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Už asi nikdo nepochybuje, že se s námi dá jít – po cestách šampiónů.  

Ano, Pojďte s námi po cestách šampiónů, takový je slogan a motto naší 

firmy. Když TK PLUS nabídla před více než patnácti lety tuhle cestu, bylo  

docela pochopitelné, že mnozí kroutili hlavou a říkali si, že agentura  

z Hané se tak vysoko dívat nemůže. 

Jak byla a je naše cesta trpělivá, ukázal i nedávný UniCredit Czech Open. 

Za čtrnáct let se na prostějovských dvorcích představili tenisté, kteří byli 

nebo se začas dostali do světové desítky ATP. Dva se dokonce stali svě-

tovými jedničkami a jeden z nich – král Roland Garros Gustavo Kuerten 

se nedávno v Paříži loučil se svou hvězdnou kariérou. Ano, jeho cesta 

za tenisovým trůnem začala i v Prostějově, stejně jako na ní u nás vykročil  

i Španěl Ferrero. Hvězdy Prostějova se stávají hvězdami Paříže, říká už léta 

Mirek Černošek a má stoprocentní pravdu. 

Letos se bude v Prostějově hrát už podesáté mistrovství světa družstev 

do 14 let a když se podíváme zpátky, tak i tam najdeme jména, která kralují 

nebo se výrazně prosa-

dila ve světovém tenise. 

Tady jsou – Rafael Nadal, 

Novak Djokovič, Richard 

Gasquet, Dinara Safinová, 

ale i naši Tomáš Berdych 

či Nicole Vaidišová, Lucie 

Šafářová. Španěl Nadal 

se stal už počtvrté velkým 

šampiónem Mezinárod-

ního mistrovství Francie, 

vyhrál Wimbledon, Ruska 

Safinová šokovala teniso-

vý svět postupem do finá-

le Roland Garros. 

Pár dní po skončení pat-

náctého ročníku našeho 

tenisového challengeru se konal atletický mítink Zlatá tretra, ozdobený 

dvěma světovými rekordy. I agentura TK PLUS byla u toho, když v roce 

2000 zvedla z popela už umírající atletický mítink, aby z něj udělala spolu  

s obchodními partnery jeden z nejprestižnějších závodů na světě. Prozíra-

vý manažer Zlaté tretry Alfons Juck sleduje s nadhledem atletické jeviště 

a v pravý okamžik umí budoucí hvězdy oslovit. Má na to prostě nos. Jamaj-

čanu Usainu Boltovi se za jeho rekordní stovku v New Yorku klaní celý svět, 

ale dnes famózní sprinter se představil na vítkovickém tartanu už v roce 

2006, před dvěma roky překonal rekord mítinku na 200 metrů. A co další  

Jamajčan Asafa Powell? I o něm byl Juck přesvědčen, že je budoucím  

sprinterským šampiónem a kdyby před dvěma roky v Ostravě nepršelo, 

překonal by světový rekord už ve Vítkovicích a ne až za tři dny v Aténách. 

Přiznám se, že jsme v minulé sezoně také klopýtli, připomenul bych naše 

volejbalistky, které nedotáhly dobře rozjetou sezonu do úspěšného konce. 

Mrzí mě to o to víc, že jsem předsedou Správní rady VK Prostějov a tázavé 

pohledy při neúspěších skončily zákonitě na mě. Holky vyhrály základní 

skupinu, v nádherné atmosféře Český pohár, ale play-off bylo pro nás jako 

zakleté. A když už jsem u týmových sportů, tak Prostějovští Orli si přáli dole-

tět až do finále, uspět ve FIBA Cupu, ale taky neudělali poslední rozhodující 

krok. Na druhé straně výsledky prostějovské basketbalové mládeže byly 

v uplynulé sezoně nejlepší v historii. I proto jsme přece do těchto projektů 

šli, aby se prostějovské mládí dostalo mezi nejlepší v České republice. 

Když budou mladí basketbalisté a volejbalistky pilní, mohou se vydat 

na cestu šampiónů. Známe ji. Ukazujeme ji jiným, o to raději ji budeme 

nabízet našim.

Mgr. Petr Chytil, 
jednatel TK PLUS
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Ivo
Kaderka

Ivo Kaderka je jedenáctým rokem 
prezidentem Českého tenisového 
svazu, nikdo nebyl v čele naše-
ho tenisu déle. Když se podívá-
me do stoleté historie českého 
a československého tenisu, tak 
Prof. Dr. Jaroslav Just byl ve funkci 
v letech 1919 – 1928, Karel Robětín 
1929 – 1938 a Ing. Cyril Suk 
1980 – 1989. 
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Český tenis je v nejlepší kondici...
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Vraťme se o necelých jedenáct let zpát-
ky. Ve funkci prezidenta ČTS jste určitě 
zažil hodně dobrého, ale také jste musel 
řešit složité problémy. Rozhodl byste se 
pro kandidaturu stejně jako tehdy?

Jak se zrodila má kandidatura? Jako náměstek 
ministra pro místní rozvoj jsem jel z jedné služební 
cesty se svým vrchním ředitelem Karlem Hrdým 
a on si mi postěžoval, že ho čeká složitý víkend, 
že se bude volit tenisový prezident. Říkal, že se 
jako kandidát hlásí dokonce expremiér Klaus,  
že má svaz hodně dluhů a že se bude těžko hle-
dat nějaký přijatelný kandidát. Tak já do toho 
vstoupím, řekl jsem mu tehdy trochu v legraci. 
Myslíte to vážně, zeptal se mě a od té chvíle to 
začalo. Ani jednu vteřinu jsem pak svého roz-
hodnutí nelitoval. Podařilo se nám zvednout čes-
ký tenis, prožil jsem hodně mimořádných chvil, 
které mě vnitřně obohatily, potkal jsem spoustu 
zajímavých lidí, kteří byli pro mě životní inspirací 
i pro jiné věci než je tenis. Napadá mě třeba 
Honza Kukal, inspiroval mě jeho vztah k přírodě,  
k zahradám, k stromům, má rád umění stejně 
jako já. Poznal jsem Mirka Černoška, to je mana-
žer světového formátu, který dokázal realizovat 
projekty, které u nás nikdy nebyly a mysleli jsme 
si, že ani být nemohou. On to dokázal. Poznal 
jsem mnohé politiky, dostal jsem se do prostře-
dí, ve kterém musíte být hodně dobrý, aby vás 
respektovalo.“

Kdybyste měl připomenout tři velké  
tenisové okamžiky vašich prezidentských 
sezón.

„Je to těžké, protože každý z nich byl ve chvíli 
svého zrození jinak významný. Jeden mohl být 
sportovně důležitý, jiný zase otevřel dveře k dal-
šímu rozmachu tenisu jako celku a produktů 
kolem něj, nebo navázání nových vztahů, které 
tenis posunuly dopředu. Kdybych se měl ohléd-
nout a zavzpomínat – snad se mi z toho motala 
i hlava – když jsme vedli v roce 2000 v Americe 
v Davisově poháru po druhém dnu 2:1. Nastou-
pil proti nám dream tým v čele se Samprasem 
a Agassim, první a druhý hráč světa, k tomu 
O´Brien, Palmer, nejlepší světoví deblisté! Novák 
nadpozemsky smetl Samprase a pak s Riklem 

vyhráli čtyřhru. Škoda, že už Jirka neměl proti 
Agassimu sílu, chyběl nám tam Ulihrach, s ním 
bychom je dorazili… Ale jak se říká – vítěz bere 
všechno, nevyhráli jsme, ale ty dva dny, to byl 
fantastický zážitek. Obrovské bylo i to, když jsme 
vyhráli s ATP bitvu o dopingovou kauzu Bóďi  
Ulihracha.“

Noviny nejdříve psaly, že jste způsobil  
světový skandál a nepodřídil se komi-
sařům ATP, později zase o světovém  
precedentu, když jste se jim postavil.

„Měl jsem radost, že jsme v kauze Bohdan  
Ulihrach vyhráli bitvu s ATP. Nenávidím bezpráví 
a nespravedlnost. Bohdan nic neprovedl a tři 
pánové někde v Jacksonvillu rozhodli, že i když 
nic neprovedl, udělí dvouletý trest. Na to jsem 
se nemohl dívat. Od začátku jsem říkal – tahle 
poprava se mi nelíbí. Pamatuji si, jak mě zavo-
lal do auta jeden novinář z rozhlasu, že to před  
chvíli vyšlo v agentuře Reuters a co si o tom  
myslím. Zastavil jsem na kraji dálnice a byl jsem 
hrozně vzteklý a navíc mi bylo všechno hrozně 
líto. Kopli do nás, říkal jsem si jen tak pro sebe 
a od té chvíle jsem věděl, že Bóďu nedám, že 
ho prostě nenechám přibít na kříž. Bohdana 
jsem dobře znal a byl jsem od začátku vnitřně  
přesvědčený, že by nic podobného neudě-
lal. Nicméně mi bylo v té chvíli jasné, jak bude  
celá ta záležitost nepříjemná pro český tenis, 
 jaké to bude sousto pro některé novináře, jak  
někteří lidé do něj začnou doslova kopat 
a opravdu –  přibíjet na kříž. Vadí mi, když Če-
chy kdokoliv žene neprávem do kouta a je mi 
smutno, když proti tomu nedokážeme hlasitě 
ozvat. Tehdy jsme celému světu řekli – takhle ne!  
Bohdan nepodváděl, ublížili mu! Kdyby nebyl 
rodák z Kolína nad Labem, ale z Kolína nad 
Rýnem, žádný trest by mu nedali! I proto jsem 
za něj bojoval tak razantně, z nás Čechů přece 
nemůže niko nemůže dělat hlupáky.“

A ten třetí okamžik, na který se nedá  
zapomenout?

„Není to vítězství na Grand Slamu, i když i to 
jsem zažil. Byl jsem tehdy ve funkci čtyři měsíce  
a Jana Novotná vyhrála Wimbledon. Ale  

Ivo Kaderka dostal český tenis nejen mezi nejprestižnější sportovní svazy  

u nás, má své prestižní postavení i na mapě světového tenisu.

Co stojí za skoro jedenáctiletým Kaderkovým prezidentováním? Ekonomic-

ká stabilita, kvalitní péče o tenisové talenty, vstřícná atmosféra v tenisovém 

hnutí a stále stoupající prestiž tenisu nejen u nás, ale i ve světě. Dokonale 

funguje systém tréninkových středisek mládeže, středisek vrcholového tenisu  

a Národních tenisových center.

Česká republika patří mezi země, které se prosazují ve špičce evropského 

a světového juniorského tenisu, výsadní postavení českého tenisu konečně 

potvrdilo i konání výročního zasedání generality a představitelů národních 

federací před třemi lety v Praze. 

Je razantní, urputný, nerad prohrává a za svou pravdou jde až s tvrdohlavou 

silou. Neměl to vždycky jednoduché, vyčnívá nad ostatní a o to více je těch, 

kteří by ho někdy rádi viděli na kolenou. Nedaří se jim to.

Jedenáctý rok ve funkci prezidenta ČTS. Děti 
mně v tom shonu povyrostly a ani jsem neměl 
moc času si toho všimnout….

 „Mirek Černošek je člověk, 
na kterého je možné - se vždycky 
a opravdu za každé situace 
spolehnout. Ve své době pomohl 
svou marketingovou předvídavostí 
nastartovat dnešní úspěchy  
českého tenisu. On přivedl  
do velkého tenisu Jirku Nováka 
a spoustu dalších talentů, vážil 
jsem si toho, že když jsem před lety 
nastoupil do funkce, byl i v mém 
prvním výkonném výboru. Jsem 
rád, že jeho sílu a noblesu cítím 
za svými zády a vím, že když 
ho budu potřebovat, vyjde mi 
vstříc.V českém sportovním  
marketingu dokázal za poslední 
léta téměř neuvěřitelné a velmi  
si vážím toho, že jsme přátelé.“
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nebyl jsem u toho, když tenisové rostla, když  
jsem začal prezidentovat, byla už světovou  
šampiónkou. Ale pro mě bylo tehdy důležité, 
že jsem prorazil s něčím, o čem si mnozí mysleli,  
že nemůže vzniknout. Český tenis se nacházel 
ve složité situaci, byl finančně na lopatkách  
a v té chvíli jsem nastavil systém, který krůček 
po krůčku dostával náš sport nahoru. Český te-
nis získával ekonomickou stabilitu, narovnaly se  
lidské vztahy, vznikl systém výchovy talentů –  
šestnáct tréninkových středisek mládeže, pět  
středisek vrcholového tenisu a dvě Národní  
tenisová centra, kterými prošli všichni, kteří nyní 
vysoko nesou prapor českého tenisu. Tohle  
postavit, vybudovat, zavést – to je další okamžik 
a věřte, mám nádherný pocit z toho, že jsem  
to dokázal. Dal jsem věcem svůj rukopis a těší  
mě, že to dokonale slouží všem ostatním. A navíc 
si myslím, že právě o tom je post tenisového 
nebo šířeji svazového prezidenta. Tohle má 
dělat. Ne sedět v drahých hadrech s  kravatou 
v grandslamové lóži a sledovat jak hraje Nadal  
s Federerem, i když i tohle k prezidentské funkci 
taky patří.“

Našemu tenisu hodně prospělo, že jste 
přivedl do České republiky juniorské  
mistrovství světa družstev.

„Zase je to o tom, že jde o správné rozhodnu-
tí ve správný čas a na správném místě. Musel  
jsem být na zasedání ITF v Helsinkách, končilo 
pořadatelství Japonska a vybíral se nový pořa-
datel. Od začátku mi bylo jasné, že se musíme 
zaměřit na výchovu talentů a dostat největší 
světové naděje do České republiky a mít mož-
nost je poměřit s naším mládím, to stoprocent-
ně vycházelo z naší filozofie. Byl jsem rychlý, 
a razantní, až se tehdy šéf evropského tenisu  
Francesco Ricci-Bitti divil. Ano, chceme to!  
Předběhl jsem ostatní. Napřed to bylo na dva 
roky a letos se bude konat přehlídka světo-
vých talentů v Prostějově už podesáté! To  
se zatím nikomu v rámci ITF nepodařilo! Když  
se Francesco stal šéfem ITF, vedla jeho první 
cesta právě k nám na tento šampionát. Říkal  
mi, že mě viděl poprvé a že se na zasedání  
federace ještě s takovou razancí nesetkal.“

Přiznejme, novináři vás pro vaši přímoča-
rost a otevřenost moc rádi nemají. „Ivo 
Kaderka je hulvát a žárlivý muž. V živo-
tě se s ním nebudu bavit,“ řekla o vás  
Martina Navrátilová poté, co jste na  
tiskové konferenci o jejím startu na turna-
ji Prague Open prohlásil – „držela se za  
srdce a klaněla se divákům, kterým přes 
servilní novináře vzkazovala svoje doje-
tí. To už jim ale zapomněla říct, že kdyby  
nedostala vysoké startovné, ani by se 
na ně nepodívala.“ A dodal jste –  „vynu-
tit si tučné startovné a pak se vlastenecky  
klanět je farizejství.“ Nezdá se, že bys-
te kolem celebrit našlapoval potichu  
a servilně se jím klaněl…

„Mám takovou povahu a jiný už nikdy – opa-
kuji – nikdy nebudu. Mně opravdu nevadí, že 
jsem někým vnímaný jako kontroverzní osobnost 
a nevadilo mi, když o mě Navrátilová řekla to, 
co řekla –  protože v danou chvíli ani nevědě-
la, o čem mluví. Nevím, proč bych si měl brát 
servítky ve chvíli, když vím, že někdo něco dělá 
špatně nebo to není fair. Samozřejmě, taky 
dobře vím, kde jsou mantinely, kam až mohu, 
ale mám prostě od dětství v sobě jakýsi vnitřní 
smysl pro spravedlnost. Určitě se najde hodně 
těch, kteří řeknou – měl držet hubu a nepouš-
tět se do zápasu třeba i s legendami a rádoby 
celebritami, ale taky je kolem hodně těch, kteří 
řeknou udělal to dobře, řekl, co si myslí. Vladimír 
Železný, který postavil jednu z nejkomerčnějších 
a nejúspěšnějších televizí v Evropě, tomu říkával 
– mlčící většina. Nedovedete si představit, co 
jsem po té mediální palbě dostal souhlasných 
esmesek, navíc od lidí, kterých si hodně vážím. 
Nemyslím si, že zrovna já bych měl být tím, kdo 
se bude před někým hrbit či někomu podlézat. 
A když mám pravdu a vím, že ji mám, tak přece 
nemohu být servilní ani i před nejlepší tenistkou 
světa. To, co se stalo, bylo nesmírně neseriózní  
a pohrdající češstvím.“

Jak jste vnímal v této kauze názor médií?

„Nevážím si novinářů, kteří si dělají vlastní po-
chybné sebevědomí a jejich vlastní novinářská 
čest jde stranou. Senzace, prodejnost, pošpinit 
za každou cenu, protože mají tu možnost a na-
ivně si i myslí, že mají i moc. Brzy poznáte, kdo je 
z novinářů osobnost a kdo je nula, která se scho-
vává za vydavatele a nedej bože, aby to došlo 
tak daleko, že by některé noviny prohrály soud 
a musely vyplácet velké odškodné za poškoze-
ní dobrého jména. Až to potká první noviny, až 
některé kvůli prohraným kauzám zkrachují, pak 
se mnozí novináři začnou chovat jinak a hlavně 
– odpovědněji k veřejnosti i k sobě.“

Kdy jste byl poprvé v Prostějově?

„Jako náměstek ministra v roce 1998 při cestě 
Moravou. Byl to čas po povodních. Pamatuji si to 
jako dneska, projížděli jsme obce Střeň, Troubky, 
město Litovel a při zpáteční cestě jsme se zasta-

vili v Prostějově a popřál jsem Mirkovi Černoškovi 
k padesátinám. Prošli jsme rychle areál a tehdy 
si pamatuji, že jsem mu řekl – už se ani nedivím, 
proč to v Prostějově děláte dobře a proč ti tolik 
závidí. Mirkova společníka Milana Matzenauera 
znám od dětství, pocházíme ze Vsetína.“

Co Prostějovští podle vás v posledním  
desetiletí dokázali?

„Opory daviscupového a fedcupového týmu 
mají za svým jménem název prostějovského 
klubu, patří jasně k nejlepším v mládežnických 
kategoriích, dokonale vychovávají talenty  
a vytvářejí pro ně vynikající podmínky. Příklad-
ně tam pracuje Národní tenisové centrum Mo-
rava. Každým rokem něco dobudovali, vždy 

Ani jednu vteřinu jsem pak svého rozhodnutí nelitoval.

Kaderka na zatopené Štvanici

„Tragicky, všechno zničené.  
Převládal pocit zmaru. Apokalyp-
sa, opuštěný mrtvý prostor. Všude 

bahno, v hale osm, na centrálním 
dvorci šest sedm metrů vody. 

Zničený archiv, poháry, které měly 
velkou historickou cenu, zatopené 

sklepy. Poškozená statika pevné 
haly, hnutá střecha, roztrhané 

povrchy v hale. Samozřejmě nešlo 
jen o Štvanici, ale český tenis 

utrpěl ztráty všude, kudy se valila 
ničivá povodeň. Smutné pohledy 
byly na zničené areály na Spartě 

či naproti na Olympu. Nemyslel 
jsem však v té chvíli jen na Štva-

nici, ale i na ten poslední dvorec 
v zapadlé vesnici, kterému kalná 
voda ukradla antuku, stejně jako 

na ostatní tenisové areály, které 
zničily povodně. I v těch v nejslo-

žitějších chvílích jsem však věřil, 
že se český tenis vrátí tam, kde 

byl před katastrofickou povodní. 
Povodně nastavily zrcadlo celé 

naší zemi, viděl se v něm i český 
tenis a jeho lidé. Najednou byli 

strašně kolegiální a semknutí, kdo 
mohl, pomáhal.“ 
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předali rychle do užívání a dnes je to jeden  
z nejšpičkovějších areálů v Evropě. Jsem rád, že 
centrkurt má zatahovací střechu. Pamatuji, jak 
jsem to prvně viděl v Pittsburgu, v Civic a poz-
ději Mellone Aréně, kde kdysi zpíval Elvis Presley.  
A hlavně – už skončilo nekonečné vyhlížení 
mraků nad areálem, když začne pršet. Zatáhne  
se střecha a hraje se dál.“

Česká povaha si určitě musí myslet, že 
děti šéfa českého tenisu musí také tenis 
hrát…

„Nechtěl jsem jim zametat tenisovou cestičku  
a nešel jsem dělat tenisového prezidenta proto, 
aby se mé holky dostaly do juniorské reprezen-
tace. Ale je třeba také říct, že je tenis ani nijak 
neoslovil, mají spíše vztah ke kolektivním spor-
tům. Eva je v juniorském basketbalovém repre-
zentačním výběru, Sabina hraje dorosteneckou 

ligu ve volejbale a Aneta byla až do letošní-
ho roku velice úspěšnou softbalistkou, získala  
dokonce i titul Talent roku, ale už jí bude osm-
náct a špičkovému sportu se nechce věnovat. 
Má prostě jiné zájmy a já to respektuji. Sport 
dcerám přinesl do života to, co jim přinést měl 
a to je dobře.“

Jste mezi pěti tenisovými prezidenty 
na světě, kteří mají své týmy ve Světových 
skupinách Davis a Fed Cupu.

„Toužím po velkém týmovém úspěchu, proto-
že vítěz bere všechno, šampión je jen jeden!  
A navíc máme týmy, které to mohou dokázat. 
Ale to by se nám třeba letos nesměla v Moskvě 
lepit smůla na paty a ve chvíli, kdy Tomáš otáčel 
zápas s Davyděnkem, nesmělo přijít to nešťast-
né zranění. Statisticky jsme té smůly měli tolik, 
že už se to snad začne otáčet v náš prospěch! 
Až k naší výborné kvalitě ještě přibude trochu 
štěstí, tak by ten velký úspěch měl přijít. Máme 
dva hráče do dvacítky, navíc s přesvědčivým  
týmovým cítěním, nemělo by nám nic stát  
v cestě. A věřte, že až jednou dojdeme do  
semifinále, tak už nás nikdo nezastaví.“

Co stojí za juniorskými úspěchy? Jsme 
první zemí světa v počtu mezinárodních 
mládežnických turnajů.

„Je to především obrovské trenérské zaujetí, 
nezbytné rodičovské nadšení a pomoc, stejně 
jako vstřícné klubové zázemí. A vždycky, když 
se našemu tenisovému mládí daří, si potvrdím, 
že mé rozhodnutí hned na začátku – věnovat 
se především výchově talentů – bylo správné. 
Funguje systém tréninkových středisek mláde-
že, středisek vrcholového tenisu, na Štvanici  
a na Spartě pracuje Sportovní centrum mlá-
deže Čechy, v Prostějově Sportovní centrum  
mládeže Morava. Dnes už to každému připa-
dá jako naprostá samozřejmost, ale mnozí 

z těch, kteří střediska v revolučním nadšení rušili,  
mi dnes nabízejí doporučení a zaručené recep-
ty – jak pomoci českému tenisu. Ne, hraběcí 
rady nepotřebujeme, znovu opakuji - český  
tenis potřebuje slušnost, přívětivé prostředí,  
ekonomickou jistotu a silné osobnosti. Ano, jsme 
zemí, která organizuje nejvíce mládežnických  
turnajů ITF a Tennis Europe, na turnajích futures  
dáváme šance českému tenisovému mládí.  
Rozjel se celostátně řízený projekt mini a baby  
tenisu, který má i své mistrovství republiky. Za  
českým tenisem stojí nejprestižnější firmy této  
země a jsem na to hrdý. “

Stále se vám daří naplňovat svazový  
rozpočet.

„Nikdo si neumí představit – jaké pavučiny mu-
síte vytvořit a jaké cestičky musíte vyšlapat, aby 
se vám to podařilo. A taky – jak je celé to zákulisí 

strašně křehké, postavené na osobních vztazích 
a závislé na vaší síle a energii. Kdo si myslí, že 
je to o vyvěšení reklamní plachty na plot teni-
sového dvorce, ten se hrozně mýlí. Tak někdy 
přemýšlejí jenom ti, kteří berou nebývalou eko-
nomickou stabilitu jako samozřejmost a mají 
dojem, že když se na plachtě objeví jméno ban-
kovního domu či jiného reklamního partnera, 
vše končí a oni už splnili svůj úkol. Omyl. O své 
obchodní partnery a jejich produkt se musíte 
totiž náležitě starat, dělat jim pravidelný servis, 
být s nimi v úzkém kontaktu. Žijeme v ekonomi-
ce omezených zdrojů, kde prostě peníze neleží 
na chodníku. A musíte mít lobbistickou sílu ty pe-
níze do sportu přinést! Tenis však není na spor-
tovní scéně sám, je tu hodně sportovních svazů 
a musíte umět obchodní partnery získat na svou 
stranu. Když si otevřete program UniCredit 
Czech Open a podíváte se na reklamní stra-
nu ČTS Děkujeme za podporu, tak je každému 
jasné, ano, nejprestižnější firmy České republiky 
jsou s námi. Výsledky rozhodují, všechno ostatní 
jsou jen plané řeči.“

Čím to je, že je český tenis ekonomicky 
stabilizovaný, že prostě Kaderka přinese 
do tenisu peníze?

„Musel jsem tenis dostat do polohy, kdy je vše-
mi respektovaný, kdy z něho vyzařuje síla a má 
výsledky ve všech kategoriích, je vnímaný jako 
něco velkého. Není to sport v zatuchlé tělocvič-
ně, kde pořádně nesvítí světlo a teče jen stude-
ná voda. Český tenis má svůj zvuk a svět o něm 
ví. Ale tohle všechno nevzniklo jen tak, ze dne 
na den. A rád bych znovu zopakoval, respekt 
si nevybudujete tím, že si budete platit noviná-
ře nebo jim podlézat, aby o vás hezky psali.  
A věřte, že naše rozhodující partnery nezajímá, 
že vás někdo v novinách pomluví. Každý kdo  
u nás něco dokáže, má úspěch, ví se o něm, je 
vystaven závisti, pomluvám a zlobě neúspěšných 

Spor mezi Ing. Ivo 
Kaderkou a CET 21 
skončil smírem.

TV Nova v listopadu 
2006 a následně 
pak v lednu 2007 
odvysílala v pořadu 
Na vlastní oči dvě 
reportáže, 
v souvislosti s kterými 
byly na společnost 
CET 21 spol. s r.o 
podány Ing. Ivo  
Kaderkou dvě 
žaloby. V obou 
žádal o veřejnou 
omluvu, v jedné pak 
požadoval  
vyplacení částky 
ve výši 10 miliónů 
korun. Obě 
strany - CET 21 spol. 
s r. o a Ing. Ivo 
Kaderka - nyní 
uzavřeli dohodu 
o smírném vyřešení 
sporu, jejíž součástí 
je také stažení výše 
uvedených žalob.

www.superonline.cz, 
19. 9. 2007

Poznal jsem mnohé politiky, dostal jsem se do pro-
středí, ve kterém musíte být hodně dobrý, aby vás  
respektovalo.
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a to se týká i lidí z byznysu. Respekt a prestiž  
se dělá v jiných patrech. A navíc takové ty rádo-
by věrohodné internetové a zdůrazňuji – ano-
nymní diskuse jednoduše nečtu. Co někdo zba-
běle píše pod peřinou a při zhasnutém světle, 
 to mě opravdu nezajímá…“

Štvanický areál sehrál ve vašich prezi-
dentských letech také hodně velkou roli. 
Vyřešil jste nekončící majetkový problém 
mezi ČTS a I. ČLTK Praha. Když jste před 
lety přišel s mnohanásobnou pojistkou, 
mnozí vás považovali za blázna. Na Štva-
nici přece nikdy nebyla voda, vykřikovali 
a pak někteří nepřející nechtěli po povod-
ních vnímat systémové kroky při nápravě 
škod. Abyste pak od jednoho funkcionáře 
velkého pražského klubu uslyšel – „něco 
je ve vzduchu, na Čechii už se hraje.“  

„Dnes se už musím trochu pousmát těžké době 
kolem povodní, jen na Štvanici šlo o částku de-
vadesát milionů! Řešil jsem tehdy tu hroznou 
apokalypsu klidně, s rozumem a citem, systémo-
vě, nechci se k tomu vracet. Povznesl jsem se 
nad to. A ti, kteří mě kritizovali, to berou nyní jako 
naprostou samozřejmost, chodí s nosem naho-
ru, zvykli si na to a úplně zapomněli, že nebýt 
té pojistky, tak by tu už dávno nebyli… Někdo  
prostě dává věcem pozitivní energii, má  
výsledky a stále se najdou lidé, kterým to vadí. 
Český tenis určitě vyšel z povodní zocele-
ný, opravdu měl – díky mně - nejlepší pojistku  
v České republice. Stačí jen jedno číslo -  
28 300% plnění! Jen si přeji, abychom nezapomí-
nali, co se stalo a mysleli i na to, co by se třeba 
někdy znovu mohlo stát. Kdybych měl být nyní 
až surově otevřený – pak kdyby nebyla dobrá 
pojistka, tak na Štvanici dnes běhají krysy či  
nějací Japonci vyměřují stavbu hotelu. Ano,  
je to tak!“

V jaké stavu je realizace vašeho velkého 
snu – rekonstrukce štvanického centrkurtu 
a jeho přeměna na moderní multifunkční 
arénu?

„V současné době je na stole koncept smlouvy  
o společném investičním záměru mezi inves-
torem a Českým tenisovým svazem a z ní pak 
budou vcházet dílčí smlouvy, které budou 
upravovat vztahy daňové, vztahy užívání,  
vztahy k výstavbě samotné, k užívání arény, vše 

už je schválené na obou stranách. A pak začne 
dlouhý koloběh vyřizování, nespočet razítek, 
ale pevně věřím, že bychom během roku mohli  
začít stavět.“

Každý se určitě zeptá – kolik to bude 
stát?

„Až šest set miliónů korun a více než dvě třetiny 
by měly jít z kapsy privátního investora.“

Býval jste nadějným hokejistou, hrál jste 
dokonce v dresu vsetínských dorostenců, 
kvalitním tenistou, na Valašsku jste urči-
tě i lyžoval. Mluvíte-li o svém organizač-
ním rukopisu, tak ho prosazujete určitě  
i na horách, pátým rokem jste předsedou 
představenstva a.s. SKIAREÁL Špindlerův 
Mlýn.

„Kus čistého valašského sněhu nosím stále 
ve svém srdci, navíc má žena a její rodina po-
cházejí z Krkonoš, máme tam chalupu a ten 
kraj jsem si zamiloval už dávno. Špindlerův Mlýn  
a Svatý Petr se mohou svým vybavením rovnat  
všem alpským střediskům. Máme tam pětadva-
cet kilometrů upravených sjezdovek, lanovky  
přepraví za hodinu dvacet tisíc lidí, všechny 
naše sjezdovky – Medvědín, Horní Mísečky,  
Svatý Petr, Červená, Černá, Modrá, Hromov-
ka a Labská jsou uměle zasněžovány. Máme 
hodně plánů, ale všechno směřuje k jednomu 
cíli – dát tomuto regionu přesvědčivý evropský 
věhlas. Akciová společnost SKIAREÁL je pro 
mě další velkou výzvou. Chtěl bych, aby areál 
ve Svatém Petru měl jednotnou architektonickou  
i marketingovou tvář, podobnou filozofii a jed-
notící vzhled, aby vše do sebe zapadalo. Je to 
pro mě opravdu český Svatý Mořic, místo, které 
má před sebou velkou budoucnost. Není to však 
jen o lyžování, už jsem řekl - je to byznys jako kaž-
dý druhý, ve kterém platí tvrdé zákony. A musí  
se rozvíjet tak, aby přinášel finance.“

Čeho byste se chtěl jako prezident ČTS 
ještě dočkat? 

„Český tenis mi dělá radost každý den, jen 
si vezměte fantastický úspěch Petry Kvitové 
na Roland Garros nebo jak nám pomohla 
ve Fed Cupu. Před rokem o ní ještě skoro nikdo  
nevěděl! V co věřím? Stále to opakuji, český  
tenis si zaslouží velký týmový úspěch.“

Ing. Ivo Kaderka, CSc. (1963), v roce 1985 dokončil Vysokou školu ekonomickou, od roku 1986  
vědeckým aspirantem, od roku 1987 vědecký pracovník Prognostického ústavu ČSAV, v letech 
1990 kandidatura na Československé akademie věd, v letech 1990 – 1999 přednáší marketing  
a management na Fakultě sociálních věd – Institutu ekonomických studií, 1994 – 1995 ředitel  
Kanceláře ministra zdravotnictví ČR, 1996 – 1997 člen ekonomické komise ČMFS, 1998 náměstek  
ministra pro místní rozvoj  – mezinárodní vztahy, evropskou integraci a regionální politiku, 1998 zvolen 
prezidentem Českého tenisového svazu, potřetí za sebou –  volební období do roku 2010, od roku 
1998 člen pléna Českého olympijského výboru ČR, 1999 – poradce náměstka ministra financí ČR, 
externí poradce zmocněnce vlády České republiky pro výroční zasedání Mezinárodního měnové-
ho fondu a Světové banky 2000, od roku 1999 člen dozorčí rady BENZINA, a. s., od roku 1999 člen 
komise pro komunikaci a marketing Evropské tenisové asociace, od roku 2000 člen akademické 
rady Vysoké školy podnikání Ostrava, od roku 2002 člen Výkonného výboru Českého svazu tělesné 
výchovy, od roku 2002 předseda představenstva Skiareál Špindlerův Mlýn a. s., září  2006 – duben 
2007 náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (pro sport), poradce ministra financí ČR 
pro financování sportu a tělovýchovy, předseda občanského sdružení HB 1587 – hl. specializace 
záchrana kulturního dědictví a rekonstrukce památek. Ženatý, dcery Aneta (17) Sabina a Eva (15).

„Už jsem to nedávno 
řekl – když jste na 
vysokém kopci, tak 
tam vždycky hodně 
fouká, když budete 
stát hluboko v údolí, 
tak si vás skoro nikdo 
nevšimne a nebude 
vám nikdo ubližovat. 
Nebude vám ani 
nikdo závidět, 
protože nebude co, 
a nikdo nebude mít 
pocit, že by vás měl 
pomlouvat či vám 
házet klacky pod 
nohy. Čím jste 
úspěšnější, tím je 
kolem vás více 
závistivců, intrikánů 
a nakonec i těch, 
kteří si myslí, že by to 
dělali jinak 
a hlavně lépe. Češi 
dokáží neskutečné 
věci, jsou nesmírně 
šikovní, kreativní 
a přemýšliví, vytvoří 
fantastické věci, 
kterým se klaní celý 
svět. A vedle 
těchto pozitivních 
věcí máme na dru-
hé straně zvláštní rys, 
který se nedá ani 
nazvat závistí a tím je 
– česká nepřejícnost 
a zloba.“

< Ivo Kaderka >



10

UniCredit 
Czech

TENIS

UniCredit Czech 
Open 2008, 

finále dvouhry: 
Calleri – Vassallo 

Arguelo (oba Arg.) 
6:0, 6:3, 

finále čtyřhry: 
De Vest (JAR), Kubot 

(Pol.) – Haggard 
(JAR), Tourte (Fr.) 

6:2, 6:2.   
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Czech
„S TK PLUS jsme 
uzavřeli smlouvu 
na další tři roky, 
budeme tedy dále 
podporovat tento 
prestižní turnaj, který 
nese jméno naší 
banky. A protože 
mám rád kulatá 
čísla, věřím, že 
tu budeme i při 
dvacátém ročníku.“ 

< Ing. Jiří Kunert > 

Berdych se hrdinou nestal 
Argentinské tango na Hané, v tomhle jihoamerickém rytmu se tančilo v závě-

ru jubilejního patnáctého ročníku prostějovského challengeru. Skoro všichni 

chtěli, aby UniCredit Czech Open vyhrál Tomáš Berdych, jeho kouč Jaroslav 

Navrátil tomu věřil a Mirek Černošek si to moc přál. Zahraniční hvězda a do-

mácí hráč, to je podle něj nejlepší recept pro turnajové finále, když navíc 

na závěrečné tři dny přijedou premiér, ministři, představitelé generálního 

partnera UniCredit Bank, šéfové top firem, celebrity, hosté. Berdych se však 

hrdinou nestal, nepotvrdil roli nasazené jedničky. Nepodařilo se mu to, co 

třeba Štěpánkovi při desátém ročníku. Když tehdy první nasazený Jiří Novák 

překvapivě prohrál v otvíracím kole s Janem Vackem, Štěpánek ve finále po-

razil Argentince Puertu. O rok později Radek titul obhájil. Před dvěma roky 

vyhrál Jan Hájek. „Prostějováci tenis milují a jsou šťastni, když vyhraje domácí 

hráč,“ říká Černošek. Česká tenisová radost bylo to jediné, co turnaji chybělo. 

Ještě nikdy v historii neměl prostějovský turnaj 
tak skvělé obsazení. V turnajovém pavouku 
dvaatřiceti hráčů bylo jedenáct z první svě-
tové stovky ATP! Jak vypadalo nasazení? Prv-
ní Tomáš Berdych (13.), 2. Rus Igor Andrejev 
(27.), 3. Chorvat Marin Cilič (53.), 4. Argentinec  
Agustin Calleri (54.), 5. Španěl Albert Monta-
nes (60.), 6. Němec Denis Gremelmayr (64.), 
7. Čech Ivo Minář (65.) a 8. Brazilec Thomaz  
Bellucci (76.). „O kvalitě našeho hráčského pole 
svědčí i to, že loňský vítěz Argentinec Sergio 
Roitman není vůbec mezi nasazenými,“ říkala 
před UniCredit Czech Open turnajová ředitelka 
Petra Píchalová-Langrová. Byl to pro ní jubilejní 
desátý prostějovský challenger a opět zvládla 
turnaj na výbornou!

Kdo byl největším favoritem UniCredit Czech 
Open? Samozřejmě, nikdo jiný, než 13. hráč 

světa Tomáš Berdych! „Po brzkém vypadnu-
tí na Rolland Garros je to pro Tomáše dobrá 
příležitost získat body do žebříčku. Navíc každý 
vítězný zápas mu přidává sebevědomí,“ řekl 
kouč české jedničky Jaroslav Navrátil. „Pevně 
věřím, že bude hrát turnaj až do závěrečných 
kol. Finále je v Prostějově v sobotu a v Halle jako 
obhájce titulu by mohl nastoupit až v úterý. Tři 
dny tréninku na trávě by mu měly určitě stačit, 
loni jel do Halle až v pátek, v pondělí nastou-
pil k prvnímu zápasu a na trávu si zvykl.“ Tyhle 
věty jakoby měly ukonejšit ty, kteří si mysleli, že  
Berdych stejně ke konci týdne z turnaje odstou-
pí nebo prohraje, aby byl na obhajobu v Halle 
dokonale připravený.

Do druhého kola postoupili jen dva Češi.  
Tabara neuspěl v tiebreakové koncovce a pro-
hrál po boji s Rakušanem Slanarem. Dál šel 
Berdych, porazil Itala Vagnozziho a Ulihrach.  
Tomáš ve druhém kole proti Rakušanu Slanarovi 
postoupil bez problémů do čtvrtfinále. Čtvrtek 
však přinesl největší překvapení patnáctého 
ročníku UniCredit Czech Open, Berdych prohrál 
s jedenadvacetiletým Thomazem Belluccim 
(76. ATP). „Viděl jsem na Roland Garros kus jeho 
zápasu s Nadalem, i když prohrál, hrál opravdu 
dobře,“ říkal v Prostějově Tomáš Berdych před 
čtvrtfinálovým bojem s Brazilcem. Bellucci byl 
osmým nasazeným, na centrálním dvorci před-
vedl dokonalou antukovou partii, podpořenou 
výborným prvním podáním, nekazil. „Soupeř 
hrál skvělý antukový tenis, prakticky od začát-
ku měl navrch, zasloužil si vyhrát. V prvním setu 

to bylo ještě vyrovnané, ale za stavu 4:4 jsem 
zbytečně ztratil podání a Bellucci dotáhl set 
do vítězného konce,“ říkal po zápase Tomáš 
Berdych. „Škoda, že jsem se nechytl na začát-
ku druhého setu, měl jsem ještě šanci, ale Bel-
lucci hrál výborně, skoro nechyboval. Navíc 
hrál agresivně, když vedete, tak si i víc věříte 
a to byl přesně jeho případ.“ Jednadvacetile-
tého Brazilce Bellucciho v semifinále rozhod-
ně nikdo nečekal. Levoruký antukář v zápase 
s Berdychem byl překvapivě aktivnější, důraz-
nější a navíc výborně servíroval. Letos vyhrál 
challengery v Tunisu, Santiagu, Florianopolis  
a Rabatu, byl ve čtvrtfinále v Bordeaux a Sao 
Paulu. Na Roland Garros prohrál v prvním kole  

„Po brzkém vypadnutí na Rolland Garros je to pro  
Tomáše dobrá příležitost získat body do žebříčku.  
Navíc každý vítězný zápas mu přidává sebevědomí,“ 
řekl kouč české jedničky Jaroslav Navrátil.
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Hráči Top Ten v Prostějově (1994-2007)
Emilio Sanchez  (Španělsko)  7., (30. 4. 1990)
Andrej Česnokov  (Rusko)  9., (8. 4. 1991)
Magnus Gustafsson  (Švédsko)  10., (29. 7. 1991)
Karel Nováček  (ČR)  8., (18. 11. 1991)
Mark Rosett  (Švýcarsko)  9., (11. 9. 1995)
Petr Korda  (ČR)  2., (2. 2. 1998)
Felix Mantilla  (Španělsko)  10., (8. 6. 1998)
Karol Kučera  (SVK)  6., (14. 9. 1998)
Magnus Norman  (Švédsko)  2., (12. 6. 2000) 
Gustavo Kuerten  (Brazílie)  1., (4. 12. 2000)
Jiří Novák  (ČR)  5., (21. 10. 2002)
Juan Carlos Ferrero  (Španělsko)  1., (8. 12. 2003)
Guillermo Coria  (Argentina)  3., (3. 5. 2004)
Nicolas Massu  (Chile) 9., (13. 9. 2004)
Gaston Gaudio  (Argentina)  5., (25. 4. 2005)
Mariano Puerta  (Argentina)  9., (15. 8. 2005) 
Ivan Ljubičič  (Chorvatsko)  3., (1. 5. 2006)
Radek Štěpánek  (ČR)  8., (10. 7. 2006)
Tomáš Berdych  (ČR)  9., (20. 8. 2007)
David Ferrer  (Španělsko)  4., (25. 2. 2008)

se Španělem Nadalem 5:7, 3:6, 1:6. Ulihrach byl 
vyřazen Christophem Rochusem.

A co říkal Berdychovu vyřazení kouč Navrátil? 
„S Italem Vagnozzim a Rakušanem Slanarem 
hrál dobře, daří se mu, když mu soupeř neklade 
nějaký větší odpor. Proti Belluccimu byl chvílemi 
bezradný a v poslední době se to stává čím dál 
častěji. Tomáš neservíroval dobře a bylo jasné, 
že ho Brazilec brzy začne přehrávat. Tomáš 
nebyl trpělivý, zabíjel nepřipravené míče a z to 
pramenily chyby. Jsem stále více přesvědče-
ný, že už to není o jeho tenise, ale především 
o jeho hlavě. Je ale také třeba na jeho omluvu 
říct, že po nepříjemném zranění nemá nahraný 
dostatečný počet zápasů…“ Co se musí Tomáš 
udělat, aby znovu získal ztracené sebevědomí? 
„Zlomit nějaký velký zápas, pak si zase začne 
věřit. Teď je důležité, aby se chytl na trávě, něco 
velkého tam vyhrál, ale bude to složité – obhaju-
je hodně bodů. Titul v Halle a čtvrtfinále ve Wim-
bledonu. Pořád věřím, že se vrátí, jen nevím, jak 
dlouho to bude trvat,“ přidával kouč Navrátil  
a dlouho mu nebylo do řeči…

Zklamaný byl zákonitě i šéf prostějovského  
tenisu Černošek. „Už je to skoro pravidlem, že 
s našimi domácími hvězdami moc velké úspě-
chy nemáme, Jirka Novák byl třikrát ve finále 
a třebaže byl světovým hráčem, na titul doma 
nedosáhl. Když si ale vezmu finalisty, tak Calle-
ri byl už šestnáctý na světě, Vassallo Argeuello 
byl za padesátkou, oba představují silný argen-
tinský tenis. V hlavním turnaji jsme tedy neměli 
české zastoupení, s nadsázkou ale přidám, že 
v jednom z turnajů osobností byl ve finále pan 
premiér… Tenis se ale vyvíjí, přicházejí nové 
osobnosti, kdo by třeba před sezónou řekl,  
že Monfiels, který před rokem byl kolem 
75. místa, se dostane do semifinále Roland  
Garros a Federer s ním bude mít tolik práce?  

V Paříži jsme s ním jednali, chtěl však hodně 
peněz a přiznám se, nevěřili jsme, že by se 
v Prostějově mohl prosadit,“ říkal v Prostějově  
Černošek.

Co však určitě nikdo nečekal? V hlavní soutěži 
UniCredit Czech Open se představili čtyři Ar-
gentinci a dva se dostali do finále! Argentinský 
šampionát se odehrával na Hané, ve finále 
dvaatřicetiletý Agustin Calleri porazil Martina 
Vassalla Arguella a byla to až příliš jednoznač-
ná záležitost.

Před finále se konala už tradiční tisková kon-
ference. Co na ní hlavně zaznělo? „Turnaj měl 
opět velice kvalitní úroveň jak po sportovní, tak 
i společenské stránce a to co od něj očeká-
váme, se vždycky naplní. Přijedou naši klienti, 
dokonce tady další získáváme. A hned na za-
čátku řeknu – s TK PLUS jsme uzavřeli smlouvu 
na další tři roky, budeme tedy dále podporovat 
tento prestižní turnaj, který nese jméno naší ban-
ky. A protože mám rád kulatá čísla, věřím, že tu 
budeme i při dvacátém ročníku,“ konstatoval 
Ing. Jiří Kunert, předseda představenstva a ge-
nerální ředitel UniCredit Bank. A téma možné 
vyšší turnajové dotace? Je bláhové o tom pře-
mýšlet, prostějovský challenger má vynikající 
termín a ve světě zavedené renomé. „Turnaj 
není jen o prize money, turnaj je o kvalitě, konku-
renci, hráčských jménech, ale také o tom, jaké 
má zázemí, jaké jsou doprovodné akce, jak je 
vnímán ve svém celku, jak jsou hlavně spoko-
jeni ti, kteří do něj dávají finance,“ dodával šéf  
českého tenisu Kaderka.

A co říkal po turnaji Miroslav Černošek? „Jsme 
schopni zlepšovat zázemí turnaje, zvát hvězdy 
a nezbývá nám než si přát, aby se dařilo i našim 
nejlepším tenistům. To je asi to jediné, co nám 
tady zatím v posledních dvou letech chybí.“ 

„UniCredit Czech 
Open je opravdu 
ta nejlepší vizitka 
českého tenisu, 
jsme na něj pyšní 
a vážíme si toho, 
že právě tento turnaj 
nese označení 
Czech Open. 
Je zorganizovaný 
na špičkové úrovni, 
u nás jasně nejlepší 
a obsazení 
doprovodných 
akcí všemu dává 
noblesu a glanc. 
I historie tohoto 
turnaje je úžasná, 
dvacet tenistů, kteří 
hráli v uplynulých 
čtrnácti letech 
v Prostějově, byli 
nebo se dostali 
do světové desítky!“
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Příjemná golfová tradice

GOLF

Karel Nováček patří už tradičně na golfových turnajích při UniCredit Czech Open k nejlepším.
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Carl Lewis přicestoval na pozvání marketingové agentury TK PLUS. „Pořádání Zlaté tretry jsme se 
ujali až v době, kdy Carl Lewis již bohužel nezávodil, ale pozvat ho do České republiky se snažíme 
již několik let. Jsem moc rád, že se nám to konečně podařilo, a to i díky jménu, které má Zlatá tretra 
v atletickém světě,“ nechal se slyšet Miroslav Černošek. 

Zlatá tretra se v Ostravě konala ve čtvrtek 12. června. „Vím, že Zlatá tretra bude letos sprinterský 
mítink, ale můj program je zejména v olympijském roce tak nabitý, že se týden v České republice 
nemohu zdržet. Ale někdy v budoucnu přiletím osobně i na Zlatou tretru,“ řekl Lewis. 

Američan Carl Lewis, 
plným jménem 
Frederick Carlton 
Lewis, je nejlepším 
olympionikem 
minulého století, 
trojnásobným 
nejlepším atletem 
světa (1982-84). 
Ze čtyř olympiád si 
přivezl devět zlatých 
medailí a navíc 
stříbro z dvoustovky 
v roce 1988 ze Soulu. 
Čtyři zlaté získal 
na hrách v roce 
1984 v Los Angeles 
a ještě v Atlantě 1996 
vyhrál dálku. 
Osmkrát se stal 
mistrem světa. 
Během legendární 
kariéry vytvořil 
jedenáct světových 
rekordů.

„Karel Nováček mi 
zavolal, abych jel, 
říkal mi, že to tu bude 
fajn. Vzal jsem 
bráchu a přiletěli 
jsme. Karel měl 
pravdu, ale 
on ji má vždycky.“

< Jim Courier >

Když loni odpovídal Miroslav Černošek na otáz-
ky prestižního golfového časopisu, konstatoval, 
že TK PLUS udělá vše pro to, aby V.I.P. turnaj při 
UniCredit Czech Open dopadl na výbornou. 
Stalo se, loni měl golfový turnaj velký úspěch 
a tak bylo zcela jasné, že bude tato zajíma-
vá akce v doprovodném programu UniCredit 
Czech Open i letos. „O golf je mezi našimi ob-
chodními partnery stále větší zájem a tak pro 
velký úspěch z loňského roku opakujeme i letos 
V.I.P UniCredit Golf Cup. Znovu se bude konat 
v Austerlitz Golf Clubu ve Slavkově u Brna,“ při-
dal Černošek, který časopisu na otázku – zda 
udělal nějaký zajímavý obchod na golfu – od-
pověděl: „Na greenu ne, ale v klubovnách gol-
fových hřišť ano.“ Sám zatím golf nehraje, ale 
jak říkal na otvírací tiskové konferenci k UniCre-
dit Czech Open v Praze – „nikdy neříkej nikdy…“

I letos měl golfový turnaj galaobsazení, v prv-
ním flajtu šli čtyřnásobný grandslamový šam-
pión Jim Courier, wimbledonský vítěz Richard 
Krajicek a jeden z nejlepších českých hráčů 
minulosti a stále větší prostějovský patriot Karel 
Nováček, za nimi ve druhém devítinásobný 
olympijský vítěz Carl Lewis, Jiří Novák, který se 
loni rozloučil s turnajovou kariérou a také herec, 
hudebník a moderátor Marek Eben. Ve Slavko-
vě u Brna s opět zahráli představitelé top firem, 
kapitáni průmyslu, celebrity 

Jak se dostal Carl Lewis dostal na Hanou? „Při 
jedné večeři na olympijských hrách v Aténách 
s firmou Nike nám její šéfové nabídli účast Carl 
Lewise na nějaké prezentační akci, která by 
také měla charitativní charakter,“ vzpomíná 

Černošek. „Samozřejmě jsem hned souhlasil 
a k naplnění dohody došlo až za čtyři roky… 
S firmou Nike máme už léta velice dobrou 
spolupráci. Po loňském startu Ivana Lendla to 
bude další osobnost ze síně slávy nejlepších 
sportovců světa, která se na naší akci předsta-
ví,“ prohlásil Černošek poté, co bylo jasné, že 
se atletická legenda na Hanou přijede. „Golf 
jsem si vybral, protože ho mám raději, ale rád se 
s tenisty zúčastním turnajové party,“ komentoval 
svou účast v Prostějově Carl Lewis.

Karel Nováček, prostějovský rodák a velký příz-
nivec místního klubu, bývalý osmý hráč světa, 
patří už tradičně mezi nejlepší při doprovod-
ném golfovém turnaji. Byl nejlepší loni, letos 
tomu taky tak bylo! „Přiznám se, že k turnaji ne-
nastupuji většinou v nejlepší kondici, shledání 
s kamarády v klubu je vždycky bouřlivé a řeknu 
jen jedno – večerku jsme žádnou neměli a ještě 
napovím, nikdo nám nemusel natahovat bu-
díka, vstávat jsme nemuseli. Jsem vždycky rád, 
že objevím včas na začátku turnaje,“ říkal před 
turnajem Nováček. Karel byl také tím hlavním, 
kdo nasměroval do Prostějova bývalou světo-
vou tenisovou jedničku Jima Couriera. „Karel  
Nováček mi zavolal, abych jel, říkal mi, že to 
tu bude fajn. Vzal jsem bráchu a přiletěli jsme.  
Karel měl pravdu, on ji má ale vždycky.“

Letošní V.I.P UniCredit Golf Cup v Austerlitz Golf 
Clubu ve Slavkově u Brna opět skončil ke spo-
kojenosti všech, příjemná golfová tradice při 
prostějovském challengeru pokračuje a určitě 
pokračovat bude… 
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Výsledky golfového turnaje
V rámci UniCredit Czech Open se konal v golfovém areálu  

Austerlitz ve Slavkově u Brna VIP golfový turnaj.

V rámci UniCredit Czech Open se konal v gol-
fovém areálu Austerlitz ve Slavkově u Brna VIP  

turnaj. Zahájil ho jednatel TK PLUS Petr Chytil, 
na snímku s Carl Lewisem.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
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V.I.P

Podle bývalé světové jedničky vše na jedničku
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Američan Jim Courier, čtyřnásobný grand-

slamový vítěz, který dvakrát vyhrál Australian 

Open a Roland Garros, navíc byl ještě třikrát 

v grandslamovém finále, se stal –  vedle at-

letické legendy Carl Lewise – jednou z nej-

větších celebrit doprovodného programu 

UniCredit Czech Open. Bývalý první tenista 

světa si zahrál ve Slavkově golf, v Prostějo-

vě spolu s premiérem Mirkem Topolánkem 

tenis, předtím se v pátek zúčastnil V.I.P. Par-

ty. „V Prostějově se mi hodně líbilo, stejně 

jako ve Slavkově na golfovém turnaji,“ řekl 

před finále dvouhry na turnaji celebrit Jim  

Courier. „Jsem rád, že jsem tu, na tenisu i vče-

ra na golfu vládla skvělá atmosféra, tenisový 

areál je překrásný. Lidé? Obdivuhodní, milí.“ 

V.I.P. turnaj vyhráli Tomáš Chrenek s Jiřím  

Novákem, Mirek Topolánek a Jim Courier 

s nimi prohráli ve finále, Langer s Krajickem 

skončili třetí. Jak se Courierovi hrálo s premi-

érem? „Je bojovný, hraje dobře, má dobrý 

servis a hlavně se snaží. Když se snažíte, tak 

je vždycky šance, že se můžete zlepšit. Bylo 

to pro mě velice příjemné nastoupit právě 

s ním. Ale znovu opakuji – skvělá atmosféra, 

nádherné prostředí,“ dodával sympatický 

sedmatřicetiletý Američan.

V závěru UniCredit Czech Open se uskuteč-

nil tenisový turnaj v rámci akce Den Skanska, 

který jako již tradičně nabízel nejen dobrý re-

kreační tenis, ale i zajímavé nabídky rehabi-

litace a kosmetiky v prostorách hotelu Tennis 

Club, konal se také tenisový turnaj obchod-

ních partnerů UniCredit Bank.

Prostějovský turnaj byl nejlepší ve své pat-

náctileté historii a doprovodný program? 

„Opět jsme se snažili, aby byl kvalitní a ti, 

kteří nás podporují, byli jistě spokojeni,“ ří-

kal o turnaji spokojený Černošek. „V.I.P. 

party měla noblesní úroveň, přijel opět 

premiér, ministři a členové vlády, šéfové fi-

rem z první desítky, Andrej Babiš a Tomáš  

Chrenek k nám už jezdí tradičně jako dobří 

přátelé, na golfovém turnaji byl Carl Lewis,  

Jim Courier či Richard Krajicek, opět přijel  

Prostějovák Karel Nováček, byli odobou  

závěru turnaje a zapojili se do všech akcí 

– včetně charity a V.I.P. turnaje. Přítomnost 

hostů vyjadřuje respekt k našemu turnaji, 

doprovodné akce, jejich obsazení přesně 

vyjadřuje to, co chceme a přejeme si, aby 

k našemu turnaji patřilo.“

„V Prostějově se mi hodně líbilo, stejně jako ve Slavko-

vě na golfovém turnaji,“ řekl před finále dvouhry na  

turnaji celebrit Jim Courier.

Premiér Mirek Topolánek a atletická legenda 
Carl Lewis předali charitativní šek pro dětské 

oddělení prostějovské nemocnice MUDr. Haně 
Řehulkové. Zleva moderátor Petr Salava.

Jiří Bartoška a Jiří Kunert na V.I.P. Party.

Tomáš Chrenek s Jiřím Novákem dominovali 
turnaji V.I.P., pár Langer-Krajicek skončil  

na třetím místě.

Miroslav Černošek poblahopřál vítězům V.I.P. 
turnaje Jiřímu Novákovi a Tomáši Chrenkovi.
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Martin
Kocourek
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Musel jsem začít snít jiné sny...
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Martin Kocourek je silnou osobností a vyzná se nejen v politickém zákulisí. 

Těžký úraz mu v osmnácti letech surově ukradl některé životní sny a od té 

doby se dívá na svět mnohem smířlivějšíma očima než mnozí z nás. 

To ale neznamená, že by si před sebe a své blízké kladl nižší horizonty.

„Můj sportovní život provázely tři sporty. Hokej, 
tenis a házená. Brusle jsem měl na nohou už 
od tří let, protože můj tatínek hrál hokej. Pama-
tuju ještě olomoucký zimní stadion bez střechy. 
Bohužel, než jsem se stačil hokejově rozkoukat, 
odstěhovali jsme se z Olomouce do Mohel-
nice, a s vrcholovým hokejem byl konec. Tak 
jsem se dostal k tenisu, ale i má tenisová karié-
ra byla celkem krátká, protože jsem v patnácti 
musel odejít studovat střední školu devadesát 
kilometrů od domova. Následovala házená, 
opět v Olomouci. A pak - přišel můj těžký úraz,  
a s aktivním sportem byl definitivní konec.“ 

Proč zrovna tyto tři sporty? Byla to náho-
da nebo promyšlená kombinace?

„Ani jedno ani druhé, spíše určitá přirozenost. 
Jsem levák a to je ve sportovním světě pravá-
ků výhoda. V levé ruce jsem měl docela rychlý 
krátký švih, a to se zejména v házené a tenisu 
velmi hodí. V hokeji pak jako levák máte post 
levého křídla téměř jistý, v házené zase křídla 
pravého.“  

Co pro vás v té době vlastně znamenal 
sport?

„Za minulého režimu to byla jedna z mála 
možností – jak vyniknout, jak vystoupit ze za-
vedeného rovnostářství, jak se prosadit. Mnozí 
z těch, co tehdy měli nějaké ambice, je hledali 
ve sportu, a já byl jeden z nich.“

Patřil jste už jako kluk mezi ty, kteří se chtě-
li pasovat do jakýchsi týmových lídrů,  
kteří chtěli o některých věcech rozhodo-
vat více, než ti druzí?

„Asi každý, kdo dělá sport vážně, chce být  
sportovní hvězdou. Mně ale šlo vždy v první 
řadě o vítězství, a pro výhru jsem jako hráč 
byl ochoten vypustit i duši. Nespočítal bych, 
kolik ran jsem rozdal a kolik dostal, kolik raket 
jsem rozštípal. Pro mě nebylo až tak důleži-
té, kdo z nás vstřelí vítězný gól. Pro mne bylo  
důležité, že jsme chtěli vyhrát a vyhráli - užít si  
ten nádherný pocit a emoce z vítězství.“

V osmnácti letech se vám stal těžký úraz, 
a se sportem jste skončil. Ještě pár dní 
předtím jste možná snil velké sportovní 
sny a najednou –  konec.

„Musel jsem začít snít jiné sny.“

Měl jste na to v osmnácti sílu?

„Já tenkrát určitě ne, ale naštěstí tu sílu měli mí 
rodiče, bratr, širší rodina a přátelé. Dodnes mám 
pocit, že jim nikdy nebudu moci splatit to, co 
pro mne tenkrát udělali. Jednoduše, musíte mít 
štěstí na své okolí, a pak se teprve můžete začít  
pomalu vzpamatovávat.   

Na co jste se soustředil?

„Vsadil jsem na to, že hlavu mám snad v po-
řádku. A  pokud jsem nechtěl sedět v koutě  
a fňukat nad vzpomínkami, musel jsem zkusit  
něco jiného. Odešel jsem do Prahy a vystudoval 
České vysoké učení technické se zaměřením 
na ekonomiku a řízení.“

Nesrazilo vám složité zranění sebevědo-
mí?

„Když vpodstatě vstanete z mrtvých, nemáte 
na zkoumání svého sebevědomí čas. Pokud 
se chcete opravdu z té šlamastiky nějak vymo-
tat, tak v první fázi hledáte něco, co vás může  
zabavit a pak třeba zjistíte, že vás to začíná ba-
vit a pak dokonce – že se můžete i prosadit. 
Nakonec zjistíte, že při studiu je to stejné jako 
při sportu. Když chcete a dřete víc než ostatní,  
výsledky se dostaví.“

Několikrát jsem slyšel, že jste byl jedním 
z mála, po kterých Václav Klaus nečetl 
ekonomické analýzy a stanoviska, tolik 
vám prý důvěřoval.

„To je spíš nadsázka, kterou je příjemné po-
slouchat. Ve skutečnosti to bylo tak, že Václav 
Klaus – bez předchozího přečtení – z těch 
mých analýz a stanovisek rovnou argumento-
val přímo např. na jednání vlády nebo na po-
radě ekonomických ministrů. Tedy mé analýzy  
a doporučení četl, ale až v přímých názorových 
střetech. Navíc, nebylo to pokaždé, a v týmu 
premiéra Václava Klause jsme takoví byli tři 
–  Jiří Weigl, Robert Holman a já.  A pro mne 
to bylo spíš stresující, protože nesmíte udělat  
chybu. Poctivě zároveň musím říct, že za mou  
pozicí u Václava Klause byla opravdu velká  
dřina. Musel jste si k tomu všemu hodně věcí 
sám nastudovat, protože Václav Klaus hned 
poznal, zda jste si téma nebo problém poctivě 
odpracoval nebo ne. Václav Klaus nikdy neří-
ká, co máte udělat, zajímá ho výsledek. Dá vám 
velkou volnost, důvěru a je na vás, jak to zvlád-
nete. A pokud jste nechtěl zklamat jeho důvě-
ru, znamenalo to číst a vědět víc, než ostatní.  
Navíc jeho píle a pracovní tempo bylo přímo 
ďábelské. Byla to další neskutečná škola ži-
vota, a budu za ni Václavu Klausovi do smrti  
vděčný.“

Jak jste se vůbec dostal do tohoto  
prostředí? 

„Ve dvaadevadesátém jsem končil vysokou 
školu a dělal diplomovou práci na téma „Kupó-
nová privatizace jako nástroj urychlené privati-
zace v ČSFR“ u Federálního ministerstva financí, 
tehdy vedeného právě Václavem Klausem. Už 
předtím jsem ale spolupracoval na dvou vyso-
koškolských učebních textech „Ekonomie pro 
inženýry“ v roce 1991 a „Teorie firmy“, ten vyšel  
o rok později. V těchto dvou letech jsem 
také pracoval jako pomocná vědecká síla  
na katedře Ekonomiky a řízení ČVUT Praha.“

Proč jste vybral téma kupónové privati-
zace?

„Protože jsem měl pocit, že proces privatizace 
nikdo do té doby podrobně nepopsal, nikdo  
u nás se tím teoreticky nezabýval, a mne  
to zajímalo.“

Byl tady ale tehdejší ministr financí Klaus, 
který privatizaci všude obhajoval.

„A určitě měl pravdu, a určitě měl proces pri-
vatizace vnitřně promyšlený a vyargumento-

„Když mluvím 
o kamarádství, tak si 
vždycky podvědomě 
vzpomenu na 
Martina Kocourka. 
Má rád Proastějov 
a my máme rádi 
jeho.“

< Miroslav Černošek >
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vaný. Já jsem v podstatě jen dal podrobnou  
obhajobu smyslu a stylu naší privatizace „na  
papír“ a musel jsem to obhajovat proti  
oponentům u státnic.“ 

V  té době ale také bylo hodně kritiků  
privatizace. 

„Ani ne tak kritiků samotné privatizace, ale je-
jího stylu a metod. A právě největší polemika 
se vedla kolem kupónové privatizace. Proto 
jsem se na ni zaměřil, a snažil jsem se ji zasadit 
do kontextu naší konkrétní situace po pádu plá-
nované, zcela zestátněné ekonomiky. Je potře-
ba si znovu připomínat, že na začátku devade-
sátých let, kdy naše demokracie byla ještě velmi 
křehká, soukromé vlastnictví v podstatě ještě 
neexistovalo, bylo naprosto nezbytné vzít velmi 
rychle ekonomickou moc státním byrokratům  
a převést podniky do soukromých rukou, a to 
ještě tak, aby na tom mohl participovat kaž-
dý občan. A kupónová privatizace splňovala 
všechna tato kritéria. Vše jsem ještě zarámoval 
zkušenostmi a popisem privatizačních procesů 
v zahraničí a v dalším díle diplomové práce 
jsem navrhl dvoukolový model přerozdělová-
ní akcií jako alternativu k tehdy tříkolovému  
modelu.“

Byla by vámi navrhovaná dvě kola lepší 
a prospěšnější?

„Upřímně – výsledek by byl v podstatě stejný, 
ale vše mohlo být rychlejší a jasnější – možná 
ale jen na mém papíře.  Jako vždy – po bitvě  
je každý generálem.“

Když jste přišel ve své diplomové prá-
ci s novým řešením, říkáte – rychlejším, 
úspornějším a jasnějším – myslíte si, že 
začal někdo přemýšlet – kdo je to Martin 
Kocourek?

„Naštěstí i Václav Klaus, protože on čte snad 
úplně všechno.  Ale ono to má docela širší sou-
vislosti. Kupónová privatizace byla v té době 
hodně diskutované téma a já ho na desítkách 
setkáních lidem vysvětloval. Tehdy před ně 
předstupoval student Martin Kocourek, a lidé 
naslouchali. Trochu jsem se tím i zamíchal do  

politiky a ve dvaadevadesátém jsem byl zvolen 
poslancem Federálního shromáždění. A Václa-
va Klause jsem poprvé osobně potkal na ško-
le před volbami ve dvaadevadesátém. Tehdy 
k nám přišel ještě jako místopředseda federální 
vlády a já jsem jeho mítink asi s tisíci studenty 
moderoval. Nedá se říct, že bych mu už tenkrát 
padl rovnou do oka, ale míting se studenty se 
mu líbil. Ano, asi  určitě si pak později musel 
uvědomit, že ten samý Martin Kocourek, co mu 
moderoval velký míting se studenty, napsal 280 
stran o české a zahraniční privatizaci. Byl jsem 
už poslancem, když si mě k sobě zavolal tehdej-
ší již český premiér Klaus. Nevěděl jsem přesně,  
o čem bude řeč, a on mi nabídl práci ekono-
mického poradce předsedy vlády. Kývl jsem 
hned, dělat s Václavem Klausem bylo pro mě 
velké vyznamenání a navíc možnost pokračo-
vat v tom, v čem jsem začal na škole. Nastou-
pil jsem do Lazarské, byla ještě federace, tam 
sídlila česká vláda. Do Strakovy akademie jsme  
se stěhovali v lednu 93.“

Dá se tedy říct, že jste přes diplomku  
o kupónové privatizaci vstoupil do  

politiky. Jak jste se v parlamentu cítil?  
Byla to doba politického kvasu…

„Už se blížilo rozdělení federace, bylo tím hodně 
věcí ovlivněno a podle toho to ve Federálním 
shromáždění vypadalo. Práce, kterou jsem si 
představoval, tam moc nebylo. Parlamentní 
politika se tehdy opravdu hodně točila kolem 
dělení federace.“ 

V třiadevadesátém se federace rozdělila 
a vy jste pokračoval…

„V týmu Václava Klause. Federální shromáždě-
ní zaniklo, tím skončil i můj poslanecký mandát, 
ale dostal jsem nabídku pokračovat. Do Parla-
mentu jsem se vrátil „po Sarajevu“, v roce 1998 
a v něm jsem byl osm let. Pracoval jsem jako  
místopředseda rozpočtového výboru.“

Jak s odstupem času vzpomínáte na těch 
osm poslaneckých let?

„Především jsem zblízka poznal – o čem je  
politika.“

A o čem tedy je?

„Je to složité hledání kompromisů, promítnutí 
názorů osmi milionů voličů do jakéhosi spektra 
hlasů a nalézání možností většinového názoru. 
Je to strašně složité, někdy hodně těžkopádné, 
klopýtající a jak jsem řekl, je tam spousta kom-
promisů. V politice se více mluví, než počítá. 
Myslím, že jsem měl velkou výhodu, že jsem měl 
onu „školu“ Václava Klause, hodně věcí jsem 
zvládal snadněji než ostatní. Obecně ale mu-
sím říct, že pokud si stěžujeme na politiku nebo  
politiky, stěžujeme si sami na sebe. Politika je ta-
ková, jací jsme my sami. Stačí se občas podívat 
do zrcadla.“

Neměl jste někdy v těch nekonečných 
a nekončících parlamentních debatách 
pocit, že je to ztracený čas? Třeba byste 
ho mohl věnovat dalšímu sebevzdělává-
ní v ekonomických otázkách?

„Ten pocit jsem určitě měl, říkali jsme tomu „fes-
tival ztraceného času“.  Na jedné straně však 
může být pocit, na druhé však odpovědnost 

k voličům, kteří vás do sněmovny zvolili a dá se 
říct i symbolicky –  posadili. A přiznám se, že fakt, 
že ve sněmovně se víc mluví, než počítá byl i je-
den z důvodů, proč jsem se v roce 2006 rozhodl 
skončit a už jsem dál nekandidoval.“

Kdy ve vás dozrálo tohle rozhodnutí?

„Zrálo to ve mně dlouho, ale dozrálo v roce 
2005, když se dostal k moci Jiří Paroubek. Jeho 
hrubý a normalizační styl politiky mne naprosto 
znechutil. Ale hlavně jsem si uvědomil, že poli-
tice už nemám – nebo dokonce nechci – víc 
co dát.  Že chci změnu, vrátit se k analýzám,  
modelům, grafům a číslům.“ 

Nezklamal jste některé kolegy, kteří se 
na většinu věcí dívají stejným pohledem? 
Nepřemlouvali vás, ať ještě pokračujete?

„Asi jsem některé kolegy zklamal a mrzí mne to. 
Ale snažil jsem se jim vysvětlit, že kdybych zůstal, 
už bych to nebyl schopen dělat tak dobře jako 
za starých časů. Snad to pochopili a držím jim 
palce. Navíc, každý je nahraditelný, nejsem  
výjimka.“

Kývl jsem hned, dělat s Václavem Klausem bylo pro 
mě velké vyznamenání.

„Co se mi v životě 
nejvíce podařilo? 
Na co jsem hrdý? 
Že jsem nikdy nebyl 
ve společnosti 
za hlupáka! Vážím 
si toho, že mě okolí 
respektuje. Vždy se 
snažím dělat pouze 
ty věci, které jsem 
schopen dělat 
pořádně, 
opravdově 
a stoprocentně. 
Vím, že úspěch v mé 
práci závisí jen a jen 
na mé důkladné 
přípravě, dřině 
a rutině. A proto je 
pro mne tenis tak 
fascinující 
a inspirativní.“
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Pomohlo vám to?

 „Určitě, když jste mimo Parlament, mnoho věcí 
vám konečně dojde a mnoho vztahů se pak ale-
spoň rychle vyjasní. Ale hlavně, mám po dlouhé 
době možnost být blíže tomu, co mne zajímá.“

Říkalo se o vás, že vám byly také nabíze-
ny posty ve vládách.

„Spíš v těch stínových, ale nikdy jsem je nepři-
jal. Nebyl jsem přesvědčen o tom, že jsem byl  
stoprocentně připraven.“

 Co vám dala ta dlouhá léta v politice?

„Především ohromné zkušenosti. A taky jsem 
pochopil – jak fungují ve společnosti nejrůznější 
mechanismy, poznal jsem hodně charakter-
ních a taky bezpáteřních lidí. Ale jak jsem řekl,  
politika je odrazem složení naší společnosti, je 
o dobrých a špatných charakterech a vlastnos-
tech, o dobrých a falešných cestách. Ale tak  
je tomu všude ve světě, nejen u nás.“

Máte pocit, že se někdy do vrcholné  
politiky vrátíte?

„Těžko říct, vždycky to záleží na konkrétní situa-
ci, ale současná parlamentní politika mi určitě  
nechybí. Navíc jsem vždycky viděl svou od-
bornost především v ekonomice a rozhodně 
ne v politice. Do té jsem vstoupil určitě trochu 
z nadšení a znovu opakuji – diplomová prá-
ce a kupónová privatizace mě dostala na  
předvolební pódia. Kdybych si asi tehdy 

na ČVUT zvolil jiné téma, tak jsem viděl parla-
mentní debaty maximálně v televizi na dvojce. 
Když dnes občas zaslechnu nějakou politickou 
diskusi, nevydržím to a říkám si, jak bych to řekl 
nebo udělal já… Ale hned si pak uvědomím, že 
v knihovně mám tolik nepřečtených odborných 
chytrých knih…“ 

Za dobrého ekonoma vás někdo musí  
považovat, říct, ano, jeho teorie nám 
může pomoci a je nová.

„Mně ale nikdy nešlo o to, získat nějakého Oska-
ra, já jsem vždycky jen chtěl dělat dobře svou 
práci. Nikdy jsem netoužil po nějakém medi-
álním věhlasu, chtěl jsem a vždycky chci, aby 
má práce přinášela užitek. I současnou funkci 
předsedy dozorčí rady ve firmě ČEZ tak beru  
a vážím si všech příležitostí, které dostanu.  
Současně si však uvědomuji, že i tohle mé  
postavení je limitováno, není na věky, protože 
vychází z toho, které politické seskupení má  
většinu v Parlamentu. Snažím se, aby jméno 
Martin Kocourek bylo i v budoucnu – nejen -  
na ČEZu vnímáno pozitivně, jako přínos.“

Máte dvě děti, synovi je třináct, dceři  
sedmnáct. Vedli jste je jako rodina 
ke sportu?

„Dcera měla od začátku vztah spíše k umění, 
maluje, šije, ale taky jezdí na koni, i když nako-
nec studuje programování a počítače. A syna 
jsem od chvíle, kdy udržel raketu, vedl k teni-
su. Začal ve čtyřech, i kvůli tenisu jsem mu dal  
jméno Ivan.“

Tím chcete říct, že jste tímhle jménem 
hledal jakousi vnitřní symboliku s Ivanem 
Lendlem? 

„Určitě a zcela vědomě. Ivan Lendl je v podstatě 
moje sportovní generace a je pro mne symbo-
lem mého mládí. A ani ne tak proto, že je jedním 

z nejlepších tenistů světa všech dob nebo že 
pětkrát vyhrál Masters a osmkrát grandslamový 
turnaj. Ivana Lendla obdivuji pro jeho fascinují-
cí profesionalitu, píli, preciznost, vůli po vítězství  
a chování na kurtě. Velmi jsem s ním prožíval 
na dálku celou jeho tenisovou kariéru a je pro 
mne obrovskou inspirací dodnes. Velmi si vá-
žím toho, že jsem se s ním mohl osobně setkat  
a mluvit s ním. Pro syna mám dodnes schovánu 
jeho fotku s věnováním „Ivanovi – Ivan Lendl“.“

Takže to byl i jakýsi vzor sportovní cesty 
vašeho syna?

„Neřekl bych přímo vzor sportovní cesty, pro-
tože můj Ivan hrál při tenisu ještě velmi dobře 
fotbal, ve kterém zpočátku dosahoval větších 
úspěchů než v tenisu. Nebyl jsem z tehdejší pre-
ference fotbalu příliš nadšený, ale nikdy jsem 
jej zase do tenisu nijak nenutil. Napadlo mne 
tehdy, že by nebylo na škodu ukázat mu vrcho-
lový tenisový svět naprosto zblízka. Vzal jsem jej 
na Roland Garros, a na tréninkové kempy do  
Prostějova, kde na vlastní oči mohl vidět světové 
hráče, špičkový tenisový klub, a život v něm –  
a to asi zabralo. Když pak přišel čas rozhodnout 
se, který sport bude trénovat a hrát naplno, 
vyhrál už jednoznačně tenis. To mě sice potě-
šilo, na druhé straně si zase vybral budoucnost, 
podle mého názoru, v sice – podle mne – 
nejkrásnějším, ale zároveň i nejkrutějším sportu.  
A Ivan Lendl nemusí být pro mého syna vzorem 
sportovní cesty, ale přál bych si, aby to pro něj 

byl vzor sportovních vlastností.  Vlastností, které 
se hodí a vyplatí se i v normálním životě.“ 

Říkal jste, že hrál docela dobře fotbal,  
v něm je přece jen větší šance – prosadit 
se. V individuálním sportu je to vždycky 
mnohem složitější.

„Jsem přesvědčený, že individuální sport  
vychovává osobnost, jste vystaveni mnohem 
větší konkurenci a jsem rád, že náš syn do  
tohoto náročného prostředí vstoupil. V kopa-
né se můžete schovat za spoluhráče a když  
se i druhým daří, radují se všichni. Tedy i ti, kteří 
se jen vezli. To v individuálním sportu není mož-
né. Na druhé straně však vnímám, že to musí 
být mnohdy větší sobci. A nechci nyní přemítat  
o tom, zda tahle vlastnost je nebo není pro  
život v jedenadvacátém století dobrá, neřku-li 
nezbytná.“

Kdy jste si poprvé uvědomil, že váš syn – 
pokud se chce v tenise opravdu prosadit 
– musí do Prostějova?

„Nějakou změnu si v podstatě začala vynucovat 
praktická situace, neboť jsme – při zvyšujících se 
tréninkových dávkách – nebyli v Praze již skoro 
schopni zabezpečovat tréninky. Radil jsem se  
o Ivanovi s Miroslavem Černoškem, jak to řešit,  
a on mi řekl, dnes již skoro legendární  
triviální, ale zásadní větu. „My si myslíme, že jestli 
to v něm je, jestli chce být špička, tak dříve nebo 
později musí stejně skončit v Prostějově“. Význam 
této věty – nebo rady – byl tak jednoznačný, 
že jsem ji raději v první chvíli přeslechl. Pak mi 
ale postupně došla ta moudrost v ní obsažená  
a nejdříve jsem s tímto dilematem seznámil 
manželku, a když ta připustila, že je ochotna se 
smířit s doporučením tenisového guru Černoška, 
postavil jsem před rozhodnutí samotného Ivana. 

Mně ale nikdy nešlo o to, získat nějakého Oskara,  
já jsem vždycky jen chtěl dělat dobře svou práci.

„Sedět v pátek  
v Prostějově na klu-
bové terase když 
zapadá slunce, tak 
to je pro mě  
symbol klidu  
a pohody. Díváte 
se na areál a je vám 
jasné, že to snažení 
všech lidí tady má 
smysl. Pro mě není 
nejkrásnější pohled 
na svět z koňského 
hřbetu, ale 
z prostějovské 
klubové terasy.“
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Na jeho rozhodnutí jsem mu však dal půl roku 
času – a on po půlroce řekl, že to chce zkusit.“ 

Bylo vás jasné, že kvůli případné tenisové 
kariéře vytrhnete svého syna z rodinného 
prostředí?

„Určitě a bylo to pro celou rodinu velice složité 
rozhodování. Ale co je potřeba říct – nebylo to 
proti jeho vůli, Ivan to takto chtěl. Nerozhodova-
lo se ze dne na den, navíc manželka se samo-
zřejmě s touto novou skutečností přetěžko smiřo-
vala. Ale i jí jsem říkal – když to nebudeš chtít, tak 
do Prostějova nepůjde. Ivan už ale od šesti let 
jezdil na sportovní kempy, rozhodně není nějaký 
stýskací typ, a znovu opakuji – on to chtěl. Pořád 
má šanci rozmyslet si to, vrátit se, ale mám po-
cit, že se už v Prostějově zabydlel. Je tam s ním 
navíc moje maminka, ta se tomu všemu hodně 
obětovala a patří jí za to velké poděkování.“

Nestýská se vám po něm doma?

„Lhal bych, kdybych říkal, že ne, to bych ani jako 
správný otec nemohl. Ale v duchu jsem byl rád, 
že se tak rozhodl. Vydal se sám na tuhle ces-
tu, která není jednoduchá a jsem na něj hrdý.  

A říkám to i přes to, že se třeba v tenise neprosa-
dí. Nikdy bych si ale nechtěl vyčítat, že jsem mu 
nedal šanci, která se už nemusí naskytnout. Co 
se ale v Prostějově už naučil a naučí – mu v dal-
ším životě hodně pomůže. A věřte, kdybych měl 
jednu jedinou minutu pocit, že by se třeba rád 
vrátil domů, tak pro něj jedu, sbalím ho a bude 
s námi doma v Praze.“

Třeba se prosadí, třeba ne, ale v každém 
případě mu sezóny v Prostějově hodně 
pomohou v budoucích letech. Přesto, ne-
máte se ženou pocit, že jste asi Ivanovi 
vzali kus dětství?

„To určitě, vzali. Ale všichni, kteří chtějí něco 
dokázat, musí přinášet oběti. Naučit se dobře 
tenis a mít přitom klidné a pohodlné dětství, to 
prostě není možné. Zase se vrátím k Lendlovi. 
Myslíte si, že měl nějaké ideální dětství, myslíte 
si, že ho měli Berdych, Šafářová nebo že ho měl  
Federer? Myslíte si, že Agassi tenis jako kluk moc-
krát neproklel? Někde jsem četl, že táta Mandlík 
odtahoval doma v Radlicích skříň, aby Hanka 
mohla hrát o zeď. Je to normální?! Není, ale 
Mandlík prostě neměl jinou možnost! A určitě to 
s ní dělal dobře, vždyť jeho dcera byla jeden 
zápas od místa světové jedničky. Když se vám 
něco velkého podaří, tak se i na poztrácené 
dětství díváte úplně jinak, úspěch vám zavře 
oči a i když se vám nic velkého nepodaří, tak 
vás život v konkurenci mnohému naučí. Takhle 
to beru i v případě našeho Ivana. Je ale prav-
dou, že se pohybuje v jiném – trochu méně při-
rozeném prostředí – než kdyby žil s námi v Praze.  
A znovu opakuji, stýská se nám, vzali jsme mu 
asi kus dětství,  ale je to pořád čím dál víc jeho 
volba.“

Přiznáváte, že jste vzali synovi kus dětství. 
Co mu to může nahradit?

„Určitě díky sportu a především kvalitnímu pro-
stějovskému prostředí získá pojem o životě  
a hodnotách. Rozhodně se musel naučit mno-
hem větší samostatnosti a hlavně ví, že od určité 
doby vše závisí jen a jen na něm. Co nenatré-
nuje, to nebude mít šanci v zápase předvést. 

V každém případě mám pocit, že je mnohem 
samostatnější a z toho mám radost. Ale je tu  
určité riziko, že přijde o některé přirozené  
sociální vazby a zkušenosti, a pak – když se  
definitivně vydáte na dráhu možného vrcholo-
vého sportu, tak tím automaticky škrtáte kvalitní 
studium na prestižní vysoké škole.“

Je vám tedy líto, že nejde vaší cestou?

„Takhle bych to neřekl, protože kdybych neměl 
ten úraz, třeba bych se ve sportu prosadil. Mně 
pak už nic jiného nezbývalo. Ale myslím si, že 
mladý tenista přichází kolem patnáctého roku 
na křižovatku, na ní se na chvíli zastaví a musí 
si říct – on nebo jeho nejbližší okolí – jak dál.  
A když jde dál, tak se zákonitě buď vzdává  
kvalitního vzdělání nebo se musí vydat na jinou 
cestu. Ale musím přiznat – že když to Ivanovi  
nevyjde, když tohle všechno jeho snažení nepři-
nese užitek –  tak si to budu hodně vyčítat.“

Už jsme o tom mluvili – individuální sport 
vychová z lidí určitě i trochu sobce.

„Nejsem si jistý, zda být sobcem musí být vždycky 
špatné. Pořád tuhle vlastnost výrazně odsuzuje-

me, ale podle mě je to jen předsudek. Jsem si 
skoro jist, že být sobcem není negativní vlastnost. 
A když bych nyní trochu zaběhl do ekonomické 
teorie, tak její otec, Adam Smith, již před 232 lety 
vyargumentoval a prokázal v jeho ekonomické 
bibli, v knize Bohatství národů – a ať se nám 
to líbí nebo ne – že pracovitý sobec má nej-
větší motivaci a možnosti kolem sebe vytvářet  
spokojené okolí.“

Jak se v současné díváte na tenisovou  
výkonnost svého syna?

„Hodnocení už nechávám na těch povolaných. 
Jen za Ivana mě trápí, když v zápase nepřed-
vede to, co vidím na tréninku. Ale chce to trpě-
livost, pak to přijde samo. Budu vždy rád, když 
s ním budou spokojeni ti, co ho trénují.“

Když se příběh vašeho syna naplní a tře-
ba něco velkého vyhraje, komu by měl 
podle vás nejvíce děkovat?

„Děkovat by měl i v případě, že nic velkého ne-
vyhraje. Především ale sám sobě, on přichází  
o mnohé věci, které zažívají jeho vrstevníci. Naše 
rodina se mu snažila jen vytvořit podmínky, které 
byly nezbytné, aby se na tu cestu mohl vydat. 
Komu by pak opravdu měl poděkovat? Hlavně 
a nejvíce své babičce Jindřišce, která mu vytvá-
ří v Prostějově obětavě zázemí. Pak určitě jeho 
trenérům. Jardovi Soukupovi za jeho obětavost 
a trpělivost a Jirkovi Kulichovi ze Sparty, který mu 
dal tenisové základy. Potom absolutorium patří 
prostějovskému klubu, který ho přijal mezi sebe, 
navíc se tu vytváří takové dokonalé konkurenč-
ní prostředí, že mu prostě musíte podlehnout  
a chcete uspět. Navíc je to u nás opravdu jedi-
ný tenisový klub, který žije skvělým a přátelským 
klubismem, ve kterém si všichni vzájemně přejí  
a mají radost, když se někomu něco podaří. To 
se jinde hned tak nevidí.“

Kdy jste se poprvé potkal s Mirkem  
Černoškem?

„Pokud se nemýlím, v roce 1997 a od začátku 
jsem si uvědomil, že to, co řekne, splní a to, co 
si usmyslí, to se mu většinou podaří. Na zelené  

Mnozí se hrozně brzy radují z úspěchu, namísto aby 
právě tento úspěch dál investovali.

„Tenis jsem 
naposledy aktivně 
hrál před třiadvaceti 
lety. Od té doby se 
tenis hodně změnil, 
jsou zcela jiné 
materiály, jinak 
se trénuje, hraje se 
rychleji, agresivněji, 
je jiná taktika a jiné 
zázemí. Byl jsem 
naivní, když jsem 
si myslel, že mé 
tenisové zkušenosti 
budou synovi něco 
platné i v 21. století. 
Naštěstí jsem to už 
pochopil, a tenisový 
růst a hodnocení 
Ivana nechávám 
na prostějovských 
odbornících.“
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louce dokázal vybudovat klub evropského for-
mátu. Ale není to jen o tom, že něco chcete. Mu-
síte pro každý projet získat lidi, přesvědčit je, že 
je správný a že se dá naplnit, musíte získat zdroje  
a hlavně – Mirek u toho vždycky dokázal vydr-
žet. Velmi si za toto vše Mirka vážím a obdivuji 
ho.“

Proč je v českém sportovním byznysu 
málo Černošků?

„Nemají jeho invenci, trpělivost, vstřícnost,  
nejsou důslední ve chvílích, kdy se rozhodu-
je o projektech. Mnozí se hrozně brzy radují 
z úspěchu, namísto aby právě tento úspěch dál  
investovali. A to Mirek dělá důsledně.“

I pro vaší maminku to musel být velký zá-
sah do jejího života. Najednou se měla 
skoro odstěhovat do cizího města.

„Nepřemlouval jsem jí, řekl jsem jen, že se na-
skytla tahle možnost a zda by nezvážila a nešla 
s Ivanem do Prostějova. Vzala si čas na rozmyš-
lenou a pak jela. Vím, nebylo to pro ní jednodu-
ché, ale na druhé straně – když vidí, že je Ivan 
spokojený, že se mu daří, tak i ona poznává, že 
její rozhodnutí mělo a má smysl. Navíc, máme 
radost z toho, že zapadla do  prostějovského 
klubového prostředí.“

Kdy jste si prvně řekl, ano, udělali jsme 
dobře, že se náš syn vydal na tuhle dlou-
hodobou tenisovou štaci?

„To budu hodnotit až zadlouho. Dnes už ale vím, 
že je pracovitý, chce se prosadit, mám z jeho 
chování radost. To rozhodnutí před časem  
mělo smysl a i když se nenaplní jeho ambice 
a tenisové sny, určitě sezóny v Prostějově posílí 
jeho charakter.“

Neberete jeho možnou kariéru jako  
naplnění toho, co se vám nepodařilo?

„Beru to tak, ale hned dodávám – bohužel.“

Proč – bohužel? 

„To je právě ta otevřená otázka. Jak už jsem řekl, 
odpovím si na ní až zadlouho. V dalších letech 

si mohu připouštět pocit, že jsem svému synovi 
něco vzal, že musí od osmi let žít v zápasových 
stresech. Ztratil roky, které si mohl užít v jaké-
si bezstarostnosti, ale na druhé straně poznal 
klub, a hlavně lidi, kteří si vzájemně fandí a to se 
asi nedá nikde jinde získat.“

Kdy vy sám řeknete – dost, Ivane, půjdeš 
jinou cestou?

„Myslím, že konec základní školy bude první 
vážnou křižovatkou pro rozhodování, co a kudy 
dál.“

Není to brzo?

„Tam se to láme – vzdělání nebo profesionál-
ní kariéra. Polovičaté řešení se už prostě nedá  
dohnat. Ani na jednu, ani na druhou stranu.“

Kdybyste si nyní měl vybrat mezi čer-
veným diplomem z dobré školy nebo  
titulem na prestižním challengeru?

„Nedívejme se hned tak vysoko, především 
bych chtěl, aby vyspěl v pracovitou a cílevědo-
mou osobnost. A když už se ptáte – ten diplom 
by byl z Harvardu? Myslím si, že na to, aby per-
spektivně výborně studoval, dostává dokonalou 
průpravu. A když se v patnácti samostatný kluk 
vydá za studiem, tak to rozhodně pozdě ještě 
není.“

Tak tedy ještě jednou – titul na challenge-
ru nebo červený diplom na Harvardu?

„Ten diplom, a nemusel by být ani červený. Za-
tím mu to nechci říkat a taky říkat nebudu, ale 
jednou tenhle svůj životní scénář bude muset 
stejně otevřít.“

Budete mít na to sílu – říct mu to? Třeba 
mu nedáte šanci dosnít sny? Když se vrá-
tíme na začátek – vy jste také musel  začít 
snít jiné sny.

„Nepochybujte o tom, že s Ivanem sním určitě 
podobný sen. Pouze snít ale lze jen do určitého 
momentu, a pak je nezbytné sny také začít re-
alizovat. Nebo začít snít o něčem jiném.  Moc 
dobře vím, jak je to těžké…“

Ing. Martin Kocourek (1966) vystudoval ČVUT Praha, obor Ekonomika a řízení (1986 – 1992),  
absolvoval stáž pro podnikové fůze a převzetí u Morgan-Stanley Inc., London, Investment  
Banking Division, Mergers and Acquisitions Section (1994) a v roce 1997 absolvoval stáž po  
finančním sektoru U.S.A. (Washington, Charlotte, Dallas, Chicago, New York) na U.S. Depart-
ment of  State, United States Information Agency and DELPHI International. Hlavní pracovní  
aktivity, 1992-1997: Univerzální poradce předsedy vlády ČR Václava Klause, Člen Porady  
ekonomických ministrů, Člen Vládní privatizační komise, 1998-2006: Rozpočtový výbor  
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Stálý sněmovní vyjednavač pro parametry státních  
rozpočtů ČR, daňovou legislativu, státní dluhovou legislativu, legislativu kapitálových trhů  
a bankovní legislativu, Stálý sněmovní zpravodaj pro záležitosti a zprávy České národní banky,  
Zástupce navrhovatelů pro návrh ústavního zákona o vyrovnaném státním rozpočtu ČR, Zá-
stupce navrhovatelů pro návrh ústavního zákona o rozpočtové kázni ČR, od června 2006:  
Podnikatelský, organizační a ekonomický konzultant, od ledna 2007: Poradce předsedy vlády  
ČR pro rozpočtové a měnové záležitosti. Zaměstnání, 1992: Člen Výboru pro finance  
a rozpočet, Federální shromáždění ČSFR, Sněmovna lidu, 1992-1997: Poradce předsedy vlády  
ČR, Odbor poradců předsedy vlády ČR, Úřad vlády ČR, 1993-1996: Zástupce ředitele Odboru  
poradců předsedy vlády ČR Václava Klause, 1996-1997: Ředitel Odboru poradců předse-
dy vlády ČR Václava Klause, 1998-2006: poslanec a místopředseda Rozpočtového výboru  
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Od prosince 2006 je předsedou Dozorčí rady ČEZ,  
a. s.. Ženatý, Olga, Zuzana (1991), Ivan (1995).
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Zlatá

Nejlepší v historii!
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„Nyní se nám vrací  
trpělivost  
a prozíravost  
manažera mítinku 
Alfonse Jucka.  
Všichni dozrávají 
a zákonitě  
i atletické hvězdy. 
Někteří z těch,  
kteří nyní září, u nás 
startovali minulých 
letech.“

< Zdeněk Duplák > 

Stalo se to, co čekali jen největší optimisté, 47. ročník atletického mítinku Zlatá 

tretra se určitě zařadí v olympijském roce mezi nejlepší. „Splnil se nám velký 

sen, dva světové rekordy, to se asi nepoštěstí ani těm nejznámějším mítinkům 

v Římě, Paříži, Londýně Curychu či Bruselu. Chtěli jsme, aby letošní ročník byl 

především sprinterským mítinkem a to se nám podařilo,“ říkal po skončení Zlaté 

tretry Dr. Miroslav Černošek, jednatel agentury TK PLUS, která stála za jedním 

z největších sportovních podniků v České republice. „S čím jsme před lety šli 

do tohoto projektu? Tradice, serióznost a kvalita, to bylo naše hlavní motto. 

Krok po kroku a dnes patří Zlatá tretra mezi nejlepší atletické závody v Evro-

pě. Moc jsme si vážili skutečnosti, že nad mítinkem převzal záštitu prezident 

České republiky Prof. Václav Klaus,“ dodával v Ostravě nadšený Černošek. 

Spokojený byl i ředitel mítinku Zdeněk Duplák. 
„Nyní se nám vrací trpělivost a prozíravost ma-
nažera mítinku Alfonse Jucka. Všichni dozrávají 
a zákonitě i atletické hvězdy. Někteří z těch, kteří 
nyní září, u nás startovali minulých letech.“ Při-
pomeňme jen vteřinově, že podobné je to i s fi-
lozofií prostějovského tenisového Czech Open, 
i na něm vykročili mnozí do světa velkého  
tenisu.

Kam patří Zlatá tretra v programu akcí TK PLUS? 
„Z hlediska mezinárodního významu a věhlasu 
je to určitě naše číslo jedna, i když v našem 
programu je například jedna z nejledovaněj-
ších akcí ITF MS juniorů družstev, pořádáme 
prestižní challenger, ale jejich medializace není 
v žádném případě tak široká jako u Zlaté tretry. 
Z hlediska organizace to vyžaduje top nasazení 

v průběhu doby trvání mítinku, ale stejně jako 
další akce i Tretra vyžaduje koncepční a dlou-
hou přípravu a jsme rádi, že za ní stojí tak zku-
šený manažer jako je Alfons Juck,“ říká jednatel 
TK PLUS Petr Chytil. A co přináší obchodním 
partnerům TK PLUS účast na Zlaté tretře? „V sou-
časné době je to jedna z největších sportovních 
akcí v České republice, která si v posledních 
letech navíc získala přirozený respekt i v atle-
tickém světě,“ dodává Chytil. „Televizní přenos 
ze Zlaté tretry šel do více než 140 zemí, více 
než stovka akreditovaných novinářů. Do Os-
travy  přiletěl i nejrychlejší muž planety, Jamaj-
čan Usain Bolt, ještě nikdy v historii u nás nebyl   
aktuální světový rekordman v běhu na sto  
metrů. Dva světové rekordy, několik nejlep-
ších výkonů roku, národní rekordy, splněné 
olympijské limity a už dnes je jasné, že letos 
nebude moc mítinků, které Ostravu překonají.  
Konečně, když se podíváme do atletických 

statistik, tak dva běžecké rekordy na jednom  
mítinku padly naposledy v roce 1997 v Bruselu!“

Co nabídla Zlatá tretra? Čtyři aktuální světo-
vé rekordmany, čtyři olympijské vítěze z Atén, 
sedm halových mistrů světa z letošní Valencie, 
osm mistrů světa z loňské Ósaky, devět medai-
listů z olympijských her, jedenáct medailistů 
z MS v Japonsku! A měla už známou předehru, 
dva dny před hlavním mítinkem se konala už 
tradiční Čokoládová tretra pro děti a jejich  
rodiče, ve středu se na stadiónu sešly škol-
ní týmy, aby se už podruhé utkaly v soutěži  
Hurááá na Tretru.

Jak to nakonec dopadlo? Dva světové rekordy 
–  Kubánce Dayrona Roblese na 110 metrů pře-
kážek a Etiopanky Dire Tuneové v hodinovce, 
pět nejlepších výkonů roku, pokusy o světové  

maximum výškařky Blanky Vlašičové a deset  
rekordů mítinku,  - to je bilance nejlepší Zlaté  
tretry v sedmačtyřicetileté historii! „Nemůžeme 
si na nic stěžovat, dopadlo to dobře, i počasí se  
vydařilo,“ řekl na tiskové konferenci manažer 
mítinku Alfons Juck. „Beru to jako satisfakci 
za minulé roky, v posledních třech sezonách 
nám počasí nepřálo.“ Přišlo skoro dvacet tisíc 
diváků…

Kubánec Dayron Robles zaběhl za regulérního 
větru + 0.9 m/s světový rekord 12.87, když o seti-
nu překonal čas Liu Xianga z roku 2006. „Je to 
skvělý čas. Neočekával jsem to. Děkuji Ostravo! 
Jsem velmi šťastný a spokojený. Jenom abych 
dokázal porazit Xianga v Pekingu,“ vykřikoval na  
vítkovickém tartanu šťastný Kubánec. Etiopan-
ka Dira Tuneová zaběhla za jednu hodinu 
18.517 metrů, překonala deset let starý rekord 
Tegly Loroupeové o 177 metrů. V Ostravě tak  
viděli už jedenáctý světový rekord v historii! 

TK PLUS se hodně zasloužila o to, že se v roce 2001 pozvedl už 
bezejmenný mítink zpět do atletického organizátorského nebe.

„Nemůžeme si na nic stěžovat, dopadlo to dobře, 
i počasí se vydařilo,“ řekl na tiskové konferenci mana-
žer mítinku Alfons Juck. 
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Vloni v Ostravě překonal rekord na hodinov-
ku Haile Gebreselassie, letos jeho krajanka. 
Dire Tuneová měla pro závod k dispozici čtyři 
vodičky, ale téměř půlku závodu absolvovala 
sólo běh. „Jsem velice šťastná, že se mi poda-
řilo překonat světový rekord. Jsem hrdá, že jdu 
ve stopách Haleiho Gebresselasieho. Nebylo to 
lehké, ale dokázala jsem to,“ říkala Etiopanka 
po závodě. Největší hvězda letošní Zlaté tretry, 
světový rekordman na stovce Jamajčan Usain 
Bolt triumfoval v běhu na 200 metrů v nejlepším 
čase sezony 19,83 sekundy. 

„Je to Curych východu,“ prohlásil na adresu 
ostravského mítinku vynikající německý tyč-
kař Tim Lobinger v narážce na slavný mítink 
Zlaté ligy Weltklasse. „Moc nás to těší, byl to 
určitě nejlepší závod v historii,“ říkal v Ostravě 
Alfons Juck. Zlaté tretře přálo počasí, skoro 
dvacet tisíc diváků vidělo skvělou atletiku. Příští 
rok se bude Zlatá tretra konat na stadionu ve  

Vítkovicích naposledy, kvůli rekonstrukci se  
přesune minimálně na sezonu pravděpodob-
ně do Třince. Organizátoři neuvažují, že by  
se s mítinkem tlačili v atletické hierarchii pře-
kotně nahoru. „Mezinárodní federace IAAF 
chystá od sezony 2010 změny, ale zatím vůbec 
není jasné jaké,“ dodával manažer Zlaté tretry. 
„Všechno dál bude o penězích a také marke-
tinku. Musíme také najít termín s ohledem na  
americkou kvalifikaci na mistrovství světa.“ 
Juck má v hlavě už i disciplíny. Kubánec Ro-
bles by se rád do Ostravy vrátil, a co tedy duel 
s předchozím držitelem rekordu Číňanem Liou 
Xiangem? Nebo útok na světový rekord v dál-
ce, o který by se mohl pokusit Irving Saladino  
z Panamy před očima amerických legend  
Carla Lewise a vynikajícího Mika Powella? V té 
chvíli ale také bylo jasné, že hodně změní vý-
sledky olympijských her v Pekingu. Tam se urči-
tě zrodí nové hvězdy, ale co je jisté? Alfons Juck 
o nich ví a dobře je zná…

„Splnil se nám velký 
sen, dva světové 
rekordy, to se asi 
nepoštěstí ani těm 
nejznámějším 
mítinkům v Římě, 
Paříži, Londýně 
Curychu či 
Bruselu. Chtěli jsme, 
aby letošní ročník byl 
především 
sprinterským 
mítinkem a to se 
nám podařilo.“

< Miroslav Černošek >

„Boltův start jsem 
zajišťoval od 
loňského léta. Tehdy 
jsem ani zdaleka 
netušil, že 
překoná světový 
rekord na stovce. 
Věřil jsem však, že 
se bude postupně 
zlepšovat na 
dvoustovce, kde 
by v horizontu tří 
let mohl atakovat 
rekord. Devátého 
dubna jsme Boltův 
start dohodli. Tehdy 
činilo jeho startovné 
okolo 25 tisíc dolarů, 
dnes je víc než 
dvojnásobné.“

< Alfons Juck >



29

„Stavíme pro Vás“

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00  Brno
telefon: 543 532 231, 233, fax: 543 532 232, tel. ČD 9726 24328
e-mail: � resta@� resta.cz, www.� resta.cz

Sázíme na vaši spokojenost od projektu až po realizaci.

Provádíme: novostavby, rekonstrukce a opravy silničních a železničních mostů  výrobu 
ocelových konstrukcí  sanace betonových konstrukcí  spínání, zesilování a předpínání 
konstrukcí  chemické a vakuové injektáže  synchronní zvedání a spouštění mostů  provizorní 
silniční a železniční mosty  stavby železničního svršku a spodku  rekonstrukce a výstavbu 
komunikací a ploch  inženýrské sítě  izolace asfaltovými pásy  elastiké mostní závěry 

 stříkané a přímopojížděné izolace  pronájem strojů a mechanizace pro zemní práce.
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aKvitová Petry
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Premiéra v osmifinále Grand Slamu!

Jak postupovaly tenistky TK AGROFERT Prostějov 
pařížským turnajem? Kvitová porazila v prvním 
kole Japonku Morigamiovou 6:4, 6:3, ve druhém 
hladce Australanku Stosurovou 6:2, 6:1, ve třetím 
Maďarku Szavayovou 7:6, 4:6, 6:2 a pak v od-
kládaném zápase podlehla Estonce Kanepio-
vé 3:6, 6:3, 1:6. Jak se dařilo Petře Cetkovské?  
V prvním kole přehrála Ukrajinku Bondarenko-
vou 6:3, 6:0, ve druhém Rusku Voskobojevovou 
(?) 7:5, 6:3, ve třetím Benešovou 6:3, 6:3 a pak 
nestačila na loňskou finalistku a světovou dvoj-
ku Srbku Ivanovičovou 0:6, 0:6. Ta ostatně pře-
hrála ve druhém kole Lucii Šafářovou 6:1, 6:2.

Kvitová právě s Estonkou Kanepiovou sehrála 
vyrovnaný duel na konci března v americ-
kém Miami, tam vyhrála první set, ve druhém 
vedla 4:1 a měla servis, aby pak podlehla 5:7 
ve třetím. „Kdyby Petra dotáhla zápas v Miami 
do úspěšného konce, tak by postoupila i v Paří-
ži,“ říkal po Roland Garros nehrající kapitán Petr 
Pála. „Více by si na ni věřila.“

Pro Petru Kvitovou to byla první účast na grand-
slamovém turnaji. V Paříži byla díky svému 
žebříčkovému postavení (95.) nasazena pří-
mo do hlavní soutěže. „Doufám, že navážu na  
formu z Izraele,“ říkala před Paříží.  

Kvitová se nakonec mezi posledních osm nedo-
stala, přesto dosáhla zatím největšího úspěchu 
v kariéře. Svůj zápas rozehrála v pondělí, kdy 
bylo utkání za stavu 1:1 na sety pro tmu přeruše-
no. V dohrávce pak za pětadvacet minut získa-
la v rozhodující sadě jedinou hru. „Nezachytila 
jsem začátek setu, špatně jsem se pohybovala 
a jako bych byla nerozehraná. Kdyby se zápas 
pro tmu nepřerušil, určitě by to bylo lepší,“ říkala 
smutná Kvitová. Úspěch Petry Lvitové na Ro-
land Garros vzpomenul i Mirek černošek při 
hodnocení UniCredit Czech Open. „Rád bych 
přidal pro nás velice příjemný příběh, i když 
nesouvisí s naším turnajem. Když jsme před 

rokem a půl začínali s Petrou Kvitovou, skoro  
nebyla na tenisové mapě a poté co přešla 
k nám a začala loni v červenci intenzivně tré-
novat s Matějem Liptákem, byla v šestnáctce 
v Paříži. Tenis jde mnohdy až po nelogických 
cestách, z úspěchů Petry však máme v kaž-
dém případě velkou radost.“ Petra Cetkovská si 
loni na US Open poprvé zahrála hlavní soutěž 
na Grand Slamu, Premiéra tehdy dopadla vý-
borně, Američanku Craybasovou zdolala 6:0, 
7:6 (4). „Asi to tak rychlé nečekala, ale mně to 
nevadilo. Hrála jsem dobře. Dokázala jsem si, 
že můžu porazit hráčku ze světové stovky,“ řekla 
tehdy. „Určitě mi to posílí sebevědomí. Dostanu 
se na turnaje, kam jsem až doteď nemohla.“ 

Petra Cetkovská si určitě představovala lepší 
výsledek v osmifinále Paříže, ale i ona byla na-
konec spokojená. 

„Chtěla jsem něco udělat a dělala jsem chyby 
tam, kde bych je normálně nedělala. Trápila 
jsem se, protože jsem nehrála svoji hru. Moc 
jsem se dívala, jak hraje ona. Ona mě tlačila 
a já jsem se jenom bránila,“ řekla Cetkovská 
o zápase s Ivanovičovou. A co na to Srbka? 
„Bylo to mnohem těžší, než to vypadalo nebo 
než ukazuje výsledek.“ Premiéra na centrálním 
dvorci prý Cetkovskou nesvazovala. „Lidé byli 

skvělí, snažili se mi pomoci, protože není jed-

noduché hrát proti druhé hráčce světa. Každý 

chce předvést, že něco umí, ale zkrátka jsem 

na sebe moc tlačila,“ uvedla prostějovská ro-
dačka v Paříži. Přidejme, že ji trápil natažený 
sval, byla na magnetické rezonanci, lékaři jí  
doporučovali třítýdenní přestávku. „Když ale 

hrajete na Roland Garros, tak se přece nemů-

žete zastavit…“

Obě Petry měly po Roland Garros nejlep-
ší žebříčky WTA. Kvitová byla na 60. místě  
a Cetkovská se dostala poprvé do padesátky 
–na 49. příčku!

Ještě nikdy v historii neměl prostějovský klub v osmifinále grandsla-

mového turnaje dvě mladé hráčky, osmnáctiletá Petra Kvitová a třia-

dvacetiletá Petra Cetkovská postoupily mezi posledních šestnáct hrá-

ček na Roland Garros a Kvitová měla velkou šanci postoupit ještě dál!

Lidé byli skvělí, snažili se mi pomoci, protože není  
jednoduché hrát proti druhé hráčce světa.
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tělocvična

Krásně opravená, 
funkční, 
od rána do večera plná
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„Získali jsme bývalou tělocvičnu OP Prostějov, 
jedná se o budovu ve starším funkcionalistic-
kém stylu, má svou historickou cenu a tu jsme 
za podpory Olomouckého kraje, města Prostě-
jov, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
a dalších partnerů opravili,“ říká jednatel TK 
PLUS Petr Chytil. „Máme nyní velice dobré záze-
mí nejen pro přípravu členů NTC Morava, ale 
i basketbalové a volejbalové mládeže. Navíc  
je v budově odborné pracoviště pro lékaře  
a fyzioterapeuta, kteří nemají na starost jen  
naše mládí, ale i členy našich extraligových 
týmů – volejbalistky a basketbalisty VK a BK Pro-
stějov. V současné době jsme schopni sportov-
ním talentům nabídnout veškerou péči – trénink, 
bydlení, studium až po dokonalou rehabilitaci 
a zdravotní péči,“ dodává Chytil. S přispěním 
společnosti AGEL třikrát v týdnu ordinuje v zre-
konstrulované tělocvičně ortoped MUDr. Kloc,  

vedle něj pomáhá fyzioterapeut Dan Kratochvíl  
a k dispozici jsou veškeré potřebné pomůcky 
pro kvalitní regeneraci sportovce, ale také na-
příklad zbrusu nová výřivka, sprchy i kompletní 
sociální zázemí.

Rekonstrukci měl na starost provozní šéf  
Michal Ptáček. „Přestavby se ujala firma  

Navrátil, s. r. o., odvedla velice dobou práci.  

Budova byla už v dost zchátralém stavu, děla-

ly se nové izolace, dá se říct, že z předchozího 

stavu zůstaly jen samotné okrajové zdi. Stěny tě-

locvičny jsme však museli zvýšit na sedm a půl 

metru, aby se v ní mohly hrát mistrovské soutěže 

v míčových sportech.  

Bylo nutné vyřešit takřka úplně všechno, včetně 

vytápění, které tam bylo ještě původní olejové. 

Ve sklepních prostorách se vytvořilo nové záze-

mí pro lékaře a fyzioterapeuta,“ dodává Michal 

Ptáček. 

Od zahájení provozu je tělocvična stále plná, 

v dopoledních hodinách ji využívají i spor-

tovní třídy z prostějovského gymnázia, zájem 

projevily i další školy. „Příklad obou extraligo-

vých týmů zvedl v našem regionu zájem o tyto 

sporty, rozvrh je plný, od rána do večera je tě-

locvična plná,“ přidává Michal Ptáček. Krásně  

upravená, funkční, od rána do večera plná.  

Rekonstrukce v termínu a navíc skoro v původní 

podobě, vše – jak si to sokolové krátce po první 

světové válce vysnili. Jen s tím  rozdílem, že se 

před osmdesáti lety stavělo přece jen jinak…

Prostějovský TENISKLUB otevřel v polovině května zrekonstruovanou tělocvič-

nu, která je přímo v areálu Národního tenisového centra Morava, zmodernizo-

vaná tělocvična však sloužila sportovcům už dobré dva měsíce. „Vše prošlo 

úspěšnou zatěžkávací zkouškou a tak jsme ji mohli slavnostně otevřít,“ říkal 

Michal Ptáček, provozní ředitel TK PLUS Prostějov, do jejíž správy „letní tělocvič-

na“ v současnosti patří. „Při koupi letní tělocvičny jsme vedení TJ OP slíbili, že 

ji uvedeme do stejné podoby, jak byla vystavěna,“ přidával Michal Ptáček.

Jaká je historie „letní tělocvičny? V roce 1924 zakoupila Česká obec sokolská 

v Prostějově pozemky Za Kosteleckou ulicí o rozloze skoro 19 000 m2 se zámě-

rem postavit sokolský stadión a s ním i tzv. „letní tělocvičnu“, která by byla využívá-

na, stejně jako celý areál jen v letních měsících. Na projektu architekta Eduarda  

Žáčka se před těmi více než osmdesáti lety podíleli bratři Miroslav a Antonín  

Kroupovi, dohlížel tělocvikář Antonín Otčenášek.  Celý stadion Za Kosteleckou ulicí 

byl budován v letech 1925-1928, slavnostní předání se uskutečnilo při sokolském 

sletu v Prostějově v roce 1929. Celkový rozpočet výstavby tehdy dosáhl částky 

dvou miliónů korun. Tělocvična pak sloužila TJ OP Prostějov, nějaký čas stolním te-

nistům a v čase, kdy už byla bezpodmínečně nutná rekonstrukce – jím odkoupila 

agentura TK PLUS. Ta slíbila, že ji uvede v co nejkratším termínu znovu do provozu.

Náměstek ministra školství, mláde-
že a tělovýchovy Jan Kocourek,

( zleva), hejtman Olomouckého 
kraje RNDr. Ivan Kosatík, místo-

předseda dozorčí rady AGEL, a. s. 
MUDr. Martin Polach a jednatel TK 

PLUS Dr. Miroslav Černošek

Slavnostní přestřižení pásky, zleva 
Ivan Kosatík, Jan Kocourek 

a Ivan Tesař

Jiří Novák a Ivan Kosatík

Máme nyní velice dobré zázemí nejen pro přípravu 
členů NTC Morava, ale i basketbalové a volejbalové 
mládeže.
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DAVIS 

Promarněná šance!



35

Jak se s odstupem času dívá nehrající kapitán 
Jaroslav Navrátil na daviscupový duel s Rus-
kem? „Jako na velkou promarněnou šanci! Měli 
jsme dobrý los, vyhnuli jsme se dvěma největším 
velmocem Americe, Španělsku a navíc Tomáš 
s Radkem byli ve vynikající formě. Prohráli jsme 
opravdu nešťastně a myslím si, že je to velká 
škoda, protože Tomáš měl proti Davyděnkovi zá-
pas výborně rozehraný a nešťastné uklouznutí 
nás doslova vyhnalo z Lužnik a letěli jsme domů. 
Davyděnko, to jsem viděl při střídání, toho měl 
opravdu dost a navíc dobře věděl, že osud  
zápasu stojí na něm.“

Neposlal byste nyní do rozhodujícího deb-
lového duelu přece jen jiný pár? „Ano, už to 
vím a říkám to i z dalších zkušeností, jedinou 
možností je – aby celý Davis Cup odehráli Ra-
dek s Tomášem, tedy i debla. V týmu je mezi  
Tomášem, Radkem a ostatními opravdu obrov-
ský herní rozdíl. Vím, že budeme muset hledat 
nějaké další řešení, ale v současném době  
ho opravdu nevidím.“

Když se podíváte za Berdycha a Štěpánka, 
tak tam je málo těch, kteří by případně mohli 
v důležitých zápasech Davisova poháru na-
stoupit. „Není tam nikdo! Nenechává mě to klid-
ným. Pořád jsem si říkal, že Dlouhý má na místo 
za padesátkou, že se nahoru zvedne Ivo Minář, 
ten postoupil, udělal hodně práce, ale pořád  

to nestačí, aby se mohl postavit do role singlisty 
v Davisově poháru, na kterého se můžete spo-
lehnout. Radkovi bude letos třicet, samozřejmě 
může ještě hrát pět let, sílu a zkušenosti na to má, 
ale to mu musí držet stoprocentně zdraví. Spíš si 
myslím, že máme nyní před sebou dvě důležité 
daviscupové sezóny, ve kterých máme možná 
poslední šance využít dvě osobnosti – Tomá-
še a Radka. Proto se na letošní sezónu dívám 
jako na velkou promarněnou šanci. Mohli jsme 
opravdu hrát semifinále nebo dokonce finále.“

Jak se zatím díváte na své působení ve funkci 
nehrajícího kapitána DC? „Zatím mě uspokojil 
jeden jediný zápas, ve kterém jsme porazili Švý-
carsko a zachránili jsme Světovou skupinu. Mým 
cílem je semifinále, finále a dál už ani nechci 
ani pomyslet. Jiné cíle ani mít nemohu, když 
jsem navíc věděl, že budou hrát oba naši nej-
lepší Radek s Tomášem. Ano, při dobrém losu se 
dají uhrát v Davisově poháru velké výsledky, ale 
dnes už je jasné, že v příštím roce nebudeme 
nasazeni a můžeme dostat v prvním kole těžké-
ho soupeře, který navíc bude hrát v domácím 
prostředí. Amerika venku, Španělsko venku, kluci 
mohou hrát jak Páni Bozi a nebude to nic plat-
né. Španělé nás semelou na antuce a Američa-
ni sestřelí na rychlém povrchu, tyhle mančafty 
doma neprohrávají. Musíme prostě věřit, že  
se na nás i v příštím roce los usměje.“

Promarněná šance!

Berdych se Štěpánkem zajistili už po čtyřhře v zápase s Belgií postup do čtvrtfiná-

le Davisova poháru, ale pak Berdychův zraněný kotník razantně v moskevských 

Lužníkách ukončil náš duel s Ruskem. „Český tým v Rusku neprohrál, neodjeli 

jsme poraženi, prostě na nás opět ukázal osud a nedovolil nám dotáhnout naše 

snažení do konce,“ říkal v Moskvě zklamaný šéf českého tenisu Ivo Kaderka. 

V letošních daviscupových zápasech hráli hlavní roli Tomáš Berdych a Radek 

Štěpánek, v ostravské ČEZ Aréně nastoupil za rozhodnutého stavu i náš Lukáš 

Dlouhý, prohrál však překvapivě s Belgičanem Steve Darcisem, v Lužnikách pak 

přehrál mírně odevzdaného Safina. Kapitán Navrátil stále není s Dlouhým spoko-

jený, deblové party zvládá Lukáš na turnajích s větším přehledem než dvouhry. 

Nehrající kapitán Jaroslav Navrátil o zápase s Ruskem 

„Byl jsem vnitřně přesvědčený, že v Rusku zvítězíme a bylo mi jedno, že se neustále připo-

mínaly série o jejich třináctileté domácí neporazitelnosti. Po čtvrtečním losu, když navíc 

Tomáš nastupoval jako první proti Safinovi, jsem našemu vítězství začal věřit ještě víc. 

Škoda, že Tomáš po výborných dvou setech nedotáhl zápas do vítězného konce –  klíč 

k celkovému úspěchu byl právě v prvním duelu. Tomášovi se však nedá nic vytknout, 

od třetího setu Safin prakticky nezkazil, hrál výborně, konečně – Rus byl světovou jed-

ničkou! I když jsme prohráli čtyřhru, byl zápas stále otevřený a v okamžiku, kdy Berdych 

v zápase s Davyděnkem měl herně a určitě i psychicky navrch – přišlo osudné zranění. 

Byl jsem přesvědčený, že za stavu 2:2 Radek svou bojovností, šikovností a herním stylem 

prostě Safina přehraje. První dojmy? Sportovní tragedie, nemělo se to stát…“ 

Ivo Kaderka o zápase s Ruskem

„Takhle prohrát? To je 
strašidelný! Cítili jsme 
šanci a Tomáš to 
měl s Davyděnkem 
neskutečně 
rozehrané. Ale jeden 
špatný krok 
a všechny naše 
naděje padly.“

Radek Štěpánek 
v Lužnikách

„Vyhrál jsem první 
dva sety a nemyslel 
jsem si, že byl Safin 
mohl zápas otočit. 
Ale takový je 
pětisetový zápas 
a Davisův pohár. 
A Safin ukázal, že 
je pořád skvělým 
hráčem.“ 

Tomáš Berdych 
po zápase 
s Maratem Safinem

Rusko – ČR 3:2, 
Moskva, Aréna Lužniky, 
11. - 13. dubna 2008, 

čtvrtfinále Světové 
skupiny: 

Safin – Berdych 6:7(5), 
4:6, 6:3, 6:2, 6:4, 
Andrejev – Štěpánek 3:6, 
2:6, 4:6, Andrejev, 
Davyděnko – Štěpánek, 
Vízner 3:6, 6:3, 7:5, 6:4, 
Davyděnko – Berdych 
6:3, 2:6, 6:7 (5), 6:3, 1:2 
skreč, Safin – Dlouhý 3:6, 
3:6.
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FED 

Fed Cup opět ve Světové skupině...
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Proč nehrající kapitán Pála ukázal na Petru  
Kvitovou a poslal jí první den na centrální dvo-
rec Canada Stadium? Určitě mu bylo jedno, 
že žebříček WTA ukazoval Šahar Peerové osm-
nácté místo… „Naší výhodou je, že Petru nikdo 
nezná. Má rychlou hru z obou stran, nemá co 
ztratit, když prohraje, nic se neděje,“ řekl před 
zápasem. Petra Kvitová ale od stavu 6:0, 2:0 
smetla Peerovou, že by se však nic dít nemělo,  
pravda nebyla. Lucie Šafářová totiž až překva-
pivě hladce prohrála s izraelskou veteránkou 
Obzilerovou a po prvním dnu bylo 1:1. Prostě 
nevyšel Pálův předpoklad, že by všechny naše 
hráčky měly porazit druhou Izraelku, naopak 
Obzilerová vymazala všechny předpoklady! 
Předzápasová matematika – dva body přes 
Obzilerovou a výhra v deblu neplatila už první 
den!

Zpočátku se zdálo, že Šahar Peerová půjde su-
verénně za prvním bodem, vyhrála s Kvitovou 
první set, ve druhém vedla 2:0, navíc vše na-
svědčovalo, že se Kvitová při své premiérové 
dvouhře ve Fed Cupu do konce zápasu ner-
vozity nezbaví. Pak však přišla fantastická sé-
rie Kvitové 12:1! Petra zatím hrála ve Fed Cupu 
jen čtyřhru, loni ve Španělsku za rozhodnutého  

stavu. „Nevěděla jsem co mě čeká, ale žádný 
tlak na mě nebyl. Cítila jsem se velmi dobře. Je 
to moje první singlové vítězství a jsem nadšená,“ 
řekla Petra po zápase a přiznala, že oprav-
du byla na začátku nervózní. „Když porazila  
Williamsovou, taky prohrála první set. Potřebo-
vala si to osahat a pak do toho šla naplno. Věřil 
jsem, že něco takového může tady předvést,“ 
komentoval Pála její výkon.

Český tým zažil v Izraeli zvláštní duel, v němž 
se nedařilo oběma týmovým jedničkám –  
Šahar Peerové a Lucii Šafářové. „Ani ve snu 

nás nenapadlo, že celý zápas bude jaksi na-
ruby,“ konstatoval po závěrečné čtyřhře Pála.  
Peerová i Šafářová neodvedly to, co od nich 
kapitáni očekávali. 

Jak vnímá nehrající kapitán Petr Pála fedcu-
povou sezónu? „Jak jinak, než dobře? Vyhráli 
jsme oba duely a třebaže oba zápasy šly až do 
rozhodující čtyřhry, nakonec rozhodly naše de-
blové zkušenosti. Jak proti Slovensku, tak v Izraeli 
měla naše dvojice jistější deblovější pojetí.“

V obou zápasech jste musel nominovat nováč-
ky, proti Slovensku pro zranění nemohla nastou-
pit Šafářová, do Izraele neodletěla Vaidišová. 
„Pro obě Petry to bylo hodně těžké, Cetkovská 
byla v Brně malinko více svázaná, i když proti 
Dominice Cibulkové to měla hodně těžké. Jen 
se podívejte jak Slovenka kráčí nahoru žebříč-
kem. Petra rozhodně nebyla favoritkou, zvlád-
la výborně první set,  byla takticky neskutečně 
disciplinovaná, odehrála všechno tak, jak jsme  
jí z lavičky řekli. Jedním zkaženým míčem se 
ale vše sesypalo a pak už se z toho klopýtnutí  
nevzpamatovala.“

A druhá Petra – Kvitová? „Ta jde do zápasu bez 
bázně a hany, nikoho se nebojí. Zpočátku to  

nevypadalo nijak nadějně, ale když si uvědomí-
me, že to byla její první dvouhra ve Fed Cupu 
a ještě venku, tak i ten první set vypadal doce-
la dobře – prohrála 3:6 a navíc to bylo 0:2 ve 
druhém. Pak Peerovou doslova zkosila, vyhnala 
ji z kurtu. Kde se to v ní najednou vzalo? Opakuji, 
Petra se nikoho nebojí a když se jí začne dařit  
a věří si, tak má vždycky velkou šanci vyhrát.“

A kde se vzala odvaha ve vás, že jste ukázal 
v prvním zápase právě na Kvitovou? „My jsme 
do Izraele s tím jeli, chtěli jsme, aby Petra hrála 
s Peerovou první den. Kvitovou opravdu ještě 

V Ramat Hašaronu, patnáct kilometrů severně od Tel Avivu měl český fedcu-

pový tým čtvrtou šanci vrátit se do Světové skupiny. V roce 2005 jsme doma 

prohráli s Itálií 2:3, o rok později na francouzské Riviéře stejným poměrem 

s Francií, loni se Španělskem 1:4. K úvodním dvouhrám se postavily dvě člen-

ky TK AGROFERT Prostějov Lucie Šafářová a Petra Kvitová. Po absenci Vaidišo-

vé se do role týmové jedničky opět posunula Lucie Šafářová, začátek sezony 

však Lucce moc radosti nepřinesl. Napřed virové onemocnění, po příletu do 

Austrálie střevní problémy a z úvodního Grand Slamu jí hned v prvním kole 

vyřadilo zranění hýžďového svalu. Nehrála ani ve fedcupovém zápase proti 

Slovensku… Nakonec první bod získala ve své singlové fedcupové premiéře 

Petra Kvitová a odstartovala cestu do vytoužené Světové skupiny!

Zlatý bod Petry Kvitové

Izrael – Česká 
republika 2:3, 
Ramat Hašaron, 26. – 27. 
dubna 2008, 

baráž Fed Cupu o Světo-
vou skupinu: 

Peerová – Kvitová 6:2, 
3:6, 0:6, Obzilerová –  
Šafářová 6:0, 3:6, 6:4,  
Peerová – Benešová 
7:6(6), 3:6, 4:6, Obzile-
rová – Kvitová 6:3, 6:4,  
Obzilerová, Peerová – 
Benešová, Peschkeová 
4:6, 3:6.

„Petra Kvitová výborně zapadla do týmu, je to fajn  
holka.“ Petr Pála



38

skoro nikdo nezná, má pestrou hru, je nebez-
pečná, hraje levou. Věřili jsme, že může překva-
pit a nakonec to vyšlo!“

Nebály se obě Petry nastoupit? „Naopak, obě 
chtěly hrát! Na druhé straně je mnohem složi-
tější těm druhým říkat, že budou sedět na lavič-
ce. Poradili jsme se a proto obě Petry dostaly 
příležitost.“

Jak se díváte na svou první kapitánskou sezó-
nu? „Já jsem strašně rád a vážím si téhle příle-
žitosti. Přišlo to najednou, docela rychle, u fed-
cupového týmu jsem dělal v jiné funkci a navíc, 
hodně mě překvapilo Alešovo odstoupení a je 
jasné, že taková nabídka se neodmítá… V teni-
su se už pohybuji dlouhou dobu, zkonzultoval 
jsem to doma s tátou, ten taky v téhle funkci byl,  
ptal jsem se dalších lidí a všichni říkali – neboj 
se, vem to. Navíc jsem vždycky patřil k hráčům,  

kteří o tenise dost přemýšlejí, snažil jsem hrát 
takticky, prostě něco vymyslet, co by vedlo 
k vítězství. Také jezdím na velké turnaje, byl 
jsem v Paříži a první den – když jsem chtěl vi-
dět zápasy našich holek – jsem byl v areálu 
dvanáct hodin. Druhý den jsem hrál, tak jsem 
tam byl kratší dobu, říkal jsem si, je to třeba tvá  
poslední Paříž, tak ať to není ostuda…“

Jistě jste měl zájem pokračovat. „Vzhledem 
k mému věku určitě a snad se v té funkci ješ-
tě zlepším, každý zápas je pro mě obrovskou 
zkušeností. První zápas v Brně byl hodně složitý,  
po dlouhé době jsme hráli doma, navíc bez 
Lucky, byl to taky derby zápas a ty nejsou nikdy 
jednoduché. V Izraeli to bylo pro mě mnohem 
jednodušší, Petra Kvitová výborně zapadla do 
týmu, je to fajn holka, atmosféra super, navíc  
vítězství a postup do Světové skupiny!“ Pálu těší, 
že hráčky mají o Fed Cup zájem. „Může být 
šest, osm holek v hledáčku a než jsem oznámil  
nominaci, tak jsem všem těm, které se do 
mančaftu nedostaly napřed zavolal, aby se 
to nedozvěděly z novin či televize. Některé tu 
zprávu nerady slyšely, ale pro mě je důležité,  
že všechny chtějí hrát.“

Zatím kromě Vaidišové. „Ale i to je otázka času. 
Nicole už zažila velké chvíle v týmové soutěži  
a každému to chybí…“

„Petr Pála je správným typem kapitána, který tým spo-
jí. Je nekonfliktním intelektuálem, což je mezi tenisty 
zřídkavý jev. Navíc je deblista, má týmové srdce. Kdy-
si jsem ho brával do Davis Cupu jako sparingpart-
nera, přispíval k pohodě. Ten ženy zvládne, budou  
ho brát.“            Jan Kukal
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VK

Po smutném čtvrtém místě ve volejbalové extralize nemohlo následo-
vat nic jiného, než změna na trenérském postu. „Nechci být jako generál 
po bitvě, který ví všechno nejlépe. Jedno však říct musím: realizační tým 
prostě družstvo nepřipravil dobře na play off a svou roli v klíčových oka-
mžicích současně nezvládly ani hráčky. Každopádně jsme měli k dispozici 
tak silné volejbalistky a tak kvalitní realizační tým, že společně měly da-
nou situaci rozhodně zvládnout. To se nestalo a proto nyní budou muset 
přijít změny,“ říkal po skončení sezony šéf prostějovského volejbalu Petr  
Chytil. Navíc se razantně postavil k týmovým cílům. „Jednoznačně chce-
me hrát o titul v extralize a o vítězství v Českém poháru. Jako první ženský 
tým v historii budeme hrát Ligu mistryň a samozřejmě uděláme maximum 
pro nejlepší reprezentaci českého ženského volejbalu na mezinárodní scé-
ně. Už nebudeme nováčkem a proto si hodláme klást jen ty nejvyšší cíle.“

Čada, Liga mistryň a jasné cíle
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Stalo se to, co se už dlouho říkalo v zákulisí, ode-
šla Eva Krempaská, šéf volejbalu Chytil se přiroze-
ně nechtěl proplétat pavučinami vztahů kolem 
postu trenérky, navíc se Správní rada VK Prostějov 
rozhodla pro nový model, za týmové věci má sto-
procentní odpovědnost trenér Čada a i proto se 
změnila náplň sportovního ředitele Petera Gogy, 
ten bude mít na starosti technicko-organizační 
záležitosti.

„Paní Evě Krempaské moc děkujeme za kvalitní 
práci, kterou v Prostějově za uplynulý rok odved-
la. Dosáhla s týmem dvou výrazných úspěchů  
v podobě vítězství v Českém poháru a prvenství 
po základní části extraligy, ale v nejdůležitější 
fázi sezony nedokázala družstvo přivést k medaili  
z nejvyšší soutěže ČR. Proto jsme se rozhodli 
ke změně, jež by měla dát prostějovskému vo-
lejbalu nový impuls,“ říkal Petr Chytil. „Takový je 
zkrátka trenérský osud. Ani dobrý trenér vždy 
neslaví úspěch. V klubu všichni dělali maximum 
pro to, aby sezona dopadla dobře, jistě i včetně 
trenérky, ale někdy to zkrátka nevyjde. Proto se 
trenéři nedělí na dobré a špatné, ale výhradně 
na úspěšné a neúspěšné. Nic jiného za odcho-
dem trenérky není,“ konstatoval Petr Chytil, který  
sháněl za reprezentační trenérku náhradu. 
Ve hře byli tři adepti, novým koučem se nakonec 
stal zkušený Miroslav Čada. „Můj odchod z Brna 
byl trošku složitější. Přece jenom Brno byl takový 
rodinný tým, na kterém jsem se podílel po všech 
stránkách. Trenérské, manažerské atd... Musel 
jsem to řešit i s fakultou, kde působím jako učitel 
a rektor trenérských směrů. Pro mě bylo pozitivní, 
že mně děkan vyšel  maximálně vstříc. Bere to tak, 

že i pro zviditelnění fakulty to není zlé. Budu tam 
jen na částečný úvazek, ale nechci ztratit kontakt 
s teorií. Pro obě strany je to výhodné.“

Volejbalová správní rada přišla s novým mode-
lem, dala Čadovi volnou ruku ve výběru hráček. 
„Nebude tady ani jedna, na kterou pan Čada 
nedá palec,“ konstatoval Chytil a hned hlasitě 
přidal: „Nechci, aby to znělo nabubřele, ale když 
budeme hrát nejprestižnější soutěž Ligu mistryň, 
tak je jednoznačným cílem pro nás zvítězit jak  
v Českém poháru, tak v lize. Bylo by hloupé říkat 
něco jiného.“ Ano, nový kouč má před sebou 
jasné cíle! 

Čtvrtého července se konalo na vídeňské radnici 
slavnostní losování Ligy mistryň a VK Prostějov je 
historicky prvním českým ženským týmem, který 
se této nejprestižnější evropské soutěže zúčast-
ní. Los k nám moc přívětivý nebyl, budeme hrát 
ve skupině A s Dynamem Moskva, Kvig Rijeka  
a CAV Murcia. „Máme dva velice těžké soupeře 
a jednoho trochu přijatelnějšího. Dynamo Moskva 
i Murcia patří k absolutní kontinentální špičce,  
zatímco s Rijekou se dá hrát. Také Chorvatky však 
mají zkušenosti z Ligy mistryň, zatímco my jsme  
v tomhle elitním poháru nováčkem. Proto musí-
me náročný los brát jako realitu,“ řekl trenér VK  
Miroslav Čada. „Naše skupina má každopád-
ně dva jasné favority, my se s Rijekou hodláme  
porvat alespoň o třetí příčku. I tohle umístění  
může být za příznivých okolností postupové, 
ovšem projít dál z nabité základní skupiny pro 
nás představuje hranu možností. Muselo by se  
sejít všechno dobré a z našeho pohledu příznivé,“ 
dodával Čada.

Miroslav Čada byl 
trenérem KP Brno 
od roku 1996, 
během období 
2002 – 2007 dokázal 
brněnské 
volejbalistky celkem 
pětkrát dovést k titulu 
mistryň ČR, letos 
v přímém souboji 
s VK Prostějov získal 
KP Brno bronzovou 
medaili. Vedle 
působení v Brně 
trénoval Miroslav 
Čada v letech 2001 
– 2003 českou 
ženskou 
reprezentaci, 
v letech 2001 a 2003 
byl na ME žen český 
tým desátý. Od roku 
2003 je trenérem 
slovenské 
reprezentace. 
Miroslav Čada je 
vysokoškolským 
pedagogem, 
vyučuje na Katedře 
sportovních studií 
brněnské 
Masarykovy 
univerzity. 

„Nechceme se Ligy mistryň pouze zúčastnit. Sestavíme kádr, který bude konkurence schopný. Je to pro 
nás velký krok dopředu a mezník pro celý český volejbal, protože žádný český klub tuto soutěž nehrál. 
Pro nás je to výzva.“                 Petr Chitil

Realizační tým VK Prostějov 
Miroslav Čada, hlavní trenér, Lubomír Petráš, první asistent, Tomáš Malý, druhý asistent  
a současně kondiční trenér, Jan Müller, masér, MUDr. Pavel Navrátil, lékař a Martin Hájek,  
statistik. Sportovním ředitelem VK Prostějov je Peter Goga.  

„Těší mě, že budu u zrodu špičkového týmu. Prostějov je pro mě především velká výzva. Má takové 
ambice, jaké jsem v českých poměrech dosud nezažil! Nejde jen o sportovní stránku, ale také o vysoké 
organizační a ekonomické zázemí. VK Prostějov má velké cíle a pro mě je opravdu výzvou pokusit se 
o jejich naplnění jak na české, tak na mezinárodní scéně. Moc se na sezonu těším. Až mám trochu  
obavy, abych to všechno zvládl... Ale když mě Prostějovští oslovili, tak mi asi věří."             Miroslav Čada

Los první poloviny základní části extraligy: 
20. 9.  PVK Olymp Praha – VK Prostějov, 

1. 10.  VK Prostějov – VK TU Liberec, 

4. 10.  VK Královo Pole Brno – VK Prostějov, 

11. 10.  VK Prostějov – PVK Přerov Precheza, 

18. 10.  TJ Mittal Ostrava – VK Prostějov, 

25. 10.  VK Prostějov – SK Slavia Praha, 

29. 10.  Frýdek Místek – VK Prostějov, 

2. 11.  SCM ČVS – VK Prostějov, 

15. 11.  VK Prostějov – SK UP Olomouc, 

22. 11.  TJ Tatran Střešovice – VK Prostějov.

Program základní skupiny A Ligy mistryň – 

5. 11.  CAV Murcia – VK Prostějov, Kvig Rijeka – Dynamo Moskva. 

12. 11.  VK Prostějov – Kvig Rijeka, Dynamo Moskva – CAV Murcia. 

10. 12.  VK Prostějov – Dynamo Moskva, CAV Murcia – Kvig Rijeka. 

17. 12.  Dynamo Moskva – VK Prostějov, Kvig Rijeka – CAV Murcia. 

14. 1.  Kvig Rijeka – VK Prostějov, CAV Murcia – Dynamo Moskva. 

20. 1.  VK Prostějov – CAV Murcia, Dynamo Moskva – Kvig Rijeka.
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Pro mnohé to měla být skoro formalita, VK Prostějov vyhrál ve vynikajícím 

domácím prostředí Český pohár, suverénně základní část extraligy, skon-

čil druhý v Československém poháru a řada volejbalových odborníků už 

byla přesvědčena, že by volejbalový svaz už měl dopředu objednat rytce, 

aby připravil jméno nového mistra ČR VK Prostějov na pohár.  Naše hráč-

ky svou roli v rozhodujícím play-off nezvládly, po vítězství nad týmem  Pře-

rova náš tým nestačil na entuziasmus a nadšení družstva UP Olomouc. 

Poslední krok jsme neudělali

Kde viděla příčiny nečekaného selhání  
trenérka Věra Krempaská? „Začaly jsme až 
příliš moc mluvit o finále a myslet na něj. Měly 
jsme se více soustředit na samotnou semifi-
nálovou sérii, ale bylo to těžké, když okolí vás 
už posílalo do finále a pomalu vám věšelo 
na krk zlaté medaile… Možná nám také uško-
dila bilance z předchozího průběhu sezony. 
Vyhrály jsme čtyři zápasy, měly s Olomou-
cí poměr setů 12:1 v náš prospěch a někde  
v hlavách asi bylo ukryto, že přece nemů-
žeme vypadnout, že jsme lepší. Jenže, to se 
musí vždycky ukázat až v ten daný moment 
přímo na hřišti…" Trenérka tuhle sérii ozna-
čila za své největší zklamání v trenérské  
kariéře! „A určitě nejsem sama, kdo to tak 
cítí. Dobrých pár týdnů to v nás bude,"  
a dodala jakoby podvědomě cítila konec 
svého angažmá na Hané. „Takový tým jako 
v Prostějově jsem ještě nikdy nevedla. Tohle 

družstvo je dobře postavené, ještě nikdy jsem 
tak kvalitní tým s takhle výborným zázemím 
netrénovala! Určitě jsme měly na postup do  
finále, ale nepodařilo se. Na tuhle sérii jen tak 
nezapomenu…“

Prostějovský tým ještě čekal duel o třetí  
místo. „O naší motivaci není pochyb. My jsme 
nováčkem nejvyšší české soutěže a přestože  
naším cílem byla účast ve finále, sezona po  
semifinálovém vyřazení zdaleka nekončí. 
O bronz se zkrátka musíme porvat, stále je to 
medaile a tím pádem velký rozdíl oproti čtvrté-
mu místu. Přesně tohle jsem také řekla holkám: 
z vypadnutí se musíme vyspat, otřepat a jít dál. 
Vybojovat aspoň třetí pozici nebude vůbec 
lehké a musíme se na sérii s Brnem důkladně 
připravit," myslela na poslední zápasy sezony 

Krempaská. A co smečařka Daniela Gönci-
ová? „Ta sezona ještě není skončená, udělá-
me všechno pro to, abychom získali alespoň  
bronzovou medaili.“

Ani Brno nevstupovalo do zápasu o bronz 
se zvláštním optimismem, jako obhájce titulu 
vypadl také nečekaně v semifinále s praž-
ským Olympem. „Zápasy o třetí místo mají 
svoji váhu. Musíme si uvědomit, že i bronzová 
medaile by Prostějovu v premiérové sezo-
ně mezi elitou slušela. Vylepšilo by to pohled 
na celou sezonu. I proto se o ni porveme. 
Chtěly bychom všem zlepšit náladu a předvést  
pěkný volejbal tentokrát se šťastným kon-
cem," slíbila trenérka. Nakonec se VK Pro-
stějov ani tahle série o bronz nepovedla  
a v premiérové sezóně skončil tým bez  
medaile. Jak se na čtvrté místo dívá šéf  
prostějovského volejbalu Petr Chytil? „Náš  
se rychle dostal na čelní pozice v české  

volejbalové špičce a potvrdil, že má na mis-
trovský titul. Nejen svým prvenstvím po základní  
části extraligové soutěže, ale také vítězstvím 
v Českém poháru, což je největší úspěch uply-
nulé sezony. Zdálo se, že je všechno na dobré 
cestě a že naše kvalitní družstvo šlape na cestě 
za dalším zlatem. To se bohužel nestalo a my 
všichni si musíme přiznat, že náš tým v závěru le-
tošního ročníku selhal. Vyhrát z posledních osmi 
zápasů jen dva a prohrát šest, když předtím  
celek ztratil z jednadvaceti utkání nejvyšší  
soutěže jen dvě, to nutí k zamyšlení a svědčí  
o tom, že něco nebylo v pořádku.“

Jak si vedl tým VK Prostějov v play-off:? Přerov 
přehrál ve třech zápasech a pak už přišly dvě 
prohrané série s V K UP Olomouc a KB Brno 
shodným poměrem 1:3.

„Před začátkem 
sezony bychom 
účast v semifinále 
a třeba i to čtvrté 
místo brali. Tehdy 
byly naše cíle 
skromnější, ještě přes-
ně jsme nevěděli, jak 
bude nově složený 
tým hrát. Když se pak 
ale dal tak skvěle 
dohromady 
a předváděl nejlepší 
ženský volejbal v ČR, 
tak musíme 
skutečnost, že jsme 
nezískali extraligové 
medaile hodnotit 
jako jasný 
neúspěch.“

< Petr Chytil > 

Zápasy o třetí místo mají svoji váhu. Musíme si uvědo-
mit, že i bronzová medaile by Prostějovu v premiérové 
sezoně mezi elitou slušela.

Vídeňská radnice, 
losování Ligy mistryň
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„Nebudu zastírat, 
že po vítězství  
v dlouhodobé části 
jsme se začaly 
koukat na boj o titul. 
A to se nepovedlo, 
takže rozčarování 
tady je. Na druhou 
stranu vyhrály jsme 
Český pohár 
a v průběhu 
sezony ukázaly, 
že naše práce má 
smysl, tudíž ten rok 
nebyl až tak 
špatný, jak by 
se mohlo 
bezprostředně 
po tomto zklamá-
ní zdát. Je to i tak 
trochu nespravedli-
vé. Za celou sezonu 
jsme prohrály jen 
dvakrát, předved-
ly jsme své kvality 
a skončily 
první v základní 
části. Pak nás vyřadí 
pár nešťastných 
momentů, které 
bohužel udělají 
výsledek celé 
sezony… Nechci však 
brečet,  
i takový je sport.“

< Věra Krempaská >

Co přinesla první extraligová sezóna podle Petra Chytila nejen Prostějovu? 

„V první řadě jsme se přesvědčili o tom, že volejbal mají lidé v Prostějově rádi, o čemž 

svědčily na české poměry výborné divácké návštěvy při našich domácích zápasech. 

Vynikající byli také ti nejvěrnější příznivci z řad Fanklubu, kteří vytvořili správné fanouš-

kovské jádro a úžasně podporovali svůj tým celý rok i na venkovních utkáních. Dalším 

úspěchem našeho volejbalového projektu je přitáhnutí více mladých lidí a dětí k to-

muto sportu, což dokládá navyšování členské základny u mládežnických výběrů i zvý-

šený zájem na školách. Celkově jsme do českého ženského volejbalu vnesli více pro-

fesionality po všech stránkách, například i z hlediska organizace domácích střetnutí  

s atraktivním doprovodným programem v podobě vystoupení Taneční školy Hubený. 

Prostě jsme tohle sportovní odvětví v republice někam posunuli a mimo jiné přiměli 

některé soupeře k posilování svých týmů během sezony. Nakonec je to podobné 

jako u mužského basketbalu, kde se vstupem marketingové agentury TK PLUS do BK 

Prostějov silně rozčeřily vody. U ženského volejbalu byl tenhle efekt možná ještě výraz-

nější a nás může jen mrzet, že jsme se dostali do role favorita, který nakonec neuspěl. 

Byť právě tato nevyzpytatelnost je na sportu tak krásná. Až do konce března jsme 

procházeli růžovou zahradou, z níž nás poté vyhnal semifinálový výbuch s Olomoucí 

a družstvo se již nedalo dohromady ani pro sérii o bronz proti Brnu.“
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DŮM

Vláda České republiky na konci dubna rozhodla, že se Národní dům v Prostějo-

vě stává národní kulturní památkou. Na seznam vláda připsala například baziliku 

na Velehradě, hrady Český Šternberk a Kost, Česká republika byla tímto rozhod-

nutím bohatší o devětadvacet národních kulturních památek, kterých je nyní 230.

Secesní Národní dům se stal 
národní kulturní památkou
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Perla secese, prostějovský Národní dům je už 
několik let spojen s TK PLUS. „Vážíme si skuteč-
nosti, že jsme se stali agenturou, která zajišťuje 
oslavy 100 let Národního domu a jsme rádi, že 
se v průběhu celého roku můžeme spolupodílet 
na organizaci zajímavých kulturních akcí, kte-
ré se konají v tomhle architektonickém skvostu 
secese. Jsme hrdi na to, že to můžeme dělat,“ 
konstatoval v druhé polovině roku 2006 gene-
rální manažer TK PLUS Mgr. Petr Chytil. Prostějov 
a celý region žil oslavami 100. výročí otevření 
Národního domu. Vedle TK PLUS, města Prostě-
jova a Olomouckého kraje se na nich podílel 
také OP Profashion Prostějov. „Národní dům je 
jednou z dominant našeho města už 100 let. 
Naším přáním je, aby si zachoval svoji původní 
podobu a sloužil i dalším generacím,“ konstato-

val starosta města Jan Tesař. Oslavy 100 let Ná-
rodního domu vyvrcholily loni 1. prosince 2007 
koncertem Evy Urbanové. „Toto datum bylo 
zvoleno především proto, že právě 1. prosince 
1907 naši předkové Národní dům s velkou slá-
vou otvírali. Je to datum pro tento dům osudové 
a magické,“ konstatovala před časem ředitelka 
Městského divadla v Prostějově Alena Spurná.
„Národní dům byl pro mě ve spojení s divadlem 

nejnoblesnější budovou v Prostějově a když při-
šla chvíle, kdy se symbolicky odstartovaly oslavy 
sto let jeho založení, měl jsem silný osobní po-
cit, že u toho prostě musím já osobně a naše 
společnost TK PLUS být,“ říká Miroslav Černošek, 
když přijde řeč na Národní dům. On to byl, kdo 
v rámci oslav 100 let založení Národního domu 
přivedl do perly secese mj. několikanásobného 
Zlatého a Českého slavíka Karla Gotta.

Prostory secesního Národního domu v Prostě-
jově jsou také spojeny s akcemi prostějovské-
ho tenisu a TK PLUS. V první prosincový víkend 
1993 byly svědkem prvního předávání prestiž-
ních trofejí ankety časopisu Tenis Zlatý kanár. 
Jako první přebíral hlavní trofej Karel Nováček, 
v premiérovém ročníku získal své první kanáří  
ocenění Talent roku i Jiří Novák. Na jeviště si při-
šli v minulých letech pro ceny Nejlepší sportov-

ci Prostějova, Olomouckého kraje, konal se tu 
mj. i slavnostní galavečer k desátému ročníku  
Živnobanka Open. „Národní dům je duší na-
šeho regionu, jsme hrdi na jeho velkou historii,“ 
dodává Černošek. 

Dílo zakladatele moderní české architektury 
arch. Jana Kotěry (1871-1923) se po zásluze  
zařadilo mezi české národní památky.

Národní kulturní památka by měla přesahovat regi-
onální význam a dokumentovat nejdůležitější etapy 
historie, kultury a vývoje civilizace. Podle ministra kul-
tury Václava Jehličky je v České republice celkem 
více než 40 tisíc nemovitých a skoro 50 tisíc movitých 
kulturních památek. Ty ze seznamu 230 nejdůležitěj-
ších mají podle vlády velký význam pro české národní  
povědomí či mezinárodní ohlas.

Co říká rozhodnutí, že se Národní dům stává národní kulturní památkou místosta-
rosta města Prostějov Miroslav Pišťák? „Je to do určité míry završení oslav stého výročí 
dokončení této významné stavby, které jsme si připomínali v průběhu loňského roku, ale také 
výzva, abychom jí i nadále věnovali velkou pozornost. Pokusme se alespoň na chvíli zavzpo-
mínat na několik let, které tomuto důležitému předělu v historii Národního domu předcházely.  
V uplynulých desíti, snad dvanácti letech naše město věnovalo opravám a obnově jak spol-
kové, tak divadelní části Národního domu desítky milionů korun. Podařilo se postupně oživit 
restaurační i společenskou činnost (díky Obecně prospěšné společnosti Národní dům) a po 
celou dobu rekonstrukce dobře fungovalo také městské divadlo. Připomenout si, co všechno 
se změnilo k lepšímu, by znamenalo velký výčet faktů, a tak alespoň heslovitě vzpomeňme ně-
které významné akce: oprava zahradní restaurace, kavárny, samotné restaurace, divadelního 
sálu, technického zázemí…, bylo by toho mnoho.

Každý, kdo si v té době Národního domu alespoň trochu všímal, musel s uznáním a s povděkem 
registrovat všechny, kteří přiložili ruce k dílu, a výsledkem jejichž práce byla ta krása, kterou se 
Národní dům zaskvěl, a kterou někdy už považujeme takřka za samozřejmost. Věřme, že všichni, 
kdo se před více než sto lety zasloužili o vznik této stavby, by s uznáním pohlédli na práci součas-
ných architektů, techniků, stavařů, řemeslníků a mnoha dalších, bez jejichž invence, dovedností 
a znalostí by nebyl Národní dům v Prostějově tím, čím je a věřme, že i nadále bude – krásnou 
nevšední stavbou, která proslavila naše město.“
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BK

Předseda Správní rady BK Prostějov Ing. Milan Matzenauer nebyl spoko-

jený s výsledky Prostějovských Orlů v Mattoni NBL, na druhé straně si po-

chvaloval postup béčka do druhé nejvyšší soutěže. „Jediné pozitivum vi-

dím ve zkvalitnění a vyrovnání Mattoni NBL, jinak mě výsledek našeho 

týmu v letošním ročníku hodně zklamal, nepodařilo se nám obhájit stříbro 

z minulého roku,“ říkal po sezóně šéf prostějovského basketbalu, který 

bere výborný výkon ve finále a kvalitní vystoupení týmu v evropském pohá-

ru jako jediné měřítko úspěšnosti svého týmu. Po prohraném pátém duelu 

na palubovce Nového Jičína přebírali Prostějovští Orli bronzové medaile 

za třetí místo, ale kdo zná Matzenauera, ten dobře ví, že bronz neuznává…

Matzenauer bronz neuznává
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Už je tradicí, že o postup do finále Mattoni 
NBL bojují Prostějovští Orli s týmem Nového 
Jičína, tentokráte více než kdy jindy rozho-
dovalo domácí prostředí a BK Prostějov se 
ani jednou v sérii play-off na novojíčínské 
palubovce neprosadil. Přitom v posledním 
pátém zápase vedli Orli v polovině zápasu 
o deset bodů, ale ani to nestačilo. Pak přišly 
určitě zbytečné osobní chyby, které nám ne-
dovolily odehrát rozhodující partii v nejlepším 
složení. „Ve třetí desetiminutovce měli Ames  
a Savanovič po čtyřech osobních chybách. 
Navíc se po úspěšném tříbodovém poku-
su zranil Jaroslav Prášil,“ říkal po zápase tre-
nér Miroslav Marko, který v té chvíli už dobře  

věděl, že odchází z funkce hlavního kouče,  
nesplnil hlavní cíl – postup do finále…

Možná by se vše vyvíjelo jinak – kdyby minu-
tu před koncem za stavu 67:70 zapískal roz-
hodčí úmyslný faul poté, co Ames běžel sám 
na koš a Beechum ho evidentně srazil. „Dali  
bychom dvě šestky a ještě bychom zůstali  
v držení míče. Bohužel to tak nepískli,“ hledal 
po zápase důvody prohry Marko. Přiznejme, že 
náš semifinálový soupeř se mohl stejně cítit po-
škozený za koš Badera, který srovnal zápasový 
stav na 2:2 a někteří novináři mu dali přívlastek 
– „neviditelný“. Nehledejme však chyby v roz-
hodčích, přiznejme, svá upísknutí rozdělovali 
na obě strany.

Po pátém zápase byl šéf Orlů hodně zkla-
maný. „Bohužel musím říct, že se v semifinále 
ukázalo, kdo má odvahu a vnitřní sílu hrát těž-
ké zápasy. U některých hráčů jsem postrádal 

osobní odvahu ve hře jeden na jednoho,“  
říkal. „Nový Jičín zvítězil zaslouženě. Doma jsme 
na Jičín stačili, i když ty zápasy byly hodně vy-
rovnané, venku byl soupeř lepší.“ A hned bylo 
jasné, musí přijít změny, šéf Matzenauer je v pří-
padě neúspěchu jasně dopředu ohlašoval. 
Postup do finále, to bylo pro něj jediné měřítko 
úspěchu Prostějovských Orlů!

Trenér Marko po pátém prohraném zápase 
dobře věděl, že na něj Matzenauer neukáže, 
když bude hledat hlavního kouče pro novou 
sezónu, on sám měl zájem v Prostějově po-
kračovat. „Kdybych byl panem Matzenauerem 
osloven, určitě bych rád v Prostějově pokračo-
val. Projekt basketbalu je tady dobře rozjetý, 

klub funguje na české poměry na špičkové 
úrovni, dorostenci byli druzí v republice, béč-
ko mužů postoupilo do národní ligy. Takže  
v případě nabídky bych opravdu neváhal.“

Krátce po vyřazení Orlů z play-off přišel  
Matzenauer s výhledem na příští sezónu. „Při-
jde nový hlavní trenér, vyměníme hráčský kádr. 
Máme k dispozici tři místa pro mimoevropské 
hráče a dvě místa už jsou prakticky určena 
–  Goran Savanovič a Rahsaan Ames. Třetího 
hráče budeme muset vybírat velice pečlivě,“ 
konstatoval. 

Účast ve finále a v něm být Nymburku důstoj-
ným soupeřem, uspět v Českém poháru, cíle 
se pro nového trenéra nemění. „Chceme po-
kračovat v evropské soutěži. Bude ale otázkou, 
v jakém pohárovém předkole  bude náš tým 
nasazen,“ přidává předseda Správní rady BK 
Prostějov Milan Matzenauer.

Novým trenérem týmu BK Prostějov se stal Srb Ivica Mavrenski. 
„Srbsko má vynikající trenérskou školu. Vybírali jsme z několika kvalitních evropských trenérů, ale 
kromě Ivici Mavrenskeho nesplňovali ostatní trenéři naše podmínky. S koučem byla podepsána 
jednoroční smlouva s jednoroční opcí, kterou uplatníme, pokud se mu podaří postoupit do 
finále národní ligy,“ konstatoval pár týdnů po sezóně šéf prostějovského basketbalu Ing. Milan 
Matzenauer.  

Kariéra Ivici Mavrenského (42) je především spojena s týmem Voivodina Novi Sad, ve kterém 
jako rozehrávač odehrál několik sezón. Největšího hráčského úspěchu dosáhnul během své-
ho angažmá v týmu Crvena Zvezda Beograd. S tímto týmem získal během svého dvouletého 
působení dva ligové tituly. 

Trenérská kariéra našeho nového hlavního kouče je relativně krátká a je opět spojená s týmem 
Voivodina Novi Sad. Po skončení své hráčské kariéry působil čtyři roky jako trenér juniorského 
týmu v městě Novi Sad. Po těchto čtyřech letech postoupil do prvoligového týmu Vojvodina 
Srbija Gas Novi Sad, kde na pozici hlavního trenéra působil dva roky. V posledním roce získal 
s tímto týmem páté místo v srbské lize a deváté místo v Adriatické lize. 

Prostějovští Orli do finále Mattoni NBL nepostoupili, 
Správní rada BK Prostějov s výsledky áčka rozhodně 
spokojená nebyla, ale na druhé straně – vynikající 
postup B týmu do I. ligy a nejúspěšnější mládežnická 
sezóna v prostějovské historii určitě všechny, kteří stojí 
za basketbalovým projektem, potěšila.
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„Družstvo bylo dobře složené, i když možná 
přece jen chyběl ještě jeden hráč do základní 
rotace. Kostru týmu tvořili rozehrávač Jindřich 
Vacek, pivot Jakub Krakovič a křídlo Peter  
Mikulík, na těchto hráčích stála hra hlavně 
v těžkých utkáních. K těmto hráčům se přidá-
vali a vhodně je doplňovali Jan Zlámal, Ma-
rek Petržela, Tomáš Sedlařík, Adam Macháček 
a Jan Lipový (hráč nar. v roce 1992, hrající taky 
za družstvo U16). Podstatou celého úspěchu je 
ale vytvoření skvělé party, kdy i hráči z lavičky 
pochopili svou roli v týmu, bez nich by nemoh-
la fungovat kvalitní příprava,“ říká šéftrenér 
Peter Bálint. „K těmto hráčům patřili Rudolf  
Polášek (taky z U16), Miloš Bisaha, Jakub Tobiáš, 
David Hrdina, Martin Sekáč, David Žák a Jan  
Strachoň. Družstvo hlavně na turnaji Final Four  
dokázalo svojí obrovskou morální sílu, herní dis-
ciplínu a touhu něco dokázat. Připomínám, že 
ani jeden s těchto hráčů nikdy nic nevyhrál, hrá-
či k nám přicházeli z oblastních přeborů. Myslím, 
že k jejich výkonnostnímu růstu značnou měrou 
přispělo i hraní za družstvo mužů ve druhé lize. 
Dnes nás snad jen může mrzet nezvládnutých 
posledních pěti minut v zápase s pozdějším  

mistrem USK Praha, jen málo chybělo a  sahali 
jsme po vítězství v celé soutěži,“ hodnotil juniorské  
stříbro spokojený Bálint. 

Proč se mladému prostějovskému sportu zača-
lo tak dařit? „Kolektivní sport je jen a jen společ-
ná práce, někteří kluci jsou tady už třetím rokem 
a když jsou pilní a pracovití, mají talent, tak se to 
musí projevit. Navíc jsou v Prostějově pro mladé 
ideální podmínky. Hodně ale také záleží na tom, 
jaká se vytvoří parta, jak jsou ti kluci mentálně 
silní, jaké si dávají před sebe cíle a co chtějí 
dosáhnout. V loňském roce to samé družstvo 
skončilo na 9. místě z dvanácti účastníků, letos 
dokázalo svou sílu a troufám si říct – díky dobré 
práci a tréninkové morálce sahalo až na abso-
lutní špičku juniorské extraligy.“

Druhým výrazným úspěchem, na kterém se 
výraznou mírou zasloužili taky hráči družstva 

U18 Krakovič, Vacek, Mikulík, Zlámal, Sedlařík  
a Petržela bylo vítězství ve druhé lize a postup 
do první ligy. Toto družstvo se rozbíhalo v soutě-
ži velice těžko, prohry v první polovině soutěže  
o pár bodů byly určitě poznamenány nezkuše-
ností mladých hráčů s mužským basketbalem. 
„V polovině soutěže, kdy bylo družstvo na po-
sledním místě, jsme se rozhodli, že druhou ligu 
musíme zachránit a tým byl doplněn  o hráče 
áčka mužů Luďka Jurečku, kolem kterého se 
vytvořila perfektní parta. Právě tento hráč v roz-
hodujících okamžicích zápasů vzal zodpověd-
nost do svých rukou a přivedl tým do první ligy. 
I výkony ostatních mladých hráčů díky tomuto 
zkušenému hráči rostly geometrickou řadou. 
V družstvu kromě jmenovaných hráli také do-
rostenci z loňské sezóny, ročník 1989 – Jakub 
Mikulec, Ondřej Soušek, Jan Malčík a také hráč 
družstva „C“ Karel Nenál. Doufám, že někteří  
talentovaní hráči družstva U18 dostanou příle-
žitost i v „A“ týmu mužů, zejména jde o repre-
zentanta Jakuba Krakoviče a Jindřicha Vacka 
a doufám, že právě tito mladíci nebudou hrát 
v následující sezóně podřadnou roli v první lize,“ 
přidává šéftrenér prostějovské mládeže.

Peter Bálint je v Prostějově pátým rokem, v roce 
2003 přišel jako trenér mužů, hrála se druhá 
liga, BK Prostějov postoupil a pak přišel na jeho 
místo Beňaček. „Mně se v Prostějově hrozně líbí, 
je to takové klidné přívětivé město, jsou tu milí 
lidé, pro rodinu ideální prostředí. Navíc, Prostě-
jov je opravdu městem sportu, podporuje se, 
je mu nakloněna radnice a TK PLUS sportům 
vytváří skvělé zázemí. A když máte podmínky  
a děláte, tak by měly přijít výsledky. To je přesně 
to, co mě tady inspiruje a k Prostějovu přitahuje 
a stoprocentně motivuje k další práci.“

Peter Bálint přišel do Prostějova s tím, že bude 
trenérem mužského áčka, toho také dělal 
dva roky v Interu Bratislava, předtím tam šest 
let pracoval s mládeží. „Šel jsem do lepšího, 
do lepší ligy, ale pak vedení BK rozhodlo jinak.  
Nevím, asi jsem byl pro ně mladý.“ 

„Prostějovský basketbal má za sebou zdaleka nejúspěšnější sezónu v histo-

rii působení klubu BK Prostějov,“ říkám šéftrenérovi mládeže Peteru Bálintovi 

a on spokojeně souhlasí. S čím se může BK Prostějov pochlubit? „Určitě je 

to postup béčka do první ligy a důležité je, že soutěž odehráli především 

naši dorostenci, doplnění o Jurečku. Dále je to druhé místo juniorů do 18 let 

na mistrovství republiky. Ten tým byl minulý rok devátý, ale nakonec se vy-

tvořila opravdu silná parta, která chtěla něco dokázat,“ říká šéftrenér Bálint. 

Přidejme ještě vynikající výkon nejmladších minižaček TJ OP, které vyhrály ob-

lastní přebor střední Moravy, postoupily na M ČR a získaly stříbrné medaile!

„Pracovat s družstvy, ve kterých hráči vědí, co chtějí,   
je pro trenéra obrovská radost.“   

Peter Bálint, šéftrenér mládeže BK Prostějov
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Mnohé velké evropské týmy ale trénují mla-
dí kouči. „Vím, ale tehdy měl někdo pocit, 
že bych snad neměl autoritu u hráčů, prostě  
nevím. Ale říkám upřímně, chtěl bych ještě  
dostat šanci, jednou bych chtěl trénovat áčko. 
Zatím se mi tady skoro všechno podařilo…  
Určitě se také těším na naše učinkování v první 
 lize s B týmem. Práce s mládeží? Jsou vidět 
výsledky, musíte se snažit o koncepční práci.  
A práce s áčkem? Poskládá se mančaft, získá  
se druhé či třetí místo a zase je za rok jiné.  
Nakoupí se jiní hráči a všichni doufají, že to  
bude lepší. A řeknu vám, mám radost, že mladí,  
které jsem trénoval v Interu Bratislava hrají dnes 
v áčku o titul. Proto říkám, že práce s mládeží  
je motivující, pro klub určitě hodně prospěšná  
a pevně věřím, že někteří z těch mladých  
budou v budoucnu určitě hrát v áčku, tedy  
pokud se nekoupí průměrný cizinec za velké 
peníze a nedostane přednost… A když tam tře-
ba začas bude šest nebo sedm mých kluků, tak 
tu šanci třeba dostanu.“

Je v českém basketbale vůbec vůle – dávat 
šanci mladým odchovancům? „Záleží, jak 
ve kterém klubu. Vezměte si třeba US Praha. 
Mají zahraniční hráče, ale vlastní si také hod-
ně zahrají. Cožpak by se mohl Satoranský, kte-
rému bylo šestnáct dostat do výběru trenéra  

národního mančaftu Ježdíka, kdyby nedo-
stával šanci v mateřském klubu? Zpočátku to 
byly také Pardubice, nyní je tam jiná trenérská  
filozofie. Ostrava také dává příležitost vlastním 
hráčům, má cizince, ale domácí hrají. Myslím 
si, že to je jedině prospěšná cesta, protože když 
má tým osm kvalitních hráčů, tak čtyři musí 
dostat příležitost a být součástí. Ano, trénovat, 
ale taky někdy se musí dostat na palubovku! 
Nechci se rouhat, ale někteří cizinci v české 
lize mnohdy nedosahují ani úrovně mladých 
českých hráčů. Ale to je otázka klubových  
managementů. Musí si vybrat – buď být trpěliví 
ve výchově mladých a hlavně jim dávat šanci 
nebo každý rok sáhnout hluboko do pokladny 
a zaplatit cizince, který bez vztahu ke klubu  
a to už neříkám k městu, které reprezentuje, ale 
na konci sezóny jen a jen zamává…“

A podle vás –  dává Prostějov dává v áčku 
šanci mladým? „Těžko se mi na to odpovídá,  
nechci útočit na trenéra, ale říkám – ne,  
nedává. Když vedeme o třicet, tak už tam přece 
jeden z mladých musí nastoupit. A je přece jed-
no – jestli je na place Dokoupil nebo Bosák. Ale 
nedat je tam najednou, aby se tam utrápili. On 
ale i trenér áčka by měl v podvědomí cítit, že 
není v klubu jen na sezónu či dvě a podle toho 
se k mladým chovat.“ 

„Chci, aby zůstali 
všichni mladí hráči, 
béčko postoupilo, 
budou hrát první 
ligu a ti nejlepší 
dostanou šanci 
v Mattoni NBL.“

< Milan Matzenauer >

Prostějovský basketbal 2007/2008

Muži A – 3. místo v Mattoni NBL, finále Českého poháru

Muži B – 1. místo v 2. lize, skupina C, postup do 1. ligy, 

Muži C – 6. místo v oblastním přeboru jižní Moravy I., 

Muži D – 6. místo oblastní přebor střední Moravy, 

Junioři U18 BK BCM – 5. místo extraliga, 2. místo Mistrovství ČR, 

Kadeti U16 BK BCM – 10. místo extraliga, 

Kadeti U16 B – 3. místo oblastní přebor střední Moravy, 

Žáci U14 – 2. místo oblastní přebor střední Moravy, 

Starší minižáci – 2. místo oblastní přebor střední Moravy, 

Mladší minižáci – 2. místo oblastní přebor střední Moravy, 

Nejmladší minižáci – 2. místo oblastní přebor střední Moravy, 

Starší minižačky –  2. místo oblastní přebor střední Moravy, 

Mladší minižačky – 2. místo oblastní přebor střední Moravy, 

postup na MČR, 10. místo, 

Nejmladší minižačky TJ OP – 1. místo oblastní přebor střední Moravy, 

postup na MČR, 2. místo.
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Město Prostějov je součástí Olomouckého kraje. Leží v severní 
části Hornomoravského úvalu, na úpatí Prostějovské pahorkati-
ny, ve východní části České republiky. Ze západní strany se zvedá 
Drahanská vrchovina. Město leží v nížině s malými výškovými roz-
díly. Nejnižší a nejvyšší body jsou v nadmořské výšce 212 a 262 
metrů.

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

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

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

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

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

radnice orloj prostějovské radnice

prostějovské náměstí v roce 1914

schodiště radnice obřadní síň

Národní dům

CP 2006 MONTAZ kontrast.indd   14 24.10.2006   16:01:49
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 „Do Prostějova jezdím rád, mám tam skvělé přátele, výborné prostředí, doko-

nalé podmínky pro přípravu,“ říkal v uplynulé sezóně Jaromír Jágr, jedna z nej-

větších hvězd NHL. V průběhu léta, které je pro TK PLUS a JÁGR Team už deváté 

společné, se Jágr stal hvězdou ruské Kontinentální hokejové ligy, podepsal 

dvouletou smlouvu s roční opcí s šéfy týmu Avangard Omsk. A tak ve chví-

lích, kdy členové JÁGR Teamu jezdili v Maranello Racing Kart Areně v Lipníku 

nad Bečvou na motokárách, se Jágr rozhodoval, zda se definitivně otočí zády 

k NHL. „Není jednoduché se po sedmnácti sezonách rozhodnout a jít zčista-

jasna domů. Zvlášť, když si myslím, že bych tam mohl ještě pár let hrát,“ říkal 

Jágr po svém návratu v Praze novinářům. Mezitím prosákly informace z hoke-

jového Ruska, že se opět rychle probouzí „Jágrmánie“, která ovládla město 

v době výluky v NHL při ročníku 2004/05, kdy Jágr v Omsku působil poprvé. Líst-

ky na všechny domácí zápasy Avangardu jsou prý vyprodány… I takové byly 

kulisy zahájení devátého společného hokejového  léta TK PLUS a JÁGR Teamu. 

JÁGR? Směr Rusko 

Je pátek 27. června 2008, půl páté odpoledne, 
kongresový sál prostějovského Hotelu Tennis 
Club, Jaromír Jágr, šéf TK PLUS Miroslav Černo-
šek, jednatel Petr Chytil a manažer Petr Fridrich, 
plný sál novinářů, ale stejně se nedozvěděli, 
kde nakonec bude Jágr v příští sezóně hrát. Co 
mu radili rodiče? „Říká se: jdi za srdcem. Máma 
říká, že mi radit nebude, což je rozumný, abych 
to potom na ní nesvedl. A když se zeptám táty, 
tak vám řeknu, jaká bude jeho odpověď: Zů-
staň doma a už nikam nechoď!“ ulevil si Jágr 
na tiskové konferenci. O týden později – kdy se 
ostatní členové Jágr Teamu představili na bea-
chvolejbalévém turnaji na Máchově jezeře – se 
Jaromír Jágr přece jen dohodl s Omskem…

To už hokejisté měli za sebou závody v motoká-
rách v Lipníku nad Bečvou, v Maranello Racing 
Kart Areně se proháněli s předním českým jezd-
cem Tomášem Pivodou. „Snažíme se v progra-
mu JÁGR Teamu nacházet stále něco nového, 
letos to byly závody na motokárách, ale co má 
už pevné místo - je golf. Před dvěma lety jsme 
se tento sport rozhodli dát do programu přede-
vším proto, že mnoho hráčů NHL golf pravidelně 
hraje i v zámoří. Letos to byl jeden turnaj v Golf 
Clubu Olomouc a druhý se uskutečnil v polo-
vině července na Konopišti. Oba turnaje jsou  
součástí JÁGR Team Golf Tour,“ říká manažer 
TK PLUS Ing. Petr Fridrich, který tráví léto s JÁGR  
Teamem už podeváté! 

Po čtvrtečním motokárovém adrenalinu v Lip-

níku nad Bečvou, se konala páteční V.I.P. Párty 
v prostějovském Hotelu Tennis Club s legendár-
ním Olympikem a po nich se v sobotu uskuteč-
nil tradiční tenisový turnaj a také golfové klání. 
Hokejové hvězdy a celebrity se však nepředsta-
vily v prostějovském areálu, ale ve Vésce u Olo-
mouce, v podhůří Malého Jeseníku. „V posled-
ních letech nebyl v našem městě o JÁGR Team 
až takový zájem, jak bychom si představovali 
a proto zkoušíme jiné možnosti,“ konstatoval 
Petr Fridrich. 

Tenisový turnaj dvojic, které tvořily osobnosti 
hokeje, tenisu, politiky a byznysu, vyhrál Ivan  
Langer s Tomášem Cibulcem. A obhájci titu-
lu mezi hokejisty z minulých let bratři František 
a Tomáš Kaberleové? Nový turnajový systém 
jim nedal šanci, do turnaje se zapojily osobnos-
ti a výborní tenisté, hráli ve dvojících s hokejisty. 
Osm párů hrálo ve dvou skupinách na jeden 
vítězný set, systémem každý s každým. 

Hlavní hvězda Jaromír Jágr se představil ve  
V.I.P. turnaji, v němž nastoupil ve dvojici s býva-
lým pátým hráčem světa Jiřím Novákem. „Jdu 
ho trochu zvednout nahoru, chce se vrátit,“ vtip-
koval ještě před turnajem Jágr na adresu spolu-
hráče, který před více než rokem uzavřel kariéru.  
V hlavním turnaji nakonec tato dvojice nestači-
la jen na vítěze Langra s Cibulcem. Třetí skončili  
Mirek Topolánek s Karlem Nováčkem. Ve  
druhém turnaji zvítězily ve skupině A bývalá  
vynikající hráčka a ředitelka prostějovských  

TK PLUS podeváté s JÁGR Teamem

„Po třech týdnech 
strávených 
v parlamentu to byl 
nádherný, 
vydařený den. Hrálo 
se mi velmi dobře.“

< Ivan Langer >

 „Se společností 
TK PLUS rád 
spolupracuji. Jsou 
to profesionálové 
každým coulem, kteří 
nám poskytují skvělé 
podmínky.“

Marián Jelínek,
trenér JÁGR Teamu
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turnajů Langrová s Langerovou, za nimi skon-
čily páry Mačák –  Marián Jelínek, Major –  
Jaroslav Nedvěd a Vysloužilová – František  
Kaberle. Ve skupině B se nejvíce dařilo dvoji-
ci Dalík – Tomáš Kaberle, druzí byli Lukášek – 
Průcha, třetí Aleš Valenta – Jiří Zelenka a čtvrtí 
Kosatík – Tomáš  Plekanec. Ve finále, ve kterém 
se střetli vítězové obou skupin, se radoval pár 
Langrová – Langerová.  

Souběžně s tenisovým turnajem se na neda-
lekém golfovém hřišti uskutečnil duel hoke-
jistů a V.I.P. osobností, kterému dalo přednost  
několik hokejistů v čele s Martinem Eratem  
z Nashvillu či prostějovským odchovancem 
Markem Černoškem ze Sparty Praha. Na vyvr-
cholení týdenního soustředění přijel i hokejista 
Detroitu Jiří Hudler, který v drezu Detroitu zvedl 
nad hlavu bájný Stanley Cup. „Jirka byl vždyc-
ky platným členem JÁGR Teamu a letos má  

za sebou opravdu hvězdnou sezónu, koru-
novanou ziskem Stanley Cupu. V duchu naší  
spolupráce se nesla i tisková konference na  
Ruzyňském letišti po příletu, Jirka byl na Zlaté  
tretře, za kterou stojí TK PLUS a ve Vítkovicích se  
zúčastnil vítacího ceremoniálu. Hnedv prvním 
týdnu po příletu jsme se podíleli i na přípravě  
programu působení slavného poháru v České  
republice a celá slavnostby měla vyvrcholit 
v Prostějově v Areálu TK PLUS koncertem skupiny 
Chinaski,“ přidával manažer Fridrich. 

A jako na všech akcích TK PLUS i ve Vésce se 
předával charitativní šek v hodnotě 25 000 Kč 
pro místní pečovatelský dům. Jako symbolickou 
odměnu upekly babičky pravou hanáckou  
bábovku, kterou z rukou správce převzal  
Jaromír Jágr. 

Tím ale zdaleka léto s JÁGR Teamem nekončilo…

„Fenomén Jardy 
Jágra je 
nepřehlédnutelný, 
hokej je jedním 
z nejoblíbenějších 
sportů u nás a je 
stále více těch, kteří 
chtějí, aby jméno 
jejich firmy bylo 
spojováno 
s akcemi kolem 
velkých hokejových 
hvězd. Na druhé 
straně je však třeba 
zdůraznit, že poté, 
co se firma TK PLUS 
stala exkluzivním 
partnerem JÁGR 
Teamu, je vše 
marketingově 
mnohem 
náročnější.“

< Petr Chytil >

„O svém partnerovi 
ze čtyřhry Jaromíru 
Jágrovi musím říct, že 
je určitě lepší tenista, 
než já hokejista. 
Hrálo se mi s ním 
dobře. Známe se 
dlouho, Jarda má 
skvělý postřeh, cit pro 
míč, což je dáno tím, 
že celý život žije 
sportem. Rychle 
se učí.“ 

< Jiří Novák >



55

člen

 Nejvýznamnější český dodavatel potrubních systémů pro energetiku
 Jediný český dodavatel potrubí primárních okruhů jaderných elektráren
 Dodávky kompletních potrubních systémů zahrnujících projekt, výrobu, montáž a uvedení
díla do provozu
 Výroba kusových potrubních dílů
 Dodávky dle ISO, ČSN, EN, DIN, ASME, GOST, API
 55 let zkušeností s dodávkami do energetiky – dodáno spojovací potrubí pro více než 300
elektrárenských bloků do více než 20 zemí celého světa

Modřanská potrubní, a.s.

Komořanská 326/63, 143 14  Praha 4 – Modřany
telefon: +420 296 781 111, fax: +420 244 403 118
e-mail: obchod@modrany.cz, web: www.modrany.cz

Albánie: Fieri, Alžírsko: 
Skikda, Argentina: Lujan 

de Cuyo, Güemes, Bangladéš: 
Chittagong, Khulna, Brazílie: Igarapé, 

Jorge Lacerda, Bosna a Herzegovina: 
Kakanj, Bulharsko: Belene, Marica, Česká 

republika: JE Dukovany, JE Temelín, 
Dětmarovice, Hodonín, Kralupy nad Vltavou, 

Ledvice, Litvínov, Mělník, Opatovice, Otrokovice, 
Počerady, Poříčí, Prunéřov, Tisová, Třinec, Tušimice, 

Vřesová, Čína: Jiangsu Ťjaňvan, Shen Tou, Egypt: Ayoun 
Moussa, Talkha, Finsko: Hanasaari, Chorvatsko: Plomin, 
Indie: Ennore, Irán: Iranshar, Mashad, Itálie: Acerra, 
Kuba: Felton, Neuevitas, O’Bourke, Regia, Lotyšsko: Riga, 
Maďarsko: Dunamenti, Kolonfeld, Malajsie: Manjung, 
Polsko: Adamow, Halenba, Jaworzno, Komin, Plock, 
Skavina, Turow, Rakousko: Linz Voest Alpine, Rumunsko: 
Bucuresti South, Bucuresti West, Govora, Tulcea, Rovinari, 
Slovensko: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, 
Vojany, Srbsko: Drmno, Kolubara, Obrenovac, Španělsko: 
Cerceda, Turecko: Afsin Elbistan, Soma, Ukrajina: Rovno, 
Uzbekistán: Nišan
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ORIENTAČNÍ

Jubilejní a nejlepší
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Olomoucký kraj a společně s ním město Prostějov hostily v polovině čer-

vence 25. mistrovství světa v orientačním běhu. Světový šampionát se vrá-

til do České republiky po sedmnácti letech, v padesátileté historii potřetí 

a na Moravě se konal vůbec poprvé! Za světovým mistrovstvím stála jako 

hlavní sponzor společnost ČEZ, partnery byly Olomoucký kraj a Město Pros-

tějov, pořadatelé IOF, Český svaz orientačního běhu a marketingová agen-

tura TK PLUS. Co říkal před šampionátem generální sekretář Českého svazu 

orientačního běhu Ivan Matějů? „V TK PLUS vidíme záruku, že šampionát 

bude mít dokonalé zázemí a také dostatečné ekonomické zabezpečení. To 

ostatní už bude na nás. Orientační běžci byli a jsou dobrou partou a jsem 

přesvědčen, že se najde dostatek ochotných dobrovolníků, kteří nám s or-

ganizací pomohou. Mistrovství světa chceme samozřejmě využít k co nej-

větší propagaci orientačního běhu a pevně věříme, že se nám to podaří.“ 

Už v průběhu šampionátu bylo jasné, že 25. mistrovství světa bude patřit 

k organizačně nejlepším, navíc se do historie zapsalo největším a nejkva-

litnějším televizním pokrytím! A český orientační běh? Ten získal na Hané 

tři medaile, po sedmnácti letech zlatou na nejprestižnější klasické trati! 

Pro Olomoucký kraj to byla od začátku jedna 
z největších sportovních akcí, která se na území 
regionu konala. „Za poslední čtyři roky je svě-
tový šampionát v orientačním běhu jednoznač-
ně nejvýznamnější sportovní událostí a tomu 
odpovídá náš zájem o ni. Budeme ji po všech 
stránkách maximálně podporovat. Určitě po-
může zviditelnit náš region,“ říkal před mistrov-
stvím hejtman Olomouckého kraje RNDr. Ivan 
Kosatík.

„Celá akce je nesmírně náročná na organiza-
ci. Aby proběhlo mistrovství v důstojné podobě, 
máme připraveno 350 pořadatelů,“ konstatoval 
Pavel Sekanina, předseda organizačního výbo-
ru a náměstek hejtmana Olomouckého kraje. 
„Mistrovství světa má dva cíle: jednak, aby čes-
ké reprezentační výběry dosáhly co nejlepších 
výsledků a za druhé, aby se celá akce divákům 
líbila,“ vyřknul své přání Sekanina. „Chtěl bych 
před zahájením šampionátu poděkovat všem 
těm, kdo se zasloužili o to, aby mistrovství světa 
mohlo na Hané proběhnout,“ dodal šéf orga-
nizačního výboru. A hlas z TK PLUS? „Určitě to 
bude zatím největší sportovní akce na území na-
šeho kraje, která výrazně zviditelní náš region, 
přivede do našeho kraje nejen vynikající spor-
tovce, příznivce orientačního běhu, ale i turisty. 
Nikdy bychom se do organizace tak prestižního 
šampionátu nemohli pustit bez podpory a doko-
nalé spolupráce s vedením Olomouckého kraje  
a jeho hejtmanem Ivanem Kosatíkem,“ nechal 
se slyšet Petr Chytil, jednatel TK PLUS. Místo-
předsedou organizačního výboru a šéfem 
projektu za TK PLUS se stal Josef Váňa. „V minu-
losti už jsme s orientačními běžci spolupracovali  

na pořádání Světového poháru v parkovém 
orientačním běhu i na dalších velkých akcích. 
Svaz orientačního běhu má ve svém středu 
dostatek kvalitních organizátorů a to je záruka, 
že po sportovně-technické stránce bude vše 
v pořádku. To ostatní je už na TK PLUS,“ dodá-
val Josef Váňa. Dodejme jen, že Světový pohár  
v parkovém orientačním běhu 2002 tehdy 
hostily Kroměříž, Čechy pod Kosířem, Prostějov  
a agentura TK PLUS také stála za jeho organi-
zací.

„Připravili jsme hodně náročné terény,“ konsta-
toval před mistrovstvím Petr Klimpl, místopředse-
da Českého svazu orientačního běhu a věřil, že 
mezi kandidáty na medaile budou patřit i čeští 
reprezentanti. Velké naděje vkládali orientač-
ní běžci do sester Brožkových, Michala Smoly  
a Tomáše Dlabaji. „Sestry Brožkovy patří do 
první světové desítky, Michal Smola byl na po-
sledních třech mistrovstvích světa vždy v desítce 
na klasické trati. Tomáš Dlabaja je specialistou  
na sprint a vloni na Ukrajině skončil šestý,“ podtr-
hával české naděje Klimpl.

Ceremoniálem na Horním náměstí v Olo-
mouci a finálovým závodem ve sprintu bylo  
v neděli 20. července mistrovství slavnostně  
zahájeno. V centru města byly výpravy čtyřiceti 
zúčastněných zemí, 411 oficiálních účastníků, 
zástupci města, Olomouckého kraje, české  
i mezinárodní federace orientačního běhu  
a Českého olympijského výboru a nadšení fa-
noušci orientačního běhu. „Tento šampionát je 
velkou příležitostí k propagaci našeho města 
po celém světě,“ řekl při slavnostním zahájení 
olomoucký primátor Martin Novotný. „Olomouc  

Svátek orientačního běhu na Hané
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je nejen město kultury a vzdělání, ale také 
sportu. Vždyť letos hostíme dvě mistrovství svě-
ta. Vedle klání orientačních běžců ještě srp-
nový šampionát kicboxerů,“ dodával primátor  
Olomouce.

První disciplina mistrovství, sprint mužů i žen, se 
odehrála v atraktivním prostředí historického 
centra Olomouce a v přilehlých Bezručových 
sadech, premiérové tituly mistrů světa vybojo-
vali Rus Andrej Chramov a Anne Margrethe 
Hauskenová z Norska. Předehru k mistrovství 
světa obstarala dopolední kvalifikace sprintu, 
která se uskutečnila v Prostějově. 

Dvěma šestými místy zahájili šampionát čeští 
reprezentanti Dana Brožková a Tomáš Dlabaja. 
Ten byl zklamaný. „Myslel jsem, že to bude lepší, 
zbytečně jsem ztratil dvacet vteřin. Byl to dobrý 
závod a navíc nebyl nijak těžký. Škoda.“ Na šes-
tém místě mu k medaili chybělo deset vteřin.

Třináct dělilo od medaile Danu Brožkovou. 
„Ztratila jsem jednou špatnou volbou, jinak jsem 
ale spokojená,“ řekla největší česká naděje 
Dana Brožková. „Připravuji se sice především 
na klasiku, ale i tak je pro mě šesté místo velice 
dobrý výsledek. Mockrát děkuji divákům, kteří 
mě hnali dopředu. Atmosféra při závodě byla 
fantastická.“ 

Ve čtvrtek získal český orientační běh první dvě 
medaile, na krátké trati ve Staré Vsi u Rýmařo-
va byl Michal Smola stříbrný, Radka Brožková 
bronzová. Po dlouhých sedmnácti letech tak 
český muž získal na mistrovství světa medaili 
v individuálním závodu. Smola podlehl jen fa-
móznímu Francouzovi Thierrymu Gueorgiouovi, 
který získal v této disciplíně pátý mistrovský titul. 
„Jsem maximálně spokojený,“ radoval se po 
doběhu Smola. „Závod se mi povedl, neudělal 
jsem téměř žádnou chybu, jen drobná zaváhání 
těsně před kontrolami,“ komentoval svůj výkon 
stříbrný medailista, který na vítězného Francou-
ze ztratil 34 sekund. Radka Brožková ztratila na 
vítěznou Finkou Minnou Kauppiovou z Finska 
dvě minuty a šestnáct sekund. „Myslela jsem 
si, že na doběhu umřu. Ke konci už mě bolely 
nohy, myslela jsem, že to nedoběhnu, že padnu 
dvacet metrů před cílem,“ popisovala své poci-
ty těsně po finiši Radka Brožková. „Vůbec jsem 
v medaili nevěřila,“ přiznala se po závodě. Před 
ní skončila devětatřicetiletá Švýcarka Vroni  
König-Salmiová, která byla již na jedenáctém 
světovém šampionátu! „Moc pěkná trať na 
moc pěkné mapě,“ pochvalovala si Švýcarka 
český les a také organizaci mistrovství. „Mohu 
srovnávat, jako pořadatelé jste se vytáhli.“

Sobota nám přinesla největší radost, Dana 
Brožková se stala mistryní světa a pro český 

orientační běh vybojovala první zlatou medaili 
od roku 1991, ve Skřípově na Prostějovsku vyhrá-
la finále závodu na klasické trati! Její zlato je 
prvním titulem z MS pro samostatnou Českou 
republiku, navíc v královské disciplíně orien-
tačního běhu. Naposledy se před sedmnácti 
lety ještě v československých barvách radova-
li na krátké trati Jana Cieslarová a Petr Kozák  
v domácím prostředí v Mariánských Lázních.

Na první místo se Dana Brožková probojova-
la až v závěru, kdy její soupeřky ztratily. „Ještě 
tomu stále nemůžu uvěřit,“ usmívala se v cíli čer-
stvá mistryně světa, jejímž nejlepším výsledkem 
byl zatím bronz z MS 2006 v Dánsku. „Pomohlo 
mi, že jsem na trati doběhla o dvě minuty Norku 
Hauskenovou.“ Závod mužů na klasické trati vy-
hrál pětadvacetiletý Švýcar Daniel Hubmann, 
který se dočkal zlata z MS po sedmi stříbrných 
medailích!

Zlato Dany Brožkové a bronz sestry Radky na 
krátké trati, tohle spojení dávalo šanci na ne-
dělní závod štafet. „Uděláme maximum pro 
to, abychom získaly další medaili,“ řekla diplo-
maticky Dana Brožková a mnozí v medaili ze 
štafet věřili… Šampionát pro nás však štafeto-
vou medailovou tečku neměl, čeští orientační 
běžci skončili čtvrtí, ženy páté. Potřetí za sebou 

vyhrály Finky, v mužské kategorii dominovali Bri-
tové. Proti loňskému šampionátu na Ukrajině se 
český tým o pět příček polepšil, finišman Tomáš 
Dlabaja v závěru chyboval a Švýcar Daniel 
Hubmann doběhl třetí. „Bylo to fyzicky hrozně 
náročné. Cítím se asi jako po sprintu, šťastný  
z pěkného umístění, ale zároveň zklamaný, že  
k medaili bylo tak blízko,“ uvedl Dlabaja.  
Radka Brožková, Eva Juřeníková a Dana  
Brožková vylepšilo výsledek české ženské šta-
fety z loňského šampionátu v Kyjevě o jedno 
místo. Po prvním úseku jsme drželi medailo-
vou šanci, štafeta byla třetí s minimální ztrá-
tou na vedoucí Rusky. Na druhém úseku však  
Juřeníková ztratila a k bronzu chyběly dvě mi-
nuty. „Trochu jsem zaváhala na první kontrole. 
A ke konci už jsem cítila únavu po včerejší dva-
náctikilometrové klasické trati,“ řekla novinářům 
zlatá medailistka z klasické trati Dana Brožková, 
finišmanka naší štafety. Loni v dubnu promova-
la na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Pra-
ze, nyní studuje postgraduál v oboru biologie  
a genetika. „Orienťákem se nedá uživit. Ani jako 
mistryně světa,“ podotkla. Pracovat ale ještě jít 
nemohla. „To už bych nestíhala trénovat. Musím 
studovat, abych mohla běhat,“ dodala.

V prostějovskému hotelu Tennis Club se konal 
24. kongres IOF, v jehož průběhu proběhlo  
několik seminářů, byla určena pořadatelství 

„Od začátku se nám líbila vize šampionátu – MS 2008 
pro všechny. Pořadatelé vytvořili v centru šampioná-
tu atmosféru podobnou Olympijské vesnici, což bylo 
v čase kvapem blížící se pekingské olympiády více 
než symbolické a prospěšné.“ 

Miroslav Černošek  
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Olomoucký kraj

Krajský úřad
Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

www.kr-olomoucky.cz

Olomouc – Informační, kulturní a turistické středisko města Olomouce,
Horní náměstí, 771 27, tel. +420 585 13 85, www.olomouc-tourism.cz
Prostějov – Informační a turistická kancelář, nám. T.G. Masaryka 12-14,
797 42, tel. +420 582 329 722 - 723, www.mestopv.cz
Přerov – Městské informační centrum, Kratochvílova 14, 750 00, tel.
+420 581 217 187, www.prerov.cz
Šumperk – Regionální a městské informační centrum, Hlavní třída 22,
787 01, tel. +420 583 214 000, www.infosumperk.cz
Jeseník – Městské informační centrum, Masarykovo nám.1/167, 790 27,
tel. +420 584 498 155, www.jesenik.org

Olomoucký kraj je regionem, který svou rozmanitostí dokáže uspokojit
i toho nejnáročnějšího návštěvníka. Je vhodným místem pro milovníky
hor, cykloturistiky a historických i přírodních památek. Nejvýznamnější
z hlediska národopisného je oblast Hané, z hlediska aktivního odpočinku
pak pohoří Jeseníků. Přirozeným centrem regionu je město Olomouc
s významnou památkou - sloupem Nejsvětější Trojice, jež je zapsán 
na seznamu UNESCO. Pro milovníky historie jsou otevřeny brány hradů,
zámků, zřícenin a muzeí, sportovcům se nabízí bohatá sí cyklotras 
či množství sjezdovek. Odpočinout si můžete v několika vyhlášených 
lázeňských centrech.

Více než očekáváte!

1 2
3 4

1. Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci • 2. Hanačka - Čechy p. Kosířem

3. Javoříčské jeskyně • 4. Hrad Bouzov

inzerat_olk_card  23.5.2006 11:06  Stránka 1
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příštích šampionátů, Panama byla přijata jako 
70. člen Světové federace orientačního běhu  
a Švéd Ake Jacobson byl znovuzvolen prezi-
dentem IOF na další funkční období do roku 
2010. „Vše proběhlo k naší spokojenosti, měli 
jsme k jednání výborné podmínky, pořadate-
lé šampionátu odvedli dokonalou práci. Jsem 
rád, že se vedle organizačního úspěchu mů-
žete radovat i z vynikajících výkonů vašich ori-
entačních běžců,“ konstatoval mj. šéf IOF Ake  
Jacobson po skončení šampionátu.

Generální sekretář českého orientačního běhu 
Ivan Matějů konstatoval, že tohle mistrovství 
bylo určitě jedno z nejlepších v historii, říkali to 
i zahraniční účastníci. „Nesmíme zapomenout 
na to, jak hodně nám pomohla armáda, odved-
la skvělou práci. A TK PLUS? Bez této agentury 
bychom se do organizace šampionátu vůbec 
nemohli pustit. Dala nám ekonomickou jistotu 
a potvrdila, že jasně patří mezi nejprestižnější 
v této oblasti u nás. A co se týká sportovních vý-
sledků? Zlatá, stříbrná, bronzová medaile, čtvrté, 
páté a dvě šestá místa, sedmé a osmé místo, 
to je vynikající bilance českého orientačního 
běhu, která se v letech příštích bude jen těžko 
opakovat,“ přidával Matějů.

Místopředsedou organizačního výboru a šé-
fem projektu za TK PLUS byl Josef Váňa.  „Od  

začátku jsme našli s představiteli českého orien-
tačního běhu a především s Ivanem Matějů spo-
lečnou řeč, šlo nám o to, aby šampionát dopa-
dl na výbornou a udělali jsme pro to maximum. 
Všichni, kdo dělali takovou akci poprvé, pocho-
pili, že musíme táhnout za jeden provaz. TK PLUS 
už tradičně odvedla dobrou práci, tahle firma 
má s podobnými akcemi zkušenosti, Michal  
Ptáček a ostatní splnili vše, co bylo potřeba. 
Hodně, opravdu hodně nám pomohla armáda, 
chovali se jako dokonalí profesionálové a i díky 
jim mělo mistrovství organizační kvalitu. Všechno 
bylo o to složitější, že se v průběhu šampionátu 
několikrát měnilo místo konání, ale vše dopadlo 
na výbornou,“ přidával Váňa. „Potěšil nás i me-
diální ohlas mistrovství, na začátku se všichni 
báli, že orienťák není mediálně zajímavým spor-
tem, ale dvě velkoplošné obrazovky v cílových 
prostorech a hlavně dokonale zvládnuté tele-
vizní přenosy, to vše mělo velkou odezvu. Co se 
týká televize, tak historie dokonalých televizních 
přenosů z orientačního běhu se určitě začíná 
počítat od našeho mistrovství. Využití GPS a tedy 
sytému track track mělo v přenosech z tohoto 
sportu světovou premiéru. Zájem byl i o dopro-
vodné závody Orienteering Festival, v cílových 
prostorech se sešel celý orientační svět. Myslím 
si, že Olomoucký kraj a celý náš region se díky 
tomuto mistrovství hodně zviditelnil.“

Česká televize vstoupila razantně do historie orientačního běhu, bez nadsázky se dá říci, že 
televizní pokrytí šampionátu nemělo u MS v orientačním běhu obdoby. Štáb měl kolem 70 
lidí, k dispozici dva, někdy i tři přenosové vozy, pokrytí až 18 kamerami! Přenosy zabezpečo-
val stejný tým, který zajišťuje přenosy ze Zlaté lyže nebo Světového poháru v lyžování, atletiku 
nebo biatlon, orientační běžci se poznali při společné práci u loňského přímého přenosu při 
MS MTBO na Vysočině a letos při M ČR ve sprintu v Bohnicích. Produkčním byl Jaromír Bauer, 
režisérem Karel Jonák, hlavním kameramanem Pavel Brynych, komentátorem Petr Kubásek 
společně s Rudou Ropkem, celý projekt si pak vzal na starost vedoucí sportovní redakce ČT 
Brno Petr Sopoušek. „Myslím si, že to byl z našeho pohledu dobrý počin,“ komentoval šampio-
nát Otakar Černý, šéf sportu České televize.

Výsledky 25. mistrovství světa v OB
Sprint: muži (3 km): 1. Chramov (Rus.) 13.36,9 min., 2. Hubmann (Švýc.) -2,4 s, 
3. Johansson (Švéd.) -36,8, … 6. Dlabaja -46,2, 7. Procházka -46,5, 18. Mrázek 
-1.17,14. 

Ženy (2,5 km): 1. Hauskenová (Nor.) 12.42,2 min, 2. Kauppiová (Fin.) -9,3 s, 
3. Janssonová (Švéd.) -18,9, … 6. D. Brožková -31, 9. Juřeníková -50,1, 17. R.  
Brožková -1.24,8.

Krátká trať: Muži (5,8 km): 1. Gueorgiou (Fr.) 33:49, 2. Smola (ČR) -34, 3.  
Novikov (Rus.) -38, ...13. Dlabaja -3:11, 29. Lučan -6:09. 

Ženy (4,8 km): 1. Kauppiová (Fin.) 32:35, 2. Koenigová-Salmiová (Švýc.) -2:02, 
3. R. Brožková (ČR) -2:16, ...24. Stará -8:32, 29. Duchová -9:34. 

Klasická trať: Muži (17 km) : 1. Hubmann (Švýc.) 1:46:08, 2. Nordberg (Nor.) 
-1:15, 3. Gonon (Fr.) -1:57, ...13. Smola -5:42, 24. Mrázek (oba ČR) -9:35. 

Ženy (12 km): 1. D. Brožková (ČR) 1:24:26, 2. Andersenová (Nor.) -43, 3.  
Billstamová (Švéd.) -1:02,...8. Juřeníková -5:13, 21. Panchártková (obě ČR) 
-11:43.

Štafety: Muži: 1. Velká Británie 2:18:17, 2. Rusko -41, 3. Švýcarsko -3:32, 4. Česko 
(Procházka, Smola, Dlabaja) -4:10. 

Ženy: 1. Finsko 2:13:14, 2. Rusko -2:35, 3. Švédsko -3:13,…5. Česko (R. Brožková, 
Juřeníková, D. Brožková) -5:08, 6.Norsko -6:50.

Nešťastně skončil závod štafet pro 
francouzský tým, šestinásobný 
mistr světa Thierry Gueorgiou  
na posledním úseku dlouho vedl, 
pak ale spolkl včelu a bylo po 
nadějích. „Zúžila se mu dýchací 
trubice. Byla to alergická reakce 
spojená s vyčerpáním,“ uvedl 
lékař Roman Jelínek. Devětadva-
cetiletého Francouze převezla 
letecká záchranná služba do 
Fakultní nemocnice v Olomouci, 
večer už ale byl v hotelu. O co při-
šel? Nemohl na závěrečný banket 
a hlavně – Francie o jasnou 
zlatou medaili ve štafetě.

Ivan Matějů a Josef Váňa
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SILNÁ BANKA 
PRO SILNÉ OSOBNOSTI
 

Dnem 5. listopadu 2007 vstoupila na český trh  
UniCredit Bank Czech Republic, a.s., která 
vznikla spojením Živnostenské banky a HVB Bank. 
Jsme silná evropská banka, člen mezinárodní finanční 
skupiny UniCredit Group, s dominantním postavením 
ve střední a východní Evropě. Ve 23 zemích máme 
9 000 poboček, v nichž poskytu jeme nadstandardní 
služby celkem 40 milionům klientů. Budeme rádi, 
pokud mezi našimi spokojenými klienty budete i Vy.

Vítejte v UniCredit Bank!
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„Ještě že se v Prostějově hrála česká háze-
ná. Tu jsem miloval,“ vzpomínal Alois Flašar 
na své sportovní začátky v Prostějově. Začal 
s ní hned po příchodu na Hanou, byl čle-
nem prvního družstva Sokola, pak přešel do  
Agrostroje, hrál za Tatran, Slovan, reprezen-
toval také Moravu, pracoval i v ústřední sekci 
národní házené. Pak se začal věnovat tenisu, 
jen tak pro radost, s kamarády. „V pětapade-
sátém roce za mnou přišli z tehdejšího oddílu 
TJ Železárny s přáním, abych oddíl vedl.“ Vzal 
si pár dní na rozmyšlenou a pak kývl. V té chvíli 
si určitě nepomyslel, že v čele prostějovského 
klubu bude pětatřicet let! 

„Když se táta dal na rekreační tenis, bylo pro 
něj tehdy doslova osudové rozhodnutí, později 
i pro mě a sestru. Tenis prostě vstoupil do života 
naší rodiny,“ říká syn Petr, ve své době talento-
vaný tenista Jihomoravského kraje, dnes zcela 
určitě jeden z nejzkušenějších českých teniso-
vých rozhodčích. „Díky tátovi jsme byli opravdu 
sportovní rodinou, se sestrou jsme chodili každý 
den na staré kurty. Táta byl naším prvním tre-
nérem a dá se říct, že ve své době i dobrým 
rekreačním hráčem. Měl svůj typický forhend, 
čopovaný bekhend, žádné obouručáky, ne, to 
se tehdy nehrálo. Maminka chodila s námi, také 
si zahrála, ale nakonec to skončilo tím, že nám 
zajišťovala celé zázemí.“ 

Alois Flašar vedl své děti k všestrannosti, Petr 
hrával za žáky hokej až do patnácti, potom 
začal s basketbalem, ten hrál za OP Prostějov 
až do osmnácti. „V zimě se tenis hrát nedal, 
nebyly haly a basket byl pro mě dobrou změ-
nou. Přesto jsme s Jirkou Jonášem jezdili jed-
nou týdně na antuku do Brna, někdy jsme měli 
možnost zahrát si v Přerově.“ Petr Flašar byl ve 
své době prvním mladším žákem v kraji, bez 
zimního hraní moc dalších šancí ale neměl, 
na 14. místě v republice ve starších žácích, byl 
v té době na všech Pardubických juniorkách. 
„Tam mě dostal táta. Pořád s námi pilně hrával 
a držel nás zkrátka,“ přidává Petr Flašar. „Sest-
ra je o dva roky mladší, spolu jsme pak hrávali 
v dorostu, v sestavě Jonáš, Flašar, Adamík, Hirt,  
Bartošová a Flašarová jsme vyhráli v roce 1970 
krajský přebor družstev, mistrovství ČR se hrálo 
v Prostějově a ve skupině jsme skončili třetí.“

Lojzovi Flašarovi vždy záleželo na tom, aby čle-
nové prostějovského klubu byli zapojeni i do 
práce v okresní a krajské sekci. Běluš Krapka 
byl předsedou okresní sekce a pracoval v ní 
samozřejmě Alois Flašar, mládež měl na starost  
František Šášek. V krajské sekci byl Běluš Krapka 
předsedou komise rozhodčích, Vladimír Toul  
byl v komisi mládeže, ve sportovně-technické 
Alois Flašar. Měl také spolu s Bělušem Krapkou  
kvalifikaci rozhodčího I. třídy. „Vždy jsem se  

Flašar
Pětatřicet předsednických letDevatenáctého 

ledna 1990 
odstupuje Alois 
Flašar z funkce 
předsedy 
a doporučuje 
za sebe Miroslava 
Černoška. Jak 
moudrá to byla 
volba, dokázaly roky 
příští. Alois Flašar 
se stává doživotním 
čestným 
předsedou nově 
vzniklého klubu. 
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V roce 1955 se stává předsedou prostějovského klubu Alois Flašar, jeden  

z nejobětavějších tenisových funkcionářů prostějovské historie. Bylo mu  

sedmadvacet let. Tenis začal hrát ve dvaceti, rodák z Bystřice pod Hostý-

nem byl předtím vyznavačem severské lyžařské kombinace, patřil k velkým  

talentům a když přišel v sedmačtyřicátém na Hanou, lyžování na Valašsku  

mu hodně chybělo. V Prostějově nastoupil do nábytkářského podniku Univer-

sal, kde se zanedlouho stal technickým ředitelem. A brzy našel cestu k tenisu.
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Flašar

Dorostenka Jana Novotná s Aloisem Flašarem.



snažil dělat všechno co nejpoctivěji. I toho 
předsedu. Oddíl se rozvíjel, na starých kurtech 
hrálo čím dál víc mladých. Věděl jsem, že bez 
zálohy to nejde,“ vzpomínal Alois Flašar. Nezů-
stal však jen u funkce předsedy oddílu. Brzy se 
stal tenisovým rozhodčím, býval na daviscupo-
vých lajnách daviscupových duelů, hraných  
u nás od konce padesátých do začátku osm-
desátých let. Patnáct let pracoval v komisi roz-
hodčích tenisové sekce ČÚV ČSTV, ještě o čtyři 
roky déle byl místopředsedou tenisové sekce 
na jihu Moravy. Dlouho byl členem českého te-
nisového předsednictva, řadu let pak členem 
některé z jeho komisí. Sloužil tenisu za předsed-
nictví Těšíka, Řeháka, Suka a Buriana.

Co říká o svém kamarádovi Lojzovi Flašarovi 
šéf prostějovského veteránského tenisu MUDr. 
Jiří Běhal? „Lojza obětoval celý život prostějov-
skému tenisu, navíc se mu věnoval ve složité 
době. K tenisu přivedl své děti, manželku, více 
než třicet let dělal předsedu a přerušil své  
předsedávání jen jednou na rok, když budoval 
byt. Je to velká osobnost a zaslouží si naše velké  
poděkování především za to, že prostějovský  
tenis stmelil hlavně v začátcích.“ 

V čem byl a je Alois Flašar výjimečný? „Měl kolem 
sebe spoustu dobrých a pracovitých lidí. Určitě 
nevzpomenu všechny, ale nedá se zapomnout 
na Slávku Toulovou, Beka, Horníka a další, byli si 
věkově blízcí, měli všichni děti a ty taky v klubu 

hrály, byl tu Jirka Zeman, Stanislav Bábek, oni 
byli všichni jedna velká rodina, dokázali se do-
mluvit, dát věci dohromady. Že se koná brigáda  
se nemuselo říkat dvakrát. Prostě všichni přišli  
a bylo to naprosto samozřejmé,“ přidává syn 
Petr.

Pod vedením Aloise Flašara hrál Prostějov 
pětkrát kvalifikaci o postup do nejvyšší sou-
těže, podařilo se to v sedmapadesátém.  
Šášek však dostal povolávací rozkaz – musel 
na vojnu a bez své jedničky se Hanáci udržet 
nedokázali. „Patřili jsme ale mezi pět nejúspěš-
nějších oddílů v kategoriích mládeže v celém 
Československu. Žel, tehdy jsme těm nejper-
spektivnějším nemohli vytvořit podmínky, proto 
– třeba již jako starší dorostenci či dorostenky 
– odcházeli do Prahy či Ostravy,“ vzpomínal Fla-
šar, jehož zásluhou se pak nakonec do Prostě-
jova přece jen dostalo v roce 1982 tréninkové 
středisko mládeže.

Vždycky byl a je velkým prostějovským pat-
riotem.  V roce 1972 si Alois Flašar na klubové  
schůzi  postěžoval, že z Prostějova odchá-
zejí talentovaní tenisté. „Nemáme takové 
možností, jako třeba Olomouc, Přerov nebo 
Ostrava, kde mohou hráčům poskytnout to, 
o čem se nám nesní. A přece zůstali doma 
Doseděl, Zeman a Toulová, kdysi tak úspěšní 
na Pardubických juniorkách. K tomu je po-
třeba také trochu lásky k oddílu, ke svému  

městu a také to vyžaduje dobrý poměr ke  
kolektivu. Prostředí, v jakém máme naše 
tenisové dvorce, je skutečně ideál-
ní a mnoho jiných oddílů nám je závidí.  
Zvláště dnes, když máme nové šatny a komplet-
ní sociální zařízení. Když se podíváte na našich 
sedm dvorců a na tu krásnou zeleň dokola, to  
mají málokde.“ V prostějovském klubu se  
v polovině osmdesátých let začíná diskutovat 
o možnosti zřídit tréninkové středisko mládeže. 
„I když územně patříme do Jihomoravského 
kraje a v Brně jsou obě střediska zřízena, Pře-
rov je pro nás daleko výhodnější a přijatelněj-
ší,“ konstatoval na konci šestasedmdesátého 
roku předseda Alois Flašar. A šance zřídit stře-
disko v Prostějově? „Je otázkou, zda je otevření  
tréninkového střediska mládeže v našem klubu 
reálné. Jihomoravský tenisový svaz o našem  
zájmu ví, ale zatím nejsme schopni splnit  
nezbytné podmínky. Je to však úkol do příštích 
dvou let. To znamená zajistit možnost celoroč-
ní přípravy, dostatek hodin v hale, posílit tre-
nérské zajištění - mít profesionálního trenéra a 
další kvalitní trenéry na úvazek. Zájem a chuť 
určitě máme.“ Navíc bylo v té době známo, 
že Český tenisový svaz v sezóně 1977 žádné 
nové tréninkové středisko mládeže neotevře.  
A úspěchy Prostějova v té době? Karel Nová-
ček byl vyhodnocen neúspěšnějším tenistou  
oddílu za sezónu 1977. V Mostě vyhrál titul  

přeborníka ČSR ml. žáků a spolu se šumperským 
Paštikou se probojoval do finále čtyřhry. Na  
mistrovství ČSSR v Přerově se dostal do semifiná-
le dvouhry a opět s Paštikou získal titul ve čtyřhře.  
Nováček získal i titul krajského přeborníka ve 
dvouhře mladších žáků a s Mariňákem vyhrál 
čtyřhru. Bylo to poprvé po dvaadvaceti letech  
a úspěchu Jirky Zemana a Antonína Dosedě-
la ve smíšené čtyřhře na Pardubické juniorce, 
co Prostějovák získal mistrovský titul! „Byla to pro 
nás tehdy potvrzení, že to děláme dobře. Pro-
sadili jsme se v té velké konkurenci,“ vzpomínal 
Alois Flašar.

Celostátní tabulka úspěšnosti v žákovských  
kategoriích za rok 1981 přisoudila prostě-
jovskému klubu čtvrtou příčku za Slavií VŠ 
PLzeň, SPS Přerov a Slovanem Bratislava. TJ 
Železárny byla třetí v ČSR, druhá na Moravě 
a zcela jasně první v Jihomoravském kraji. 
„Tato přední místa v rámci republiky si udržu-
jeme již několik let a určitě si zasloužíme, aby 
bylo v Prostějově zřízeno tréninkové středis-
ko mládeže,“ říkal předseda Alois Flašar při  
jednáních s vedením československého tenisu 
a navíc měl v rukou pádný argument - Prostě-
jov byl v hodnotící žákovské tabulce jediným 
klubem, kde nebylo žádné ze středisek! Také  
v žebříčcích ostatních věkových kategorií pat-
řili Prostějováci k nejlepším. MUDr. Matzenauer  
byl druhý v kraji, stejně jako Leona Lysá  
a v dorostenecké kategorii Petr Mariňák.  

Třetího července oslavil osmdesátiny Alois Flašar, jed-
na z největších postav prostějovské tenisové historie.

Zleva: F. Šášek, J. Štorková, A. Šmardová, 
J. Toulová, F. Mašláň, J. Zeman, A. Flašar 
- dlouholetý předseda klubu a vedoucí 
týmu, v podřepu A. Doseděl.

Stojící zleva: J. Sedlář, F. Šášek, A. Flašar 
(vedoucí mužstva), S. Bábek st.,  
P. Svoboda, sedící: M. Doseděl,  
E. Rédlová, A. Pavlesová a A. Doseděl st.
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„Lojza Flašar mě jako 
devítiletého přijímal 
na prostějovských 
kurtech, byl to velký 
přítel mého 
tatínka. Lojza 
mě velice upřímně 
a velkoryse uvedl 
do funkcionářského 
světa, vzal mě do 
výboru jako hrajícího 
vedoucího B týmu 
a v roce 1990 mě 
velice přátelským 
způsobem předal 
řízení tenisového 
klubu. Lojza 
se vždycky velice 
obětoval 
prostějovskému 
tenisu, dával mu 
vždycky všechen 
volný čas a byl 
a je jednou 
z nejdůležitějších 
osobností našeho 
klubového života.“

< Miroslav Černošek >



Nahoru stoupal odchovanec Karel Nováček. 
V roce 1982 začalo konečně – v úzké návaz-
nosti na TSM Gottwaldov – pracovat trénin-
kové středisko mládeže. Byl to velký výsledek 
dlouhodobého Flašarova snažení. Vedou-
cím trenérem se stal František Šášek. „Jsme 
rádi, že se nám podařilo středisko založit, tím 
byly konečně uznány naše výsledky v mlá-
dežnických kategoriích,“ říkal tehdy Alois  
Flašar. „Na druhé straně je to pro nás ale vel-
ký závazek. Máme v klubu čtrnáct trenérů  
a přiznejme si, ne všichni pracují tak, jak by-
chom si představovali.“ Byl náročný k druhým, 
byl náročný k sobě… A v roce 1989 bylo Prostě-
jovu po dlouhých a složitých jednáních přidě-
leno ústředními tenisovými orgány samostatné 
tréninkové středisko mládeže.

Lojzu Flašara zpočátku určitě mrzelo, když syn 
Petr odešel do Ostravy. „Oženil jsem se, šel 
jsem do Ostravy kvůli zaměstnání, v roce 1970 
jsem přerušil studia na Vysoké škole staveb-
ní v Brně a v roce 1971 jsem šel do Ostravy, 
tátovi se to moc nelíbilo, nemusel jsem však 
na vojnu a navíc jsem začal hrát za Baník  
Ostrava. Moje případná tenisová kariéra mi pak 
stejně protekla mezi prsty, všechno šlo kolem 
mě hrozně rychle, ale co mi dával táta, jak se 
mi obětavě věnoval, to stejné jsem pak dával 
dceři. Určitě byl trochu zklamaný, zdálo se mu, 
že jsem s tenisem skončil, ale nebyla to pravda, 
zapojil jsem se pak do něj víc, než si možná mys-
lel. Táta mi pomáhal otevřít zákulisí tenisu, sezná-
mil mě s mnoha zajímavými lidmi. Byl opravdu 
obětavým funkcionářem a já bych dodal, byl 
prostě tenisu oddaný. Jak šlo o tenis, nic mu 
nebylo zatěžko. Když jsem začal dělat rozhod-
čího, on ho to taky dělal, měl radost. Vybudo-
val jsem si dobré vztahy se Standou Přádou, ve 
své době jedním z mých nejlepších kamarádů  
a taky rozhodčích. Moje dcera Denisa  
a tedy jeho vnučka pak hrávala od šestnácti let 
za Prostějov divizi a druhou ligu.“

Když se Alois Flašar otáčí zpátky a vyjmenová-
vá důležité okamžiky svého působení ve funkci 
předsedy, tak po všech úspěších prostějovské-
ho tenisu připomíná chvíli, kdy svou funkci pře-
dal Mirkovi Černoškovi. „Prošel mnoha funkcemi 
v klubu, dobře ho znal a byla v něm záruka, že 
prostějovský tenis pozvedne. Hlavně jeho  záslu-
hou je náš klub tam, kde je.“ Devatenáctého 
ledna 1990 se na výborové schůzi vzdal Alois  
Flašar funkce předsedy tenisového klubu  
a navrhl na své místo dr. Miroslava Černoška.  
Návrh byl jednomyslně přijat a poté byl Alois  
Flašar zvolen doživotním čestným předsedou 
klubu. „V době plné změn to bylo nejspráv-
nější řešení,“ říkal dlouholetý předseda Alois  
Flašar, který byl svému nástupci v dalších le-
tech velkým pomocníkem. Miroslav Černošek 
pracoval ve výboru od svých pětadvaceti 
let a dvanáct sezón byl hrajícím vedoucím  

B týmu. „Musím také připomenout osobnost 
MUDr. Aleše Matzenauera, který patřil ve své 
době k nejlepším tenistům v kraji. S ním začal 
chodit do klubu i jeho bratr Milan, ten pak jako 
ředitel Dopravních staveb Prostějov byl prvním 
velkým sponzorem našeho klubu v době, když 
už byl předsedou Mirek Černošek. Aleš odešel 
do Ameriky a tam se stal jedním z nejlepších  
internistů,“ dodával Flašar.

Čestný a pracovitý Alois Flašar obětoval 
velký kus svého života prostějovskému teni-
su. Ti, co ho dobře znají, však neopomenou 
přidat.  „Za to, že se Lojza celou svou osob-
ností mohl věnovat tenisu, dětem Zdeňce  
a Petrovi, za to patří veliký dík jeho manželce  
Zdeňce. Té by měly poděkovat i generace  
prostějovských tenistů.“

Lojza obětoval celý život prostějovskému tenisu, navíc 
se mu věnoval ve složité době.          Jiří Běhal
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Berdych
ŠtěpánekČernošek

Světový pohár
Národní dům

Horáková
Stanley Cup

Perta Kvitová
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OSMNÁCTILETÁ PETRA KVITOVÁ se dočkala 
prvního triumfu na turnaji ITF, ve španělském 
Monzunu, kde se hrálo o dotace 75.000 dolarů, 
ve finále porazila Belgičanku Yasminu Wickma-
yerovou 2:6, 6:4, 7:5 a poprvé se probojovala 
do stovky WTA, ke 14. dubnu byla na 98. mís-
tě! Postoupila o 25 míst a byla čtvrtou Češkou 
na žebříčku WTA. Když si uvědomíme, že Petra 
je na okruhu půldruhého roku, je to opravdu 
velký úspěch. „Z výsledku Petry máme všichni 
radost, teď jde jen o to – nic neuspěchat a tr-
pělivě kráčet žebříčkem nahoru,“ říkal šéf pros-
tějovského tenisu Černošek. 

SECESNÍ NÁRODNÍ DŮM se stal na konci dub-
na národní kulturní památkou. Rozhodla o tom 
vláda České republiky. 

DUŠAL LOJDA, OBHÁJCE TITULU NA ECM  
PRAGUE OPEN prohrál hned v prvním kole.  
Startoval stejně jako před rokem na divokou 
kartu a nestačil na Francouze Augustina Gens-
seho. Dvacetiletý tenista TK AGROFERT se v po-
sledních měsících na kurtu trápí. Od loňského 
štvanického triumfu přešel na turnajích jen 
jednou přes 2. kolo. „Tři měsíce jsem nehrál kvůli 
zdravotním důvodům,“ říkal Lojda na Štvanici.. 
„Přechodil jsem mononukleózu, pak mě na-
víc chytil slepák. Proto jsem teď nerozehraný.“ 
Po nečekaném vítězství loni v Praze postoupil 
Lojda na 292. místo ATP. „Měl jsem dobře na-
šlápnuto. Ale šanci, která se přede mnou ote-
vírala, jsem nevyužil.“ Připomeňme, že v roce 
2006 vyhrál Dušan Lojda juniorku na US Open.

BIKROSAŘKA JANA HORÁKOVÁ, kterou pod-
poruje TK PLUS, si vybojovala účast na blížících 
se letních olympijských hrách v Pekingu! Člen-
ka SKC Prostějov dojela čtvrtá na MS a jako je-
diná česká bikrosařka bude startovat na olym-
piádě. „Je to splnění velkého snu,“ říkala šťastná 
závodnice z Tištína, za kterou stojí trenéři Vít  
Horák a Vladimír Vačkář.

BK a VK PROSTĚJOV, BASKETBALISTÉ A VOLEJ-
BALISTKY skončili sezónu v Mattoni NBL a volej-
balové extralize, Prostějovští Orli získali bronzové 
medaile a na volejbalistky, po výborně rozjeté 
základní části a vítězství v Českém poháru, zby-
lo čtvrté místo. „Vyhrát z posledních osmi zápa-
sů jen dva, když jsme předtím v základní části 
taky jen dva zápasy prohráli, to nutí k zamyšle-
ní a svědčí o tom, že něco nebylo v pořádku,“ 
konstatoval po sezóně předseda Správní rady 
VK Prostějov Petr Chytil. „Nesplnily se cíle, proto 
musely zákonitě přijít změny,“ dodával basket-
balový šéf Milan Matzenauer. Co se podařilo, 
basketbal a v premiérovém roce volejbal se 
staly pevnou součástí sportovního života měs-
ta. A poté, co fotbal a hokej nemají výsled-
ky, jsou jasně nejlepšími kolektivními sporty  
v Prostějově.

DEN PO SEMIFINÁLOVÉM VYŘAZENÍ se volej-
balistky VK Prostějov vydaly na návštěvu dětí 
Základní školy a dětského domova v Lidické 
ulici. Pětici hráček pod vedením manažerky VK 
Prostějov Moniky Medkové předváděly děti své 
taneční i pěvecké dovednosti a po prvotním 

ostychu se s pomocí ředitele ZŠ a DD Vladimí-
ra Brablece rozpoutala i živá diskuse. Děti byly 
hodně zvědavé… Nejdůležitější důvod návštěvy, 
předání dvacetitísícového šeku se tak nestalo 
pouhou nutnou oficialitou… „Za darované pení-
ze jsme samozřejmě hodně vděční a budeme se 
snažit je co nejlépe využít ku prospěchu dětí,“ dě-
koval ředitel Základní školy a dětského domova  
Vladimír Brablec.

ANI ZKLAMÁNÍ Z BRAMBOROVÉ MEDAILE  
nezabránilo v konání přátelského zápasu  
mezi členkami týmu a nejvěrnějšími příznivci  
VK z řad Fanklubu. Hrálo se na dva vítězné sety 
přes síť v ženské výši. Jak to dopadlo? Fanklub 
VK Prostějov – VK Prostějov 2:1 (21, -22, 17). Při-
dejme sestavu, fanoušci si ji zaslouží: Grošek, 
Heinisch, Zatloukal, Kovalovský, Humpolíček, 
Surma, Kovalovský, Kadlčík, libero Pavlík, tre-
nérka: Jana Kadlčíková, asistentka: Markéta  
Svozílková, masérka: Zuzana Rozsívalová, 
výkonný manažer: Jakub Krčmař, rozhodčí:  
Jakub Gall. Na druhé straně sítě se vystřídaly 
skoro všechny členky VK. Ženy VK vrátily svým 
příznivcům těsnou porážku drtivým triumfem 
v následné bagrované, kde dominovaly 25:13 
a 25:12. „Moc nás potěšilo, že holky přišly úpl-
ně všechny, mělo to skvělou atmosféru,“ ří-
kal spokojený šéf Fanklubu VK Prostějov Jan  
Zatloukal. A spolupráce s vedeném volejbalu? 
„Na čem jsme se s vedením oddílu domluvili, 
to platilo a celkově byla naše vzájemná spolu-
práce na velmi dobré úrovni. Pro fanoušky VK 
se vytvořilo kvalitní zázemí a výsledkem bylo 
povzbuzování na drtivé většině zápasů včetně 
těch venkovních. Věřím, že všechno klapalo 
ke spokojenosti všech.“ Jak hodnotila setkání 
s věrnými fandy kapitánka prostějovských vo-
lejbalistek Solange Soaresová? „Bylo to jedním 
slovem perfektní. Pro nás hráčky šlo minimálně 
o stejně silný zážitek jako pro tyhle fantastické 
příznivce, jejichž podpory si za celý rok strašně 
vážíme a děkujeme za ni. Možná jsme podob-
ných akcí mohli společně udělat během sezo-
ny víc. Snad bude šance navázat na tuhle akci 
v příštím soutěžním ročníku.“ 

PUTOVNÍ POHÁR ŘEDITELE ZŠ PALACKÉHO zís-
kaly volejbalistky ze Šternberka, domácí nadě-
je skončily druhé. Na pátý ročník turnaje žákyň 
pátých a šestých tříd se sjely hráčky z celého 
Olomouckého kraje, letos přijelo jednadvacet 
družstev. „Děvčata jsou spokojená, že pro je-
jich věkovou kategorii existuje atraktivní turnaj,“ 
konstatoval trenér mládeže prostějovských 
volejbalistek a organizátor akce Martin Hájek. 
„Na „šestkový“ volejbal ještě nejsou zralé, takže 
tento trojkový turnaj jim naprosto sedí. Co se 
týče umístění našich děvčat, musím je moc po-
chválit, protože letos vybojovala vynikající dru-
hé místo,“ říkal Jiří Pospíšil, ředitel Základní školy 
v Palackého ulici a radní města. V turnaji na-
stoupilo sedm týmů z Prostějova. Nejlépe si vedl 
výběr PVK Prostějov A, obsadil celkově vynika-
jící druhé místo. Na pátou příčku se propraco-
valo družstvo PVK Prostějov B a v elitní desítce 
na osmém místě skončil ještě Prostějov A. 

PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH TALENTŮ z ob-
lasti divadla, hudby a filmu ZÁMEK POINTU se  

Dušan Lojda
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konala v první polovině května v prostějovském 
zámku na Pernštýnském náměstí. Organizovalo 
ji Gymnázium Jiřího Wolkera v úzké spolupráci 
se svým studentským divadlem Point za pod-
pory města Prostějova, společnosti TK PLUS 
a Čeps, a.s. „Bylo by nemyslitelné uspořádat 
podobný projekt bez podpory partnerů a záro-
veň bez obrovského nadšení mladých „student-
ských“ umělců,“ konstatoval ředitel Gymnázia 
Jiřího Wolkera Michal Šmucr. Workshopy, kon-
certy, večerní představení či prohlídka zámku 
– o všechno byl velký zájem. Že šlo o poda-
řenou akci potvrdil i místostarosta Prostějova  
Pavel Drmola: „Jsme rádi, že se takovou  
přehlídku povedlo uskutečnit. Právě kulturním 
počinům podobného charakteru by měl zámek 
sloužit i v budoucnu, což jistě občané a návštěv-
níci Prostějova ocení.“

VOLEJBALOVÉ KLUBY VK a TJ OP uspořádaly 
nábor mladých volejbalistek, který vedl známý 
mládežnický trenér Jaroslav Matěj, do tělo-
cvičny ZŠ Palackého přišlo třiadvacet osmi až 
dvanáctiletých budoucích volejbalistek. Na pří-
jemném setkání byli také sportovní ředitel VK 
Prostějov Peter Goga a mládežnický šéftrenér 
Martin Hájek, kteří se aktivně zapojovali do her-
ních činností. „S tak velkým zájmem jsme roz-
hodně nepočítali. Třiadvacet děvčat je oproti 
minulým rokům více než dvojnásobek. Je vidět, 
že extraligový tým dělá tomuto sportu v Pros-
tějově dobrou reklamu,“ říkal ředitel ZŠ a MŠ  
Palackého Jiří Pospíšil.

MIROSLAV ČERNOŠEK BYL VYZNAMENÁN 
CENOU MĚSTA PROSTĚJOVA, za propagaci 
města v oblasti kultury a sportu. Ocenění pře-
dal na konci května starosta Jan Tesař pětici 
vybraných osobností, které měly velký podíl 
na zvýšení prestiže a věhlasu Prostějova. Kdo 
byl ještě oceněn? PhDr. Marcela Dostálová, 
autorka pohádkových a básnických sbírek, 
Helena Bajgarová za přínos k výchově mlá-
deže, dlouholetá předsedkyně a kronikářka 
ženského pěveckého sboru Vlastimila, Karel 
Hejdušek in memoriam, za zásluhu o kulturní 
život v Prostějově, dlouholetý sbormistr Orlice 
a Vlastimily a JUDr. Ladislav Vavrouch za pří-
nos v boji za demokracii, politický vězeň. Cenu 
za Karla Hejduška převzaly jeho dcery, za  
Miroslava Černoška z důvodu jeho pracovní-
ho pobytu v cizině manželka Dana. Ocenění  
dostali skleněný krystal z dílny skláře Jankuje.

TOMÁŠ BERDYCH SE UŽ TŘI TÝDNY PO  
ZRANĚNÍ KOTNÍKU, které utrpěl při čtvrtfinálo-
vém utkání Davis Cupu v Rusku, vrátil na dvo-
rec. Rekonvalescence probíhala rychleji, než 
se původně očekávalo. „Nemám žádné bolesti, 
kotník neotéká. Trénoval jsem celý minulý týden 
a zatím jsem velmi spokojený. Teď si zase po-
třebuji zvyknout na pohyb na antuce a dostat 
se do tempa. Uvidím, jak bude kotník reagovat 
pod větší zátěží,“ konstatoval Berdych. 

RADEK ŠTĚPÁNEK PORAZIL V ŘÍME FEDERERA, 
ve dvou tie-breacích udolal světovou jedničku! 

„Je to úžasný pocit. Není nic lepšího, než porazit 
nejlepšího hráče světa před plným hledištěm,“ 
radoval se Štěpánek. „Nemohl bych jít na kurt 
s tím, kdybych nevěděl, že můžu vyhrát. A bylo 
jedno, zda proti mě stojí Roger nebo někdo 
jiný.“ Radek vyhrál podruhé v šesti vzájemných 
duelech. „Pro mě to bylo důležité vítězství. Do-
kázal jsem si, že mohu soupeřit s těmi nejlepšími. 
A že jsem na dobré cestě ke splnění jednoho 
z mých cílů - návratu do elitní desítky.“ Štěpánek 
skončil v Římě v semifinále, ve kterém vzdal 
pozdějšímu vítězi Srbovi Djokovičovi. Štěpánek 
se posunul na 25. místo ATP, z elitní desítky vypa-
dl Berdych, který se po zranění kotníku vracel 
na okruh o týden později v Hamburku. Tomáš 
první zápas po měsíční pauze prohrál, nesta-
čil na Rusa Safina a nevyužil možnost vrátit 
mu porážku z dubnového čtvrtfinále Davisova  
poháru. 

ČEŠTÍ TENISTÉ FINÁLE NA SVĚTOVÉM POHÁRU 
neobhájili, v Červené skupině se Švédskem, 
Amerikou a Argentinou skončili na čtvrtém 
místě. V týmu byl jasnou jedničkou Berdych, 
do dvou duelů byl dodatečně nominován  
Michal Tabara. V Düseldorfu odehrál dva kva-
litní zápasy, s Argentincem Chelou a Švédem 
Johanssonem. Hlavně ve druhém duelu byl 
jen krůček od vítězství. Berdych porazil Argen-
tince Canase, prohrál se Švédem Söderlingem 
a ve dvou tie-breacích přehrál Američana  
Blake.   

TOMÁŠ BERDYCH TITUL V HALLE NEOBHÁ-
JIL, prohrál ve druhém kole, nestačil opět 
na Söderlinga. Při prvním turnaji na trávě se 
nedařilo ani Radku Štěpánkovi, který prohrál 
s domácím Němcem Haasem. Ve výborných 
výkonech pokračovala Petra Cetkovská, kte-
rá v Birminghamu porazila nejvýše nasaze-
nou Francouzku Marion Bartoliovou, loňskou 
finalistku Wimbledonu 5:7, 6:4 a 6:0 a prohrála  
v osmifinále s Pinovou.

V KODANI SCHVÁLILA SPRÁVNÍ RADA Evrop-
ské volejbalové federace (CEV) žádost VK Pro-
stějov o přidělení divoké karty ke startu v Lize 
mistryň.  

V POLOVINĚ ČERVNA POSTOUPILA PETRA 
CETKOVSKÁ na žebříčku WTA na své životní 
maximum, poprvé se probojovala do první 
padesátky na 49. místo, jen tři příčky za Lucii 
Šafářovou! Poprvé v historii vládly ženskému 
tenisu dvě Srbky. Za světovou jedničku Anu 
Ivanovičovou se posunula její krajanka Jelena 
Jankovičová.

ZEMŘEL SPORTOVNÍ KOMENTÁTOR PhDr.  
ZDENĚK VLK. Stalo se to krátce po UniCredit 
Czech Open v pondělí 16. června, bylo by 
mu 68 let. Bývalý basketbalový reprezentant 
se po skončení aktivní kariéry začal věnovat 
sportovní žurnalistice, v Československém 
a posléze Českém rozhlase strávil jako redak-
tor mnoho desítek let. Několik sezón se po-
dílel jako komentátor tenisového programu  
na prostějovském challengeru, zúčastňoval se  
většiny sportovních akcí v Prostějově. „Zdeněk 

Tomáš Berdych

Radek Štěpánek

Roger Federer

Zdeněk Vlk
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byl mým velkým kamarádem, příznivcem na-
šeho klubu, vynikajícím novinářem, dokonalým 
sportovním odborníkem, rozuměl tenisu a bas-
ketbalu a to jsou sporty, které v naší firmě také 
podporujeme. Jeho rady byly vždy velmi cen-
né,“ říká Mirek Černošek. „Jedno vím určitě, už 
mi nikdy před sedmou ráno nezavolá, abych 
mu v přímém vysílání něco řekl o výsledcích naši 
tenisové mládeže. Byl jedním z mála českých 
novinářů, kteří se opravdu vyznali v mládež-
nickém tenise,“ dodává sportovní ředitel ČTS  
Jaroslav Balaš. Zdeněk Vlk bude všem, kteří 
měli rádi nejen prostějovský sport, chybět.

NA TURNAJI V NOTTINGHAMU SE ZRANIL  
RADEK ŠTĚPÁNEK a jeho start ve Wimbledonu 
byl ohrožen. Poranil sval v oblasti žeber a z wim-
bledonské generálky musel předčasně odstou-
pit. „Je to snad poprvé, co jsem někde nasaze-
ná jednička,“ konstatoval smutný Štěpánek. 

VE WIMBLEDONU SE PROSTĚJOVSKÉMU  
TENISU moc nedařilo. Berdych prohrál ve tře-
tím kole s Verdaskem stejně jako Štěpánek 
s Južným, ženy skončily v prvním kole, Cetkov-
ská s Tanasugarnovou, Šafářová s Loitovou 
a Kvitová s Perebiynisovou. Nejdál postoupil 
v deblu Lukáš Dlouhý, spolu s Indem Leande-
rem Paesem se probojovali do semifinále, kde 
nestačili na pozdější vítěze Kanaďana Nestora 
a Srba Zimojniče 6:7(4), 6:4, 1:6, 6:4, 6:8. Lukáš 
si postupem do semifinále vylepšil svůj rekord 
ve wimbledonské čtyřhře, loni i předloni skon-
čil v All England Clubu ve čtvrtfinále. Dlouhý 
má zatím výborné deblové výsledky, v Halle 
byl s Paesem ve finále, prohráli s párem Juž-
nyj, Zverev, na Roland Garros byli v šestnáctce  
a s Petrem Pálou vyhráli ECM Prague Open. 

NA OH DO PEKINGU BYLI Z NAŠEHO KLUBU 
nominováni Berdych, Štěpánek, Šafářová, ITF 
udělilo volnou kartu páru Kvitová – Šafářo-
vá. Ve čtyřhře se představí dvojice Berdych –  
Štěpánek. 

JIŘÍ HUDLER, DRŽITEL PRSTENU PRO VÍTĚZE 
STANLEYOVA POHÁRU se rozhodl, že se 5. srp-
na v areálu TK PLUS pochlubí s prestižní trofejí. 
Podle staré tradice má každý hráč, který uspěje 
ve finále Stanley Cupu, právo strávit s trofejí 24 
hodin.

JAN HÁJEK SE STAL SUVERÉNNÍM MISTREM ČR, 
v nejkratším finále historie zdolal obhájce titulu 
Lukáše Rosola z Přerova za pouhých třiačtyřicet 
minut 6:2, 6:0. Na Rieter Cupu v Ústí nad Orlicí 
opravdu neměl soupeře, „Přiznám se, že mě 
překvapilo, jak to bylo rychlé, ale lehké v žád-
ném případě! Moc jsem chtěl vyhrát. Výsledek 
je pro Rosola krutý, ale někdy se to tak sejde,“ 
říkal Hájek po turnaji a dodal: „Vyhrál jsem pět 
zápasů v řadě, zdraví je v pohodě.“

TK AGROFERT SE STAL NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM  
KLUBEM na šampionátech mladších žáků 
a žákyň, celkově získal deset medailí! V Mostě 
na mistrovství mladších žáků získal titul Zdeněk 
Kolář, který ve finále přehrál brněnského Vrbu, 
v semifinále měl Prostějov ještě Děrkase a Kel-
lovského. Karolína Muchová ztratila na cestě 

do finále na dvorcích v Rakovníku ve čtyřech 
duelech pouze osmnáct gamů, boj o zlato ale 
nezvládla, prohrála s hradeckou Kateřinou Sini-
akovou.

BK PROSTĚJOV MÁ TĚŽKÝ LOS, v prvním 
předkole poháru EuroChallenge se Orli střet-
nou s chorvatským klubem KK Záhřeb. Pokud 
postoupí, čeká je ve druhém předkole lepší 
z dvojice Samara (Rusko) – Čerkaski (Ukrajina). 
Orli hrají 14. října doma, odveta se uskuteční  
21. října.

TOMÁŠ BERDYCH NA ČTVRTÝ TITUL ATP  
NEDOSÁHL, ve finále v Bastadu prohrál s Robre-
dem 4:6, 1:6. Finále se pro Tomáše nevyvíjelo 
dobře, za stavu 3:3 v úvodním setu si nechal 
ošetřovat pravé koleno a to poznamenalo celý 
zápas.

JAROSLAV LEVINSKÝ ZÍSKAL TURNAJOVÝ  
TITUL v Gstaadu, kde hrál společně se Slovákem 
Poláškem zdolali po velkém boji domácí dvoji-
ci Wawrinka, Bohli 11:9 v rozhodujícím super  
tie-breaku.

PROSTĚJOV SE STAL UNIVERZITNÍM MĚSTEM, 
od nového školního roku bude u nás půso-
bit pobočka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
(UTB). V Prostějově bude otevřen studijní pro-
gram Ekonomika a management, obor Hos-
podářská logistika. Na Univerzitě Tomáše Bati 
dnes studuje přes jedenáct tisíc posluchačů, 
detašovaná pracoviště má již v pěti morav-
ských městech. 

PETR FRIDRICH SE STAL NOVÝM GENERÁLNÍM 
MANAŽEREM BK PROSTĚJOV. „Myslím si, že je to 
dobrá volba. Už proto, že Petr nepřichází do ne-
známého prostředí a prostějovský basketbal 
dobře zná,” prohlásil předseda Správní rady 
a šéf prostějovského basketbalu Ing. Milan 
Matzenauer a přidal, že Fridrich bude mít ze 
své pozice na starosti ryze organizační záleži-
tosti a chod klubu. „Jaký mám cíl? Co je dobré, 
to zachovat, co půjde, to se pokusíme zlepšit!” 
konstatoval upřímně zkušený manažer TK PLUS, 
který do této doby měl především na starosti 
JÁGR Team.

Bohdan Ulihrach

Petra Cetkovská

Udílení cen města Prostějova - za Miroslava Černoška 
ji převzala jeho žena Dana ( třetí zprava).



70

UŽ PODESÁTÉ SE V PROSTĚJOVĚ USKUTEČNÍ 
WORLD JUNIOR TENNIS FINALS, koná se v na-
šem tenisovém areálu od 4. – 9. srpna. „Mistrov-
ství světa družstev do čtrnácti let je každoročně  
přehlídkou největších světových talentů a v se-
stavách určitě se opět objeví pozdější hvězdy 
světového tenisu,“ říká ředitelka šampionátu  
Petra Píchalová-Langrová, pro kterou to bude 
také desáté jubilejní působení v této funk-
ci. „Za devět let, co TK PLUS ve spolupráci 
s ČTS juniorský šampionát pořádá, se u nás 
představilo sedm tenistek či tenistů, kteří se 
pak  dostali do první světové desítky! To ne-
mluvím o dalších, co bojují ve stovce,“ doda-
la. Kdo z těch, kteří se už měli či mají místo 
v Top Ten ATP a WTA, v Prostějově nastoupil?  
Tomáš Berdych a Nicole Vaidišová, dále pak  
Rafael Nadal, Richard Gasquet, Novak  
Djokovič, Dinara Safinová a Anna Čakvetadze-
ová. Jak se zatím v uplynulých devíti letech 
dařilo českému tenisovému mládí? Zlato zatím 
vždy přebíraly české juniorky, poprvé táhla tým 
na stupně vítězů v roce 2001 Lucie Šafářová, 
podruhé o dva roky později Nicole Vaidišová, 
ta byla také v bronzovém týmu v roce 2002. 
Stříbrné medaile získaly v roce 2000 juniorky,  
v něm sbírala první zkušenosti třináctiletá  
Lucie Šafářová. Junioři vybojovali stříbro v le-
tech 2004 a 2007, v roce 2004 to byla tehdy 
„prostějovská“ sestava - Řehola, Tročil, Urbánek, 
loni pak vystoupili na stříbrné stupně naši Jiří  
Veselý a Robert Rumler, spolu s nimi Lukáš  
Vrňák (I. ČLTK Praha). Jak dopadl šampionát 
v loňském roce? Mistry světa se zaslouženě 
stali Australané, v kategorii dívek se ze zlata 
radovaly Američanky, jediné přemožitelky 
českých hráček. Ty nakonec v sestavě Denisa 
Allertová, Veronika Závodská a prostějovská 
Marieta Vágnerová  obsadily skvělé páté mís-
to. Význam mistrovství podtrhla loni účast řady 
celebrit v čele s prezidentem Mezinárodní te-
nisové federace Francesco Ricci-Bittim, slav-
nostního zahájení se zúčastnil mj. premiér Mirek  
Topolánek. Připomeňme, co loni říkal  

k organizaci šampionátu nehrající kapitán  
stříbrné reprezentace Miroslav Štencl. „Když je  
vynikající ředitelka, dokonalý vrchní rozhodčí  
a mají za sebou agenturu TK PLUS Mirka  
Černoška, tak je to prostě bez chyby. Nedivím 
se ITF, že jsou tady nadmíru spokojeni a těžko, 
opravdu těžko někdo Prostějov nahradí.“

SOCHAŘI Z CELÉHO SVĚTA SE SJELI v druhé polo-
vině července na sedmý ročník Mezinárodního 
sochařského sympozia Hany Wichterlové, které 
se již tradičně koná v prostějovských Smetano-
vých sadech. Právě tam šest vybraných socha-
řů vytváří svá díla. Jak velký byl zájem? „Vybírali 
jsme ze sto dvou sochařů z celého světa osm,  
z toho dva jsou náhradníci pro případ, že by  
některý z nich nemohl přijet. Mezi vybranými 
jsou sochařky z Itálie a Turecka, akademičtí 
umělci z Ameriky, Dánska, Rumunska, z našich 
dostává příležitost předvést své umění ostravský 
sochař Robert Buček,“ konstatoval hlavní po-
řadatel akce Miroslav Švancara. Sochaři mají 
na vytvoření díla dva týdny, sochy představí při  
vernisáži 2. srpna a darují městu Prostějov. 
Z čeho bude osm sochařů vytvářet svá díla? 
„Poprvé si mohou vybrat jasan, topol, dub nebo 
lípu. Tyto stromy ještě minulý rok zdobily Kolářovy 
sady a také Šmeralovu ulici. Protože se musely 
skácet, rádi je využijeme,“ přidával Miroslav 
Švancara. Nově vytvořené sochy z letošního 
sympózia se pak přidají k široké sbírce z minu-
lých ročníků.

POKRAČUJE SERIÁL NIKE JUNIOR TOUR, TK AG-
ROFERT je už tradičně garantem českých turna-
jů a rozhodujícího Masters. Po úvodním turnaji 
v Prostějově budou mladší žáci a žákyně hrát 
6. – 10. 8. v TK DEZA Valašské Meziříčí a 22. - 26. 
8. v pražské Spartě. Starší žáci a žákyně mají 
svůj druhý turnaj od 12. do 16. září v TK Slavia 
PU Plzeň. Závěrečné Masters se uskuteční v Pro-
stějově od 30. září do 3. října. Také letos seriál 
Nike Junior Tour obohacuje termínovou listinu 
o velice zajímavé a mladými hodně vyhle-
dávané turnaje. „Určitě je to i tím, že na konci  

MS do 14 let 
JÁGR Team
Nike Junior Tour
Aplaus
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je celosvětové finále, které se letos koná na 
Floridě a navíc se ho pravidelně zúčastňují 
tenisoví manažeři. Pro nejlepší a nejperspek-
tivnější mnohdy čeká smlouva s firmou Nike,“ 
konstatuje Jaroslav Balaš, který stojí už deset let 
nejen za českým seriálem, ale i reprezentací.  
A v čem je tento celosvětový seriál ojedině-
lý? „V kategorii do 12 let je to na světě jediná 
příležitost, jak se utkat s ostatními,“ dodává 
marketingový manažer NIKE Martin Vránek. 
Jak dopadl první turnaj? Dvouhry patřily mlá-
dí TK AGROFERT Dianě Šumové a Adamu  
Pavláskovi. Ve čtyřhrách uspěly páry Matěj  
Čábela – Patrik Homola (I. ČLTK Praha, TK  
AGROFERT Prostějov) a Natálie Nováková –  
Kamila Pavelková (obě I. ČLTK Praha).

POKRAČUJE LETNÍ PROGRAM JÁGR TEAMU. 
Vedle už tradičních doprovodných akcí, je to 
především soustředění na prostějovském ledě 
v polovině srpna, v průběhu kterého sehrají ho-
kejisté už tradičně přátelské zápasy. „Samozřej-
mě se snažíme připravit pro členy JÁGR Teamu 
co nejlepší program, který by byl také zajíma-
vý pro obchodní partnery, ale nejdůležitější je  
příprava hokejistů na příští sezónu,“ říká Petr 
Fridrich, který má v TK PLUS JÁGR Team na  
starost.

TK AGROFERT PROSTĚJOV OBHAJUJE EXTRALI-
GOVÝ TITUL, loni se prostějovský klub vrátil do 
nejvyšší týmové soutěže smíšených družstev 
jako samostatný tým, ve finále zdolal celek 
TK Precolor Přerov 5:2. Do finále se probojova-
la družstva pořádající turnaje ve skupinách. 
Předtím se TK AGROFERT naposledy v extralize 
představil v roce 2002. Jak začínala prostějov-
ská cesta k pozici nejúspěšnějšího týmu české 
tenisové historie? V třiadevadesátém postupu-
je TK Prostějov do první ligy, v týmu se poprvé 
objevuje Martina Hingisová a měsíc poté se 
stává historicky nejmladší vítězkou pařížské 
juniorky! Je to i rok, kdy Jirka Novák vstupuje 
na turnajový okruh a na konci roku získává  
Karel Nováček premiérový titul Zlatého  
kanára, titul nejlepšího tenisty roku a Jirka  
Novák je v této anketě vyhlášen Talentem 
roku. Už se tomu ani věřit nechce! Připomeň-
me si první prostějovskou extraligovou sestavu 
z roku 1994 – Nováček, Němeček, Zdražila, 
Novák, Světlík, Hingisová, Langrová a Vašková. 
A loňská vítězná sestava z roku 2007? Pohár 
šampiónů a zlaté medaile z rukou prezidenta 
ČTS Ivo Kaderky a šéfa Asociace extraligových 
tenisových klubů Petra Huťky sen. převzali:  
Tomáš Berdych, Jiří Novák, Michal Tabara,  
Jarko Nieminen, Jan Hájek, Sergej Stachovskij, 
Dušan Lojda, Olivier Patience, Tomáš Cibu-
lec, Lucie Šafářová, Sybile Bammerová, Petra 
Cetkovská a Dominika Cibulková. Kapitánem 
týmu byl Jaroslav Navrátil, asistenty mu byli Jiří  
Novák (hrající) a David Kotyza.

Jak dopadl extraligový los? V naší prostějov-
ské skupině máme následující program – 8. 9. 
TCF Purum Mariánské Lázně, 9. 9. TC Realsport 
Nymburk, 10. 9. TK NERIDÉ, 11. 9. I. ČLTK Pra-
ha, v ostravské skupině jsou týmy TK Precolor  

Přerov, TK Sparta/PSK Olymp Praha, Beskydský 
TK, Spartak Jihlava a LTC Pardubice. Vítězové 
skupin postupují do finále, které se hraje v pá-
tek 12. 9. v Prostějově, ve stejný den se usku-
teční v Ostravě zápas o 9. místo, poražený pak 
bude hrát baráž o udržení v extralize.  

APLAUS, pod tímto názvem připravuje TK PLUS 
na závěr roku divadelní přehlídku. „Máme za 
sebou už první jednání a pevně věříme, že pro-
stějovské veřejnosti nabídneme zajímavý kul-
turní zážitek,“ říká jednatel TK PLUS Petr Chytil. 
Přehlídka se bude konat v Národním domě, 
který má za sebou nejen zdařilé oslavy 100 let, 
ale i nedávné povýšení na seznam národních 
kulturních památek. 

Mistři ČR smíšených družstev

1993 TK Přerov ESTA

1994 Spartak Jihlava

1995 TK Prostějov

1996 TK Přerov ESTA 

1997 TK SEZOOZ Prostějov

1998 TK SEZOOZ Prostějov

1999 TK AGROFERT Prostějov

2000 TK Sparta Praha

2001 nehrálo se

2002 TK AGROFERT Prostějov

2003 TK Česká sportovní

2004 TK Česká sportovní

2005 TK NERIDÉ

2006 TK NERIDÉ

2007 TK AGROFERT Prostějov
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