozoﬁe
pořadatele turnaje, marketingové ﬁrmy TK PLUS - orientovat se na českou špičku, na
talentované a nadějné mladé tenisty ze zahraničí a klást si ekonomicky reálné cíle,“
konstatoval šéf tohoto bankovního ústavu Ing. Jiří Kunert. „Prostějovští se navíc chovají jako dokonalí profesionálové, turnajová organizace je vždy na vynikající úrovni.“
Ing. Jiří Kunert, předseda představenstva
a generální ředitel Živnostenské banky
byl v posledních deseti letech na všech
prostějovských turnajích. Pamatuje si na
první setkání s Dr. Černoškem?
„Určitě, ale je to už dávno. Setkali jsme se v Praze a vyprávěl mi, jaké mají v Prostějově tenisové plány, co by chtěli dokázat. V té době jsem
začal tenis hrát, moc mě bavil a tak jsem řekl,
ano, zkusíme to. Navíc jsme jako Živnobanka
byli silní v Praze, ale potřebovali jsme posílit na
Moravě a díky prostějovskému turnaji se nám
to podařilo.“

Přesvědčil vás tehdy?
„Ano, ale spíše nás Prostějováci přesvědčili tím,
co v klubu a ve svých dalších aktivitách
dokázali. Je pravdou, že jsme na začátku
byli opatrní, ale pak jsme poznali, že jsme
našli velice dobrého partnera, který se
snaží neustále něco zlepšovat a hledá
nové formy, jak oslovit další ﬁrmy, jak přivést ke svým akcím osobnosti z byznysu,
kultury i politiky. Turnaj měl vždycky profesionální zázemí, dokonalou organizaci
a proto jsme se rozhodli, že k turnaji více
přilneme.“

Jaký máte vztah k Prostějovu?
„Mám tatínka z Přerova, takže jsem spíše
jezdil tam, do Prostějova jsem se dostal až

20

ve spojení s místním tenisovým klubem. To bylo
v roce 1995, kdy se Živnostenská banka poprvé prezentovala v českém sportu jako sponzor,
tehdy jsme dali do turnaje dvě stě tisíc korun,
byli jsme opatrní, konečně, jako banky musí být.
O tři roky později jsme se stali titulárním partnerem turnaje a určitě to bylo dobré rozhodnutí.
Našli jsme tu přesně ten typ profesionalismu,
který jako banka vyžadujeme.“

Ing. Jiří Kunert se pravidelně zúčastňuje tenisových turnajů, které hrají v rámci
prostějovského challengeru.
„Ano, hrál jsem např. s Jirkou Novákem a mnoha dalšími vynikajícími tenisty, ale jsem spíše
příznivcem přátelských deblů někde vzadu, na
okrajových dvorcích, bez velkých mediálních
pozorností. Spíše mě na těch turnajích láká
atmosféra, příležitost podebatovat s přáteli
a jsem rád, že jsou mezi nimi i někteří vynikající
tenisté.“

Jakým sportům jste se v dětství věnoval?
„Zkoušel jsem snad úplně všechny. Hlavně
házenou, basketbal a taky fotbal. Tyhle byly asi
nejdůležitější.“

Měl jste nějaké sportovní ambice?
„Ani moc ne. Jen jednu chvíli jsem si myslel, že
bych se mohl prosadit v házené, ale pak jsem
poznal, že to nebude moc slavné. Hrál jsem za
starší žáky Bohemians, docela mě to bavilo.

Ing. Jiří Kunert je absolventem oboru ﬁnance a úvěr na národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, v letech 1976 – 1982 pracoval v Československé
obchodní bance. V letech 1982 – 1983 působil v pobočce Živnostenské banky v Londýně. V období 1986 – 1988 byl poradcem pro bankovnictví na Federálním ministerstvu ﬁnancí, od roku 1988 do roku 1992 vrchním ředitelem Živnostenské banky, kde
po privatizaci v roce 1992 vykonával do srpna 2001 funkce předsedy představenstva
a generálního ředitele. Od srpna 2001 se Ing. Jiří Kunert stal předsedou představenstva a generálním ředitelem slovenské UniBanky, a. s., která je, stejně jako Živnobanka, součástí přední evropské ﬁnanční skupiny UniCredit, jejíž mateřskou společností je banka UniCredito Italiano. V květnu 2003 se Ing. Jiří Kunert vrátil do čela
Živnostenské banky, a.s., je předsedou představenstva a generálním ředitelem. „Budu
pracovat pro to, aby klienti Živnostenské banky brzy pocítili konkrétní výhody jejího začlenění do silné a efektivní skupiny UniCredit,“ prohlásil po svém zvolení Jiří Kunert. Několik let byl prezidentem Bankovní asociace Praha (dnešní České bankovní asociace).
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Živnostenská banka již více

ská odpovědnost. Ve své

Do pražských Riegrových sadů jsem na házenou chodil odmalička, to se hrálo ještě venku
a Jiří Djakov byl mou házenkářskou hvězdou.
Pak jsem hrál ještě chvíli fotbal, Hanspalskou
ligu, ale tím to skončilo. Při fotbale jsem si navíc
v roce 1987 složitě zlomil nohu a s aktivním sportem jsem musel skončit. Začal jsem hrát tenis,
chodím plavat, někdy si jdu zaběhat, zacvičit,
ale že by to bylo nějak pravidelné, to ne.“

historii byla vždy zosobněním

A co sportovní vzory?

než 130 let symbolizuje
a rozvíjí nejlepší tradice
bankovnictví v České
republice, ke kterým patří
konzervativnost, osobní
vztah s klienty a společen-

vysokého standardu v péči
o klienty, konzervativního
řízení rizika a obezřetného
podnikání. Má vypracovaný
dlouhodobý sponzorský
program, ve kterém se
zaměřuje na podporu
projektů z oblasti kultury,
sportu a vzdělávání.

„Bylo jich hodně. Na začátek musím říct, že jsem
velkým fanouškem Bohemky, obdivoval jsem
partu kolem Panenky, Bičovského a další. Na
ně jsem chodil pravidelně. Bohemka ve třiaosmdesátém vyhrála ligu, ale už předtím hrála
poháry. Na podzim roku 1980 přešla Bohemka přes španělský Sporting Gijon a ve druhém
kole ji pět minut dělilo od postupu přes slavný
anglický Ipswich Town, v té době nejlepší celek britských ostrovů. Doma jsme vyhráli 2:0, tam
prohráli 0:3, ale Angličané dali třetí gól v 85.
minutě. Chodil jsem na fotbal i na Slávii, na
Spartu, fandil jsem mužstvům z Prahy, pak
z Česka, já zase nejsem takový zavilý fanoušek,
který by měl jenom jeden tým.“

Pak jste začal studovat Vysokou školu
ekonomickou, fakultu ﬁnance a úvěr.
„Šel jsem na vysokou v roce 1971, na obor, na
který tehdy skoro nikdo jít nechtěl. Byla tam ale
výborná parta, mě to hodně bavilo a měli jsme
tam velice kvalitní profesory. Sportoval jsem
i během studia, ale to bylo jen takové rekreační,
neměl jsem na to moc času.“

Od roku 1982 jste byl pět let v Londýně.

„Živnobanka se vždycky
vážila a váží těch, kteří něco
dokázali, něco dobrého
udělali. Za prostějovským
tenisovým klubem je vidět
opravdu hodně práce,
dostal se zcela přesvědčivě
mezi naši špičku a to, že má
na soupisce Martinu
Hingisovou či Petra Kordu
hovoří za vše. Neradi
dáváme jméno Živnobanky
někam, kde neočekáváme kvalitu a stoprocentně
odvedenou práci. V případě
spolupráce s prostějovským
klubem tyhle obavy
v žádném případě nemáme.
Místní tenis a jeho
funkcionáři mnohokrát
dokázali, že patří mezi
špičkové profesionály.“
< Jiří Kunert v roce 1998 >
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„Byl jsem tam napřed na stáži a pak jsem tam
byl zaměstnaný v Živnobance. V Londýně jsem
také chodil pravidelně na fotbal, mým klubem
byl vždycky Arsenal, tehdy se daly celkem bez
problémů sehnat lístky. Stával jsem pravidelně
za bránou v kotli fanoušků, tam jsem poznal,
že Angličané tím fotbalem opravdu žijí, že je to

– jako tehdy skoro každý – do zahraničního
obchodu, kde dělal předtím i můj otec, ale
ten po roce 1968 musel z tohoto oboru odejít.
Pak se tam sice vrátil, ale ne do žádné prestižní
pozice... A právě on mi říkal, ať to zkusím
v bance. A jak se tehdy říkalo – protože jsem šel
od Václavského náměstí, tak jsem skončil
v Československé obchodní bance, kdybych
naopak šel od Náměstí Republiky, tak bych
skončil ve Státní bance československé,
to byly dvě naše banky. Byla tu samozřejmě i Živnobanka, ale v ní se v té době
moc bankovnictví nedělalo, byla to taková
– kampelička na tuzexové bony. Mně to tehdy chytlo a i když bylo bankovnictví hodně
feminizované, vydržel jsem to. Dříve se všichni
divili – proč jsem v bance, nyní se všichni diví, že
jsem to vydržel. Ale už dokonale vnímají prestiž
tohoto oboru.“

Jak byste charakterizoval postavení či
ﬁlozoﬁi bankéře?
„Bankovnictví je velice důležité, protože v první
řadě ochraňuje peníze svých klientů a na druhé straně se jim snaží na těch penězích něco
vydělat. Je to velká zodpovědnost, bankéř musí
být trochu odvážný a na druhou stranu pokorný.
Myslím si, že bankovnictví má své kouzlo a já ho
mám rád.“

S přibývajícími lety má bankovnictví
u nás stále větší prestiž.
„Hodně se to mění. Samozřejmě, banky budou
vždycky nenáviděné, stále se na ně bude objevovat kritika, bude se říkat, že se mají dobře, ale
to je a bylo i v Anglii. I když je tam bankovnictví
hodně vyspělé, tak jsou banky stále kritizovány.
Bankovnictví je hodně speciﬁcky obor, hodně lidí nemá představu o jeho složitosti, každý
si myslí, jak je to všechno jednoduché. Na druhou stranu si myslím, že i u nás začínají banky
mít respekt, jsou uznávané. Záleží samozřejmě
na tom, aby lidé, kteří je vedou, ukázali, že
mají určitý etický přístup k bankovnictví, že jsou

Dříve se všichni divili – proč jsem v bance, nyní se
všichni diví, že jsem to vydržel.
jejich ﬁlozoﬁe, že bez něj nemohou být. Viděl
jsem tam věci, které se nikde jinde vidět nedaly. Když se třeba za bránou scházeli fanoušci, byl jsem tam vždycky docela brzy, pak se
samozřejmě hlediště plnilo, tak tam také
chodili dva malí Indové a když bylo plno, tak
nemohli vidět. Co udělali fanoušci? Posadili je na zábradlí a tam je celou dobu drželi,
aby viděli. To si u nás nedovedu představit.
Ty zápasy měly vždycky úžasnou atmosféru
a moc rád na ně vzpomínám. Arsenal sice
tenkrát nehrál moc dobře, ale fandil jsem mu.“

Vy jste vždycky tíhnul k oboru ﬁnancí,
bankovnictví?
„Už jsem říkal, na ﬁnance se tehdy nikomu
nechtělo, ale mě ten obor vždycky bavil, i když
před rokem 1989 u nás nepatřil k vyhledávaným. Když jsem dostudoval, tak jsem chtěl jít

dobrými profesionály. Tohle bylo složité hlavně
v prvních porevolučních letech, mnozí do tohoto oboru vstupovali nejen odvážně, ale bez
dokonalých znalostí a z pětadvaceti tehdejších
nových bank jich třiadvacet zaniklo. Hodně
bank bylo v problémech a stát je musel zachraňovat, dnes se ale hodně změnilo. Taky tady
máme zahraniční příklady, například Jack Stack
z České spořitelny dokázal, že bankéř může být
velice obdivovaný.“

Myslíte si, že ve světě makroekonomiky
a velkých bank mají ty malé nějakou
šanci?
„Mají, ale musí být hodně specializované
v různých oborech, malá banka, která je univerzální, moc šancí nemá. Banka, která je hodně
specializovaná, má samozřejmě i menší
náklady a má tím pádem i velice zaměřený
přístup, může prosperovat.“

V˘hradní dovozce a distributor pro âR:
AMER SPORTS Czech Republic, s. r. o.
www.amersports.cz www.wilsonsports.cz
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JIŘÍ

NOVÁK

„Když jsem nastoupil do funkce prezidenta
ČTS, bylo Jirkovi třiadvacet a pak se stal
vynikajícím daviscupovým hráčem a pátým
tenistou světa. Dnešní nádherný ceremoniál
je pro mě na jednu stranu konec deseti
krásných let s Jirkou Novákem, z druhé
strany určitá nostalgie, že odchází
a z třetího pohledu velká ztráta pro český
daviscupový tým, protože Jirka byl vždycky

zárukou kvality a serióznosti. Jirka dostal
nejvyšší tenisové vyznamenání.Medaili Karla
Koželuha, dostávají ho ti, kteří udělali
obrovský kus práce pro český tenis. Jirka
Novák mezi tyto lidi právem patří.“

< Ivo Kaderka >

SE ROZLOUČIL
S PROFESIONÁLNÍ
KARIÉROU
24

V úterý 5. června 2007 se Jiří Novák v AGROFERT Aréně loučil s profesionální kariérou,
v prvním kole UniCredit Czech Open měl nastoupit proti třetímu nasazenému Argentinci
Martinu Vassallemu. Předtím mu však přišli
na centrální dvorec poděkovat hejtman Olomouckého kraje Dr. Ivan Kosatík, starosta města
Prostějov Ing. Jan Tesař, šéf českého tenisu Ing.
Ivo Kaderka a samozřejmě ten, který se snažil Jirkovi vytvářet ty nejlepší podmínky v jeho
kariéře, jednatel TK PLUS Dr. Miroslav Černošek.

„Prožívám nejšťastnější
období ve své kariéře.
Ano, končím, ale to, co
se dnes na centrálním
dvorci dělo, asi jen tak
někdo nezažije.“
< Jiří Novák >

„Je pro mě velkou ctí, že mohu za český tenis
poděkovat tak vynikajícímu člověku a dnes
už velké tenisové legendě. Jirko, děkuji Ti za
všechno, co jsi udělal pro český tenis, prožil
jsem s tebou vynikajících deset daviscupových
let, odehrál jsi opravdu skvělé zápasy,“ řekl mj.
na zaplněném centrkurtu prezident Českého tenisového svazu Ing. Ivo Kaderka. Dr. Ivan
Kosatík, hejtman Olomouckého kraje předal
Jirkovi Novákovi symbolický zvon. Proč? „Sportovec by měl mít talent, talent se však ještě
nemusí stát vynikajícím sportovcem a legendou. Ale talentovaný sportovec, který má
srdce, stejně jako tento zvon, se legendou
může stát. Ty jsi měl vždycky, Jirko, velké tenisové srdce.“ Starosta města Prostějov Ing. Jan
Tesař Jirkovi poděkoval především za to, že
byl vždycky dokonalým vzorem pro mladé
a pevně věří, že někteří půjdou v jeho
stopách.
Každý dobře ví, že kdyby nebylo Dr. Černoška,
který se zasloužil o rozvoj prostějovského tenisu, nestal by se ani Jiří Novák pátým hráčem
světa. „Jirko, před dvanácti lety jsme získali pro
prostějovský tenis první extraligový titul, tento
okamžik považuji za jeden z největších zážitků
v mé funkcionářské kariéře. Byl jsi u všech
našich velkých úspěchů. Prostějovský tenis
je navždy spojen s Jiřím Novákem a Jiří Novák,
pevně věřím, bude navždy spojen s prostějovským tenisem,“ řekl Dr. Černošek.

S Jiřím Novákem se na centrální
dvorec AGROFERT Arény přišli rozloučit (zleva): Miroslav Černošek, Ivo
Kaderka, Ivan Kosatík a Jan Tesař

Před slavnostním rozloučením se Jirka Novák
ještě v zákulisí centrálního dvorce fotografoval
s velkou skupinou sběračů a malých tenistů,
kteří mu pak dělali dokonalou kulisu. Jak bylo
Jiřímu Novákovi, když naposledy šel na prostějovský centrální dvorec? „Dlouho jsem se na
to připravoval, věděl jsem, že to přijde a je to
prostě tady. Když se ozval skandovaný potlesk
v tu chvíli mi došlo, že se blíží konec. Ale nostalgii
jsem necítil.“
Pak po vynikajícím výkonu přehrál Argentince
Vassalla a těm, co mu říkali, že by si to s koncem
kariéry měl ještě rozmyslet, oponoval: „Přece
se říká, že končit se má v tom nejlepším. A to
se mi daří. Málokterému hráči se podaří
končit na turnaji v domácím prostředí, před
plným hledištěm, kde není ani jeden tenisový
fanda, který by vám nepřál úspěch. A to se
mi podařilo. A navíc mám možnost si, díky
vítězství, užít stejný pocit i v dalším utkání. Je
to nádherné. Kvůli tomu se přece tenis hraje.“
Jirka Novák nastupoval k turnajovému zápasu
po dlouhé přestávce, neměl přece jen obavy,
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zda to vydrží fyzicky? „Tak jsem vůbec
nepřemýšlel. Chtěl jsem si zápas užít.
A ukázat pokud možno ten nejlepší
tenis. Snad se mi to splnilo.“
Oslavenec na dvorci poděkoval
všem, kteří mu pomohli k hvězdné
tenisové kariéře a pak ještě na tiskové konferenci přidal: „Nechtěl bych
na nikoho zapomenout. Ale zcela
určitě můj dík patří rodičům, bez
kterých bych se k tenisu možná nikdy
nedostal. A pak ženě Katce, bez jejího pochopení bych nemohl deset let
jezdipo světě. Sama se doma starala o naši rodinu, vychovávala děti.
Kdyby nebyla tak velkorysá, nikdy
bych nemohl být pátý na světě.
Prožívám nejšťastnější období ve
své kariéře. Ano, končím, ale to, co
se dnes na centrálním dvorci dělo,
asi jen tak někdo nezažije,“ říkal Jiří
Novák.
O den později pak Jiří Novák deﬁnitivně ukončil svou profesionální
tenisovou kariéru. Jeho posledním
soupeřem se stal Argentinec Juna
Pablo Guzman, jemuž někdejší pátý
hráč světa a dlouholetý daviscupový reprezentant podlehl ve druhém
kole challengeru v Prostějově 3:6
a 4:6. Byl to jeho poslední turnajový výsledek ve dvouhře na domácím prostějovském turnaji. Znovu
se dočkal ovací vestoje. „Hrál jsem
v minulosti samozřejmě lepší zápasy,
ale jsem spokojen, že se loučím se
vztyčenou hlavou,“ řekl na tiskové
konferenci.
Jiří Novák odchází z velké tenisové
scény, v jejím zákulisí však bude dál...

„Sportovec by měl mít
talent, talent se však
ještě nemusí stát
vynikajícím sportovcem
a legendou. Ale
talentovaný sportovec,
který má srdce, se
legendou může stát. Ty
jsi měl vždycky, Jirko,
velké tenisové srdce,
stejně jako tento zvon.“
Dr. Ivan Kosatík, hejtman
Olomouckého kraje
předal Jirkovi Novákovi
symbolický zvon
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Tituly Jiřího Nováka na okruhu ATP
1996

Auckland - Steven (NZ)

6:4, 6:4

1998

Mexiko City - Malisse (Belg.) 6:3, 6:3

2001

Mnichov - Dupuis (Fr.)

6:4, 7:5

2001

Gstaad - Ferrero (Šp.)

6:1, 6:7, 7:5

2003 Gstaad - Federer (Švýc.)

5:7, 6:3, 6:3, 1:6, 6:3

2004 Tokio - Dent (USA)

5:7, 6:1, 6:3

2004 Basilej - Nalbandian (Arg.)

5:7, 6:4, 6:3, 1:6, 6:2

Turnajové tituly v novodobé historii
1. Ivan Lendl 94

(1980-1993)

2. Karel Nováček 13 (1986-1994)
3. Miloslav Mečíř 11 (1985-1989)
4. Petr Korda 10

(1991-1998)

5. Tomáš Šmíd 9

(1978-1985)

6. Jan Kodeš 8

(1970-1976)

7. Jiří Novák 7

(1996-2005)

SLAVNOSTNÍ VEČEŘE
S PREZIDENTEM

VÁCLAVEM KLAUSEM
„S prezidentskou funkcí je spojená celá řada společenských
jednání a setkání. Dnešní večer
však byl pro mě něčím vyjímečným
a jednalo se o velmi příjemné zpestření mého programu. Za takovouto
skvělou sešlost sportovních celebrit
bych chtěl prostějovským pořadatelům poděkovat.“
Václav Klaus
Při své třídenní pracovní návštěvě Olomouckého kraje v polovině června zavítal prezident
České republiky Václav Klaus také do Prostějova. „V minulosti jsem byl osm let poslancem
za Olomoucký kraj a proto ho znám velmi dobře. I když Prostějov v minulém uspořádání pod
Olomoucký kraj nepatřil, tak se do tohoto města velice rád vracím. Nezastupitelnou částí
prezidentování je přece kontakt s lidmi,“ přiznal své sympatie k Prostějovu Václav Klaus.
Slavnostní večeře s prezidentem ČR Václavem Klausem, kterou zajišťovala pro vedeni Olomouckého kraje agentura TK PLUS v restauraci Hotelu Tennis Club, se mj. zúčastnili
představitelé Olomouckého kraje v čele s hejtmanem Dr. Ivanem Kosatíkem, představitelé
města Prostějov společně se starostou Ing. Janem Tesařem, byli pozváni všichni významní
sportovci regionu, a navíc i ti, kteří spolupracují s TK PLUS v čele s Jaromírem Jágrem či lyžařem Ondřejem Bankem.
Sám prezident Václav Klaus byl překvapen, kolik slavných a známých tváří jej uvítalo. S hlavou státu se setkali např. tenisté Jiří Novák, Dušan Lojda, Petra Píchalová-Langrová a Lucie
Šafářová, motokrosař Martin Žerava, basketbalista Petr Czudek, bývalý mistr světa v dráhové cyklistice Vladimír Vačkář, legendární hokejista Oldřich Machač, prostějovská legenda
sportovní střelby Otokar Hořínek, profesionální boxer Pavol Polakovič, tenisový trenér Jaroslav
Navrátil či bikrosařka Jana Horáková.
„Vážíme si toho, že si pan prezident ve svém nabitém programu udělal čas a povečeřel
s významnými sportovci našeho regionu. Potěšilo nás, že jsme ho mohli provést areálem
Národního tenisového centra Morava i proto, že je velkým tenisovým příznivcem,“ vracel se
k významné návštěvě jednatel TK PLUS Dr. Miroslav Černošek. Na závěr příjemného večera obdržel Václav Klaus několik dárků od Nováka, Czudka, Banka a Jaromíra Jágra, ten jej
potěšil hokejkou, se kterou odehrál letošní play-off v dresu New York Rangers.

Jaké bylo slavnostní prezidentské menu v Hotelu Tennis Club?
Přípitek – dvacetileté portské nebo campari. Předkrm – gratinovaný lilek plněný selským sýrem s vějířem ﬁlírované panenky na a lůžku. Dále kachní roláda s jarní nádivkou a kaštany,
s opékanými bramborovými kostkami a zdobená cherry rajčátky s bylinkami. Zákusek – hanácké lívanečky s malinami a vanilkovou zmrzlinou, pečený borůvkový závin z listového těsta
s tvarohem. Z vín – australské bílé Chardonnay 2003 či červené Chateau de la Grave 2000.
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DOPROVODNÉ

AKCE

UniCredit Czech Open
s hvězdnými
kulisami
Jako první vyšla na V.I.P. golfovém
turnaji ve Slavkově u Brna čtveřice Jiří Novák, Martin Roman, Ivan Lendl
a Mirek Topolánek
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Kvalita turnajů se samozřejmě hodnotí podle hráčského
obsazení, ale v posledních letech stále více záleží na tom,
co se děje za jeho kulisami. Právě tam se rodí sponzorské
zázemí. „Vždycky jsem říkal, že pro nás nedílnou a velice
výraznou součástí tenisového turnaje je i společenská
stránka, obchodní partneři musí mít dostatek prostoru ke
svým jednáním. Nechci opakovat už mnohokrát řečené –
jak se bude dařit jim, taková bude i jejich vstřícnost v podpoře našich projektů. Například obsazení našeho V.I.P. golfového turnaje i večerní párty bylo opravdu excelentní a bohužel
jsme si nasadili laťku, která se v příštích letech už dá jen těžko
překonat. Velkou hvězdou byl Ivan Lendl, legenda světového tenisu, našich akcí se zúčastnili tři olympijští vítězové
– Jágr, Mečíř a Valenta, byli tu pátý a osmý hráč světa Jiří
Novák a Karel Nováček,“ hodnotil úroveň doprovodných
akcí jednatel TK PLUS Dr. Černošek. „Přítomnost premiéra
Mirka Topolánka přilákala top byznysmeny, byli tu dva
nejvyšší představitelé společnosti ČEZ, nejúspěšnější české
ﬁrmy, byl tu ministr vnitra a náš dlouholetý tenisový příznivec
Ivan Langer, z první desítky české ekonomiky přijeli pánové Chrenek a Babiš, dva významní bankéři pánové Kunert
a Grund, byli tu ministři a další významné představitelé ﬁrem.“
V rámci UniCredit Czech Open se uskutečnily mj. Dětský
den, Dny společností SKANSKA, UniCredit, OCÉ a golfový
turnaj osobností ve Slavkově u Brna. Na něm se v prvním
ﬂightu se představili Topolánek, Lendl, Novák, Roman, v dalších mj. Grund, Matzenauer, Suchánek, Nováček, Bartoška,
Kolář, Korn a další. Páteční večer patřil největší doprovodné
akci – galapárty UniCredit Czech Open 2007. Zúčastnili se jí
významné osobnosti politického, veřejného i kulturního života, předávaly se na ní šeky s charitativní pomocí. V sobotu se
uskutečnil V.I.P. tenisový turnaj osobností ve dvou kategoriích.
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V.I.P. Golf Cup, Austerlitz Golf Club, Slavkov u Brna
HCP 37 – 54:
1. Karel Nováček, 2. Jiří Novák, 3. Jitka Suchánková.
HCP 27,1 – 37:
1. Simona Křížová, 2. Milan Matzenauer 3. Ivo Rittig.
HCP 18,1 – 27:
1. Vladimír Doležal, 2. Jiří Bartoška, 3. Aleš Hilčer.
HCP 0 – 18:
1. Milan Velek, 2. Jan Souček, 3. Pavel Kolář.
Nejblíže k jamce:
Petr Bříza.
Nejdelší odpal:
Ivan Lendl a Kateřina Stočesová.
Nejlepší výkon:
Ivan Lendl 29.

V.I.P. UniCredit Czech Open
Tenisové V.I.P. turnaje se tentokráte konaly ve dvou
kategoriích – Proﬁ TOP V.I.P. a Amatéři TOP V.I.P.

Proﬁ TOP V.I.P. Skupina A:
Roman, Mečíř – Topolánek, Nováček

6:3

Navrátil, Chrenek – Roman, Mečíř

6:3

Topolánek, Nováček – Navrátil, Chrenek

6:4

Skupina B:
Novák, Langer – Rikl, Babiš

6:2

Novák, Langer – Cibulec, Kolář

7:6

Cibulec, Kolář – Rikl, Babiš

6:2

Finále:
Langer, Novák - Navrátil, Chrenek

6:4

Amatéři TOP V.I.P. Skupina A:
Dalík, Vízek – Fiala, Čenský

6:1

Hilčer, Svoboda – S. Novák, Dyba

6:2

Dalík, Vízek – S. Novák, Dyba

6:2

Hilčer, Svoboda – Fiala, Čenský

6:1

Dalík, Vízek – Hilčer, Svoboda

6:0

S. Novák, Dyba – Fiala, Čenský

6:3

Skupina B:
Velek, Panenka – Suchánek, Doležal

6:1

Uvízl, Medek – Mačák, Balage

6:2

Velek, Panenka – Mačák, Balage

6:3

Uvízl, Medek – Suchánek, Doležal

6:2

Uvízl, Medek – Velek, Panenka

6:2

Mačák, Balage – Suchánek, Doležal

6:3

Finále:
Dalík, Vízek – Uvízl, Medek

6:1
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Olomoucký kraj
Více než očekáváte!
Krajský úřad
Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
www.kr-olomoucky.cz
Olomouc – Informační, kulturní a turistické středisko města Olomouce,
Horní náměstí, 771 27, tel. +420 585 13 85, www.olomouc-tourism.cz
Prostějov – Informační a turistická kancelář, nám. T.G. Masaryka 12-14,
797 42, tel. +420 582 329 722 - 723, www.mestopv.cz
Přerov – Městské informační centrum, Kratochvílova 14, 750 00, tel.
+420 581 217 187, www.prerov.cz
Šumperk – Regionální a městské informační centrum, Hlavní třída 22,
787 01, tel. +420 583 214 000, www.infosumperk.cz
Jeseník – Městské informační centrum, Masarykovo nám.1/167, 790 27,
tel. +420 584 498 155, www.jesenik.org
Olomoucký kraj je regionem, který svou rozmanitostí dokáže uspokojit
i toho nejnáročnějšího návštěvníka. Je vhodným místem pro milovníky
hor, cykloturistiky a historických i přírodních památek. Nejvýznamnější
z hlediska národopisného je oblast Hané, z hlediska aktivního odpočinku
pak pohoří Jeseníků. Přirozeným centrem regionu je město Olomouc
s významnou památkou - sloupem Nejsvětější Trojice, jež je zapsán
na seznamu UNESCO. Pro milovníky historie jsou otevřeny brány hradů,
zámků, zřícenin a muzeí, sportovcům se nabízí bohatá sí cyklotras
či množství sjezdovek. Odpočinout si můžete v několika vyhlášených
lázeňských centrech.
1. Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci • 2. Hanačka - Čechy p. Kosířem
3. Javoříčské jeskyně • 4. Hrad Bouzov
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1 2
3 4

CHARITA
patří k akcím
TK PLUS

Při party UniCredit Czech Open byly
předány čtyři šeky v hodnotě 50 000
Kč na pomoc nemocným dětem
a také na podporu vzdělávání
a výchovu mladých talentovaných
sportovců na prostějovských školách.
Primářce Dětského oddělení prostějovské nemocnic Haně Řehulkové předali šek premiér Mirek
Topolánek

a

Ivan

Lendl.

šek pro ZŠ Melantrichova,
jsou
předali

sportovní
Jiří

tenisové

Bartoška

a

Druhý
kde
třídy,
Karel

Nováček řediteli ZŠ Mgr. Romanu Pazderovi. Šek pro Gymnasium
Jiřího Wolkera, i tam jsou sportovní

třídy,

předal

řediteli

Mgr.

Michalu Šmucrovi ministr vnitra ČR
Ivan Langer, řediteli ZŠ Brněnská
s basketbalovými třídami Mgr. Ivanu
Pospíšilovi šek odevzdali olympijský
vítěz Aleš Valenta a Jiří Novák.
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ZLATÁ
TRETRA
se zapsala
do atletické
historie

„Zlatá tretra je letos ve velmi dobré kondici,“ řekl krátce před zahájením 46.
ročníku prestižního atletického mítinku ze seriálu IAAF Grand Prix Dr. Miroslav
Černošek, jednatel společnosti TK PLUS, která je pořadatelem největší atletické
události roku v České republice. „Myslím, že jsme připravili dostatečné zázemí pro
kvalitní startovní pole,“ dodal. Organizátoři do Ostravy přivedli padesát medailistů
z OH či MS, mezi nimi dvanáct olympijských vítězů z Atén a šest aktuálních světových rekordmanů a deset lídrů letošních světových tabulek. Králem Zlaté tretry se
nakonec stal fenomenální etiopský běžec Haile Gebrselassie, který překonal světové rekordy v hodinovce a na 20 kilometrů. Z českého pohledu byl jednoznačně
nejhodnotnějším výsledkem nový český rekord Kateřiny Baďurové v tyčce 466 cm.
Přenos z mítinku Zlatá tretra
přebíralo na sto padesát
televizních stanic,
v přímém přenosu byl
mítink rovněž vysílán po
internetu do Spojených
států. Eurosport odvysílal
přímý přenos a čtyři reprízy,
švédská stanice TV4
a slovenská STV také
nabídly mítink v přímém
přenosu.
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„Rád bych ocenil vynikají práci sportovního
manažera mítinku Alfonze Jucka, jeho kontakty
v atletickém světě nám moc pomáhají,“ konstatoval v době příprav mítinku Miroslav
Černošek. „Sice je to organizačně i ﬁnančně
velice náročný podnik, ale odměnou je jeho síla
a zvuk, který nejen v Česku, ale i po celém světě
má. Rozpočet mítinku je díky našim partnerům
plně pokryt.“
V Ostravě bylo nahlášeno pět pokusů o překonání světového rekordu, za což byla vypsaná
tučná dolarová odměna. „Počítáme s útokem
na světové rekordy u Isinbajevové v tyčce,
Lysenkové v kladivu i Defarové v běhu na 5000
metrů. Za nejnovějším útokem na světový rekord

pak stojí Etiopan Haile Gebrselassie, který se pokusí zdolat nejlepší čas v hodinovce a zároveň
v běhu na 20 km,“ konstatoval před mítinkem
jeho ředitel Ing. Zdeněk Duplák.
Nakonec se to podařilo jen fenomenálnímu
etiopskému vytrvalci Haile Gebrselassiemu,
který vytvořil ve středu 27. června dva světové
rekordy na 20 kilometrů a v hodinovce a překonal šestnáct let starý rekord Mexičana Barriose.
Dvojnásobný olympijský vítěz a čtyřnásobný
mistr světa využil podpory tří vodičů, u dráhy mu
radil jeho nizozemský manažer Jos Hermens,
bývalý světový rekordman právě v hodinovce
i v běhu na 20 kilometrů. Po půlhodině už Haile
běžel sám, povzbuzován fantastickými diváky

svůj pokus dotáhl do úspěšného cíle. Nejprve
překonal světový rekord na dvacet kilometrů časem 56:25,98 min. a poté i v hodinovce.
Po šedesáti minutách uběhl 21 285 metrů,
o 184 metry více. „Divákům strašně moc děkuji,
na mém rekordu mají obrovský podíl, bez nich
bych to nedokázal. Klíčovým momentem mého
úspěchu byla druhá půlhodina, kdy hlasatel
vyzval diváky, aby mě povzbuzovali,“ říkal
usměvavý Gebrselassie po závodě. „Jsem rád,
že jsem světový rekord zaběhl právě v zemi,
která dala světu legendárního běžce Emila
Zátopka. Těší mě, že jsem vzal legendárnímu
Abebe Bikilovi i jeho poslední etiopský rekord.
Už byl nejvyšší čas. Nyní by mi udělal velkou
radost také rekordní čas v maratónu,“ přidal
ještě Etoipan, pro kterého to byl v pořadí třiadvacátý a čtyřiadvacátý rekordní zápis. Svým
výkonem se deﬁnitivně zařadil mezi běžecké
legendy, které také překonaly rekordy na hodinovku - Emila Zátopka či Paava Nurmiho.
Manažer mítinku Alfonz Juck konstatoval,
že letošní Zlatá tretra byla po letech 2003
a 2004 třetím nejkvalitnějším ročníkem, tabulkově nejhodnotnější přitom byly mužské závody
na 3000 metrů překážek a 5000 metrů. Celkem
čtyřikrát se měnila hodnota rekordu mítinku,
vedle kladivářů Tatiany Lysenkové a Ivana
Tichona se o to postarali novopečená světová
rekordmanka v běhu na 5000 metrů Menserah
Defarová z Etiopie a ve skvělé formě závodící
americký koulař Reese Hoffa.
Co organizátory nepotěšilo? Jedna z největších
hvězd mítinku, olympijská vítězka, mistryně světa a světová rekordmanka Jelena Isinbajevová
porazila novou českou rekordmanku Kateřinu
Baďurovou jen na pokusy! „Jsem ráda, že jsem
český rekord překonala právě tady, jen mě
trochu mrzí, že jsem při prvním pokusu na 471
cm udělala malou technickou chybu. Chtěla jsem to v dalších dvou skocích opravit, ale
už jsem byla přemotivaná,“ říkala po závodě
šťastná Baďurová, která nakonec utěšovala
hodně zklamanou Isinbajevovou! Přitom Ruska přiletěla do Ostravy s velkým odhodláním.
„Do každého závodu jdu s tím, že chci skočit co
nejvýš a překonat světový rekord. I v Ostravě ze
sebe vydám všechno a uvidíme, na jaký výkon
to bude stačit,“ řekla po příletu Isinbajevová.
„Se svým výkonem nebyla spokojena, hodně si
to brala. Ale kdo ví, třeba nám to pomůže přilákat jí někdy v budoucnu. Možná bude cítit jistý
dluh,“ hodnotil výkon světové tyčkařky manažer
Juck. Zklamáním pro něj byly i dva pokažené
starty a následná diskvaliﬁkace americké mistryně světa v běhu na 100 metrů překážek
Michelle Perryové, stejně jako pád na překážce v cílové rovince jejího krajana Bershawna
Jaksona na 400 metrů překážek.

oštěpařky Barbory Špotákové, která vyhrála
výkonem 64,94 metru, jen 26 centimetrů od
svého letošního maxima. Zasloužila se o jediné české vítězství na mítinku. Etiopská běžkyně
Meseret Defarová byla po rekordním výkonu
v Oslu unavená a brzy bylo jasné, že na nejlepší čas v závodě na 5000 metrů nedosáhne.
V mužském běhu na 5000 naopak Australanovi
Craigu Mottramovi chyběla k nejlepšímu světovému času na 5000 metrů necelá sekunda
a jeho výkon byl označen jako nejlepší na
Zlaté tretře.
Do hlediště přišlo více než patnáct tisíc diváků,
pořadatelé byli spokojeni s počasím, do Ostravy opět přiletěl letecký speciál s významnými
obchodními partnery a dalšími osobnostmi.
„I když některé pokusy o světové rekordy nevyšly, v každém případě Zlatá tretra opět nabídla vynikající atletiku a jsme rádi, že se nám
do Ostravy podařilo přivést opravdu velice kvalitní startovní pole. Velké uznání zaslouží Haile
Gebrselassie, který šel za překonáním světových rekordů opravdu suverénně. Mítink měl
opět velice dobrý ohlas u našich obchodních
partnerů a to nás potěšilo,“ hodnotil ostravskou
Zlatou tretru Dr. Miroslav Černošek.
Konaly se opět doprovodné akce Zlaté tretry, už
posedmačtyřicáté se uskutečnila Čokoládová
tretra, populární běžecký závod rodičů s dětmi
se jako každoročně těšil velkému zájmu.
Na Městský stadion v Ostravě zavítalo přes
třináct stovek běžců. „Vítězové jednotlivých
kategorií dostali poháry, pro všechny byly připraveny dorty a čokolády,“ konstatoval ředitel
Čokoládové tretry Oldřich Zvolánek. Uskutečnila se také soutěž školních týmů ostravských škol
Hurááá na Zlatou tretru 2007, nad kterou měl
patronát trojnásobný olympijský vítěz v hodu
oštěpem Jan Železný.
Zlatá tretra opět dokázala, že patří mezi nejlepší mítinky ve své kategorii v Evropě.

Mítink ozdobil souboj amerických koulařů
Reese Hoffy a Christiana Cantwella. Oba útočili na letošní nejlepší světový výkon. Vítěznému
Hoffovi k němu po výkonu 21,77 metru nakonec
chybělo 19 centimetrů. Fanoušky určitě potěšil
vynikající výkon tyčkařky Baďurové, stejně jako
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IVAN

LENDL

„Moc jsem ho obdivoval,
za tu jeho zarputilost,
dřinu, kterou tenisu
obětoval.“
Premiér Mirek Topolánek
o Ivanu Lendlovi

Ivan Lendl byl jedním z nejváženějších hostů
tenisového UniCredit Czech Open a samozřejmě hvězdou V.I.P. Golf Cupu v areálu Austerlitz Golf Club ve Slavkově u Brna. Na tenisové
galaparty UniCredit Czech Open předával
spolu s premiérem Mirkem Topolánkem charitativní šek pro prostějovskou nemocnici, Dana
Zátopková a Oldřich Svojanovský mu pak
odevzdali Čestné členství v Klubu českých
olympioniků. „Ivan Lendl přijel na naši akci už
počtvrté a opět se choval
jako dokonalý profesionál. Je
jednou z největších osobností tenisové historie a přitom
z něj vyzařuje skromnost
a pokora,“ říkal jednatel TK
PLUS Dr. Miroslav Černošek.
Za všemi návštěvami jednoho z nejlepších tenistů
historie v Prostějově byla
marketingová agentura TK
PLUS. Když se prostějovští pořadatelé rozhodli, že jednou
z doprovodných akcí při turnaji UniCredit Czech Open
bude i golfový turnaj, volba padla na Ivana Lendla.
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„Máme s ním vynikající zkušenosti, je opravdu dokonalým profesionálem, stoprocentně
splnil dohodnutý program. Někdy jsem měl
pocit, že on sám má větší obavy o dochvilnost
než ti, kteří byli kolem něj,“ vracel se k pobytu
Ivana Lendla na Hané Dr. Černošek. „Když
jsme se rozhodovali – koho pozvat, tak jasně
padla volba právě na něj. Bývalý vynikající
tenista, kterého zná celý svět a na druhé straně všichni dobře ví, že se golf stal pro Ivana
doslova rodinným sportem a on sám se v posledních letech v golfu hodně zlepšil. Navíc
stále více našich obchodních partnerů hraje
ve volných chvílích golf. Proto byl Ivan Lendl
i největší hvězdou našeho V.I.P. Golf Cupu.“
S jakou přijížděl Ivan Lendl do Prostějova? „Že
se potkám s přáteli, pobavím se s nimi. Těším
se, bude to určitě hodně příjemné. Je škoda,
že nemám víc času, ale holky jsou ještě mladé
a moc mě potřebují. Ale doufám, až budou
starší a budou na školách nebo víc hrát, že
budu mít toho času víc a přijedu na delší dobu,“
říkal Ivan Lendl na Hané.
Pokaždé, když Ivan Lendl přijede do České
republiky, vyzařuje z něj spokojený otec, který myslí na rodinu, golf svých dcer a na svou

legendární tenisovou kariéru ani moc vzpomínat nechce. Připomene, že mu stále do sbírky chybí tři Muchovy plakáty. Na akci TK PLUS
byl už počtvrté, dvakrát na vernisážích výstav
Alfonse Muchy. „Ty výstavy byly velice dobré,
objevil jsem na nich některé věci, které jsem
neznal a oceňuji všechny, kteří stojí za těmito
projekty. Samozřejmě mě na těchto výstavách
nejvíce zajímaly Muchovy plakáty. A s mnou
sbírkou je to stále stejné.“ A ty chybějící tři plakáty? „O dvou se ví, první je v Metropolitním muzeu
v New Yorku, Šněrovačky v Muzeu v Hamburku a třetí plakát Rudolfa Frimla už padesát let
nikdo neviděl. Třeba někde leží na půdě. V mé
sbírce tedy není nic nového, protože se nic moc
změnit nedá. I když ten pán, co mi se sbírkou
pomohl, určitě stále hledá a kdyby se některý
z těchto tří plakátů někde objevil, tak bych byl
jeden z prvních, kdo se to dozví.“
Do Prahy Ivan Lendl přiletěl v první červnový
čtvrtek, v prostorách V.I.P. ho na Ruzyňském letišti přivítal jednatel TK PLUS Dr. Černošek a po
chvíli začala první tisková konference. V jaké
golfové formě přijel Lendl do Prahy? „Hraji teď
špatně, pojmu to spíš jako společenskou záležitost,“ byla jedna z jeho prvních odpovědí.
„Mám málo času na trénink, více se věnuji golfu
svých dcer.“ Pak se zastavil u rodičů. „Daří se jim
docela dobře, všechno v pořádku, to jsem byl
rád. V zimě byli rodiče tři měsíce u nás, navíc
jsme v pravidelném kontaktu po telefonu. Když
jsem ji volal, že přijedu, tak jsem jim nabídl, že
je pozvu někam na oběd, ale maminka říkala,
že radši uvaří. Co jsme měli? Koprovku a moc
mi chutnala.“
Po tiskové konferenci už Lendla čekal luxusní cadillac, do Prostějova ho také doprovázel manažer TK PLUS Ing. Petr Fridrich. „Hodně času jsme
pročekali v zácpách na dálnici, ale i tak to bylo
s Ivanem velice příjemná cesta. Vzpomínal na
dobu, kdy hrál Davis Cup za Československo, vyprávěl nám historky z krátkého působení na vojně.
Lendl byl pro nás vždycky velkou legendou a o to
víc jsem byl nadšený, jak je příjemný, ochotný a
vstřícný,“ říkal mj. Fridrich, když vzpomíná na cestu
s Lendlem na Hanou.
Co jste zatím stihnul v Prostějově? Ptali se
Lendla novináři na tiskové konferenci v dějišti UniCredit Czech Open? „Nejvíce času
jsme ztratili na dálnici, byla opravdu hodně
ucpaná,“ říkal s úsměvem na začátku Lendl.
Předtím ho ale na tiskové konferenci uvítal spolumajitel TK PLUS Dr. Miroslav Černošek a předal mu litograﬁi „Jamka u moře“ od známého
malíře Tomáše Bíma. Začínal dvoudenní
Lendlův program v Prostějově...
V průběhu celého pobytu byl neustále středem
zájmu médií. K novinářům byl neobyčejně vstřícný. „Je to přece jejich práce a když se dělá dobře
a přináší prospěch, tak to přece vadit nemůže.
Ale na druhé straně, zájem o mou osobu už není
takový jako v době, kdy jsem hrál na turnajích.
To neříkám proto, že bych si snad stěžoval, ale
prostě tak už to v životě je. Jsou tu jiní sportovci,
o kterých se hodně píše a to je správné.“

Dcery Ivana Lendla také začaly s tenisem. „Byl
na ně opravdu velký tlak. A když nejstarší přestala hrát, tak to mladší holky udělaly rychle taky
a daly se na golf.“ Líto mu to ale nebylo. „Ne,
mně to bylo celkem jedno, já jen chtěl, aby dělaly nějaký sport.“ I jemu určitě záleží na tom,
aby jeho dcery i v golfu patřily k nejlepším. Co
však říká rodičovské netrpělivosti? „To je těžké,
každý rodič chce, aby jeho dítě bylo nejlepší
a když navíc do toho věnuje hodně energie,
tak je to i logické. Ale je opravdu třeba mít trpělivost. Vždycky jsem chtěl, aby dcery dělaly
nějaký sport, ale nikdy jsem je do ničeho
nenutil. A taky si myslím, že problémy svých dětí
chápou lépe rodiče, kteří nějaký sport sami
dělali. Ví, jak je to těžké a nedělají problémy,
když se jejich dětem nedaří. A co je důležité?
Nesmí se pořád počítat, kam se dítě dostane,
když vyhraje turnaj nebo nějaký zápas. Někteří
rodiče dávají přednost žebříčkům jako ukazatelům výkonnosti a podle toho také nasazují
své děti do turnajů. My necháváme hrát holky
i slabší turnaje, i když víme, že jim to v celkovém pořadí třeba i uškodí.. Je důležité, co
z nich bude za pět až deset let. Ať pořádně
hrají a trénují a v budoucnu se uvidí.“
Samozřejmě se v Prostějově mluvilo i o tenise,
při předposlední návštěvě se Lendl právě setkal
s prostějovskými nadějemi. Jak si podle něj stojí
český tenis? „Docela se mu daří a je naděje, že
by se měl lepšit a doufám, že se mu bude dařit.
Radek má teď ale velké problémy. Půl roku nehrál a nejde mu to, jak by určitě chtěl. A Tomáš?
Je ještě mladý, bude záležet na tom, jak se s tím
vyrovná, až vyzraje. Určitě má hru na to, aby těm
nejlepším dělal problémy. Kam až to dotáhne,
si netroufnu říct, natolik ho neznám. Určitě má
ale předpoklady, stejně jako Vaidišová. Tomáš
potřebuje, aby jeho tenis byl mnohem vyrovnanější. Jeden den hraje fantasticky a druhý průměrně. Oba musí pracovat na svých slabinách
a zlepšení určitě přijde. Všechno je ale o tvrdé
práci. Dostat se ze stovky do padesátky je těžké, ale ne zase tak těžké jako z desátého na
třetí. A pak na první. To už jsou menší kroky, ale
mnohem těžší.“
Lendl několikrát skromně dodal, že Federer
je lepší než byl on. „O hodně. Má mnohem
méně slabin, jestli vůbec nějaké má. V každém
případě by mě porazil. Tahle otázka padla
mnohokrát, je těžké na ní odpovídat. Když si ale
vezmete srovnání s jinými sporty, tak je jasné, že
podobné to musí být i s tenisem. Už jsem to říkal
několikrát, v roce 1972 Mark Spitz vyhrál sedm
plaveckých zlatých medailí v Mnichově a jeho
tehdejší časy by ho v současné době nedostaly
ani na olympiádu. Proč by to mělo být v tenise
jiné? Vezměte si výsledky v atletice. Kromě rekordu Boba Beamona ve skoku dalekém, který
tak dlouho vydržel, byly všechny brzy překonány. Federer je prostě nejlepší a určitě hodně
pracovitý.“
Po prostějovské tiskové konferenci odjel
Lendl na V.I.P. turnaj do Golf Clubu Austerlitz ve

Ivan Lendl v průběhu party při UniCredit Czech
Open s Jaromírem Jágrem a Karlem Nováčkem

„Ivan Lendl přijel na naši
akci už počtvrté a opět
se choval jako dokonalý
profesionál. Je jednou
z největších osobností
tenisové historie a přitom
z něj vyzařuje skromnost
a pokora. Když jsme
se rozhodovali – koho
pozvat, tak jasně padla
volba právě na něj.
Bývalý vynikající tenista,
kterého zná celý svět a
na druhé straně všichni
dobře ví, že se golf stal
pro Ivana doslova
rodinným sportem a on
sám se v posledních
letech v golfu hodně
zlepšil. Navíc stále více
našich obchodních
partnerů hraje ve
volných chvílích golf.
Proto byl Ivan Lendl
i největší hvězdou
našeho V.I.P. Golf Cupu.“
< Miroslav Černošek >

35

Slavkově u Brna. „Krásně jsem si zahrál. Je to
moc pěkný areál, škoda, že mám tak málo
času,“ říkal Lendl. Při V.I.P. Golf Cupu šel v první skupině s premiérem Mirkem Topolánkem,
šéfem společnosti ČEZ Martinem Romanem
a Jiřím Novákem. Lendl se golfem ve Slavkově náramně bavil, v Česku ho hrál naposledy
před deseti lety na Karlštejně. Velice přirozeně
zapadl do golfové party, vnímavě poslouchal
a také někdy radil, vypadalo to, jako by se se
svými spoluhráči znal odnepaměti. „Když jsem
v Ostravě chodil kolem kurtů Nové huti, tak
jsem si říkal - tady vyrůstal Ivan Lendl,“ říkal
premiér Mirek Topolánek novinářům o Lendlovi
poté, co v Austerlitz Golf Clubu skončili. „Moc
jsem ho obdivoval, za tu jeho zarputilost, dřinu,
kterou tenisu obětoval.“
Na večerní galaparty pak předával Ivan
Lendl spolu s Mirkem Topolánkem charitativní
šek primářce Dětského oddělení prostějovské
nemocnice Haně Řehulkové. „To je vždycky

dobré, když se dají peníze na prospěšnou
věc. V Americe se těchto akcí také zúčastňuji,
myslím si, že je to povinnost známých a úspěšných osobností.“
V sobotu ráno seděl na snídani v jídelně hotelu Tennis Club, už na něj čekalo auto, které ho
mělo odvézt na letiště do Vídně. „Areál je velice
pěkný, neměl jsem moc času si ho prohlédnout,
ale určitě tu zase něco přistavěli. A včerejší
večerní party? Měla výbornou atmosféru, zdálo
se mi, že se snad všichni znají – bylo to hodně
přátelské a kamarádské. A taky tu bylo hodně
zajímavých lidí, udělali jsme moc fotograﬁí, byli
tu kamarádi tenisté, Jágr, bylo to fajn.“
Pak se Lendl zvedl, rozloučil se, nasedl do
cadillacu, odjel do Vídně a odtud letěl přes
Washington na Floridu. „Bylo tady krásně, až
dcery povyrostou nebo začnou studovat, budu
jezdit do Česka mnohem častěji,“ říkal několikrát
Lendl na Hané.

Ivan Lendl a Prostějov

IVAN LENDL
*7. března 1960 v Ostravě
*ženatý, manželka Samantha a pět dcer: Marika (17),
dvojčata Isabelle
a Caroline (16), Daniela 14)
a Nicol (9). * grandslamové tituly: Australian Open
(1989 a 1990), French Open
(1984, 1986, 1987), US Open
(1985, 1986, 1987) *vítěz
Turnaje mistrů (1981, 1982,

Poprvé se Ivan Lendl objevil v Prostějově na
podzim roku 1998, přiletěl na slavnostní vernisáž
výstavy Alfons Mucha v Čechách a na Moravě.
Na začátku byl nápad Dr. Černoška a Ing. Jana
Kukala, právě on se spojil s největším sběratelem Muchových plakátů Ivanem Lendlem, právě Kukal seznámil Lendla v jednaosmdesátém
roce se synem slavného malíře, spisovatelem
Jiřím Muchou. „Hodně to na mě tehdy zapůsobilo,“ říkal Ivan Lendl při nedávné návštěvě
v Prostějově. „Potěšil nás nejen zájem veřejnosti
a obchodních partnerů o tuto akci, ale i vstřícný
přístup Ivana Lendla, je to opravdu velká osobnost,“ říkal Dr. Černošek po první Lendlově návštěvě Prostějova. V roce 2000 se Ivan Lendl objevil v Prostějově podruhé, v Muzeu Prostějovska
se konala vernisáž výstavy Alfons Mucha, Paříž
1900. I tentokráte byl Ivan Lendl patronem výstavy. „Vážím si práce prostějovských organizátorů, kteří se pustili do tak náročných projektů

1985, 1986, 1987), *byl 270
týdnů světovou jedničkou,
vyhrál dohromady 94
turnajů ve dvouhře, vítězství
v Davis Cupu 1980 *prize
money 21 milionů dolarů
*v roce 1992 získal americké občanství * v roce 1994
skončil s tenisem skončil
kvůli bolestem zad * žije na
Floridě v Bradentonu.

Babiš, Mečíř a Lendl při předávání v Obecním domě 2000

36

a shromáždili Muchovy práce,“ hodnotil před
sedmi lety aktivity TK PLUS Ivan Lendl. Při té
příležitosti zašel Ivan Lendl i mezi prostějovské
tenisové naděje. „Jsme rádi, že Ivan Lendl opět
přijel do našeho klubu. Je to velké povzbuzení
pro všechny talentované tenisty, kteří u nás
trénují,“ konstatoval tehdy šéf prostějovského
tenisu dr. Černošek. A třetí návštěva Ivana
Lendla spojená s Prostějovem? Na konci listopadu 2000 se do pražského Obecního domu
sjely největší české sportovní hvězdy, aby účastí
v anketě Sportovní osobnosti století udělaly
symbolickou tečku za dvacátým stoletím. Ivan
Lendl tehdy přiletěl do Prahy na sedmnáct
hodin, aby z rukou šéfa ﬁrmy AGROFERT Ing.
Andreje Babiše a bývalého vynikajícího tenisty
a čtvrtého hráče ATP Miloslava Mečíře převzal
ocenění Tenista století. Letos přijel Ivan Lendl
na pozvání TK PLUS do Prostějova počtvrté.

NOVÝ PROJEKT TK PLUS

VOLEJBAL

Zleva David Lenz, Petr Chytil,
Táňa Krempaská

„V Prostějově a regionu jsme měli jednu nevyslyšenou výzvu, není tu ženský týmový sport na
vrcholové úrovni. Neše město si vrcholový ženský sport určitě zaslouží. Nakonec padla volba
na volejbal, který má u nás tradici, prostějovské hráčky dlouhodobě působily ve druhé lize
a i díky tomu by mohl být o volejbal u nás zájem..
Navíc volejbal je jedním ze tří největších
světových halových míčových sportů,“ říká jednatel a generální manažer TK PLUS Mgr. Petr
Chytil. V první polovině října začíná nejvyšší
volejbalová soutěž žen a VK Prostějov bude
u toho!
Na začátku projektu se prostějovští spojili
s bývalým československým reprezentantem
Peterem Gogou, který byl špičkovým nahrávačem, má zkušenosti nejen klubové, hrál
v České i Slovenské republice, i jinde v zahraničí. „Pevně věříme, že bude dobrým
manažerem našeho týmu, navíc je velice
důležité, že v Prostějově žije a má vztah k našemu regionu. Když jsme rozjížděli basketbalový projekt, tak nám hodně záleželo, aby
ho přijala veřejnost nejen v Prostějově, ale
i v celém regionu. V nedávném ročníku jsme
měli jedny z největších návštěv v Mattoni NBL
a doufáme, že stejně vstřícně přijmou sportovní
fanoušci i naše volejbalistky,“ věří jednatel TK
PLUS Mgr. Petr Chytil.

A jak se nejvyšší volejbalová soutěž objevila
v Prostějově? „Nabízely se dvě možnosti, jak
extraligu získat. Buď jít pomalejší cestou posílení stávajícího hráčského kádru TJ OP Prostějov
a následného postupu do nejvyšší soutěže
v příštím roce, nebo zvolit variantu okamžitého posunu mezi elitu odkoupením licence od
jiného klubu. My zvolili tu druhou verzi, byť nám
nakonec do extraligy muselo pomoci i rozšíření počtu jejích účastníků z osmi na deset.
Díky tomu postupoval i druhý celek první ligy
Moravská Slávie Brno, od níž jsme právo startu
koupili,“ říká manažer VK Prostějov Peter Goga.
„S nabídkou jsme oslovili reprezentační trenérku
Táňu Krempaskou, která se nám líbila svou herní
šikovností a chytrostí už jako hráčka. Na stejné
pozitivní vlastnosti spoléhá i ve své trenérské
činnosti.“ říká Peter Goga.
Táňa Krempaská do Prostějova přišla z Frýdku
Místku, kde předloni dokázala tamní družstvo
senzačně přivést k extraligovému stříbru. „Osobně mám ty nejvyšší ambice, takže bych v elitní
soutěži ČR jednou ráda dosáhla až na vrchol.
Jestli se nám může povést s VK Prostějov získat
titul hned v prvním roce existence, to je teď
těžké říct. Každopádně by šlo o velký úspěch,
protože začínáme vlastně od nuly. Záleží hlavně na kvalitě hráček, které se nám podaří do
Prostějova přivést.“ U prostějovského týmu
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bude Táňa Krempaská, která podepsala s VK
Prostějov dvouletou smlouvu, působit společně
s kondičním trenérem Lenertem a manažerem
Gogou.
„Zná hráčky, má dokonalou volejbalovou ﬁlozoﬁi, je dobrou profesionálkou, určitě by měla být
pro náš nový projekt velkým přínosem a věříme,
že se jí v Prostějově bude dařit,“ říká Mgr. Petr
Chytil a dodává, že by se rozhodně chtěli vyvarovat některých chyb, které udělali při vstupu TK
PLUS na basketbalovou scénu před čtyřmi lety.
„I volejbalový projekt stavíme doslova na zelené louce. Nemáme žádné velké zkušenosti, ale
snažíme se obklopit lidmi, kteří je mají. Je dobře,
že volejbal má v našem městě tradici a i když
se tady nikdy nehrála vrcholová soutěž, vždycky byli sportovní fajnšmekři nadšeni, když mohli
jít na zápasy volejbalistek do staré sokolovny.
A právě na tuto tradici chceme nyní navázat.
Kontaktovali jsme představitele TJ OP a poměrně brzy jsme dospěli k dohodě. Vznikl tak nový
oddíl, jehož oﬁciálním názvem je VK Prostějov
a který bude mít pod sebou nejen ženský celek,
ale i juniorky, kadetky a žákyně.“ VK Prostějov
bude maximálně spolupracovat s dosavadním

garantem volejbalu ve městě TJ OP Prostějov.
„Mládež od prvotních základů bude fungovat
pod TJ OP a ty největší talenty vytvoří A-týmy
všech věkových kategorií pod hlavičkou VK.
V tomto ohledu bychom rádi co nejdříve pronikli do nejvyšších mládežnických soutěží ČR,“
říká Peter Goga. VK Prostějov navíc získal od
Frýdlantu nad Ostravicí druhou ligu a v ní
budou startovat hráčky, které v loňské sezóně
bojovaly v I. lize.
Ve vedení prostějovského volejbalového klubu
bude stejně jako u basketbalového projektu
Správní rada. Generálním partnerem VK Prostějov je společnost Modřanská potrubní, hlavními
partnery pak jsou Annahūtte, Firesta, Ytong,
Alea, Micos a Město Prostějov. Prostějovské
družstvo bude své domácí zápasy hrát v Městské hale Sportcentra DDM, kde se mu dostane
stejného zázemí a podmínek jako prvoligovým
basketbalistům. Desítka týmů se střetne dvoukolově doma venku, poté bude následovat play
off.
TK PLUS vstupuje pod vysokou síť a věří, že
novému projektu bude na Hané dařit.

„Naším přáním je hrát
horní polovinu tabulky
a pokud se nám
podaří dokonale složit
tým, chceme se pokusit
atakovat snad i příčky
medailové, ale opakuji,

Táňa Krempaská

jde nám, jako nováčkovi
nejvyšší soutěže o horní
polovinu tabulky.“

trenérka VK Prostějov je v současnosti

< Petr Chytil >

také hlavní trenérkou české ženské reprezentace. Jaká je její hráčská a trenérská
kariéra? Hrála v Opavě, Vítkovicích,
Bratislavě, oblékala drezy KPS Brno, NH
Ostrava a Laposu Frenštát pod Radhoštěm,
kde s aktivním hraním skončila. Předtím
ještě působila na šesti zahraničních angažmá v Itálii, Francii a na Slovensku.
S Bratislavou se stala třikrát mistryní ČSSR,
s týmem Frenštátu vybojovala český titul.
V reprezentaci odehrála celkem 350
zápasů a zúčastnila se pěti mistrovství
Evropy, je držitelkou bronzové medaile,
hrála na dvou mistrovstvích světa. V roce
1983 získala ocenění Nejlepší volejbalistka
roku. S trenérskou činností začala v roce
2003 ve Frýdku-Místku, kde působila až
doposud.
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JIŘÍ

ZEMAN
„Jirka Zeman získal pro
Prostějov první velký
titul, vyhrát ve té době
Pardubickou juniorku, to
byl fantastický úspěch.
Vážím si ho i za to, co
pak udělal a dělá pro
náš klub, byl vždycky
velkým prostějovským
patriotem. Měl tehdy
určitě velice zajímavé
nabídky, mohl odejít do
mnohem známějšího
klubu, ale zůstal věrný
Prostějovu.“
< Miroslav Černošek >

Vraťme se o více než šedesát let zpátky.
Tatínek Jiřího Zemana dělal v prostějovském
fotbalovém klubu dlouho pokladníka, Jirka se
narodil v Karviné, ale otec pocházel z Prostějova a v osmatřicátém se vrátil na Hanou. Většinu
volného času trávil Jirka na stadiónu – hrával
fotbal, v zimě hokej. Součástí stadiónu byly
i tenisové dvorce. Nejprve tam chodil jako sběrač. „Samozřejmě, zkoušel jsem to i s raketou,
ale opravdu hrát jsem začal někdy ve třinácti
letech. Trochu se změnil můj život, v létě jsem
hrál tenis a v zimě, na stejném místě hokej. Jen
jsme vyndali oplocení, kůly, instalovali mantinely a vlastnoručně nakropili led. Hrával jsem
do dvaadvaceti, mým postem bylo levé křídlo. Patřil jsem k technickým hráčům. Měl jsem
také dlouho zdravotní problémy, pak se to ale
naštěstí zlepšilo,“ říká Jiří Zeman. „Přiznám se,
kdybych hrál dál, asi bych nějaké velké fotbalové či hokejové zápasy nevydržel a tak jsem
začal chodit jen na kurty.“ Jako žák vyhrával
Jiří Zeman okresní přebory, krajské tehdy
nebyly, na těch nastupoval až jako dorostenec.
V letech 1953-1955 se stává krajským přeborníkem. „V té době už byl můj velký soupeř
Tonda Doseděl v Praze na Motorletu a tak jsem
v Prostějově neměl moc konkurentů.“
Když Jiří Zeman vyhrál Pardubickou juniorku,
napsaly noviny, že mladý prostějovský tenista překvapivě porazil pražského Doseděla
a přitom oba byli z Hané. „Bydleli jsem skoro na
jedné ulici,“ říká Jirka Zeman. Doseděl byl tehdy
v našem nejlepším klubu, trénoval s Javorským,
Nečasem, měl ideální podmínky. „Nejtěžší
zápas jsem hrál o čtvrtﬁnále, tam mi stál v cestě Pardubičák Jarda Brož. Na juniorku tehdy
chodilo hodně diváků a všichni samozřejmě
chtěli, aby jejich hráč postoupil. To byl taky jediný zápas, který jsem hrál na tři sety. Pak jsem
přehrál Duška a v semiﬁnále Jirku Sprušila. Byl to
svěřenec trenéra Parmy z Ostravy, vysoký kluk,
skoro sto devadesát, na tu dobu to byl velký
bombarďák, ale na ty jsem to uměl. A ve ﬁnále jsem porazil Tondu Doseděla, který předtím
porazil Jožu Golonku.“
Jiří Zeman se zapsal do historie Pardubické
juniorky i tím, že byl mezi vítězi jako jediný ženatý a už měl syna Jiřího. Tomu tehdy byly dva
měsíce... Proč to pak nešlo dál? „Nikdy jsem nepatřil k hráčům, kteří oplývali vynikající fyzickou
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kondicí a když přišly nové rakety
a začalo se hrát
více silově, tak už
mi to nevyhovovalo.
Byl jsem technickým
hráčem a když techniku začala vytlačovat
síla, už to nebylo pro mě.
Navíc začalo tenis hrát
i více lidí a byla prostě
i větší konkurence. Byl jsem
ženatý, dělal jsem projektanta, tenis jsem bral spíše
jako zábavu. Navíc jsem měl
jako nejlepší junior jít na vojnu do Dukly, ale pořád jsem
chtěl modrou knížku. Čtyři roky
jsem se o to snažil, pak mě stejně
odvedli a narukoval jsem do
Břeclavi. Tam jsem ale naučil tenis Jardu Machovského, který pak
patřil ke známým hráčům a trenérům
a byl i u nás v Prostějově,“ vzpomíná
Jirka Zeman.
A co soupeř Jirky Zemana ve ﬁnále
Pardubické juniorky? Antonín Doseděl
začal v Prostějově jako sběrač na dvorcích ve Sportovní ulici, kamarád z domu
ho přesvědčil a od té doby začal chodit na
kurty. Jirka Zeman byl jeho spolužákem, byl
o dva měsíce starší, to ještě nevěděl, že pak
spolu sehrají určitě nejdůležitější zápas kariéry.
„Často s námi hrával Jirkův tatínek, pan Zeman
byl velký sportovec. Vždycky jsem si toho moc
považoval, když si na mě udělal čas. Jako rodina mě brávali i na hory, prostě měli ke mně
nádherný vztah a nedá se na to zapomenout.
Hokej, fotbal, všechno jsme museli vyzkoušet.
I když jsme v žácích hrávali přátelské zápasy
s Přerovem a Olomoucí a vyhrávali jsme, první zlom nastal v patnácti, když jsme se oba
s Jirkou kvaliﬁkovali na juniorku do Pardubic. To
se psal rok 1952 a jako neznámý jsem postoupil až do semiﬁnále. Prohrál jsem s Jehličkou
z Motorletu, ten byl o rok starší. Třetí místo
v Pardubicích, to už byl tehdy velký úspěch,“
vzpomínal na tu dobu Antonín Doseděl.
I Jirku Zemana lákali do tenisové Prahy, ale
nakonec do ní nešel. „Poprvé jsem dostal
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„Pro mě to byl tehdy největší životní úspěch, ani
jsem nic dalšího nečekal,
byl jsem ženatý a měl
jsem jiné starosti. Chodil
jsem do zaměstnání
– jako stavební
průmyslovák jsem
pracoval v projekční
kanceláři. Třicet let na
jednom místě, já nerad
měním.“ Jiří Zeman
o svém titulu na
Pardubické juniorce

nabídku, když mi bylo patnáct, ale táta mi to
kategoricky zakázal. Říkal, že si napřed musím
dodělat průmyslovku a až budu mít osmnáct,
pak ať si dělám co chci. Já ale na Prahu nebyl
typ a navíc jsem neměl pocit, že bych snad měl
o něco přijít.“ Jít tehdy do pražského Motorletu byla ale určitě velká tenisová prestiž. „Ten
mančaft byl stejně dominantní jako Prostějov
v nejslavnějších letech, kdy jsme jasně kralovali extralize. Přetahoval mě tam tehdy Tonda
Pavel, ten to tam měl tehdy s Valdou
Rampasem na starosti. Valda se staral o mládež
na svazové úrovni a Pavel v Motorletu.“
Jiří Zeman byl pak členem týmu, který se v roce
1956 probojoval do první ligy, ta měla v květnu 1957 v Prostějově premiéru. „To nebyla moje
zásluha, bylo to výsledek výborné party. Vrátil
se Doseděl, dále hráli Šášek, Mašláň, Toulová,

Bašná a také já. V první lize jsme se moc
neohřáli, protože Franta Mašláň začal hrát
hokejovou ligu za brněnskou Kometu a Tonda
Doseděl musel narukovat. Dostal se do Písku,
kde byl slušný tenisový oddíl, ale vojenští páni
ho raději viděli na ledě – on totiž hrál i výborně hokej. V té době jsem také končil stavební
průmyslovku a měli jsme už malého Jirku. Musel
jsem především uživit rodinu,“ říká Jirka Zeman.
V dalších čtyřech letech vyhrával Prostějov
druhou ligu, ale ani jednou už z kvaliﬁkace
do nejvyšší soutěže nepostoupil... S aktivním
hraním skončil Jiří Zeman ve čtyřiceti, byl pak
vyplétačem, trenérem mládeže, ve druhé
polovině šedesátých let byl zvolen do výboru oddílu. „Dohlížel jsem na různé stavební úpravy, které jsme tehdy dělali převážně
svépomocí.“ V jedenadevadesátém se stal
zaměstnancem klubu. Nyní má na všech
akcích prostějovského klubu na starosti
sběrače. „Baví mě to, s dětmi si rozumím. Tenis
je mým životem. Prožil jsem s ním krásná léta.
Byli jsme senzační partou. To nám široko daleko
záviděli. A taky se máme čím chlubit. Každý se
může podívat, jak náš areál vyrostl, krásnější
u nás není. Věděl jsem, že Mirek Černošek je
velice schopný člověk, ale že za necelých
patnáct let dokáže vybudovat areál s centrálním dvorcem se zatahovací střechou, pěkný
hotel a kvalitní a účelné zázemí – to jsem si
ani nedovedl představit. Hodně pomohl Milan
Matzenauer, on byl prvním, kdo přinesl velké
peníze. Vzpomínám si, jak sedávali na bednách
od piva a probírali stavební dění. Už se tomu
ani věřit nechce, ale je to tak. A navíc jsem měl
veliké pochopení u manželky Jany, ta dlouhá
léta hrávala za prostějovskou rezervu. Jana mi
moc pomáhala, lepší manželku jsme si snad ani
nemohl přát.“
A co říká Jiří Zeman dnešnímu zájmu tenisového mládí o tento tradiční turnaj? „Pardubická juniorka, to bylo něco velkého, jediný velký
juniorský turnaj, který u nás tehdy hrál. Před ním
jen krajský přebor a pak byla juniorka. A okresní
přebor? V Prostějově nás bylo šest. Pardubická juniorka měla tehdy obrovskou prestiž, to
se nedá s dneškem srovnat, v současné době
musíte některé hráče doslova prosit, aby na ní
jeli. Dnes všichni jezdí po světě, honí body do
juniorských žebříčků a Pardubická juniorka pro
ně není zajímavá. V menších klubech to asi
ještě něco pro hráče znamená a taky je
důležité, jací jsou tam tenisoví funkcionáři.
Když jsou starší, tak mladým říkají, že hrát
Pardubice je něco velkého... Mladší funkcionáři
a trenéři berou juniorku jako jeden z turnajů a to
je velká škoda.“

Pardubická juniorka 1955.
Zleva: Doseděl, Zeman,
Golonka a Sprušil

42

radnice

orloj prostějovské radnice

prostějovské náměstí v roce 1914

schodiště radnice

obřadní síň

Město Prostějov je součástí Olomouckého kraje. Leží v severní
části Hornomoravského úvalu, na úpatí Prostějovské pahorkatiny, ve východní části České republiky. Ze západní strany se zvedá
Drahanská vrchovina. Město leží v nížině s malými výškovými rozdíly. Nejnižší a nejvyšší body jsou v nadmořské výšce 212 a 262
metrů.
Do dějin vstupuje v roce 1141 jako nevelká osada Prostějovice. Svůj
název odvozuje od historicky doloženého velmože Prostěje. První
zmínky o Prostějovu, který bývá někdy nazýván Hanáckým Jeruzalémem, jsou z první poloviny 12. století. Dnešní historické jádro
města je vyhlášenou památkovou zónou.
Jednou z nejstarších dochovaných památek v Prostějově je kostel
Povýšení sv. Kříže, který byl postaven koncem 14. století na místě
původního augustiniánského kláštera. K dalším pamětihodnostem patří prostějovský zámek na Pernštýnském náměstí dokončený v první polovině 16. století v renesančním stylu a přestavovaný
počátkem 20. století. Upoutá bohatě zdobeným portálem od
vlašského stavitele Kašpara Cunea. Sgraﬁtová výzdoba kolem
zámku byla vytvořena graﬁkem Jano Kohlerem. Na vstupním průčelí se nachází i známá věta: „Hanák tade bode do skonání světa....“ Renesanční architekturu vlašských stavitelů z 20. a 30. let
16. století připomíná budova staré radnice. Stavba byla ukončena
vsazením pozoruhodného portálu s městským znakem roku 1538.
Nyní slouží jako Muzeum Prostějovska. Hlavním kulturním a společenským centrem a současně jednou z architektonických dominant Prostějova je Národní dům, významná kulturní památka
České republiky. Byl postaven v letech 1905 - 1907 podle návrhu
architekta Jana Kotěry, profesora UMPRUM v Praze a předního
představitele české secese. Na výzdobě Národního domu se vedle Jana Kotěry podíleli malíř František Kysela a sochaři Stanislav
Sucharda a Karel Petr. Středu města dominuje budova nové radnice postavená v letech 1911 - 1914 podle návrhu prof. K. H. Kepky
na místě bývalých vojenských kasáren. Budova je postavena ve
slohu zvaném historismus s prvky secese v interiéru. Celé průčelí má sochařsko - uměleckou výzdobu zhotovenou Vl. Pleským.
Na pravé straně je umístěn reliéf stavitele Matěje Rejska vytvořený Janem Třískou, na levé potom reliéf akademického sochaře
Bohumila Teplého věnovaný ﬁlozofovi Edmundu Husserlovi. Z dalších architektonických památek nelze opomenout Morový sloup
se sochou P. Marie, který pochází z roku 1714 a je dílem neznámého autora, barokní kostel sv. Jana Nepomuckého, farní kostel sv.
Petra a Pavla a kostel sv. Cyrila a Metoděje.
Město však nežije jen historií. V první polovině května se do
Prostějova sjíždějí milovníci tance na Diskodrom, v červnu se
již tradičně koná Wolkrův Prostějov – celostátní festival poezie,
každou první srpnovou sobotu je v zahradní restauraci Národního domu zahájeno Mezinárodní sochařské sympozium a v září
ožívá střed města Prostějovskými hanáckými slavnostmi. Jedná se
o jednu z největších republikových přehlídek dětských a dospělých
hanáckých národopisných souborů spojenou s lidovým řemeslnickým jarmarkem.
Město a jeho okolí je ideálním místem pro cykloturistiku. Prostějovem navíc prochází i mezinárodní cyklotrasa „Jantarová stezka“. K aktivními odpočinku i relaxaci slouží Kolářovy sady v centru
města, lesopark Hloučela, víceúčelová sportovní hala, celá řada
tenisových areálů, bowlingová herna, hala pro squash, městské
lázně, horolezecká stěna a sportovní areály u škol, které jsou volně přístupné široké veřejnosti.

Národní dům

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

WIMBLEDON HALLE
Úspěchy
na grandslamových
turnajích

Berdychův třetí titul ATP
Tomáš Berdych v německém
Halle vybojoval třetí turnajový
titul na okruhu ATP, první na
travnatém povrchu! Jaká byla
jeho vítězná cesta?
1. kolo: Kiefer (Něm.) 6:4, 7:6 (3),
2. kolo: Santoro (Fra.) 6:3, 7:6 (5),
čtvrtﬁnále: Južnyj (Rus.) skr.,
semiﬁnále: Nieminen (Fin.) 7:6 (5), 6:4,
ﬁnále: Baghdatis (Kypr) 7:5, 6:4.

Uplynulé měsíce byly velice úspěšné pro
prostějovský tenis. Lucie Šafářová dobře reprezentovala ve Fed Cupu, na Roland Garros
se dostala do osmiﬁnále, ve Wimbledonu jí
chyběl ve třetím kole game s třetí nasazenou
Jankovičovou! Před Roland Garros hrál český tým ﬁnále prestižního Světového poháru
v Düsseldorfu a velkou roli v něm sehráli
Berdych s Hájkem. Tomáš Berdych pak ve
Wimbledonu prolomil svou grandslamovou
hranici – poprvé postoupit do čtvrtﬁnále, když
krátce předtím vyhrál turnaj v Halle. Petra
Kvitová se dostala do čtvrtﬁnále UniCredit
Czech Open v Přerově, do ﬁnále padesátky ve
Zlíně, před juniorským Wimbledonem vyhrála
prestižní juniorku v Roehamptonu. Dušan Lojda
šokoval Štvanici, když jako držitel volné karty
vyhrál ECM Prague Open.
Konečně se Lucie Šafářová dočkala a získala ve Fed Cupu první bod ve dvouhře.
Ve svém čtvrtém fedcupovém utkání, třetím
ve dvouhře přehrála vynikající Slovenku
Danielu Hantuchovou v jejím domácím
prostředí. „Jsem ráda, že se mi to podařilo proti tak vynikající hráčce, jakou je
Daniela Hantuchová. V prvním setu jsem otočila stav 2:5, což mě hodně povzbudilo do
další hry,“ říkala Šafářová po první dvouhře
v Sibamac Aréně bratislavského Národního
tenisového centra. Český tým měl výborný
vstup do zápasu, právě Šafářová získala první
bod. Potvrdil to i nehrající kapitán Aleš Kodat.
„Když Lucie Šafářová vyhrála první zápas, říkal
jsem si v duchu, že by to mohlo být rozhodnuté.
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Nicole jsem hodně věřil.“ Co říkala po zápase
zklamaná Hantuchová? „Lucka hrála velmi
dobře, byla aktivní, opravdu, velká škoda, že
jsem nevyhrála první set. Pak už Lucka hrála
výborný tenis a hlavně si věřila. To rozhodlo.“
Za 158 minut si Šafářová připsala první fedcupovou výhru, český tým vyhrál v Bratislavě
jasně 5:0. A co říkal fedcupovému duelu Ivo
Kaderka? „Potvrdili jsme roli favorita a také
to, co říkám už tři roky, že náš tým zraje a patří
k nejperspektivnějším na světě. Slovenky byly
těžkým soupeřem a výsledek 5:0 naprosto
nevyjadřuje to, co se na dvorci dělo. Vážím si
našich děvčat, jak tento duel zvládly. A samozřejmě také gratuluji novému nehrajícímu
kapitánovi k výborné fedcupové premiéře.“
Světový pohár v Düsseldorfu je tradiční generálkou na French Open, letos se navíc hrál
jubilejní 30. ročník. V Německu měl nehrající kapitán Jaroslav Navrátil k dispozici tým v sestavě
Tomáš Berdych (12. v ATP), Jan Hájek (101.)
a Martin Damm do čtyřhry, los nám za soupeře
určil ve skupině Německo, Španělsko a Belgii.
Vyhráli jsme všechny zápasy a jen Argentina byla ve ﬁnále lepší a – také šťastnější... Po
vítězství Berdycha nad Chelou, nestačil
Hájek na Calleriho a v rozhodující klíčové čtyřhře Berdych a Damm podlehli páru Calleri,
Acasuso až v supertiebreaku ve třetím setu.
„Pro mě byly velkým překvapením výkony Jana
Hájka, byl předtím zraněný, trénoval jen týden,
ale v Düsseldorfu odvedl výborný výkon. Porazit
v Německu Mayera, hráče těsně za třicítkou, to
je velký úspěch. Stejně jako výhra s Vliegenem,

ta byla také velmi cenná. Musí být ale zdravý
a získat co nejvíce hráčského sebevědomí.
Určitě je dobrým týmovým hráčem,“ hodnotil
výkon Hájka kapitán Navrátil.
Tomáš Berdych byl hlavní oporou týmu,
nechyběly mu pak síly v Paříži? „Určitě. Brali jsme Světový pohár, stejně jako loni, jako
přípravu na Roland Garros, ale rozhodně jsme
nepočítali, že postoupíme do ﬁnále. Ano, je to
tak – Düsseldorf měl vliv na Tomášovu Paříž,
odehrál v šesti dnech osm těžkých utkání,
všechny čtyři debly se navíc hrály na tři sety.
Navíc jsme přiletěli do Paříže, tam dva dny
pršelo, neměl šanci trénovat,“ přidával kouč
Navrátil. Berdych pak překvapivě prohrál na
Roland Garros v prvním kole se Španělem
Garciou-Lopezem. „Nebyl to lehký týden, hrál
jsem hodně zápasů, ale to mě neomlouvá.
V Paříži jsem měl hrát líp,“ říkal Berdych, když se
vracel ke svému startu na Světovém poháru.
Na Roland Garros se Šafářová dostala do
osmiﬁnále! V prvním kole přehrála Ukrajinku Beygelzimerovou, ve druhém Australanku
Prattovou a ve třetím kole vyřadila bývalou
světovou jedničku a pátou nasazenou Amélii
Mauresmovou. Proti Mauresmové Šafářová zopakovala úspěch z Australian Open, kde však
Francouzku vyřadila o kolo později. Pak však
na nestačila na Rusku Annu Čakvetadzeovou,
přitom ji před měsícem v Berlíně porazila. Co
chybí Šafářové, aby postupovala na žebříčku?
„Musím být zdravá a vydržet. Když budu dál
hrát tak jako v Paříži, budu v desítce taky,“ říkala
optimisticky po Rolland Garros.
Lucie Šafářová byla poprvé ve Wimbledonu nasazená, měla šestadvacítku, v samotném turnaji smůlu i hodně štěstí. S přehledem
přehrála krajanku Ondráškovou, zranění
kolena ji vadilo v duelu s Řekyní Daniiliduovou
a ve třetím kole nestačila na třetí nasazenou
hráčku Jelenu Jankovičovou ze Srbska. Lucka
vyhrála první set a v druhém ji od senzačního
postupu dělil jediný game! Co ovlivnilo zápas
s Jankovičovou? „Když po druhém setu začalo pršet, tak jsem v přestávce trochu ztuhla. Po
návratu na dvorce hodně foukalo, byla jsem
už unavená, vítr se točil a dělalo mi to problémy. Musím říct, že jí to tak nevadilo,“ říkala po
zápase smutná Šafářová. „Od obou to byl
super tenis a strašně mě mrzí, že jsem to v tiebreaku druhého setu nestačila dotáhnout.“
Pokud Lucce vydrží zdraví, má určitě nakročeno do první dvacítky a jistě ještě výš. „Jsem
ráda, že dokážu hrát s nejlepšími a dokážu
s nimi i vyhrávat. Ale ještě mi něco málo chybí,
abych mohla být v téhle společnosti. Musím na
sobě ještě pracovat.“
Tomáš Berdych v německém Halle vybojoval třetí turnajový titul na okruhu ATP, první na
travnatém povrchu! Ve ﬁnále porazil ve dvou
setech Marcose Baghdatise z Kypru, v průběhu turnaje neztratil ani set. Turnajového titulu
se Berdych dočkal po roce a sedmi měsících,
ten první získal v září 2004 v Palermu na antuce.

V listopadu 2005 nenašel soupeře na turnaji
série Masters v pařížské hale Bercy na koberci. Do světového žebříčku si Berdych po turnaji
v Halle připsal 225 bodů a postoupil na
11. místo ATP. Určitě mu to dodalo před
Wimbledonem
sebevědomí,
navíc
byl
nasazený jako sedmička! Jaká byla jeho cesta do čtvrtﬁnále? 1. kolo: Massu (Chile), 2. kolo:
Llodra, 3. kolo: Hyung-Taik Lee (Korea), ve čtvrtém kole přehrál jasně loňského semiﬁnalistu Švéda Björkmana a ve čtvrtﬁnále nestačil
v tenisové větrné loterii na Rafaela Nadala.
Španěl si lépe poradil se silným větrem a zrádné odskoky míčků mu rozhodně dělaly menší
problémy. „Nemám tyhle podmínky na kurtu
rád,“ řekl po utkání Berdych. „Musím se ještě hodně učit, jak v takovém větru hrát.“ Co
řekl Berdych k Nadalovi? „Byl ve skvělé kondici, dobře běhal po kurtu, nedělal mnoho
chyb. Má skvělý talent, je druhý na světě.“ Přes
nepříjemný dojem ze čtvrtﬁnále byl Berdych
se svou wimbledonskou účastí spokojený –
poprvé se na grandslamovém turnaji dostal
do čtvrtﬁnále! „I přes porážku ve čtvrtﬁnále to
byly ve Wimbledonu pro mě dva skvělé týdny.
Mohlo to být sice lepší, ale i čtvrtﬁnále je
příjemný výsledek.“
Jan Hájek prohrál na Roland Garros ve třetím kole, po dvou setech vzdal Kypřanu
Baghdatisovi, ve Wimbledonu měl vyhraný
zápas s Juanem Carlosem Ferrerou, odehrál
výbornou týmovou partii v Düsseldorfu na
Světovém poháru. Radek Štěpánek se letos
trápí a do loňských výsledků mu hodně chybí.
Na Roland Garros prohrál s Roger-Vasselin ve
druhém kole, ve Wimbledonu ho v prvním kole
porazil Francouz Mathieu (Fra.). Do sezóny 2007
vstupoval na 19. místě ATP, po Wimbledonu
byl na 127 příčce. Věříme, že se znovu vrátí do
špičky.

Petra Kvitová s trofejí
z Roehamptonu

Dušan Lojda - vítěz ECM
PRAGUE OPEN
a prezident ČTS Ivo Kaderka

Turnaj ECM Prague Open s dotací 100 000 USD
vyhrál na pražské Štvanici ve dvouhře Dušan
Lojda, ve čtyřhře byl nejlepší Tomáš Cibulec
s Australanem Kerrem, čtyřhru na ECM
Prague Open vyhrály i Petra Cetkovská
s Andreou Hlaváčkovou. Daří se Petře Kvitové,
která stoupá žebříčkem WTA strmě nahoru, dostala se do čtvrtﬁnále UniCredit Czech Open
v Přerově, do ﬁnále padesátky ve Zlíně, před
juniorským Wimbledonem vyhrála prestižní
juniorku v Roehamptonu.
Prostějovští ve wimbledonské dvouhře
Šafářová:
1. kolo: Ondrášková 7:5, 6:2,
2. kolo: Daniiliduová (Řecko) 6:4, 3:6, 6:3,
3. kolo: Jankovičová (Srbsko) 7:5, 6:7, 5:7.
Berdych:
1. kolo: Massu (Chile) 7:6 (7:5), 6:4, 6:2,
2. kolo: Llodra (Fra.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:4),
3. kolo: Hyung-Taik Lee (Korea) 6:4, 7:6 (7:2), 7:6 (7:3),
4. kolo: Björkman (Švéd.) 6:4, 6:0, 6:7 (6), 6:0,
čtvrtﬁnále: Nadal 6:7 (1), 4:6, 2:6.
Štěpánek:
1. kolo: Mathieu (Fra.) 6:7 (4), 2:6, 2:6
Hájek:
1. kolo: Ferrero 7:6 (5), 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.
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co připravujeme?
Světové tenisové mládí podeváté do
Prostějova!
Už podeváté se areál Národního tenisového
centra Morava stane pořadatelem World Junior Tennis Final – Mistrovství světa družstev do 14
let, navíc podle rozhodnutí ITF letos na jaře se
bude v Prostějově tento prestižní šampionát konat až do roku 2010! Poprvé se světové naděje
představily na Hané v roce 1999. MS do 14 let
se premiérově konalo v roce 1991 v Japonsku
a po osmi letech se přesunulo do ČR. Startovaly na něm mnohé současné hvězdy světového
tenisu, např. Nadal, Berdych, Hewitt, Roddick, Heninová, Mauresmová či Clijstersová.
Šafářová a Vaidišová byly jedničkami našich týmů, které získaly v Prostějově zlaté medaile. Jak dopadl
šampionát v loňském roce? Zlaté medaile vybojovala družstva juniorek Ukrajiny a juniorů Itálie, český výběr obsadil
sedmé místo, české juniorky skončila
na třináctém místě. „Organizovat akci
s ITF je pro nás prestižní záležitostí a určitě není nic nadneseného když řeknu,
že se Prostějov i díky mistrovství světa
do 14 let dostal na světovou tenisovou mapu,“ už před lety konstatoval
šéf prostějovského tenisu Miroslav
Černošek. Na Hanou přijede šestnáct
týmů juniorů a juniorek, české týmy
– kdyby se jim nepodařilo projít náročnou kvaliﬁkací – startují na kartu
pořadatele.
S JÁGR Teamem spolupracuje ﬁrma
TK PLUS už osmým rokem, zajišťuje jeho
letní program. „Hvězdy NHL stále přitahují veřejnost, o akce s vynikajícími
hokejisty je zájem. Hlavním posláním
JÁGR Teamu je ale především příprava na novou sezónu,“ říká jednatel
TK PLUS Mgr. Petr Chytil. Co už má
letos JÁGR Team za sebou? Golfový turnaj
na Konopišti, fotbalový duel v Litomyšli, kondiční soustředění v Prostějově a bowlingový turnaj
v Olomouci. Tradiční tenisový turnaj NHL Open,
který je mnohými považován za jakési neoﬁciální mistrovství republiky hokejistů v tenise,
se hrál první den v Olomouci a od semiﬁnále
pak v Prostějově. Tomáš Kaberle opět potvrdil,
že je jedním z nejlepších tenistů mezi hokejisty,
s bratrem Františkem již počtvrté vyhráli. Ve
ﬁnále se proti bratrské dvojici postavili Milan
Hnilička s Tomášem Plekancem, do semiﬁnále
postoupil i Jaromír Jágr.
Jaromír Jágr se už tradičně účastní nejen akcí
JÁGR Teamu, ale i ostatních aktivit marketingové agentury TK PLUS. „Do Prostějova jezdím
rád, mám tam skvělé přátele, výborné prostředí,
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mám tam svůj klid a bezvadné podmínky pro
přípravu,“ říká jedna z největších hvězd NHL.
Prostějovští nově zařadili do letního programu
JÁGR Teamu golf, o který je mezi hokejisty i obchodními partnery velký zájem. Další novinkou
v letošním roce je zařazení recipročního zápasu
proti hokejovému výběru, který sestaví slovenský reprezentant Palo Demitra. První zápas se
uskuteční v druhé polovině srpna v Prostějově
a druhý den se bude hned hrát odveta v Trenčíně. Došlo také ke změně na postu generálního
partnera akcí JÁGR Teamu, kdy po dlouhých
letech působení a. s. BENZINA přichází společnost ČEPRO se svou značkou EURO OIL.
Už tradičně v tomto období vrcholí seriál
turnajů Nike Junior Tour, který se letos koná už
podesáté a od začátku je u toho prostějovský
tenis. V posledních letech jsme měli na celosvětovém ﬁnále Masters Nike Junior Tour vždy
zástupce našeho klubu a pevně věříme, že
tomu tak bude i letos. Úspěšní prostějovští
tenisté Tomáš Berdych a Lucie Šafářová byli
na Masters NJT 1999 v Barceloně, Lucka tehdy prohrála ve ﬁnále do 12 let se Slovenkou
Gajdošovou a Tomáše ve čtvrtﬁnále mezi
čtrnáctiletými přehrál právě Nadal. Starší žáci
a žákyně zahájili seriál NJT v Prostějově v druhé polovině dubna, další turnaje této věkové
kategorie se uskuteční od 1. – 5. 8. v TK Slavia
PU Plzeň, mladší žáci a žákyně budou hrát 8.
– 12. 8. v TK DEZA Valašské Meziříčí a 24. - 28. 8.
v pražské Spartě. Český Masters NJT se bude už
tradičně konat v Prostějově v prvních říjnových
dnech.
Tenisová extraliga se vrací do Prostějova, po
čtyřech letech opět bude hrát náš tým pod
domovským – TK AGROFERT Prostějov, jedna
z dvou skupin a ﬁnále opět na našich dvorcích.
V minulých čtyřech letech hráli naši tenisté
spolu s TK Sparta Praha pod společným
názvem TK Česká sportovní. V roce 2003 a 2004
se stal tento tým mistrem ČR, v roce 2005 skončil
ve ﬁnále a loni ve skupině prohrál s Přerovem...
TK AGROFERT se naposledy v extralize představil
v roce 2002 a ve ﬁnále porazil I. ČLTK Praha 5:1!
Letos se hraje extraliga v Prostějově od 9. září,
ﬁnále je v pátek 14. září za účasti kamer České
televize. A naši soupeři ve skupině? 10. 9. PSK
Olymp Praha, 11. 9. TK NERIDÉ (obhájce titulu),
12. 9. LTC Pardubice, 13. 9. Moravskoslezský TK.
V basketbalové Mattoni NBL obhajujeme
stříbrné medaile a nejvyšší soutěž zahajujeme
na palubovce nováčka BC Kolín 3. října. Jaký
je náš další program? 6. 10. doma NH Ostrava,
10. 10. BK Děčín venku, 13. 10. Geoﬁn Nový Jičín
v naší hale. V druhé polovině září se v Prostějově uskuteční druhý ročník basketbalového
turnaje Prostějov Open.

Před zahájením volejbalové extraligy žen
sehraje náš tým VK Prostějov určitě dostatek
přípravných zápasů, aby byl co nejlépe připraven na své premiérové vystoupení v nevyšší
soutěži. 11. října přivítáme na domácí palubovce tým PVK Přerov Precheza, který loni skončil
na čtvrtém místě. Ve druhém kole – 13. 10. jedeme do Ostravy – TJ Mittal, ostravské volejbalistky
skončily loni sedmé. Ve třetím kole 20. 10. hostíme PVK Olymp Praha, ﬁnalistky loňské extraligy.
Pražanky podlehly obhájkyním titulu VK KP Brno
v nervydrásající ﬁnálové sérii 2:3. Připomeňme názor jednatele TK PLUS Mgr. Petra Chytila
– „jde nám o horní polovinu tabulky.“
Prostějovský Národní dům, dílo architekta Jana
Kotěry, perla české secese slaví sto let a TK PLUS
oslavy jubilea zajišťuje, vedle města Prostějov
a Olomouckého kraje se na nich podílí i OP
Profashion Prostějov. Do ročního kalendáře
oslav zařadili pořadatelé výstavy, komorní
hudební a literárně dramatické pořady, prezentaci místní kultury i programy věnované
významným rodákům.
Připomeňme si nyní Mezinárodní sochařské
sympozium Hany Wichterlové, uskuteční se
v druhé polovině července a má u nás už svou

tradici. Šest sochařů bude v areálu Národního domu a v přilehlých Smetanových sadech
pracovat na svých sochách ze dřeva.
Kdo byla Hana Wichterlová (1903 – 1990)?
První dáma českého sochařství se narodila
v Prostějově v rodině úspěšného prostějovského továrníka, její rodina se znala s architektem
Janem Kotěrou, a ten se také přimluvil, aby
výtvarně nadaná Hana začala studovat některou z uměleckých škol. Už v šestnácti letech
nastoupila na Akademii výtvarných umění
v Praze, do roku 1925 studovala sochařství
u Jana Štursy, mj. i s Josefem Wágnerem
a Vincencem Májovským. Absolventskou prací
Údiv překvapila tehdejší uměleckou veřejnost
a rázem si řekla o přední místo v českém
moderním sochařství. V letech 1926-30 žila
a studovala v Paříži, kde navštěvovala mimo
jiné přednášky Františka Kupky. Sochařské
sympozium je jen jednou z mnoha akcí, které
nabízejí organizátoři stoletých oslav Národního
domu veřejnosti z celého regionu.

Plastika Hany Wichterlové od Vincence
Makovského
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