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VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV

Padesátiletá a stále dokonalejší
Vyprodané ochozy, hvězdy světové i naší atletiky, nejlepší výkony, světové rekordy a mistři světa, olympijští
vítězové, světoví rekordmani a také velké atletické naděje – taková je Zlatá tretra Ostrava. „Z hlediska divácké kulisy je jedinečná, v tomto regionu je o sport obrovský zájem. Zlatá tretra má v Ostravě velkou tradici, město
je na mítink hrdé, lidé ho berou za svůj, dobře vědí, že jim nabídne světovou atletiku,“ říká jednatel TK PLUS
Miroslav Černošek, jehož společnost Česká sportovní ročníku mítink organizačně zastřešuje od roku 2001. Již
v tomto roce se díky jejímu Top Teamu vítkovickému publiku na vyprodaném stadionu představili dva tuzemští světoví rekordmani – oštěpař Jan Železný a desetibojař Roman Šebrle, nechyběli ani věhlasní světoví atleti,
např. Colin Jackson, Steve Backley, Donoval Bailey či Wilson Boit Kipteker. Historie tohoto tradičního atletického mítinku, který se koná každoročně v Ostravě – Vítkovicích, se začala psát v roce 1961. Nekonal se jen jednou, v roce 1999, kdy se závod neuskutečnil vinou nezájmu sponzorů. Jen málokdo z tehdejších zakladatelů
tohoto závodu a atletických příznivců tušil, že se z této akce stane jeden z nejvěhlasnějších světových mítinků
a všichni věří, že v roce 2013 vkročí do společnosti prestižní Diamantové ligy. Určitě by si to padesátiletá Zlatá
tretra Ostrava zasloužila.
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Pojďme se otočit na chvíli zpátky. V roce 2004, na konci prvního
květnového týdne vyhrál BK Prostějov v Kolíně i třetí zápas finalové
série play off a postoupil do Mattoni NBL. Tehdy jsem napsal, že pevně věřím, že společně stojíme u začátku nové úspěšné historie prostějovského basketbalu. Těšilo nás, že jsme pro tento projekt, za kterým stála naše marketingová firma TK PLUS, získali představitele města,
že pomůžeme proslavit náš region. Tehdy před sedmi lety jsme byli
rádi, že se nám podařilo nejen posílit basketbalový tým, ale že jsme
přivedli do Prostějova velké sportovní osobnosti, které byly zárukou
špičkového sportu. Měli jsme radost i z toho, že se stále zlepšuje práce
s mládeží a rozšiřuje basketbalová základna. V tom jsme určitě
byli s představiteli města zajedno – naší povinností bylo a je nabízet
mladým dostatek příležitostí ke sportovnímu vyžití.
Daří se nám to? Stále mám totiž pocit, že se dělá málo pro sportování mládeže, pro její výchovu. A když vnímám ty nekonečné problémy
se Sazkou, tak v budoucnu bude financování sportu a hlavně toho pro
mladé hodně složité. Státní rozpočet na to nemá, ten zalepuje jiné díry
a jistě potřebnější, z pohledu české ekonomiky určitě složitější. Sport
je prostě popelkou, která stojí někde na okraji, v koutě a nikdo si ji nevšímá. Je varující, že mnohdy sportovce potřebujeme jen ve chvílích,
kdy se snažíme hledat a zvedat vlastní sebevědomí, snad posilovat
národní hrdost a chceme světu
plnému konkurence dokázat,
že by si nás měl všimnout.
Jaká je z tohoto pohledu budoucnost prostějovského basketbalu? Sport, tedy i ten náš
prostějovský je postavený na
obchodních vztazích, mnohdy přátelských. Ano, mezi našimi partnery jsou stále vstřícní
obchodní partneři, které znám
hodně dlouho, ty vztahy přirozeně přerostly v přátelství a pokud máte šanci na nich stavět,
pak je perspektiva jakéhokoliv
lidského konání většinou dobrá. Podporuje nás město, kraj,
vážíme si toho.
Když se však tyto vztahy naruší, tak nejsou většinou obnovitelné, končí
a tím se i snižuje šance – rozvíjet jakýkoliv projekt. A někdy je to tak
složité, že se prostě tým musí odhlásit ze soutěže. Vezměte si Jičín, Brno,
nedá se říct, že by se šéfové klubu nesnažili, vím, jak jim je, jak mají
basketbal rádi, ale prostě to nejde. Statistici mohou donekonečna
vypočítávat nezapomenutelnou slávu brněnského basketbalu, dvacetkrát byla Zbrojovka mistrem republiky, dvakrát hrála finále Poháru mistrů evropských zemí, jednou Pohár vítězů pohárů a Interkontinentální
pohár v Americe. Basketbalisté Nového Jičína v nejvyšší soutěži vybojovali osm stříbrných a pět bronzových medailí, pětkrát vyhráli Český
pohár a před rokem triumfovali ve Středoevropské lize. Cítíte, jak jsou
najednou ta čísla smutná? Jak se brzy zapomenou?
Na začátku jsem se vrátil do historie prostějovského basketbalu a zopakuji větu, kterou jsem napsal před sedmi lety – budeme mít všichni
radost z toho, když se bude v Prostějově hrát špičkový basketbal
a podaří se nám vychovat nové mladé hráče. Naše cíle se nemění
a věřte, děláme pro to všechno.
Ing. Milan Matzenauer,
jednatel TK PLUS
a předseda Správní rady BK Prostějov
P. S.

MARTINA HINGISOVÁ
CENY MĚSTA PROSTĚJOVA...
WJTF, NJT, JÁGR TEAM, BK A VK

Český národ se určitě potěšil vítězstvím Petry Kvitové ve Wimbledonu,
mám z toho o to větší radost, že je z našeho klubu, který nabízí dokonalou péči o talenty. Je určitě dobře, že tomuto vynikajícímu tenisovému úspěchu věnujeme zvláštní přílohu našeho Magazínu TK PLUS.
A přes všechno to nadšení z vítězného wimbledonského talíře stále
připomínám, že pokud nebudeme investovat do mládeže, moc sportovní
radosti v budoucnu nezažijeme… A nečekejme zázraky, neexistují.
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Opravdu nikdo nečekal, že po finále prostějovského challengeru bude šéf
UniCredit Bank Jiří Kunert předávat vítězný pohár dvaatřicetiletému Juriji
Ščukinovi z Kazachstánu, který byl před turnajem na 159. místě ATP. Co
říkala překvapivému finále ředitelka turnaje UniCredit Czech Open Petra
Píchalová-Langrová? „Samozřejmě, všichni by byli radši, kdyby Radek Štěpánek
využil svých šancí v duelu se Ščukinem a dotáhl zápas do vítězného konce.
Všichni bychom raději viděli ve finále českého hráče, ale jak Ščukin, tak Ital
Cipolla předváděli dobrý tenis. Prostě jsme museli respektovat, že tihle dva
v průběhu týdne dokázali, že mají právo hrát zápas o vítěze osmnáctého
ročníku UniCredit Czech Open. Měli jsme tu deset hráčů do stovky, byl tu
třináctý hráč ATP Michail Južnyj, konkurence byla vynikající a je třeba poblahopřát novému šampionovi.“
Turnaj měl grandiózní začátek, Bolt, Jágr, Lendl,
Železný a další osobnosti sportu a byznysu se
sešly k otevření V.I.P. golfového turnaje ve Slavkově u Brna a pak už se naplno rozjel osmnáctý ročník UniCredit Czech Open. V druhém týdnu grandslamové Paříže se hrálo už po patnácté, poprvé v roce 1997. „Mnohým se tehdy druhý pařížský týden nezamlouval, argumentovali
tím, že se už hráči soustředí na trávu a budou se
připravovat na Wimbledon, ale brzy se ukázalo,
že bylo stále hodně těch, kteří vypadli v prvním
týdnu Roland Garros a chtěli ještě někde využít
své antukové kvality, získat nové hráčské sebevědomí. Termín v druhém týdnu Paříže, to byla
brzy naše přednost, navíc jsme si v tom prvním
mohli vytipovat hráče pro náš turnaj,“ říkal před
turnajem Miroslav Černošek. Titul obhajoval
Jan Hájek, který na antuce centrálního dvorce Národního tenisového centra Morava vyhrál
i v letech 2006 a 2009.
Rus Michail Južnyj, třináctý hráč ATP, byl prvním
nasazeným na osmnáctém ročníku UniCredit
Czech Open, druhým Španěl Tommy Robredo

Vögeli a Jebavý. UniCredit Czech Open měl
v hracím poli deset hráčů první světové stovky
a tím se turnaj jednoznačně řadil mezi nejlepší
v této kategorii. Rus Južnyj už byl na konci ledna 2008 osmý na světě, Robredo v srpnu 2006
na pátém místě ATP! Oba se tak vstoupili do historie prostějovského turnaje, zvýšili počet hráčů,
kteří hráli na Hané a byli v Top Ten na číslo – 23!
Největší českou hvězdou byl Radek Štěpánek,
v Prostějově vyhrál už dvakrát – v letech 2003
a 2004. „Přijel jsem do Prostějova vyhrát, jiné ambice ani mít nemohu a navíc jsem tu jako doma,
mám tu hodně fanoušků, vždycky je to tu dokonalé,“ říkal Radek Štěpánek po příjezdu na
Hanou. „Je to určitě největší turnaj v České
republice, který si vyšlápl svou cestu. Organizátoři odvádějí maximální penzum práce, vše je
pečlivě nachytáno a hlavně – nikam se neženou. Ví, co si mohou v místním prostředí dovolit
a v rámci tohoto stropu pracují,“ řekl dvaatřicetiletý Štěpánek novinářům.

UniCredit Czech
Open 2011
Finále: Ščukin (Kazachtán) – Cipolla
(Itálie) 6:4, 4:6, 6:0,
Bubka (Ukrajina), Men e n d e z - M a c e i ra s
(Španělsko) – Marrero, Ramirez-Hildago
(oba Španělsko) 7:5,
6:2.

Španěl Tommy Robredo, nasazená dvojka turnaje UniCredit Czech Open si přijel na Hanou

„Turnaj měl opět vynikající organizační úroveň, škoda, že se Radek Štěpánek nedostal do finále, ale
jinak byl turnaj opět skvělý. Na turnaj přijely navíc
velké tenisové osobnosti. Počasí bylo skvělé, všechno vyšlo, takže se můžeme opět těšit na další ročník.“
Jiří Kunert, předseda představenstva
a generální ředitel UniCredit Bank
(31. ATP), třetí Ital Andreas Seppi (51.). Jaké bylo
další nasazení? 4. Daniel Gimeno-Traver (Šp. –
55.), 5. Yen-Hsun Lu (Tchajwan – 55.), nasazenou šestkou byl Radek Štěpánek (57.), za ním
Carlos Berlocq (Arg. – 69.) a osmým nasazeným
hráčem byl Ital Filippo Volandri – 73. ATP. V kvalifikaci se představilo devatenáct Čechů,
v hlavní soutěži osm – Štěpánek, Hájek, Lojda, Pospíšil, Rosol, Ivo Minář a z kvalikace pak

pro nové tenisové sebevědomí. Naposledy
se představil na turnaji v Monte Carlu a od té
doby ho zlobil stehenní sval. „Prostějovský challenger je pro mě ideální příležitostí k odehrání
co největšího počtu zápasů.“ Bývalý pátý hráč
světa chtěl samozřejmě vydržet v Prostějově co
nejdéle. „Nic se však nedá slibovat, díval jsem
se na startovní listinu a byl jsem překvapen, že
poslední nasazený hráč je na 73. místě. Uvidím,
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v jaké budu herní pohodě, každý tenista vám
ale řekne, že – jen chtít prostě nestačí…“ Jeho
obavy se za dva dny potvrdily, překvapivě se
odhlásil z turnaje… „Ráno ještě trénoval, v průběhu tréninku si obnovil staré zranění a rozhodl
se, že v turnaji nebude pokračovat,“ konstatoval
manažer turnaje Jaroslav Navrátil.
„Náš turnaj je a bude plný hvězd,“ říkala v polovině UniCredit Czech Open Petra PíchalováLangrová, turnajovou šéfkou byla už potřinácté a měla dokonalou šanci srovnávat. „Tohle
je nejlepší turnajové obsazení, které se nám
v historii podařilo zajistit. Že se z turnaje odhlásil druhý nasazený Robredo, to se může stát
každému turnajovému řediteli, takový je sportovní život. Pro nás bylo dobré, že si hráč
takového formátu vybral Prostějov pro svůj návrat, chtěl u nás hrát, dva dny tady trénoval
a dá se říct, že se i při odcházení zachoval jako
profesionál. Když poznal, že ještě není v optimální formě, šel za supervizorem, odhlásil se
a zavolal manažerovi, že to prostě nejde. Šel,
zaplatil si ubytování, samozřejmě nedostal žádné

Velký zájem byl také o zápasy loňského turnajového hrdiny Jaroslava Pospíšila, hrával na
prostějovské jedničce a vždycky bylo nabito.
Španěla Rubena Ramireze Hidalga porazil,
na Muňoz-De La Navu už nestačil, Španěl se
pak dostal až do semifinále a v něm nešťastně
prohrál s Italem Cipollou. „Nehrál jsem dobře,
nezopakoval jsem výkon z prvního dne, možná jsem byl i přemotivovaný,“ říkal zklamaný
Pospíšil po zápase. „Moc jsem chtěl, lidi mi fandili, dnes to ale nebylo ono.“ Ani Jan Hájek titul
na UniCredit Czech Open neobhájil, Rus Južnyj
byl nad jeho síly. Měl vůbec šanci? „Každý soupeř se dá porazit, ale taky je vidět, proč on je
třináctý na světě a já kolem stovky. Moc jsem
chtěl vyhrát, začátek byl ještě dobrý, ale pak
jsem udělal pár lehkých chyb a už se to otáčelo. Hráči jako Južnyj takové chyby dokážou stoprocentně využít.“
Kazach Jurij Ščukin se dostal překvapivě mezi
posledních osm na UniCredit Czech Open,
přehrál jasně Itala Filippo Volandriho. Co říkal
ruský Kazach po zápase, s jakým očekáváním

„Mirek Černošek musel trpělivě prosazovat filozofii
prostějovského turnaje, zápasit s některými radily
i médii o tom, zda jde správnou cestou. V čem však
měl od začátku velkou výhodu a oporu? V dokonalém vstřícném partnerství Živnostenské banky
a později UniCredit Bank, v rozvaze a vizionářské velkorysosti Jirky Kunerta, který byl vždycky daleko od nějakých megalomanských turnajových
plánů. Spojení UniCredit Bank, prostějovské houževnatosti a organizátorské důslednosti přineslo českému tenisu turnaj, který má svou prestiž a navíc
už mnoho let i dokonalé doprovodné akce.“
Ivo Kaderka, prezident ČTS
peníze, které byly při jeho úspěšném startu
v Prostějově domluvené. Ale i bez něj je to výborně obsazený turnaj, máme tady třináctého Južného, je tu kromě Tomáše Berdycha, který podle pravidel challengeru nemůže nastoupit, celá česká špička. Máme deset hráčů do
stovky, poslední nasazený je na 73. místě ATP,
osmnáctý ročník je velice kvalitní.“ Ještě připomenula, že pro fanoušky bylo dostavěno zázemí centrkurtu, nová tribunka je sice malá, ale
zabraňuje problémům s deštěm. „Když hodně pršelo, zatékalo nám na dvorec. Nyní jsme
to tedy zakryli i ze čtvrté strany a centrální kurt
je kompletní. Navíc je ještě vyspravena střecha,
její zatahování, vše by mělo být v pořádku.“
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vstoupil do turnaje? „Cíl je vždy jeden – zvítězit, ale je třeba to brát realisticky, první zápas
mi s Kravčukem moc nevyšel, i když jsem vyhrál,
ten druhý byl lepší, i do dalšího půjdu naplno
a uvidíme, jak to vyjde.“ A jak byl spokojen s tenisovým prostředím Prostějově? „Nejsem tu poprvé a vždycky, když sem přijedu, tak se tu hned
cítím jako doma. Toto prostředí mi vyhovuje.“
Radek Štěpánek – jediný Čech ve čtvrtfinále, přehrál Rosola, který byl úspěšný na
Roland Garros a na jejich vzájemný zápas čekali hlavně ti, kteří tvrdí, že Rosol měl už dávno hrát v týmu Davisova poháru. Štěpánek
vyhrál zcela přesvědčivě… Jaký byl hrací
pavouk závěrečné osmičky UniCredit Czech

Open? Južnyj – Ščukin, Štěpánek – Seppi, Estrella –
Muňoz-De La Nava, Koroljov – Cipolla. Štěpánek byl velkou prostějovskou nadějí, stejně
jako poslední nadějí českého tenisu na UniCredit Czech Open. „Prostějov je pro mě jedno
z osudových míst. Právě v tomto klubu pokračovala moje kariéra, zde jsem prožil hodně
zlomových momentů své kariéry. Loni mi tady
dali pořadatelé šanci vrátit se na kurty, a to
se nezapomíná. Tento turnaj tak beru jako
domácký. Prostředí tady dokonale znám, většinu lidí taky, je to vážně specifické místo pro
mě. Mám na Prostějov jen ty nejlepší vzpomínky,“ říká Radek Štěpánek. „Budu chtít postoupit co nejdále, moc rád bych si zase zahrál finále, ale nevím.. Mám za sebou zdravotní přestávku, je možné, že ještě bude chvíli trvat, než
se dostanu do potřebného tempa a optimální

tyčkařské legendy byl v Prostějově hodně
spokojený, nebyl v Prostějově poprvé, už v mládežnických kategoriích sem přijížděl na tréninkové kempy: „Vždy se mi to tu líbilo a jsem rád,
že mohu pozorovat, jak se prostějovský areál
postupně rozvíjí. Každý rok je malá změna
k lepšímu. Na tu dobu, kdy jsem sem přijížděl
s mámou i tátou mám velmi dobré vzpomínky
a i dnes se tu cítím velmi dobře.“ A jak je syn
slavného atleta Sergeje Bubky, se kterým TK
PLUS neustále spolupracuje, spokojen se svou
tenisovou kariérou? „Tenis miluji a myslím, že
jsem si pro sebe vybral dobře, jediné s čím
zatím nejsem spokojen, jsou mé výsledky, ale
věřím si a doufám, že mé největší úspěchy jsou
ještě přede mnou.“
Stalo se, co nikdo nečekal – Radek Štěpánek
nestačil v semifinále UniCredit Czech Open na

„Vážíme si dokonalého partnerství s UniCredit Bank,
Jirka Kunert turnaji fandí, ale také dobře ví, kde
jsou jeho hranice, kam až se může náš challenger
rozvíjet. Chtěl bych mu poděkovat, děláme to spolu už sedmnáct let, s Ivo Kaderkou čtrnáct. Myslím si,
že se nám naše společná věc daří.“
Miroslav Černošek
formy. Uvidím, jak mi to půjde,“ konstatoval před
turnajem. Radek Štěpánek se pravidelně připravoval s Ivanem Lendlem, pod dohledem
kondičního trenéra Marka Všetíčka. „Pro mě je
vždycky čest si s Ivanem zahrát. Trénink s ním byl
výborný, měl jsem z toho výborný pocit. Ivan je
velkou tenisovou legendou a nevím, co dalšího
bych k tomu řekl. Prostě – paráda.“

Kazacha Jurije Ščukina a prohrál ve třech setech. „Po prvním vyhraném setu jsem byl najednou bez energie, nohy mi nešly, neměl jsem sílu
jít do míčů a hlavně jsem začal dělat hodně
zbytečných chyb, čehož Ščukin dokonale využil. Stejné to bylo i ve třetím setu.“ V rozhodujícím
setu vedl Štěpánek 3:0, za stavu 3:1 měl několik gembolů, ale nevyužil je. „Prostě jsem byl bez
síly,“ dodával Štěpánek.

Itala Seppiho porazil Radek ve dvou setech
a postoupil do semifinále. Michail Južnyj vyhrál zcela přesvědčivě první set k Kazachem
Jurijem Ščukinem 6:1, svého soupeře drtil metodicky dokonalým bekhendem a vše nasvědčovalo, že se bude podle stejného scénáře
vyvíjet i druhý set. Nakonec bylo všechno jinak –
Južnyj si za stavu 6:1, 1:4 zavolal turnajového
lékaře MUDr. Kloce a po krátké konzultaci ukázal Rus k empajru, že vzdává. „Nemohl našlápnout, už od včerejšího tréninku si stěžoval na
bolest,“ říkal turnajový lékař MUDr. René Kloc.
Co říkal zápasu Michail Južnyj? „Včera na
tréninku jsem si poranil nohu, ale myslel jsem,
že to nebude vážné. Dnes mi první set vyšel,
ale ve druhém se bolest v noze vystupňovala tak, že jsem zápas nemohl dokončit. Tady
v Prostějově jsem mířil vysoko, ale bohužel se to
nepodařilo.”

Ve skrečovaném čtvrtfinálovém zápase pomohla Juriji Ščukinovi štěstěna, ve druhém
setu mu vzdal Južnyj, v semifinále proti Radkovi
Štěpánkovi prokázal své tenisové umění i psychickou odolnost a po velkém boji zdolal
českého tenistu ve třech setech: „Radek je velmi výjimečný hráč, člověk nikdy neví, jaký úder
od něho může čekat, a navíc i jeho styl je velmi náročný, často mění rytmus hry a snaží se tak
soupeře vyvést z rovnováhy. Mně naštěstí tento
styl vyhovuje a možná proto jsem dokázal vzdorovat lépe než jiní hráči. Bylo mi jasné, že musím bojovat o každý míč, a to se mi nakonec
vyplatilo.“ Z druhého semifinále postoupil Flavio
Cipolla, Ital byl už v stovce, v červenci 2009 na
99. příčce. K jeho nejlepším letošním výsledkům
bylo vítězství nad Roddickem na turnaji Masters
v Madridu v prvním kole.

Ukrajinec Sergej Bubka a Španěl Adrian
Menendez-Maceiras dostali volnou kartu do
soutěže čtyřhry a získali první titul na letošním UniCredit Czech Open! Sergej Bubka, syn

Už tradičně se konala před finálovým duelem tisková konference, za předsednický
stůl zasedli Ing. Jiří Kunert, šéf UniCredit Bank,
Ing. Ivo Kaderka, prezident ČTS, Dr. Miroslav

„Neznám na světě
turnaj obdobný kategorie, který by měl
každý rok špičkové
obsazení, perfektní zázemí, vynikající podmínky a velmi slušnou diváckou podporu. Podle
mě je to na této úrovni určitě jeden z nejlepších podniků, ne-li
úplně nejlepší. Patří
k tomu i ta vymoženost, že hráči bydlí
v hotelu, který je
hned vedle centrálního dvorce. Takových míst na světě moc není! A v neposlední řadě musím
zmínit velké odhodlání, ochotu a vůbec
celkovou péči místních lidí.“
Radek Štěpánek
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Černošek, jednatel TK PLUS a Petra PíchalováLangrová. „Turnaj měl opět vynikající organizační úroveň, škoda, že se Radek Štěpánek nedostal
do finále, ale jinak byl turnaj opět skvělý. Na turnaj
přijely navíc velké tenisové osobnosti. Počasí bylo
skvělé, všechno vyšlo, takže se můžeme opět těšit
na další ročník,“ říkal v úvodu Ing. Kunert. Co přidal
šéf českého tenisu Ivo Kaderka? „Turnaj měl opět
vynikající noblesu po všech stránkách, je tu vidět
kvalita na každém kroku, jediné, co otec tohoto
podniku Mirek Černošek nemůže ovlivnit, je obsazení finále. Jako Český tenisový svaz jsme hrdí
na tento turnaj, je to prostě úžasný týden, jasná
jednička mezi českými turnaji a půjdeme dál touto
cestou. Český tenisový svaz je rád a váží si toho, že
má v Mirkovi Černoškovi, Petře Píchalové-Langrové
a v jejich organizačním týmu tak vynikajícího
partnera. Prostějov je hlavním městem českého tenisu, Český tenisový svaz takový turnaj bude
vždycky podporovat. Jdeme touto cestou a jsme
ne to pyšní.“ Jak hodnotil UniCredit Czech Open
jednatel TK PLUS Miroslav Černošek? „Už dlouhá léta se mi potvrzuje, že každý dokonalý projet musí mít za sebou velké hvězdy a to se nám
podařilo. Už několikrát jsem také řekl, že pro mě
končí turnaj v polovině týdne a začíná byznys,
jednání s obchodními partnery, které musíte pro
tento projekt získat. Co bych však rád zdůraznil,
letos byla největší divácká účast.. Chtěl bych také
poděkovat médiím, psala o našem turnaji hodně,
už tradičně je dobrá spolupráce s Českou televizí, navíc jsme organizovali mítink Zlatá tretra Ostrava, takže jsme sportovní kanál ČT4 celý týden dokonale zaplnili. Chtěl bych poděkovat Jirkovi Kunertovi,
děláme to spolu už sedmnáct let, s Ivo Kaderkou
čtrnáct. Myslím si, že se nám naše společná věc
daří.“

„Chtěla bych poděkovat
všem, kteří stojí za tímto turnajem - UniCredit
Bank, Českému tenisovému svazu a ostatním
obchodním partnerům
a také Dr. Černoškovi,
který na náš turnaj shání nezbytné finanční prostředky. Pro mě, pro ředitelku turnaje, to byl nádherný týden.“
Petra Píchalová-Langrová,
ředitelka turnaje
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Ano, dvaatřicetiletý Jurij Ščukin se pak stal nepřekvapivějším vítězem v historii prostějovských turnajů, Itala Flavia Cipollu porazil ve setech 6:4, 4:6,
6:0. Kdo si před turnajem prohlédl seznam přihlášených a navíc držitele volných karet, tak v ruském
Kazachovi turnajového šampiona skoro nikdo nečekal. Koho porazil v Prostějově Ščukin? V prvním
kole Rusa Kravčuka, ve druhém Itala Volandriho,
ve čtvrtfinále mu vzdal Rus Južnyj a v boji o finále přehrál Štěpánka. Jak se dostal do finále osmadvacetiletý Ital Flavio Cipolla? V prvním kole
Ukrajince Bubku, ve druhém Španěla Olaso-De La
Ricu, ve třetím mu vzdal Koroljov a v semifinále přehrál po dramatickém boji Španěla Munoz-De La
Navu. Ščukin překonal krizi ve druhém setu a v rozhodujícím setu finále Itala Cipollu rozdrtil. „Navíc mi
pomohlo i publikum, cítil jsem podporu části diváků
a to mi dodalo sílu. Jsem rád, že jsem tímto vítězstvím
získal další sebedůvěru a vyrazím na další turnaje.“ A přijede za rok do Prostějova obhajovat titul?
„Nikdy nevíte, co bude, ale pokud bude vše v pořádku, přijedu rád. Navíc z Německa, kde bydlím,
je to kousek a upřímně řečeno u vás v Čechách se
cítím lépe než tam.“
UniCredit Czech Open 2011 měl nejlepší obsazení
v historii, dokonalou organizaci, zatím největší návštěvnost a na doprovodných akcích nejzářivější
hvězdy.

Za lajnami UniCredit Czech Open
Osmnáctý ročník turnaje UniCredit Czech začal tentokrát netradičně prestižní doprovodnou akcí – golfovým turnajem ve Slavkově
u Brna. Opravdu hvězdná sestava se sešla před
prvními odpaly, jednatel TK PLUS Petr Chytil
a tradiční spíkr prostějovských akcí Petr Salava
přivítali atletickou megastar Usaina Bolta, trojnásobného olympijského vítěze Jana Železného,
hokejovou legendu Jaromíra Jágra a mnohonásobného grandslamového šampiona Ivana
Lendla. Na slavnostním zahájení byl také přítomen šéf UniCredit Bank Jiří Kunert. „Podařilo
se nám sehnat na náš golfový turnaj opravdu
vynikající osobnosti, co je však důležité, všechny s námi už nějaký čas spolupracují. S Jardou
Jágrem a jeho Teamem jsme od roku 1997,
s Honzou Železným od olympijských her
v Sydney v roce 2000, Ivan Lendl se poprvé objevil v Prostějově na podzim roku 1998, konala se tehdy slavnostní vernisáž Alfons Mucha
v Čechách a na Moravě. A Usain Bolt? Ten
na naší Zlaté tretře Ostrava startuje už popáté,“ říkal ve Slavkově u Brna šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek. Při oficiálním
pozdravu dostává ve Slavkově slovo také
Jaromír Jágr. „Když se podívám doleva a doprava, tak si říkám, co tu vlastně dělám,“ konstatuje
s úsměvem. Bolt dodává, že - „je pro mě velkou
ctí stát vedle takových legend. Já sám se chci
stát legendou,“ a taky – „těší mě, že jsem tady
nejmladší.“ Pak přichází čas čestných odpalů
a k celebritám se přidávají Jiří Novák, Roman
Šebrle a mnozí další. Tomáš Berdych ve Slavkově absolvoval svůj první golfový turnaj. Byl to
opravdu hvězdný začátek – Bolt, Jágr, Železný,
Lendl, myslím si, že takové sportovní osobnosti vedle sebe už asi nikdy u nás stát nebudou
a neznám další jméno manažera, kterému by
se to mohlo podařit.

Zajímavá exhibice patří už k zaběhnutému
programu závěrečného dne UniCredit Czech
Open, letos na zaplněný centrální dvorec nastoupili Ivan Lendl a Hanka Mandlíková, proti
nim pak Jana Novotná a Miloslav Mečíř. Všichni se náramně bavili, nakonec se ukazatel
score zastavil na stavu 7:6 pro pár MečířNovotná, ale jak říkal Černošek – „jsme rádi,
že se nám podařilo přivést do Prostějova tak
hvězdnou sestavu.“
Na V.I.P. UniCredit Bank Party byly už tradičně předány charitativní šeky, každý v hodnotě 25.000 Kč. Oddělení Interny Nemocnice
Prostějov a jejímu zástupci MUDr. Bohuslavu Černoškovi ho předali Ivan Lendl a Petra
Píchalová-Langrová, za oddělení ortopedie
Nemocnice Prostějov převzal šek z rukou Jany
Novotné a Jiřího Nováka primář MUDr. Pavel
Pilař. Řediteli Mgr. Janu Krchňavému pro Základní školu Jana Železného předali šek
Tomáš Berdych a Šárka Záhrobská. Hana
Mandlíková a Karel Nováček odevzdali šek
pro Základní školu Palackého Prostějov zástupci ředitele školy Mgr. Petru Ivánkovi. Součástí party UniCredit Czech Open 2011 byla
už tradiční módní přehlídka zn. STONES, vystoupili Vašo Patejdl, Paľo Habera a George and
Beatovens.
„Vnímáme, že náš turnaj patří už dlouhou dobu
mezi nejlepší, ale rád bych zdůraznil jeho význam pro náš region. Chceme, aby se tu konaly velké akce, které nejen město, ale i náš
kraj zviditelní. Město Prostějov stojí za naším turnajem od začátku, podporuje ho Olomoucký
kraj a této spolupráce si hodně vážíme,“ říkal
Miroslav Černošek.

Opět se na začátku turnaje UniCredit Czech
Open konal Dětský den, který už tradičně zajišťovali studenti fakulty rekreologie Univerzity
Palackého v Olomouci. Pro více než tři sta dětí
z prostějovských škol připravili sportovní program, trenéři TK AGROFERT Prostějov jim vysvětlovali základy tenisu, na akci se také podílelo
Radio Apollo.
Legenda světového tenisu Ivan Lendl a sedmička žebříčku ATP Tomáš Berdych byli hlavními hvězdami tréninkových hodin na dvorcích
Národního tenisového centra Morava. Akce
se zúčastnily talentované děti TK AGROFERT
Prostějov pod vedením Ivo Müllera a dalších
trenérů. „Chtěli jsme využít přítomnosti Lendla
a Berdycha, pro děti jsou oba velkými vzory,
navíc to bylo velice zajímavé i pro tenisové
fanoušky a širokou veřejnost,“ říkala ředitelka
turnaje Petra Píchalová-Langrová. „Dělám tyto
akce velmi rád, při každém pobytu v Prostějově
trénuji s místními nadějnými juniory,“ dodal Ivan
Lendl. „Když se nám podaří zvětšit zájem dětí
o tenis, tak to bude jenom dobře.“

11

LIMITOVANÁ EDICE
BAGU ROGERA FEDERERA

SUPER SIX

POJME AŽ 12 RAKET

ODDĚLENÍ NA BOTY
A OBLEČENÍ

VELKÁ KAPSA, KTERÁ POJME
POHODLNĚ VAŠE OBLEČENÍ A BOTY

MOISTUREGUARD
CHRÁNÍ OBSAH BAGU
PROTI VLHKOSTI

THERMOGUARD

CHRÁNÍ OBSAH BAGU
V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

V NABÍDCE OD ČERVNA 2011

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR: AMER SPORTS Czech Republic, s. r. o., www.amersports.cz
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ODDĚLENÍ
NA VŠECHNY NEZBYTNOSTI
VELKÁ KAPSA NA MÍČE, STRUNY,
KŠILTOVKU, PITÍ A DALŠÍ

UNICREDIT. HRDÝ PARTNER
UEFA CHAMPIONS LEAGUE.
A VÁŠ.
Slavná vítězství, nezapomenutelné souboje a stadiony nabité energií. Věnujeme se
klientům stejně intenzivně, jako se Evropa věnuje své nejmilovanější zábavě. Proto jsme se stali hrdým
oﬁciálním sponzorem UEFA Champions League. Takže nezapomeňte: zatímco Vy budete podporovat
svůj tým, my – UniCredit Group se 170 000 zaměstnanci a více než 10 000 pobočkami ve 22 zemích –
budeme podporovat Vás. Zapojte se do hry na www.unicredit.eu/champions.

www.unicreditbank.cz, 800 144 441
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ZLATÁ
TRETRA
OSTRAVA

Království sprintů
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Na jubilejní padesátou Zlatou tretru Ostrava
už popáté přiletěl sprinterský génius Usain Bolt.
Ostrava byla opět dokonalá. Vyprodané hlediště, úžasná atmosféra i skvělé výkony hvězd
v jednotlivých disciplínách, nad mítinkem opět
převzal záštitu prezident Václav Klaus. Vrcholem atletického odpoledne byla stovka mužů,
kde se představila největší hvězda současné atletiky. „Na dráze číslo čtyři je Usain Bolt,“
zaznělo vítkovickým stadiónem a kdo všude
ve světě třeba jen bezduše sledoval televizní
přenos, najednou zpozorněl. Jméno tohoto
Jamajčana si pamatuje i ten, koho atletika vůbec nezajímá… Bolt nepřekonal rekord mítinku,
po slabším začátku dominoval, bylo jasné, že
zvítězí, už šlo jen o čas. Ten se nakonec zastavil na 9,91, Bolt zopakoval výkon z předcházejícího závodu Diamantové ligy v Římě, zbrzdil
ho mírný protivítr. Porazil krajana Stevea
Mullingse, ale nebyl spokojený. „Čas 9,91 není
špatný, ale mohlo to být lepší. Omlouvám se, že
jsem neběžel rychleji než v Římě, i když jsem to
slíbil,“ říkal Usain Bolt po závodě. Kdo si vzpomněl na jeho dřívější sprinterská galapředstavení s hvězdnými časy, byl možná chvíli

letos ve Vítkovicích hodila 64,78, mohla mít
radost z osobního maxima, skončila druhá za
Mariou Abakumovová. „Bohužel se ještě necítím jako v závodní sezoně, pořád nemám tu
správnou závodní jiskru. Něco tomu ještě chybí,“
posteskla si světová rekordmanka. Ruska byla
spokojená.
„Cítila jsem se dobře a výborní byli i diváci, kteří
mi v šestém pokuse ještě pomohli ke zlepšení a to jsem odhazovala oštěp asi dva metry před
čárou. Jsem ráda, že jsem znovu vyhrála v Ostravě, kde je Bára Špotáková jako doma. Vítězství nad ní ale nepřipisuji nějaký význam. Mým
cílem je vyhrát a je jedno, zda nad Špotákovou,
Ratejovou nebo Obergföllovou.“
Třetí místo získal mezi oštěpaři Petr Frydrych,
výkon 81,81 metru ho neuspokojil. „Atmosféra mě tak vyburcovala, že jsem se nedokázal srovnat s technikou,“ vysvětloval svěřenec
kouče Jana Železného. I on si určitě myslel,
že mu jeho oštěpaři udělají více radosti. Bára
Špotáková skončila na Zlaté tretře už počtvrté druhá, z trojice českých oštěpařů byl nejlepší na třetím místě Petr Frydrych průměrným

„Tato sezona je velice důležitá a jsem připravený tvrdě pracovat. Čekají mě mistrovství světa
a příští rok olympiáda. Pracuji na svém projektu –
stát se legendou.“
Usain Bolt v Ostravě
smutný. Ale jen opravdu na chvíli, protože Bolt
není jen sprinter, na atletickém oválu se raduje
– jakoby zaběhl světový rekord. Dokonalé divadlo! Plácá si s fanoušky, několikrát vystřelí k nebi
virtuální šípy atletické radosti.
Ano, i v Ostravě naučil Bolt v minulých letech
tisíce sportovních fanoušků milovat atletiku
a Ostrava bezmezně miluje jeho… Co říkal
Černošek před rokem? „V čem nám Bolt neskutečně pomohl? Dal našemu mítinku punc světovosti! Tím nechci v žádném případě říkat, že
Zlatá tretra světový věhlas předtím neměla, jen
si připomeňme světové rekordy, které byly ve
Vítkovicích překonány, ale Bolt je prostě superstar a jeho start v Ostravě sledoval a vždycky sleduje celý atletický svět.“ Je to možná trochu
nespravedlivé, ale pro většinu atletických fanoušků měla, má a zdá se, že i v budoucnu
bude mít – jen jednoho, jediného hrdinu.
„V Ostravě se vždy cítím jako doma, byl jsem tu
pětkrát, pětkrát jsem vyhrál a určitě sem přijedu
i příští rok s úmyslem vyhrát pošesté,“ slíbil Bolt
divákům po vítězném závodě. Co říkal Usainu
Boltovi ředitel mítinku Jan Železný? „Má víc svalů, jeho tělo je jinak postavené a to sebou nese
i změnu v jeho pojetí běhu.“
Barbora Špotáková se v Ostravě za Zlaté tretře
radovala naposledy z vítězství v roce 2007,

výkonem 81,81. „Bára se ale zlepšuje, na mistrovství světa bude určitě dobrá, klukům to v Ostravě
prostě neuletělo.“
Nejlepší čas roku se čekal v běhu na deset
kilometrů žen, druhá nejrychlejší žena historie,
etiopská favoritka Meselech Melakmuová se
však v Memoriálu Emila Zátopka nedokázala
vypořádat s dusným počasím, na 3000 m př.
byl Keňan Paul Kipsiele Koech k nejlepšímu letošnímu světovému výkonu hodně blízko, v cíli
mu chyběly necelé tři desetiny. Keňan však vylepšil devět let starý rekord Zlaté tretry. K vrcholům mítinku patřily obě hladké čtvrtky. V klání
mužů srdnatě bojoval na svých protézách Oscar Pistorius, Jihofričan s amputovanýma nohama. Bylo to poprvé v historii, kdy paralympijský vítěz běžel v hlavním programu Zlaté tretry.
Bojuje o účast v Tegu, v Ostravě skončil šestý.
Vyhrál Jamajčan Jermaine Gonzales. Tribuny
křičely nadšením, když Denisa Rosolová vynikajícím finišem porazila dvojnásobnou nejlepší
atletku světa Sanyu Richardsovou-Rossovou,
splnila limit pro účast na MS a o setinu si zlepšila osobní rekord na 50,84. Loňské velké vítězství na Zlaté tretře neobhájila, o desetinu ji porazila Američanka Francena McCororyová, ale
měla ohromnou radost z vítězství nad Richardsovou-Rossovou. Až na čtvrtce s překážkami se
zaplněný vítkovický stadion dočkal světového
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výkonu roku, přesněji jeho vyrovnání. Opět
zazářil v sezoně dosud neporažený Van Zyl
z Jihoafrické republiky a časem 47,66 vyrovnal
svůj únorový výkon. Bába v den konání mítinku
složil maturitu a skončil třetí za Rusem Uchovem
a Němcem Spankem. S časem 13,14 nebyl spokojený Kubánec Dayron Robles, který v roce
2008 zaběhl v Ostravě světový rekord.
Stovka žen byla báječná, Jamajčanka Veronica Campbellová-Brownová zaběhla letošní maximum roku 10,76 a zdaleka nejrychlejší čas, který se zrodil na českém území. „Znovu
se potvrdilo, jak je ostravská dráha rychlá. Skvělí
diváci mě nabili energií a já jsem s výkonem

Zlatá tretra Ostrava
přinesla sedm rekordů mítinku a tři nejlepší výkony sezony včetně osmého
času historie v závodu na 100 metrů! Zaběhla ho Jamajčanka Veronika Campbellová-Brownová,
která cílovou rovinku
prolétla za 10,76 sekundy.

„Byl to vynikající mítink, měl velkou atmosféru.
Jako ostravský rodák mám samozřejmě radost, že jeden z největších atletických závodů
v Evropě se koná právě tady, ale zase mě to tak
nepřekvapuje. Stojí za ním Mirek Černošek, jeho
akce jsou dokonalé a Ostrava byla, je a věřím, že
vždycky bude velkým sportovním městem. Lidé
tu mají sport rádi, fandí mu a to bylo vidět i na
Zlaté tretře.“
Ivan Lendl
moc spokojená. Osobák mě nepřekvapil, protože cítím, že mám formu a můžu se ještě
zlepšovat,“ poznamenala jamajská dvojnásobná olympijská vítězka na 200 metrů a mistryně
světa na 100 metrů. Ostrava ji otevřela dveře do
elitní desítky nejrychlejších žen historie.
„Báječný mítink, vyšlo počasí, výborné obsazení,“ konstatoval po mítinku šéf Zlaté tretry Ostrava Jan Železný, který se bál, že se mítink koná
na začátku sezony. Už večer po závodě se
hovořilo o tom, jak by měla začít druhá padesátka Zlaté tretry Ostrava. Ne, ještě nikdo neříkal žádná jména, nenavrhovaly se disciplíny,
ale určitě v duchu každý cítil, že by se v Ostravě měl znovu objevit Usain Bolt. Konečně, on
sám to slíbil. Jedno je však jisté, určitě opět dostanou šanci nejlepší Češi a atletické naděje,
podle české atletické síly se bude sestavovat program mítinku. „Bez Čechů nemá žádný
projekt šanci na úspěch,“ tvrdí už hodně dlouho Miroslav Černošek a kdo se otočí zpátky,
tak právě jemu na účasti nejlepších domácích
závodníků vždycky hodně záleželo. Co však
nejvíce určitě ovlivní ostravský atletický mítink?
Mistrovství světa v Tegu, které se bude konat
letos na přelomu srpna a září. „Tam určitě
vyjdou nové hvězdy,“ říká Alfons Juck.
Vše nasvědčuje, že by ostravská Zlatá tretra
ráda vstoupila do elitního seriálu Diamantové
ligy. Minimálně ale příští, jednapadesátý ročník

16

ostravského mítinku se uskuteční znovu jako
závod kategorie IAAF World Challenge. Prestižní mítinky totiž mají smlouvu s mezinárodní
federací IAAF do olympijské sezony 2012. „I když
z toho vyplývají poměrně velká marketingová
a další omezení, tak samozřejmě bychom do
Diamantové ligy chtěli. Výhody určitě převažují,“ konstatoval manažer Zlaté tretry Alfons Juck,
který dlouhé sezóny stojí za prestižním obsazením ostravského mítinku. V seriálu Diamantové ligy je už druhý rok dvanáct pořadatelských
měst a vše nasvědčuje tomu, že vedle Ostravy má zájem o tuhle atletickou galaspolečnost ještě nizozemské Hengelo. Další z kategorie

World Challenge zatím o kroku výš neuvažují.
Určitě by se však musel rozpočet Zlaté tretry Ostrava minimálně zdvojnásobit… A jak by dopadl program? „Možná v tom, že bychom museli
přistoupit na rozdělení disciplín a dostali bychom
některé povinně,“ říká Juck. Ale měli bychom
například šanci vidět v akci vynikající oštěpařskou skupinu Jana Železného, nedostalo by
tuhle disciplínu Oslo? Mohl by dál pokračovat
dialog s Boltem, s jeho trenérem a manažerem a připravovat mu v Ostravě nejen disciplínu, ale případně posunout i termín? Třeba ano,
ale společenství Diamantové ligy určitě svazuje. Na druhé straně jistě sebou nese výhody,
společný televizní kanál, exkluzivitu pořadatelů
nejprestižnějších světových mítinků a to by bylo
pro obchodní partnery České sportovní určitě
zajímavé.
Všichni dobře vědí, že s pozváním do Diamantové ligy jsou omezena marketingová práva, jsou určeny disciplíny, ruší se v této oblasti
pořadatelská volnost, která dovolovala organizátorům přizpůsobit program mítinku atletickým hvězdám, které pak dávají mítinku nepřehlédnutý lesk a přitahují silné obchodní partnery. „Dobrý projekt potřebuje hvězdy a na ně
musíte mít peníze. Zatím se nám to daří a právě
naše volnost nám nabízí sestavit program, který
dělá ze Zlaté tretry výjimečnou evropskou událost. Svět atletiky i díky našemu už tradičnímu

spojení s Boltem o nás dobře ví,“ říká Miroslav
Černošek, majitel společnosti Česká sportovní,
která stojí za pořadatelstvím ostravského mítinku. Na druhé straně i Diamantová liga se určitě vyvíjí… „Uvidíme, kam se Diamantová liga posune za rok,“ konstatoval v Ostravě Alfons Juck,
které dokonale zná zákulisí světové atletiky

a tím i ty, kteří rozhodují o obsazení prestižního
„diamantového“ seriálu.
Už loni měla Zlatá tretra Ostrava lesk i bez
Diamantu, letos to bylo stejné. I když všichni
podvědomě cítí, že by si ostravský mítink společnost Diamantové ligy určitě zasloužil.

Atletický svátek v Ostravě začal závody nejmladších věkových
kategorií. V rámci předprogramu mítinku Zlatá tretra Ostrava se
v pátek na Městském stadionu ve Vítkovicích uskutečnila tradiční
a veřejností oblíbená Čokoládová tretra – závody dětí i rodičů
s dětmi na hlavním stadionu. Akce, kterou v úvodu ovlivnila nepřízeň počasí a krátká dešťová přeháňka, byla završena exkluzivní
autogramiádou světových atletů – trojnásobné olympijské vítězky Veroniky Campbellové-Brownové z Jamajky, úřadujícího mistra
světa v běhu na 400 m překážek Kerona Clementa, jeho překážkářského kolegy Markina Buckleyho a čtvrtkaře Edina Steelea.
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OLYMPIÁDA

DĚTÍ A MLÁDEŽE
Nejlepší v historii
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Ke konci června hostil Olomoucký kraj V. letní olympiádu dětí a mládeže
ČR. Tyto hry jsou projektem Českého olympijského výboru, který si ke spolupráci vybírá jako pořadatele jednotlivé kraje České republiky a pro letošní rok byl
vybrán Olomoucký kraj. Organizací Her pověřena marketingová společnost
TK PLUS, partnery tohoto mladého olympijského svátku byla města Olomouc
a Prostějov, Univerzita Palackého Olomouc a Krajské sdružení ČSTV. Organizační výbor dětských letních her v čele s Josefem Váňou odvedl skvělou práci.
„Jedná se o největší sportovní akci svého druhu
v Olomouckém kraji a svým rozsahem z hlediska počtu soutěží a účastníků je oproti minulým
mládežnickým olympiádám nejrozsáhlejší. S potěšením jsme přijali zprávu, že na základě výběrového řízení byla organizací Her pověřena
marketingová společnost TK PLUS Prostějov.
Vážíme si práce této společnosti, podílí se
i na dalších našich projektech, podesáté jsme
letos vyhlásili Nejlepšího sportovce kraje
a popáté Ceny Olomouckého kraje za přínos
v oblasti kultury. TK PLUS je už tradičním partnerem našich anketních slavností,“ říkal před
zahájením V. letní olympiády dětí a mládeže
hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík.
I pro TK PLUS to byla opět zajímavá příležitost
dokázat, že je schopna dokonale zvládnout
i ty nejnáročnější projekty. „Vážíme si skutečnosti, že naše marketingová agentura TK PLUS
byla vybrána, aby zorganizovala olympijský svátek českých sportovních nadějí,“ konstatoval
Miroslav Černošek a k mladým účastníkům dodal: „Pro vás to budou velké dny, kdy budete
moci poprvé proměňovat své zatím malé olympijské sny ve skutečnost. Jejich vnitřní náboj
a hluboké myšlenky pěti olympijských kruhů budou pro vás tím nejlepším motivem k výborným
výkonům.“
Olomoucký kraj převzal olympijskou štafetu od
Libereckého kraje a uspořádal hry největšího
rozsahu v osmileté historii tohoto projektu. „Naše
olympiáda bude minimálně o třetinu větší než
předchozí ročníky,“ prohlásil před zahájením
předseda organizačního výboru Josef Váňa.
V programu byly zahrnuty i sporty pro handicapované – boccia, showdown a stolní tenis
mentálně postižených.
V předposlední červnové úterý se večer na
Andrově stadionu shromáždili zástupci třinácti krajských delegací z celé České republiky
a hlavního města Prahy, zazněla olympijská znělka, účastníky mj. pozdravil také předseda Českého olympijského výboru Milan
Jirásek. Ozdobou zahájení Her byl způsob
zažehnutí olympijského ohně, ten se totiž
k účastníkům a k čekající české sportovní
legendě, oštěpaři Janu Železnému doslova
snesl z nebe. Na travnaté ploše stadionu přistáli prostějovští parašutisté, přinesli kromě zažehnuté pochodně také vlajky České republiky, Českého olympijského výboru, stejně jako
zástavu pořádajícího Olomouckého kraje. Jan
Železný zapálil olympijský oheň, zazněly olympijské sliby, za sportovce pronesla přísahu olomoucká atletka Barbora Zatloukalová. „Dovolte mi, abych vás přivítal v Olomouckém kraji na

olympiádě, jež je co do rozsahu zatím největší
v historii. Chci vám všem popřát hodně zdaru
a vyzvat vás, abyste bojovali ze všech sil. Prohlašuji Hry V. letní olympiády dětí a mládeže České
republiky za zahájené!“ To byla slova hejtmana
Olomouckého kraje Martina Tesaříka a pak už
následovaly dny plné sportu.
Český olympijský výbor stál před lety u zrodu myšlenky soutěžení mládeže čerstvě vytvořených krajů. Poprvé se idea naplnila v roce
2003, kdy byl premiérovým hostitelem sportovní přehlídky žákovské mládeže Pardubický
kraj. „Pro nominované, kteří vesměs nejsou
žádnými sportovními nováčky, je to odměna
za dosavadní tréninkové úsilí. Dostali možnost
reprezentovat svůj kraj, zápolením krajských
reprezentací se prohlubuje místní patriotismus,
hrdost a sounáležitost sportovců,“ konstatoval
v Olomouci předseda Českého olympijského
výboru Milan Jirásek.
Kde se konaly jednotlivé sportovní soutěže?
V Olomouci atletika, plavání, fotbal, basketbal
dívky, volejbal, kanoistika, triatlon, baseball, karate, judo, handicapovaní sportovci ve třech
sportech, házená, orientační běh, v Prostějově cyklistika, basketbal chlapci, box, nohejbal,
tenis, házená, sportovní gymnastika a zápas.
Házená se dále hrála v Kostelci na Hané a ve
Velké Bystřici, závody v orientačním běhu se
konaly v Čechách pod Kosířem, turnaj v golfu ve Vésce u Olomouce. Kulturní soutěže ve
zpěvu a tanci se uskutečnily v RCO Olomouc.
Denně bylo k dispozici pětatřicet autobusů,
účastníci olympiády měli zdarma městskou
hromadnou dopravu, vstup do zoo nebo na
filmová představení v multiplexu. Vycházel
olympijský zpravodaj, který informoval o nejdůležitějších událostech Her. Účastníci byli ubytováni i stravování na vysokoškolských kolejích
a v menzách.
Pro společnost TK PLUS, která má za sebou
prestižní akce, to rozhodně nebylo jednoduché. „Nejtěžší byla příprava. Museli jsme zajistit
odpovídající ubytování a stravování pro sportovce, což při takovém počtu není snadné.
V tom nám hodně pomohlo vedení Univerzity
Palackého. Následoval výběr sportovišť, musela
se vyřešit doprava účastníků mezi městy, ve
kterých olympiáda probíhala. To zabralo docela hodně času, protože se jednalo o opravdu velký podnik. Bylo třeba také zajistit kvalitní doprovodný program. Uvědomovali jsme si,
že například cyklisté, kanoisté nebo atleti absolvují závody a pak mají třeba tři dny volna.
Vyplnění volného času dětí jsme se důkladně
věnovali. V tom nám hodně pomohly zkušenosti
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z pořádání Mistrovství světa tenisových družstev do 14 let. Víme, co děti osloví. Z pohledu naší společnosti si vážíme, že jsme byli vedením Olomouckého kraje osloveni a měli
možnost se na Hrách podílet. Myslím si, že se
povedly. Byl to hezký týden. Jsem přesvědčený,
že náš tým odvedl dobrou práci,“ říkal po skončení V. LODM Miroslav Černošek. A jak vnímal
přítomnost sportovních hvězd na dětské olympiádě? „Jejich přítomnost může dětem pomoci v dalším úsilí o zlepšení svých výkonů. Měly
možnost potkat se s Janem Železným, Ivanou
Večeřovou, Petrem Břízou, Taťánou Netoličkovou – Kocembovou a dalšími. Co jméno to
pojem. Takové setkání může být velkým impulsem do další práce.“
Už před V. letní olympiádou dětí a mládeže
zavítala na Hanou olympijská myšlenka –
kampaň „Žijeme Londýnem“. Dosud největší
komunikační projekt Českého olympijského
výboru seznamuje veřejnost s olympijskými
idejemi, historií i přítomností největšího sportovního svátku a motivuje ji současně k aktivní
podpoře českých reprezentantů na Hrách XXX.
Olympiády v Londýně 2012. Olomoucký kraj
na tuto akci přispěl částkou jeden milion korun. Součástí kampaně byla také týdenní výstava třiceti velkoformátových fotografií významných momentů českého olympismu od roku
1900, která byla instalována na Horním náměstí.
Navíc byl nabízen vzdělávací program pro
školáky „Každý může být vítězem“. „V Olomouci se v těchto dnech symbolicky stýká vrcholový sport s mládežnickým,“ připomněl náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ivan Kosatík
současně probíhající letní Olympiádu dětí
a mládeže. „Kampaň bude nepochybně motivovat mladé sportovce k pocitu národní hrdosti
a k následování velkých vzorů českého sportu.“
Na Andrově stadionu se účastníci s olympiádou rozloučili. Ocenění převzali nejúspěšnější medailisté ve všech věkových kategoriích, kandidáti nominovaní na čestné ceny fair
play, bylo vyhlášeno pořadí jednotlivých krajů.
Jasně nejlepší byl Jihomoravský kraj, který získal
29 zlatých, 21 stříbrných a 40 bronzových medailí, na druhém místě se umístila Praha, třetí
skončili Středočeši, těsně pod stupni vítězů byl
Olomoucký kraj. Hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík předal vlajku Českého olympijského výboru Věře Palkové, náměstkyni pro
školství a sport Moravskoslezského kraje, pořadateli budoucí olympiády. „Olomouckému
kraji je třeba poblahopřát k uspořádání nádherné akce na špičkových sportovištích. Laťka je nasazena skutečno vysoko. Pevně doufám, že se nám kvalitou podaří navázat na
tento úspěch,“ řekla Věra Palková.
A jak hodnotil akci šéf organizačního výboru V. letní olympiády dětí a mládeže Josef
Váňa? „Olympiáda dopadla velice dobře, ke
spokojenosti nejen všech účastníků, ale i představitelů Českého olympijského výboru, Olomouckého kraje, města Prostějov a všech, kteří se na tomto největším svátku, který propaguje
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olympijskou myšlenku mezi mládeží, podíleli.
Byla to zatím největší dětská olympiáda v historii,
která se u nás konala, rozdělilo se 1350 medailí a 2700 diplomů, uskutečnilo se dvaadvacet
soutěží na třiceti místech, představilo se 4288
účastníků, závodníků a trenérů, 301 rozhodčích
a více než 700 členů technického a pořadatelského personálu. Měli jsme několik nových
disciplín – orientační běh, nohejbal, dráhovou
cyklistiku, triatlon, baseball, byly navíc tři soutěže tělesně postižených, takže to nebylo dvaadvacet soutěží, ale o tři víc. Dobře dopadly
i kulturní soutěže, byly kvalitně připravené. Organizační výbor v úzké spolupráci s Olomouckým
krajem, sportovními svazy a kluby, Krajským
sdružením ČSTV, městy Olomouc a Prostějov,
Univerzitou Palackého Olomouc a dalšími složkami usiloval o vytvoření co nejlepších podmínek pro všechny, kteří se této velké akce
zúčastnili,“ konstatoval Josef Váňa, obchodní
ředitel TK PLUS. Kdo mu nejvíce pomohl? „Z pohledu organizace Jaroslav Ondrejčák, Ivan
Matějů, Jan Švec z krajského úřadu Olomouckého kraje, Jaroslav Novák z krajského sdružení ČSTV, hodně práce udělali ředitelé, garanti
jednotlivých sportů, soutěže byly zorganizovány opravdu na špičkové úrovni. Ale chtěl bych
zdůraznit, že kolem dětské olympiády bylo nespočet obětavých lidí, kteří pomáhali. Snídaně
a večeře se vydávaly na čtyřech místech, obědy na jedenácti a co nás potěšilo, při více než
čtyř tisících účastnících se stalo jen sedm lehčích zranění. I to svědčí o kvalitě a disciplíně
účastníků,“ dodával Josef Váňa.

Nejlepší medailisté
V kategorii mladších žákyň získala plavkyně Edita Chrápavá z Jihomoravského kraje čtyřmi zlaté medaile. V téže věkové kategorii dominoval za pořádající Olomoucký kraj
atlet Adam Röder, dvakrát zlatý
a jednou bronzový.
V kategorii starších žákyň vynikla kanoistka Amálie Hilgertová ze Středočeského kraje, vybojovala tři zlaté medaile, tři stříbrné a stejný počet
bronzových. Mezi staršími žáky byl nejlepší Jihočech, plavec Josef Moser,
získal čtyři zlaté!

V. LODM: Ceny fair play

Pořadí krajů V. LODM
1. Jihomoravský: 29 zlatých, 21 stříbrných,
40 bronzových, 620 bodů.
2. Praha: 22 zlatých, 26 stříbrných,
23 bronzových, 495 bodů.
3. Středočeský: 24 zlatých, 27 stříbrných,
16 bronzových, 489 bodů.
4. Olomoucký: 25 zlatých, 22 stříbrných,
23 bronzových, 481 bodů.
5. Moravskoslezský: 15 zlatých,
20 stříbrných, 18 bronzových, 377 bodů.
6. Jihočeský
7. Ústecký
8. Plzeňský
9. Pardubický

Orientační běžkyně Jana
Kunčarová ze Zlínského kraje doplatila dvouminutovou
časovou ztrátou za přechodné odcizení kontroly neznámými výrostky a její nalezení
na nesprávném místě. Ve finále závodu štafet pak Zlínskému kraji chyběly pouhé
dvě sekundy k zisku zlaté medaile. I přes velké zklamání
štafeta ani vedení výpravy nepodali protest a akceptovali
výsledky závodu.
Trenér volejbalu Moravskoslezského kraje Milan Mička prokázal mimořádný fair
play přístup tím, že upozornil
rozhodčího i zapisovatele, že
jeho družstvu byla neoprávněně přisouzena výhra.

10. Královéhradecký
11. Zlínský
12. Liberecký
13. Karlovarský
14. Vysočina

Zlaté medaile pro Olomoucký kraj
vybojovali:
Atletika: Röder 2, Machalický, Zatloukalová,
štafeta 4x60 m (Zlatníková, Zatloukalová,
Galanská, Opekarová).
Box: Wiedermann.
Cyklistika: Heřmanovský 3, Bartošová 2,
Kaňkovská 2.
Kanoistika: Hricová 2, Paták, sprint družstva
(Paták, Vrba, Chaloupka).
Nohejbal: Ftačník, Spáčil, Chytil.
Orientační běh: Vystavěl, štafeta.
Showdown: Bureš.
Triatlon: Kukrle.
Zápas: Kovařík, Rais.

21

VK

MODŘANSKÁ

Víc se už vyhrát nedá!
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Na české volejbalové scéně se toho víc už vyhrát nedá! Postup ze základní skupiny CEV Champions League, vítězství ve Středoevropské lize, triumfy
v Českém poháru i Česko-Slovenském poháru a zcela přesvědčivá obhajoba
domácího titulu. Tým VK Modřanská Prostějov vyhrál UNIQA extraligu 2010/2011
potřetí za sebou, kráčel za vítězstvím naprosto přesvědčivě.
Hanačky nenastoupily v základní části extraligy, starty v Champions League a Středoevropské lize jim nedaly šanci hledat termíny pro
zápasy domácí soutěže, jako nejvýše nasazený celek rovnou vstupovaly do vyřazovacích
bojů. Nebylo nebezpečí, že po všech těch vynikajících výkonech na mezinárodní scéně nedojde k podcenění české extraligy? „V žádném
případě! Před sezonou jsme si před sebe postavili jednotlivé výkonnostní cíle a všechny jsme
chtěli splnit. Dobře vím, co pro majitele klubu
znamená český titul, za tři roky svého působení v Prostějově jsem poznal, jak jsou nároční, jak
jim záleží na tom, aby jejich projekty byly nejen
nejlepší u nás, ale měly i mezinárodní věhlas,“

u nás. Hodně nám na nich záleží, stejně jako
na zájmu prostějovské veřejnosti. I proto budeme určitě usilovat o závěrečný finálový
turnaj Středoevropské ligy.“ Následně se pak
ukázalo, že Středoevropská liga nenabídla tolik
atraktivních zápasů, jak si management VK
představoval, co však vše nahradilo – byl titul v této soutěži a navíc dokonale zvládnuté
pořadatelství Final Four, které ocenilo i vedení Evropské volejbalové konfederace. Navíc je
mile překvapil velký divácký zájem o jednotlivé zápasy a shodli se, že takhle dobře uspořádané Final Four Středoevropské ligy představitelé evropského volejbalu ještě nezažili.
„Volejbalovou Evropu jsme nezklamali a jak

„Loni jsme měli v týmu
sice větší individuality, ale letos byl tým
kvalitnější, hráčky si
lépe sedly. Jak vztahově, tak i po sportovní
stránce. Z toho pramenily i výborné výsledky v Champions
League.“
Miroslav Čada

„Chtěl bych ocenit velice kvalitní práci managementu VK Modřanská, kterému šéfuje Petr Chytil
a rozvážný realizační tým v čele s Mirkem Čadou
a Peterem Gogou.“
Miroslav Černošek
říkal kouč Čada před vstupem do play-off UNIQUA extraligy. Význam českého titulu pro TK
PLUS potvrdil i Miroslav Černošek v rozhovoru
pro server ČVS.
„Na jakém místě je v našich prioritách titul
v ženské UNIQA extralize? Vysoko, hodně vysoko. Být nejlepší v České republice patří přece
ke snům mnohých českých sportovních manažerů. V době, kdy jsme se zabývali jen a jen
tenisem, byly pro nás tituly mistrů ČR ve všech
kategoriích tím prvním, po čem jsme toužili. Až
když jsme toho dosáhli, dívali jsme se za hranice, na mezinárodní tituly,“ konstatoval jednatel
TK PLUS. „Ke všem projektům přistupujeme s tím,
že chceme dosáhnout maximálního úspěchu
a stejné to bylo i s prostějovským volejbalem.
Od začátku jsme věděli, že nám nebude stačit
kralovat české extralize a vítězit v Českém
poháru, chtěli jsme se prosadit ve volejbalové
Evropě a to se nám podařilo.“
Co říkal šéf prostějovského volejbalu Petr Chytil
před extraligou? „V letošní sezóně vynecháváme její základní část a místo ní usilujeme o co
nejlepší umístění ve Středoevropské lize. Do tohoto projektu jsme vstupovali především proto, že jsme chtěli zviditelnit naše město, region
a celý Olomoucký kraj. Jsou to partneři většiny našich projektů a spolupráce s nimi si velice
vážíme. Nezapomínáme ani na naše vynikající
fanoušky, jsou jasně nejlepší a nejobětavější

říkali účastníci Final Four – podle nich jsme nasadili vysokou laťku příštím pořadatelům,“ říká
Chytil. Jak se s odstupem času dívá na rozhodnutí – startovat ve Středoevropské lize? „Když
se vrátím zpátky a před zahájením Středoevropské ligy jsem poprvé slyšel naše soupeře,
znělo to krásně - významná a známá města jako
Linec, Klagenfurt, Maribor, Bratislava, Vídeň,
Rijeka, Split a další slibovala zajímavost a atraktivitu v jednom. Čekaly jsme však také od nich
i určitou volejbalovou kvalitu, což se nenaplnilo. Jediným celkem, který se přibližoval naší
výkonnosti, byla Vídeň. Proti ní jsme také sehráli krásné finále, které sneslo srovnání se zápasy v Lize mistryň! Určité zajímavé byly ještě duely
s Bratislavou, ostatní týmy plus mínus odpovídaly
úrovni české extraligy, některé byly dokonce
možná i horší... To jsme předtím nevěděli. Měli
jsme pocit, že divákům přineseme volejbal
v lepším balení a družstvu více kvalitnějších zápasů. Proto jsme do toho šli. Bylo to pro nás dražší a po všech stránkách náročnější, než hrát
českou extraligu... Ale na druhou stranu – díky
tomu jsme měli možnost uspořádat Final Four,
které se nám povedlo jak po organizační, tak
i po sportovní stránce… I proto, že jsme celou
soutěž nakonec vyhráli, vzpomínáme na Středoevropskou ligu v dobrém.“ Management VK
Prostějov se po skončení Středoevropské ligy
rozhodl, že v této soutěži v příští sezóně startovat nebude, následně však přišel s dalším
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návrhem. „Co se Středoevropské ligy týče, dali
jsme vedení téhle soutěže návrh, podle kterého bychom vynechali základní část a vstoupili až do vyřazovacích bojů nejlepších osmi
celků. Protože jsme jediný tým MEL hrající Champions League, myslíme si, že by takový model
soutěž zatraktivnil. Teď je však míč na straně
vedení Středoevropské ligy, to musí rozhodnout,
zda náš návrh přijme či ne,“ dodal šéf prostějovského volejbalu Petr Chytil.
Vítězství v domácí UNIQUA extralize bylo posledním výkonnostním cílem VK Modřanská
Prostějov. Do vyřazovacích bojů postoupilo
sedm nejlepších týmů, post nejvýše nasazeného automaticky obsadily Hanačky, které roli

ještě, že se soupeřem z domácí soutěže prostějovské volejbalistky neprohrály od dubna 2009,
kdy ve druhém finále extraligy podlehly Brnu
v pěti setech… Podařilo se, Hanačky vyhrály i třetí duel s týmem SK UP Olomouc, medaile oběma finalistům a pohár vítězkám UNIQA
extraligy předali šéf České volejbalové federace Zdeněk Haník, hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík a starosta města Prostějova
Miroslav Pišťák. Právě on předal pohár do
rukou kapitánky Solange Soarezové.
Jak prostějovský starosta hodnotil uplynulou
sezonu v podání volejbalistek VK Modřanská
Prostějov? „Kdybychom byli ve škole a já to měl
oznámkovat, hodnotil bych výkon prostějov-

„Přeji si, aby se nám podařilo vychovat hráčky,
které jednou budou za Prostějov hrát a dýchat.
To by bylo skvělé.“
Petr Chytil, předseda Správní rady VK Prostějov
největších favoritek zcela přesvědčivě naplnily.
Během play-off neprohrály, ztratily pouze jeden
set ve čtvrtfinále s Ostravou i v semifinále proti Olympu Praha, dvě sady jim pak vzaly hráčky SK UP Olomouc ve finálové sérii. Finálová
série play-off ženské volejbalové extraligy tedy
nabídla ryze hanácké derby, vysokoškolačky do

ských děvčat na suverénní jedničku s takovou
malou půlhvězdičkou k tomu. Výkony byly vynikající a před holkami nezbývá než smeknout
a vyseknout jim poklonu.“ A co pro město Prostějov úspěchy volejbalistek vůbec znamenají? „Odpověď bych rozdělil na dvě části. Zaprvé jde o nesporný sportovní přínos. Na utkání

„Prostějovské volejbalistky dělají městu výbornou
reklamu už nejenom po celé republice, ale dnes
i v Evropě. Všude, kde děvčata hrála, zanechala
hlubokou stopu vědomí, že jsou z Prostějova, tedy
z našeho města. A to našemu městu i celému regionu prospívá jako máloco.“
Miroslav Pišťák, starosta města Prostějova
finále proklouzly po třech letech. V sérii s Brnem
byly několikrát na pokraji vyřazení, prohrávaly
0:2 na zápasy, ale nakonec sérii otočily. „Přestože máme splněno, budeme chtít Prostějovu roli favorita co nejvíce zkomplikovat. Můžeme hrát uvolněně,“ říkal před finalovými zápasy kouč SK UP Olomouc Jiří Teplý. Oba týmy na
sebe v letošní sezoně již narazily. V únoru se ve
finále Českého poháru, který se hrál v Olomouci, z hladké výhry 3:0 radovaly hráčky VK Modřanská Prostějov.
Jaký si Hanačky a jejich management představovaly vítězný scénář? Po třetím zápase
a hlavně na domácí palubovce oslavit mistrovský
titul, uzavřít vítěznou sérii celé sezony. Připomeňme
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volejbalistek chodí vždy spousta lidí, hlediště je
natřískané k prasknutí. Je to kvalitní sport v podání dobrých sportovkyň a tak není divu, že návštěvníci sportovní haly se dostávají do varu
a odcházejí vždy spokojeni. A pak je tu druhý
faktor, který se nedokáže vyměřit penězi. A to je
obrovská prestiž. Prostějovské volejbalistky dělají městu výbornou reklamu už nejenom po celé
republice, ale dnes i v Evropě. Všude, kde děvčata hrála, zanechala hlubokou stopu vědomí, že jsou z Prostějova, tedy z našeho města.
A to našemu městu i celému regionu prospívá
jako máloco,“ dodával starosta Miroslav Pišťák.
Spokojeni byli stoprocentně i představitelé
hlavních obchodních partnerů prostějovského

volejbalu společností Modřany power a AGEL,
za tímto projektem stojí také město Prostějov
i Olomoucký kraj.
„Podařilo se nám splnit vše, co jsme si předsevzali, a co je důležité, když jsme vstupovali do
tohoto projektu, chtěli jsme se od začátku pečovat o mládežnické týmy. Snažíme se naplňovat koncepci, do které kromě úspěchů prvního
družstva patří i rozvoj mládežnického volejbalu.
A můžu s velkou radostí konstatovat, že i v tomto
směru můžeme být velice spokojeni. Za to patří
dík všem, kdo se o mládež starají v čele s šéftrenérem mládeže prostějovského volejbalového
klubu Jaroslavem Matějem, jenž působí současně i jako hlavní kouč juniorek a kadetek. Nadále pokračuje dokonalá spolupráce se školami
Palackého a Jiřího Wolkra, poděkování patří
vedení těchto škol, stejně jako rodičům, kteří
vedou své děti k aktivnímu sportování,“ říká
předseda Správní rady VK Prostějov Petr
Chytil. „A ještě mi dovolte vyslovit jedno velké
přání – přeji si, aby se nám podařilo vychovat
hráčky, které jednou budou za Prostějov hrát
a dýchat. To by bylo skvělé.“
Extraligový titul se začal slavit hned na palubovce před nadšenými fandy prostějovského
volejbalu. A co kouč Čada? „Pokračovalo se
v klubových prostorách a pak v jednom baru,
kde teklo všechno možné. Osobně jsem odcházel v půl čtvrté... Ale to jsem zdaleka nebyl
poslední...“

Play-off volejbalové extraligy, 2011
Finále – o titul: VK Modřanská Prostějov – SK UP Olomouc 3:0 na zápasy, jednotlivá utkání: 3:0 (13, 11, 19),
1:3 (19, -13, -21, -21), 3:1 (23, -23, 17, 7).

O 3. místo: VK Královo Pole Brno –
PVK Olymp Praha 2:0. O 5. místo: VC
Slavia Praha – TJ Sokol Frýdek-Místek
2:0. O 7. místo: PVK Přerov Precheza –
TJ Mittal Ostrava 2:0.

Konečné pořadí: 1. VK Modřanská
Prostějov, 2. SK UP Olomouc, 3. VK
Královo Pole Brno, 4. PVK Olymp Praha, 5. VC Slavia Praha, 6. TJ Sokol Frýdek-Místek, 7. PVK Přerov Precheza,
8. TJ Mittal Ostrava, 9. SK TU Liberec,
10. TJ Sokol Šternbek, 11. TJ Tatran Střešovice. Z nejvyšší soutěže sestoupil
poslední tým TJ Tatran Střešovice.
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POMÁHEJME,
KDYŽ MŮŽEME...

„Vždycky jsem vnímal, že ne všichni mají to štěstí a daří se jim – a na druhé
straně je dobré, aby úspěšní pomáhali slabším. Ve chvílích, kdy jsme zjistili, že
jsme schopni sehnat na naše projekty relativně dostatek finančních prostředků, bylo jasné, že se začneme věnovat charitativním projektům,“ říká Miroslav
Černošek. Není v České republice marketingová agentura, která je ve spojení se svými akcemi tak velkorysá v charitativní oblasti – jako TK PLUS. Kdy
si Miroslav Černošek prvně připustil myšlenku, že by firma měla významněji
vstoupit do charitativních projektů? V polovině roku 2002 prvně zaznělo prostějovské – Pomáhejme, když můžeme, pod tímto heslem se konala největší
humanitární akce v Čechách, za kterou stáli sportovci. Bylo předáno pět šeků,
každý s částkou 600 000 Kč, na zdravotnictví bylo věnováno tři miliony korun! Které sportovní hvězdy přišly na jeviště Smetanovy síně Obecního domu?
Hokejisté Jaromír Jágr, Martin Havlát, atleti Jan Železný, Roman Šebrle, lyžaři Kateřina Neumannová a Aleš Valenta, fotbalisté Tomáš Rosický, Jan Koller
a tenista Karel Nováček.

Kamarádská návštěva
Filozofie charity provází prakticky všechny
projekty TK PLUS. Volejbalistky VK Modřanská
převzaly před časem symbolický patronát nad
prostějovským Dětským domovem (tehdy ještě sídlícím v Čechách pod Kosířem), několikrát děti navštívily, naposledy v druhé polovině dubna. Sportovnímu manažerovi VK Modřanská Prostějov Peteru Gogovi tentokrát zájem
o návštěvu hlásilo všech dvanáct hráček
A-týmu, nakonec se po dohodě ustavila mezinárodní „delegace“ ve složení Solange
Soares, Tina Lipicerová, Gabika Tomašeková, Ivana Bramborová, Veronika Hrončeková,

přítomní se díky tomu dozvěděli, jak trénují, co
kluci, čím nejraději tráví volný čas, jestli vůbec
nějaký mají, jaké oblečení rády nosí a podobně. Perlou mezi odpověďmi byl přitom hlavně
výrok Šárky Kubínové, která na dotaz týkající se
kouče Miroslava Čady a jeho přísnosti odvětila:
„Pan Čada je přísný trenér, ale někdy by mohl
být určitě ještě přísnější. A jestli je na nás občas
jako pes? On je pes, který neštěká, ale někdy
rovnou kousne.“ Touhle větou rozesmála mladá
nahrávačka celé osazenstvo.
Na závěr této části návštěvy předali Peter
Goga s kapitánkou Solange Soaresovou šek

Už tradiční slogan TK PLUS – Pomáhejme, když
můžeme, zazněl poprvé v roce 2002.
Šárka Kubínová, Darina Košická a samozřejmě
Peter Goga. „Opravdu už tam chodíme na
kamarádskou návštěvu, známe se s vedením,
vychovateli a naše návštěvy mají v sobě přátelskou přirozenost a snažíme se pomáhat dětem,
které vyrůstají přece jen ve složitějších podmínkách,“ říká Petr Goga.
Celou osmičku srdečně přivítali ředitel Základní školy a Dětského domova Prostějov Vladimír
Brablec společně se zástupkyní ředitele Janou
Krejčí. Okamžitě následovalo neméně vřelé přivítání se samotnými dětmi i jejich vychovatelkami a vychovateli, všichni společně pak dlouho poseděli ve společenské místnosti domova.
Prvotní bariéra mírného ostychu rychle opadla a hodně k tomu přispěly často vtipné otázky, na které volejbalistky odpovídaly. Aby se
je děti nebály položit, dal je s nimi už předem
dohromady jeden z vychovatelů Miroslav Hrubý, všechny je sepsal na jednotlivé papírky
a ty si hráčky mezi sebe rozebraly. Všichni
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na jedenáct tisíc korun a další věcné dárky.
Důležitější než peníze, které budou použity na
sportovní vyžití dětí, jsou však čas i pozornost
věnované volejbalistkami jejich životně znevýhodněným kamarádkám a kamarádům.
V rámci prohlídky domova je následně hráčky navštívily přímo v jejich bytech, kde došlo na
vřelé osobní kontakty i předání spousty dárků
volejbalistkám.
Ve společenské místnosti pak s Vladimírem
Brablecem a Janou Krejčí všichni společně rozebírali problematiku péče o děti bez rodičů.
Hodně co říct na tohle téma měla především
Solange Soaresová, která v rodné Brazílii společně se svou rodinou provozuje Dětský domov.
A Gabika Tomašeková, coby studentka speciální pedagogiky, zase před nedávnem absolvovala praxi přímo v Základní škole a Dětském
domově Prostějov. Celá návštěva měla srdce
a jak dětem, tak hráčkám určitě dala pěkné
zážitky. A určitě se zase všichni brzy uvidí…
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BK
PROSTĚJOV
Orli ke zlatu nedolétli
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Třikrát byli Prostějovští Orli ve finále Mattoni NBL, třikrát prohráli s Nymburkem, ale přesto se dá poznamenat, že tentokráte možná byli – pár vteřin od titulu! Nejlepší český tým posledních let ČEZ Basketball Nymburk
získal osmý titul v řadě, ale letos poprvé mohlo být všechno jinak. Server nbl.
cz připravil krátce před finále Mattoni NBL anketu, která se ptala na budoucího vítěze extraligy. Fanoušci věřili více Prostějovským Orlům – 58% respondentů si myslelo, že vyhraje tým z Hané, 42% oslovených bylo přesvědčeno,
že Nymburk k sedmi titulům v řadě přidá osmý. Opravdu jen pár vteřin chybělo a ze zavedené nymburské šampionské cesty mohla být jen smutná stříbrná
radost. Rozhodně to však byla jedna z nejkvalitnějších finálových sérií v historii
Mattoni NBL.
V sezóně 2006/2007 skončili Prostějovští Orli
na stříbrném stupni, stejné to bylo loni i letos. V sedmi sezonách v Mattoni NBL jsme se
dvakrát umístili na vybojovaném třetím místě,
sezonách 2007/2008 a 2008/2009 se pak o třetí místo nehrálo. BK Prostějov letos odvedl vynikající výkon v pohárové Evropě, více než
pět měsíců bojoval na evropských pohárových palubovkách, ze čtrnácti zápasů vyhrál
devět! „Vítězství v základní části Mattoni NBL
a především až nečekaně dlouhé tažení
EuroChallenge Cupem jsou rozhodně důvodem ke spokojenosti a pevně věřím, že se to
projeví v rozhodující části Mattoni NBL,“ konstatoval po působení BK Prostějov v evropských pohárech generální manažer Ing. Petr
Fridrich. „Prvenství v základní fázi české ligy
je určitě cenné, stejně jako postup z předkola evropského poháru a následně další postup ze základní skupiny EuroChallenge Cupu.
Tohle považuji za velký úspěch, ano, naše
účinkování na mezinárodní scéně bylo velice dobré,“ dodával Fridrich. Příznivci Prostějovských Orlů rozhodně věřili, že zkušenosti
z utkání EuroChallenge Cupu přinesou týmu
větší sebevědomí před rozhodujícími zápasy
nadstavby Mattoni NBL. „Náš tým je tak silný,
že minimálně na finálovou účast jednoznačně má a měla by pro něj být povinností bez
jakýchkoliv pochyb. Pokud skončíme hůř, bude
to prostě neúspěch,“ dodával Fridrich. A šance usednout na trůn Mattoni NBL? „Šance je
vždycky, ale to by nám všechno muselo dokonale vyjít. Nesměl by být nikdo zraněný,
klíčovým oporám by musela ve finále kulminovat forma. Za normálních okolností můžeme
Nymburk porazit, ale asi ne ho pravidelně porážet. Stejně jako Pardubice, Děčín nebo Nový
Jičín nás mohou zdolat, ovšem nemělo by se
jim to dařit opakovaně.“
Play-off se vyvíjelo přesně podle předpokladů a také finančního klubového zázemí, ČEZ
Basketball Nymburk přešel jasně přes USK Praha 3:0, BK Děčín vyřadil NH Ostravu 3:1, BK JIP
Pardubice se trápily s UNIBON Nový Jičín do
pátého zápasu a Novojičínští už hráli jen srdcem, krátce po sezóně jejich působení v Mattoni NBL skončilo. Orli vyřadili tým BK B & W Opava 3:1, ale prohra na domácí palubovce se
příznivcům moc nelíbila… Je zbytečné kalkulovat, proč se tak stalo… V semifinále Středočeši

vyřadili BK Děčín 3:0, ale zápasy to nebyly
jednoduché. A BK Prostějov si v duelu s BK JIP
Pardubice o finále řekl až v pátém domácím
zápase.
A finále Mattoni NBL? Letos to bylo od začátku jinačí, Prostějovští Orli vstoupili do finálové série s přece jen větším sebevědomím, rozhodně
si víc věřili, i když se jim první dva zápasy na
nymburské palubovce moc nepovedly. BK
Prostějov ještě v sobotu dohrával náročnou
semifinálovou sérii s týmem BK JIP Pardubice,
o postupu do finále rozhodoval až pátý zápas.
Nymburk vstoupil do série suverénně, vyhrál
89:64, Prostějov byl bez síly. „Mít den na přípravu
na finálový zápas je žalostně málo. Federace
by se měla zamyslet, jestli tímhle přispěje k atraktivitě rozhodující série. Od začátku bylo vidět,
že nemáme šanci, nedokázali jsme Nymburku čelit,“ konstatoval kouč Prostějova Peter
Bálint, určitě i výhoda odpočinutého Nymburka
hrála v konečném finálovém účtování velkou
roli. „Je mi jasné, že další zápas může být úplně
o něčem jiném. Musíme na to být připravení.
Máme za sebou ve finále jen první krok,“ upozornil nymburský kouč Ronen Ginzburg.
V druhém finálovém kroku začal Nymburk poprvé trochu klopýtat. Po skončení třetí čtvrtiny
byl na ukazateli překvapivý stav 75:75, Nymburk pak definitivně zlomil Orly až v poslední
čtvrtině, tu vyhráli domácí 27:8. „Udělali jsme
proti pondělí velký pokrok, ale na konci jsme
doplatili na to, že máme mnohem užší kádr
než Nymburk. Když se vyfaulovali další tři hráči
ze základní rotace, bylo to o to těžší. Rozhodčí kritizovat bezprostředně po zápase nemůžu,
už jednou jsem za to pykal... Ale některé jejich
výroky ovlivnily zápas v náš neprospěch,“ uvedl Bálint. Pivot Benda si v nymburském drezu
vytvořil rekord – nastřílel 29 bodů. Nymburk
vyhrál opět zcela jasně 102:83, v sérii vedl 2:0.
„Dlouho jsme dělali chyby, za které nás soupeř
trestal, ale výhra se i tak počítá. Naši zkušení
hráči si před poslední čtvrtinou naštěstí uvědomili, jak moc vítězství potřebujeme,“ řekl domácí trenér Ronen Ginzburg. „Prostějov v obou
zápasech potvrdil, že má výborný tým a dotáhnout tuhle sérii do vítězného konce nebude
jednoduché.“
Pak přišla prostějovská série, která Nymburk
hodně vystrašila. V prvním zápase na domácí

Mattoni NBL, play-off
Čtvrtfinále: ČEZ Basketball Nymburk – USK
Praha 3:0, BK Děčín –
NH Ostrava 3:1, BK JIP
Pardubice – UNIBON
Nový Jičín 3:2, BK Prostějov – BK B & W Opava 3:1.
Semifinále: ČEZ Basketball Nymburk – BK
Děčín 3:0, BK Prostějov – BK JIP Pardubice 3:2.
Finále: ČEZ Basketball Nymburk – BK
Prostějov 4:2.
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palubovce Orli za začátku druhého poločasu ještě o šest bodů prohrávali, pak přišly velké chvíle rozehrávače Lawrence s pivotem
Cadrim-Nicholsonem a ve 27. minutě byl
zápas za stavu 54:51 pro domácí. Přestávka
kvůli výpadku proudu přerušila zápas na deset minut, určitě to více pomohlo domácím,
Nymburk se nevzdal ani při osmibodové ztrátě a čtyři minuty před koncem po Křemenově
trojce srovnal na 67:67. Prostějovu vrátil náskok
z trojky Lawrence a z trestného hodu CadriNicholson. Na druhé straně Nissim ještě tříbodovou střelou snížil na rozdíl jediného bodu 70:71,
ale další možnost k zakončení hosté nevyužili
a Veikalas z šestek zpečetil prostějovské vítězství. „Měli jsme určeno, že by měl akci zakončit
Nissim. Jenže jsme se ke střele nedostali. Tímto
momentem jsme si ale utkání neprohráli. Rozhodlo našich šestnáct ztrát,“ analyzoval příčinu prohry kouč Ginzburg. Kouč Orlů Peter
Bálint byl spokojený. „Zahráli jsme o něco lépe
než v prvních dvou zápasech. Hlavně v závěru
utkání jsme nedělali tolik chyb.“
Ve druhém zápase šli prostějovští basketbalisté za vyrovnáním série ještě úporněji, než v prvním domácím duelu. Především trojková smršť,
domácí jich dali čtrnáct, často dostala hosty
do rolí pasivních čekatelů na závěrečný hvizd.

vedl ve třetí čtvrtině 45:39, zdálo se, že si domácí bez problémů dojdou pro třetí vítězství. Pak
však přišly tři trojky Orlů, dvě dal Lawrence a na
konci třetí čtvrtiny vedli hosté 55:49. Nymburk
se však zase vrátil do zápasu – 53:55, ale Orli
zase popolétli dopředu, vedli 63:55. A pak navíc přišla ještě jedna velká šance – v čase 35.40
Simmons neudržel nervy, vztekle zahodil míč
a za protesty vyfasoval technickou chybu.
Veikalas trestal čtyřmi šestkami na 69:60 a navíc BK Prostějov měl v držení míč! Pak však rozhodčí zákrok Nicholsona považovali za prorážení a Nymburk začal zápas otáčet… Nissim
dvěma trojkami dostal Nymburk do vedení
77:75, ale naštěstí Lawrence jednadvacet vteřin
před koncem srovnal na 77:77. Poslední pokus
Simmonse skončil na obroučce ve chvíli, kdy
do vypršení základní doby chyběly už pouhé
tři sekundy.
Prodlužovalo se! I v nastaveném čase byl Prostějov lepší, ale Nymburk opět zvedl hlavu… Orli
se zase potýkali se slabým doskakováním hlavně pod vlastním košem, kde protivníkovi dovolili neskutečných šestadvacet útočných doskoků! Po třech minutách prodloužení Lenzly nesportovně fauloval a Šležas proměnil dvě šestky
na 84:81. Pak však už byli úspěšní jen Středočeši. Lawrence dokonce minul oba trestné hody

„Mám ze závěru Mattoni NBL spíše rozpačitý dojem, postoupit do finále byla prostě samozřejmost.“
Ing. Milan Matzenauer,
šéf Správní rady BK Prostějov
Nymburk však stále bojoval, v poločase to bylo
48:44 pro domácí. Pak za pouhých pět minut prostějovský tým šňůrou 15:2 zvýšil svůj náskok na rozdíl sedmnácti bodů a Orli v pohodě
dolétli do zápasového cíle. „Hráli jsme velice
dobře v obraně a z toho pramenila naše euforie v útoku, udrželi jsme dobré skóre a náš
výkon postupně rostl. Doufám, že sérii ještě
zdramatizujeme. Naši hráči jsou sice hodně
unaveni, ale po vítězných zápasech rychle
dobíjejí energii. Nymburk na nás chvíli zkoušel
zónovou obranu, s tou však neuspěl,“ hodnotil zápas domácí kouč Bálint. A nymburský
Ronen Ginzburg? Tomu do řeči moc nebylo…
„Podali jsme nejhorší výkon v celé letošní sezoně.
Prostějov zaslouží pochvalu za vynikající hru
a také střelbu z tříbodového prostoru. Jsem ale
přesvědčen, že naši hráči zápas nepodcenili,
zřejmě jsou mentálně unaveni.“
Oběma týmům bylo jasné, že pro vývoj finále
bude rozhodující pátý zápas. Poprvé za sedm
let byl stav finále Mattoni NBL 2:2! Zápas č. 5 se
lámal v polovině třetí čtvrtiny, kdy Prostějov zaznamenal tři trojky v řadě a otočil skóre. Hanáci i v pátém zápase a na nymburské palubovce stále bojovali o naději, když však Nymburk
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a za stavu 84:84 šli Nymburští znovu do rozhodujícího útoku. Opět vsadili na Simmonse, ale
ten zase netrefil a při přetahované o odražený míč uspěl Veikalas. Bohužel mu balón hned
vzápětí záhadným způsobem vypadl z rukou
přímo k Nečasovi, který zpod koše pohotově
upravil na 86:84 v čase 44.57. Tři vteřiny před
koncem dal rozhodující koš! „Nejsem hrdina,
prostě to ke mně spadlo,“ řekl po hektickém
konci Radek Nečas. „Tohle vítězství se ale vůbec
nerodilo lehce. Dneska rozhodovala bojovnost.“
V posledních letech se nymburská lavička
v domácí soutěži ještě nikdy tak freneticky neradovala jako ve chvíli – kdy Nečas posunul
ukazatel na 86:84. „Delší dobu jsme byli v utkání lepším týmem, ale doplatili jsme na závěr
čtvrté čtvrtiny, kdy jsme nepokryli Nissima,
který srovnal skore,“ říkal kouč Orlů Peter Bálint
po zápase. Škoda, Prostějovští Orli na nymburské palubovce čtyři minuty před koncem normální hrací doby vedli o devět bodů! Svou
obří šanci na triumf, vedení v sérii 3:2 a možnost oslavit doma senzační zisk titulu však
promarnili.
Všem bylo jasné, že právě tři vteřiny před koncem rozhodly o vítězi Mattoni NBL 2011. Nikdo

to neřekl nahlas, ale každý to věděl, výborně
rozehraný zápas nabídl Prostějovu historicky největší šanci – jak získat titul. Domácí kouč
Ginzburg? „Byla to prostě play-off bitva. My
jsme dobře začali, ale později to z naší strany
bylo trápení a museli jsme dotahovat. Prostějov třikrát nebo čtyřikrát trefil neskutečné, kouzelnické střely, ale oni na to mají schopnosti,“
řekl Ronen Ginzburg. „Hlavní ovšem je, že jsme
dokázali udržet domácí prostředí. A opět jedeme do Prostějova, kde to bude hodně těžké. Pro
český basketbal je to určitě zajímavá série.“ ČEZ
Basketball Nymburk využil se štěstím výhodu
domácí palubovky a ujal se vedení v sérii 3:2.
V šestém zápase se chtěli Orli ještě pokusit
o zvrat. „Chceme se vrátit do Nymburka k sedmému zápasu. Tím je řečeno vše podstatné,“
prohlásil trenér Orlů Peter Bálint. Ta věta stačila, vůle byla určitě, sil už méně a z pohledu
vítězné psychiky byl na tom Nymburk určitě lépe. Všichni si mohli vnitřně namlouvat,
že musí na výborně rozehraný zápas – s nešťastným koncem zapomenout, ale šlo to? BK
Prostějov v pátém zápase hodně dlouho vedl
a kdyby náskok udržel, měl by v domácí hale
udělat historický šampionský krok. Samozřejmě, dají se najít chvíle, které se na palubovce
měly řešit jinak, připomínat si, kdo měl v závěru
vystřelit a kdo ne, ale nic se už se nedá vrátit.
A co situace za stavu 84:82, kdy necelou minutu před koncem Eugene Lawrence neproměnil dva trestné hody? „Měl to strašně těžké. Byl
na hřišti přes čtyřicet minut. Únava byla obrovská. Už mu chyběly síly a to se projevilo při šestkách,“ hájil ho Bálint. Kdyby proměnil alespoň
jednu, tak se Orli asi radovali. Ne, nehledejme
chyby, když Lawrence byl navíc hvězdou finálové série, on zvedal BK Prostějov z beznaděje
k mistrovské naději…

že jsou velký tým a dokážou se sebrat i z takové nepříznivé koncovky. Otočili to tedy i z minus devíti bodů tři minuty do konce. A to
velké týmy umějí. Tím jenom potvrdili, jakým
týmem jsou. Sice každý mluví o tom, že vyhrát
my, mohlo být všechno jinak, ale já nechci
spekulovat, jak by to v takovém případě dnes
vypadalo. My jsme zase mohli prohrát v koncovce třetí zápas doma a zase by to bylo
třeba úplně jinak. Mohlo to být 0:3, pak 0:4
a nikdo by tu dnes nemluvil o tom, jak jsme
s Nymburkem hráli výborně. Oni i my jsme měli
někdy štěstí, ale Nymburk byl v celé sérii určitě
lepší. Málokdo věřil, že rozhodující série může
být tak vyrovnaná, jak nakonec byla. Určitě
jsme spoustu lidí překvapili a troufám si říct, že
jsme Nymburku byli naprosto vyrovnaným soupeřem. Mohlo být všechno jinak po pátém
finálovém zápase, na druhou stranu se taky vše
mohlo vyvinout úplně jiným směrem po třetím
utkání. Kdybychom nezvládli koncovku, mohli jsme ztrácet 0:3, následně prohrát i počtvrté
a bylo by vymalováno. Proto nechci říkat, že
soupeři pomohlo štěstí nebo že jsme my měli
smůlu. Nymburk zkrátka dokázal vyhrát čtyři
utkání ze šesti a titul si tudíž zasloužil.“
Dá se říct, že ke zlatu chyběl jen malý krok?
„To určitě. Hlavně pro mě je to takové smutné,
protože podobných šancí ve svém věku už asi
moc mít nebudu. Jak říkám, je to obrovská škoda. Přesto – tahle sezona byla nejvydařenější
v celé klubové historii a já jsem jen rád, že
jsem toho všeho byl součástí,“ dodával kapitán
Prostějovských Orlů Jaroslav Prášil.

ČEZ Basketball Nymburk jakoby v šestém
zápase cítil, že přijde jeho chvíle. První čtvrtinu vyhrál o čtyři body – 18:22, v poločase bylo
sice srovnáno 37:37, po třetí čtvrtině byli Středočeši o pět bodů vpředu 53:58 a pak už se Orli
nezvedli… „Nymburk tentokrát trefil několik
těžkých střel, stejně jako my ve čtvrtém utkání. Soupeř tak šel do vedení a my jsme už ztráceli naději i psychické síly. A když se přestává
věřit, ztrácejí se už i fyzické síly. Dobrých pětatřicet minut jsem věřil, posledních pět minut už
jsem ale na hráčích viděl, že tam není to, co
tam bylo všechna ta utkání předtím,“ říkal po
zápase kouč Bálint. „Titul a šanci na něj jsme si
ale neprohráli dnes, ale už ve středu v Nymburku. Finálovou sérii jsme celkově nezačali dobře, hráli jsme rychle po sobě a špatně do toho
vlaku naskočili. Naštěstí jsme se vyhecovali při
domácích zápasech a pátý duel v Nymburce byl snad vůbec nejlepší, který jsme v tomto
ročníku odehráli. Jsem na své hráče hrdý.“
Co si myslel o nešťastné porážce v pátém
zápase kapitán Orlů Jaroslav Prášil? „Byla to
rozhodně škoda, ale já říkám, Nymburk vyhrál
proto, že byl lepší. Kdyby nebyl lepší, nevyhrál
by. My jsme tam udělali pár chyb a oni ukázali,
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BK Prostějov v play-off
2004/2005, 3. místo (2:1 nad A Plus Brno)
2005/2006, 3. místo (75:76 a 104:82 s Děčínem)
2006/2007, 2. místo (0:3 s Nymburkem)
2007/2008, 3. – 4. místo (2:3 s Novým Jičínem)
2008/2009, 3. – 4. místo (0:3 s Nymburkem)
2009/2010, 2. místo (1:4 s Nymburkem)
2010/2011, 2. místo (2:4 s Nymburkem)

Mattoni NBL 2010/2011
Čtvrtfinále
BK Prostějov – BK B & W Opava 87:61 (30:20 52:37 72:50)
BK B & W Opava – BK Prostějov 73:93 (26:21 48:48 61:73)
BK Prostějov – BK B & W Opava 72:81 (15:20 26:38 53:62)
BK B & W Opava – BK Prostějov 80:100 (25:28 39:54 59:74)
Konečný stav čtvrtfinálové série 3:1 pro BK Prostějov

Semifinále
BK Prostějov – BK JIP Pardubice 85:70 (27:15, 48:34, 72:52)
BK JIP Pardubice – BK Prostějov 77:72 (20:14, 40:35, 59:42)
BK Prostějov – BK JIP Pardubice 90:86 (23:25, 46:47, 64:68)
BK JIP Pardubice – BK Prostějov 92:70 (22:20, 48:33, 68:51)
BK Prostějov – BK JIP Pardubice 84:77 (27:23, 48:41, 66:62)
Konečný stav semifinálové série 3:2 pro BK Prostějov

Finále
1. ČEZ Basketbal Nymburk – BK Prostějov 89:64 (26:10, 49:29, 69:49)
2. ČEZ Basketbal Nymburk – BK Prostějov 102:83 (22:28, 48:49, 75:75)
3. BK Prostějov – ČEZ Basketball Nymburk 73:70 (17:21, 35:37, 62:56)
4. BK Prostějov – ČEZ Basketball Nymburk 83:72 (23:24, 48:44, 68:55)
5. ČEZ Basketball Nymburk – BK Prostějov 86:84 po prodl. (21:21, 36:35, 49:55, 77:77)
6. BK Prostějov – ČEZ Basketball Nymburk 65:82 (18:22, 37:37, 53:58)

Celkový výsledek finálové série 4:2
pro ČEZ Basketball Nymburk
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FEDCUP
ve finále

Vítězná cesta Kvitové
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Po třiadvaceti letech má náš tenis opět zastoupení ve finále Fed Cupu, rozhodlo o tom vítězství výběru Petra Pály v Charleroi nad Belgií. Ve
finále této prestižní týmové soutěže byly české tenistky naposledy v roce 1988. Tehdy Jana
Novotná s Helenou Sukovou v barvách Československa soutěž vyhrály. Základy k úspěchu
dala Petra Kvitová, která byla v obou dvouhrách úspěšná, postupový bod vybojovala
ve čtyřhře dvojice Iveta Benešová – Barbora
Záhlavová-Strýcová. Petra je v současné době
nepostradatelnou hráčkou českého fedcupové reprezentace, ona sama však říká – „jsme
především tým. Neřekla bych, že jsem klíčovou
hráčkou, za úspěchem stojí celé družstvo. Je ale
pravda, že jsem se Slovenkami i Belgičankami
dvakrát vyhrála... Určitě mi to dodá sebedůvěru
do dalších zápasů.“
Letos má Kvitová ve Fed Cupu přesvědčivou
bilanci – ve čtyřech zápasech ještě neodešla
poražena a v posledním duelu proti ambiciózní Belgičance Wickmayerové podala vynikající
výkon. Co o jejím startu v Belgii říkal šéf českého tenisu Ivo Kaderka?„Petra je velká osobnost,
skromná, obětuje se pro tým a dělá to se samozřejmostí, která se v individuálním sportu nevidí.

problematický. Je třeba si uvědomit, že v týmových soutěžích je prostě všechno možné,“ říkal
před zápasem prezident českého tenisu Ivo
Kaderka. „Žebříček hovoří pro nás, vyrovnanost
týmu také, ale je třeba k tomuto zápasu přistupovat s velkou pokorou.“ Jak se pak ukázalo,
belgický tým byl i bez Clijstersové hodně silný
a o všem rozhodla až závěrečná čtyřhra.
V Charleroi se při úterním tréninku zranila
Lucka Šafářová, svalové zranění levého stehna donutilo kapitána Pálu, aby povolal Lucii
Hradeckou. „Měla jsem jiný program, ale reprezentace se neodmítá,“ nechala se slyšet štvanická tenistka, která již ve středu odpoledne
s ostatními – v době, kdy Lucka mířila do Prahy – trénovala.
Ještě v lednu letošního roku byly Belgičanky
velkými favoritkami celého Fed Cupu 2011,
konečně – s kým by mohla prohrát sestava
Justine Heninová a Kim Clijstersová? Heninová se však po návratu na dvorce rozhodla na
konci ledna, že definitivně skončí a Clijstersovou potkalo zranění. Přesto domácí kapitánka
Sabine Appelmansová stále věřila. „Češky jsou
mírnými favoritkami. Hrajeme však doma, věřím,

Belgie – Česká
republika 2:3,
Charleroi, 16. – 17. 4.,
semifinále Světové
skupiny I.:
Flipkensová – Kvitová 2:6, 6:7(4), Wickmayerová – Záhlavová-Strýcová 6:4,
6:4, Wickmayerová
– Kvitová 7:5, 4:6, 2:6,
Flipkensová – Záhlavová-Str ýcová
6:2, 6:3, Wickmayerová, Flipkensová –
Benešová, Záhlavová-Strýcová 4:6, 4:6.

„Ve Fed Cupu hraju za republiku a zápasy si moc
užívám. V týmové soutěži jsem ve větší pohodě,
uvolněnější, s ostatními holkami si fandíme. Na turnajích to bývá už trochu jiné, tam jsem víc nervózní.
Hrát ve Fed Cupu? To je prostě pohoda.“
Petra Kvitová
Její dva body položily základ k našemu postupu do finále.“
Co dávalo českému týmu naději? V polovině
února vyhrála Kvitová turnaj v Paříži, ve čtvrtfinále porazila Yaninu Wickmayerovou, ve finále Kim Clistersovou a optimisté doufali, že by
Petra mohla tento výkon zopakovat i v hale
RTL Spiroudome v Charleroi. Zdravotní problémy Kim Clijstersové nás pak jasně posunuly do
role favoritů. Druhá hráčka světového žebříčku a čtyřnásobná grandslamová vítězka měla
zraněné pravé rameno i zápěstí a nemohla
nastoupit. „Rázem se vše otočilo, žádné schovávání, je třeba přijmout roli favorita zápasu,
kterým jsme se absencí Clijstersové stali,“ konstatoval nehrající kapitán Petr Pála poté, co
se dozvěděl informaci o zdravotních problémech belgické jedničky. Český týmový tenis
měl za sebou studenou sprchu, v Davisově poháru prohrál překvapivě s Kazachstánem, moc
dobře věděl, jak ošidná je role favorita. „Finále
Fed Cupu se nám po zdravotních problémech
Kim Clijstersové hodně přiblížilo, jdeme do tohoto zápasu jako favorité, ale moc velký optimismus je v týmových soutěžích vždycky hodně

že nás po oba dny požene k vítězství zaplněná
hala. S Kim jsme byly velkými favoritkami, nyní
nemáme co ztratit. Věřím však v postup,“ řekla
po oznámení své nominace domácí kapitánka. V týmu se vedle Kirsten Flipkensové také objevily juniorky An Sophie Mestachová a překvapivě i Alison van Uytvancková. Přidejme, že
právě Appelmansová hrála v říjnu 1989 v Tokiu
v jediném vzájemném zápase, Československo
vyhrálo 3:0 a tehdy nestačila na Sukovou.
Petra Kvitová byla před zápasem v předpovědích opatrná. „Že nehraje Clijstersová je pro nás
dobrou zprávou, ale i tak mají Belgičanky dobrý tým, nesmíme nic podcenit. Naše šance na
ﬁnále jsou větší, přesto to bude v Charleroi hodně těžké.“ V týmu se znovu po čtyřech letech
objevila Bára Zakopalová-Strýcová. „Hraje výborně od začátku roku, je to týmová hráčka,
proto dostala přednost před Benešovou a Hradeckou,“ zdůvodňoval své nominační rozhodnutí Petr Pála před losováním. První šla na kurt
Petra Kvitová, jasná česká jednička, domácí
kapitánka chtěla, aby zápas otvírala Wickamyerová. „Přála jsem si, aby začínala Yanina.
Osm dvouher v řadě ve Fed Cupu neprohrála.
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Petr Pála je naším
čtvrtým fedcupovém
kapitánem, který se
svým týmem postoupil do finále! Kdo byl
před ním? Věra Suková – 1975, Jan
Kukal – 1983 a 1984
a Jiří Medonos –
1985, 1986 a 1988.

Věřím, že v této sérii bude pokračovat i proti
Česku. Kdyby začínala, měla by to pak Kvitová
složitější.“
Kvitové patřil nástup, získala první čtyři gamy
souboje s pětadvacetiletou Kirsten Flipkensovou. Poté se hra vyrovnala, po zisku setu vybojovala Petra ve zkrácené hře i druhý set
a podle očekávání zajistila svému týmu vedení. Co řekla po utkání? „Necítila jsem se právě
nejlépe. Nepodala jsem nejlepší výkon, důležitý však je zisk bodu.“ Belgická jednička Yanina

A co říkal postupu šéf českého tenisu Ivo Kaderka?
„Mnohým ještě ani nedochází, jak velká věc se
českému tenisu podařila! Ve Světové skupině
příští rok nebude hrát Amerika, která tuto soutěž sedmnáctkrát vyhrála, ve fedcupové elitě
bude chybět Francie, Austrálie a také Slovensko
a to jen dokazuje, jak velká konkurence je v této

„Petra roste ve velkou tenisovou osobnost, která
dovede na sebe vzít odpovědnost za výsledek
v týmových soutěžích. Mám radost, že to dokázala
i v důležitém zápase v Belgii.
Miroslav Černošek
Wickmayerová vyrovnala, po boji přehrála
Záhlavovou-Strýcovou. V neděli pak v nejlepším zápase fedcupového semifinále porazila
Kvitová Wickmayerovou. „Petra předvedla vynikající výkon. Chtěla jsem svoji vítěznou sérii
zápasů ve Fed Cupu protáhnout na deset.
Nepodařilo se, prohrála jsem se zarputilejší
soupeřkou.“ A Petra Kvitová? „Věřím, že teď Bára
Belgičanky dorazí. S Yaninou hrajeme vždy vyrovnané, třísetové zápasy. Byl to jeden z mých
nejtěžších zápasů ve Fed Cupu. Pořád jsem
si říkala, že to musím vydřít. Jsem šťastná.“
Flipkensová pak zápas zdramatizovala, porazila Záhlavovou-Strýcovou, vyrovnáno 2:2. Petr
Pála byl i v těch nejsložitějších scénářích přesvědčen, že za nerozhodného stavu náš pár
Benešová – Záhlavová-Strýcová Belgičanky
porazí. Vsadil na jejich zkušenost. „Bára se po
porážce za deset minut dala dohromady a pak
byla nabuzená. Holky hrály výborně,“ dodal.
Wickmayerová s Flipkensovou moc šancí neměly, Yanina byla navíc nejhorší na dvorci. „Samozřejmě bylo to těžké a náročné utkání, vyrovnané až do konce. Když se mě ale ptali před
utkáním, tak jsem říkal, že budu úplně v pohodě,
když to bude 2:2 a půjdeme do rozhodující čtyřhry, kde jsem věřil, že jsme určitě lepší,“ dodal.
Za výkon chválil především Benešovou. „Iveta
hrála fantasticky celý zápas. Zkazila jeden dva
míče. Bylo vidět, že jsou sehraný tým. Holky drží
až neuvěřitelně pohromadě, fantastickou týmovou hráčkou je Petra,“ říkal po zápase kapitán
Pála. Ta v sobotu porazila Flipkensovou a v neděli jedničku belgického týmu Yaninu Wickmayerovou. „Petra ze sebe vydala všechno. Bylo
vidět, jaká je to neskutečná hráčka. Prohrála první set s holkou, s níž má negativní bilanci. Ve třetím setu úplně dominovala. Ukázala,
jaké má srdce, úplně se na dvorci odevzdala,“
uvedl. „Před dvěma lety v semifinále s USA před
prvním zápasem zahodila berle a šla do toho,
to je prostě signál, jak jí na Fed Cupu záleží,
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a teď v tom pokračuje.“ Tehdy měla Petra problémy se zraněným kotníkem, ale pak se přece jen na taraflexu brněnského Ronda objevila
a získala první bod s Američankou Mattekovou.

týmové soutěži. Jedeme do Ruska nejen hrát
finále, ale určitě se pokusíme vyhrát celý Fed
Cup. Náš tým je natolik vyrovnaný, navíc je dokonalou partou, která může dokázat velké věci.
Už před zápasem v Belgii jsem byl optimistický,
věřil jsem, že do Charleroi jedeme pro vítězství.
Samozřejmě, přání bylo otcem myšlenky, ale
náš tým je opravdu výborný. Byla radost ho sledovat, každý, kdo tam byl, stoprocentně splnil
svou roli,“ říká šéf českého tenisu Ivo Kaderka.
„Nešlo jen o to, dobře se připravit po tenisové
stránce, ale kolem fedcupového týmu byla dokonalá atmosféra, která všechny spojovala s jediným cílem – postoupit do finále. Holky se na
sebe těšily a jely do Belgie udělat velký výsledek. A co je důležité, jely tam ne každá za sebe,
ale jely tam vyhrát – spolu. V té vítězné mozaice
nebyl snad jediný kamínek, který by ležel jinde,
než ležet měl…“
Finále Fed Cupu mezi tenistkami Ruska a České
republiky se bude hrát 5. a 6. listopadu v Moskvě na Olympijském stadionu pro šestnáct tisíc
diváků. Na začátku června to oznámila Mezinárodní tenisová federace. „Máme vyrovnaný
tým, oni mají vyrovnaný tým. Oni ho ale mají ještě trošku víc vyrovnaný. Co může být v listopadu, ale nikdo neví,“ říkal s nádechem optimismu kapitán Pála po nádherném postupu do
finále Fed Cupu.
Z druhé strany hracího pavouka postoupily do finále Fed Cupu Rusky. V Moskvě
porazily v semifinále vítěze dvou předchozích ročníků Itálii 5:0 a o titul si v listopadu
zahrají opět na domácí půdě. Ruské tenistky uspěly v souboji dvou nejúspěšnějších celků Fed Cupu, které této soutěži kralují posledních sedm let! Rusky mohou ve
finále navázat na triumfy z let 2004, 2005,
2007 a 2008. Itálie vyhrála Fed Cup v letech
2006, 2009 a 2010.
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Nejlepší sezona v historii
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„Uplynulá sezona byla pro nás zatím ze všech nejúspěšnější, dosáhli jsme nejlepších výsledků a dobyli nejvyšší mety v krátké oddílové historii. Jen připomenu, že jsme se stali vítězi Českého poháru, Česko-Slovenského poháru, základní
části i Final Four Středoevropské ligy a české extraligy, v níž jsme znovu obhájili
titul. Navíc jsme na té úplně nejvyšší mezinárodní úrovni dokázali postoupit z těžké základní skupiny Champions League do play off a tam svést vyrovnaný boj
s pozdějším finalistou této soutěže Rabitou Baku,“ říká předseda Správní rady VK
Prostějov Petr Chytil. „Tohle všechno jsou opravdu velké úspěchy, které patří holkám, kouči, vedení klubu i všem našim obchodním partnerům, kterým touto cestou moc děkuji. Opět se potvrdilo, že filozofie řízení našeho klubu je správná.“

Klubový management pokračuje podle receptu minulé sezóny. „Kouč Čada je odpovědný
za výběr týmu, důvěřujeme mu, stejně jako jsme
to dělali v uplynulých sezonách a vždy se to vyplatilo. O to větší je jeho odpovědnost, ale patří
mezi nejzkušenější kouče u nás a pevně věříme,
že opět bude mít šťastnou ruku,“ pokračuje šéf
prostějovského volejbalu Petr Chytil.
Dají se však vůbec letošní výkony ještě překonat? „Musíme stát nohama na zemi. Už zopakování letošních úspěchů nebude jednoduché. Třeba na start v elitní evropské soutěži se

Čadu příchod nové hráčky. „Helenu znám od
šestnácti let, kdy jsem ji ještě v Brně nasadil do
nejvyšší ženské soutěže.“ Kouč Miroslav Čada
věří, že posílí prostějovský útok. „Na smeči je
opravdu výborná.“
V druhé polovině června měl prostějovský týmový management definitivní sestavu týmu
na příští sezonu. „Považovali jsme to za důležité, chtěli jsme mít jistotu, každé delší vyjednávání sebou nese nervozitu,“ konstatoval sportovní manažer VK Peter Goga. Posledními týmovými změnami bylo setrvání Tiny Lipicer-Samec,

„Je zcela zákonité, že musíme vycházet z podmínek, ve kterých se nachází česká ekonomika a tím
zákonitě i český sport. Snažíme se držet rozpočet
v rozumných mezích.“
Petr Chytil
musíme dívat reálně a vycházet z našich možností. Dám vám jeden příklad: rozpočet Dynama Moskva je šest milionů eur. Tomu jednoduše nemůžeme konkurovat. A takových týmů je
víc. Obecně platí, že každý postup ze základní skupiny Ligy mistryň musíme brát jako velký
úspěch,“ říká kouč Miroslav Čada.
Po dvou letech opouští hanácký tým VK Modřanská Prostějov opora Corina Ssuschkeová,
německá reprezentační blokařka odchází do
polských Sopot. První velkou posilou se stala elitní smečařka Helena Horká, k vrcholovému volejbalu se bývalá reprezentantka se zkušeností ze tří zahraničních soutěží vrací po roční mateřské přestávce. Během své kariéry nastupovala za KP Brno, švýcarský Köniz, řecké
Apollonios a Panellinios Atény, polské Kalisz
a Bielsko-Bialu. Co jí přilákalo do Prostějova?
„Celková kvalita a síla zdejšího týmu. Hodně
mi šlo o možnost hrát Ligu mistryň, pouze česká
extraliga by mi asi nestačila. Působit v evropské
Champions League je pro mě zkrátka moc důležité.“ Podpisem roční smlouvy skončily několikaleté námluvy mezi zkušenou hráčkou a nejlepším českým klubem. „V kontaktu jsme byli
tři roky, konečně to vyšlo,“ potěšil Miroslava

VK Modřanská
Prostějov,
sezona 2011/2012,
nahrávačky:
Monika Smaková
a Šárka Kubínová,
blokařky: Olga
Trachová, Gabika
Tomašeková
a Veronika
Hrončeková.
smečařky: Tina
Lipicer-Samec, Tatiana
Artmenkovová,
Helena Horká
a Darina Košická.
univerzálky: Anna
Velikiyová a Solange
Soaresová,
libero: Markéta
Chlumská.

odchod Ivany Bramborové a angažování nové
posily Ukrajinky Olgy Trach, pro hráčku Severodončanka Severodoněck je to první zahraniční angažmá. Na Hanou přichází nahradit
Němku Corinu Ssuschkeovou, ale bude to mít
hodně složité. „Olga má domácí ligový mistrovský titul, je členkou ukrajinské reprezentace.
Podobně jako Corina je výborná v útoku, právě v této činnosti by měla vynikat,“ uvedl hlavní trenér VK Miroslav Čada. „Máme výhodu, že
se v závěru minulé sezóny velice dobře ukázaly Tomašeková i Hrončeková. Do nového ročníku půjdeme s tím, že sestava na blokařském
postu zřejmě nebude stálá, naopak všechny tři holky v ní mohou rotovat. Hlavně Gábina
Tomašeková přitom zvládla druhou půlku uplynulého roku tak výtečně, že jsme ani nepocítili odchod Milady Bergrové,“ dodal Čada, který je spokojený hlavně s tím, že se úspěšný kádr
skoro neměnil, většinu týmu se podařilo udržet
pohromadě, ze dvanácti hráček se měnily
pouze tři. Místo nahrávačky Soni Novákové přišla Monika Smak, slovenská reprezentantka se
zkušenostmi z řady zahraničních klubů, poslední rok odehrála v Lokomotivu Baku a Čada si
od ní slibuje jak ostřílenost, tak dirigování týmu
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Kvalita prověřená časem
Quality Through The Ages
KOLE JNICE :: DRÁT :: T YČOVÁ OCEL VÁLCOVANÁ :: SBQ
:: BETONÁŘSKÁ OCEL :: BEZEŠVÉ TRUBKY :: ŠIROKÁ OCEL
:: POLOTOVARY :: T YČOVÁ OCEL FINALIZOVANÁ ZA STUDENA
RAILS :: WIRE ROD :: ROLLED BARS :: SBQ :: REINFORCING BARS
:: SEAMLESS STEEL TUBES :: FLAT STEEL AND UNIVERSAL PLATE
:: SEMI-PRODUC TS :: COLD FINALIZED BARS

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000,
739 70 Třinec, Czech Republic, phone: +420-558-531 111,
fax: +420-558-331 831, www.trz.cz
MORAVIA STEEL a.s., Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000,
739 70 Třinec, Czech Republic, phone: +420-558-537 301, +420-558-535 865,
fax: +420-558-324 355, www.moravia-steel.cz
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na palubovce. Ivanu Bramborovou by podle Čady měla plnohodnotně nahradit česká smečařka Helena Horká. O pořízení druhého libera Čada vůbec neuvažoval. „To už by byl velký
přepych, do něčeho takového nechci naše oddílové vedení
tlačit. A například v případě dlouhodobějšího zdravotního výpadku Chlumské určitě jsme schopni operativně sehnat na trhu
náhradu, zatímco při kratším zranění existuje možnost zastoupení
Markéty některou ze smečařek,“ konstatoval Čada.
Jedno je jisté, i prostějovský volejbalový klub půjde do nové sezony s nižším rozpočtem. „Cíle se měnit nebudou a nesmí, opět
chceme jasně dominovat na české scéně a uspět v Champions League,“ konstatuje šéf klubu Chytil. Z hlediska přípravy je
dobré, že volejbalový tým má už definitivní složení a svou tvář.
A klubový rozpočet? „V této souvislosti bych rád řekl, že v dnešní
ekonomicky těžké době řada klubů zaniká a spousta jich snižuje
svůj rozpočet. Také my se pohybujeme ve stejném prostoru jako
všichni ostatní, proto se rovněž snažíme oddílový rozpočet tlačit
směrem dolů v rozumném slova smyslu tak, abychom ustáli případný finanční náraz negativního charakteru. Za daných okolností mě těší, že se nám povedlo za méně peněz zachovat plus
mínus stejnou kvalitu týmu jako v minulém ročníku,“ říká Chytil.
Síla každého klubu vychází z klubové pokladny, z velkého sportu se mnohdy stává válka rozpočtů, ale přesto se v posledních

„Dají se vůbec letošní výkony
ještě překonat? Musíme stát nohama na zemi. Už zopakování
letošních úspěchů nebude jednoduché. Třeba na start v elitní
evropské soutěži se musíme dívat reálně a vycházet z našich
možností. Dám vám jeden příklad: rozpočet Dynama Moskva
je šest milionů eur. Tomu jednoduše nemůžeme konkurovat.
A takových týmů je víc. Obecně platí, že každý postup ze základní skupiny Ligy mistryň musíme brát jako velký úspěch.“
Miroslav Čada
letech daří Čadovi a spol. vytvořit dokonalý a jednolitý tým.
„Věřím, že tomu tak bude i letos. Máme plnou důvěru majitelů klubu a děláme všechno pro to, abychom ji nezklamali,“ říká
Čada. Na druhé straně je třeba připomenout, že za TK PLUS,
který klub zajišťuje, byli zatím vždy silní, úspěšní a spolehliví partneři. „Je však zcela zákonité, že musíme vycházet z podmínek,
ve kterých se nachází česká ekonomika a tím zákonitě i český
sport,“ dodává šéf prostějovského volejbalu Petr Chytil. „Snažíme se držet rozpočet v rozumných mezích.“
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LOS
CHAMPIONS
LEAGUE
Už nikdy nebude lehčí
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„Už je zbytečné mluvit o skupině smrti, všechny jsou skoro stejné. Champions
League je prostě jedna z nejlepších soutěží na světě,“ říká předseda Správní
rady VK Prostějov Petr Chytil. „Naším cílem bude opět postup ze skupiny, což
jsme v minulých dvou letech navzdory velké kvalitě soupeřů dokázali. V konkurenci celkem dvaceti špičkových družstev starého kontinentu nepůjde ani
tentokrát o nic snadného, proto bychom další účast v play off Ligy mistryň považovali za velký úspěch,“ dodával před vídeňským losem. Prostějovskému
volejbalovému bylo od začátku jasné, že i letos vstoupí do skupiny, ze které
bude skoro zázrak postoupit. Proč? „Je to o rozpočtech. Stojí proti nám týmy,
jejichž cena několikanásobně převyšuje ten náš,“ říká Chytil. „My na druhou
misku vah můžeme dát vedle našich financí jen obrovské nadšení a víru, že
budeme mít i nezbytné volejbalové štěstí.“
Loni se Hanačkám start v Lize mistryň vydařil.
„Získat v silné skupině Champions League devět bodů, obsadit třetí pozici a postoupit do
vyřazovacích bojů bylo zatím největším úspěchem v historii prostějovského volejbalu. Stejně
jako před rokem i přede dvěma jsme v základní skupině skončili třetí, ovšem tentokrát jsme
z takto umístěných celků měli nejlepší bilanci. To nás postavilo na pomyslnou jedenáctou
příčku mezi kluby Evropy! Navíc jsme dosáhli nesmírně cenných vítězství nad špičkovými soupeři
– italskými mistryněmi Villa Cortese a výborným

O postupu do play off ani nemluvě,“ zdůrazňoval před losováním kouč Miroslav Čada. Dvacet družstev bylo rozděleno do pěti základních
skupin po čtyřech týmech, do play off postoupí dva první celky z každé skupiny a tři s nejlepší bilancí ze třetích míst. Mezi hlavní favority Champions League 2011/2012 budou opět
patřit především italské a turecké týmy, z každé
z těchto zemí se do soutěže kvalifikovaly tři.
Letošní triumf bude obhajovat VakifGünes
Istanbul, který ve finále porazil ázerbájdžánský
tým a přemožitele Prostějova ve čtvrtfinále –

„Už je zbytečné mluvit o skupině smrti, všechny jsou
skoro stejné. Champions League je prostě jedna
z nejlepších soutěží na světě.“
Petr Chytil, šéf prostějovského volejbalu
francouzským RC Cannes,“ konstatoval Petr
Chytil, když se otáčel za uplynulou sezonou
v Champions Laeague. „Každopádně jsme si
svými výbornými výsledky v uplynulém ročníku
Champions League na sebe symbolicky upletli
bič, navázat na takovou úspěšnost bude opravdu těžké.“
Na začátku června dostal VK Modřanská Prostějov od CEV už počtvrté divokou kartu k účasti
v CEV Champions League 2011/2012, Hanačky
opět nebudou mezi dvacetičlennou evropskou
elitou chybět! „Je to rozhodně úspěch klubové
diplomacie, ale rád bych poděkoval Českému
volejbalovému svazu, který nás v naší žádosti
výrazně podporoval,“ komentoval rozhodnutí CEV Petr Chytil. „Národní pohárový koeficient nás ke startu v Champions League stále
neopravňuje, i nadále není dostatečně vysoký. Udělení volné karty svědčí o prestiží, kterou
jsme sami sobě i celému českému volejbalu za
uplynulé roky vybudovali,“ přidával sportovní
ředitel VK Prostějov Peter Goga. „Počet papírově slabších týmů, které bychom si mohli do skupiny přát, se rok od roku neustále snižuje. Celá
soutěž jde svou úrovní stále nahoru, má obrovskou kvalitu a každé vítězství je nesmírně cenné.

Rabita Baku. Vzhledem k velké účasti italských
a tureckých klubů se prostějovské volejbalistky
dostaly navzdory posledním dvěma postupům
do play-off až do čtvrtého koše, z osudí byly
Hanačky vytaženy jako předposlední a zařazeny do skupiny C.
Jak tedy dopadl vídeňský los? Volejbalistky
Prostějova narazí v příštím ročníku Ligy mistryň
v základní skupině na Dynamo Kazaň, Atom
Trefl Sopoty a Voléro Curych! „Nejbohatší Rusky s Gamovou, hvězdami nabité nejambicióznější Polky s naší bývalou blokařkou Corinou
Ssuschkeovou a Voléro Curych, taky hodně
silný tým, který loni končil šestý. Ale budeme
bojovat, minulé sezony potvrdily, že je vždycky šance – postoupit,“ komentoval vídeňský
los Petr Chytil.„Právě tuto skupinu jsem si vůbec
nepřál, neboť ji považuji za nejtěžší,“ říkal k losu
kouč Miroslav Čada. Kazaň je ruským mistrem
s velmi kvalitním kádrem, Sopoty jsou podle
Čady nesmírně silné po hráčské i ekonomické
stránce. „Právě do tohoto klubu odešla za lepšími podmínkami naše opora Němka Ssuschkeová. A Curych má podobně jako my složený
tým ze zahraničních hráček,“ dodal Čada. Liga
mistryň začne na konci listopadu. V obou
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Olomoucký kraj se svými dvěma turistickými regiony
– Jeseníky a Střední Moravou – je místem, které svou
rozmanitostí uspokojí každého návštěvníka. Na své si přijdou
vyznavači pěší turistiky, horských túr či relaxace. Hory a malebná
příroda s unikátním klimatem jsou tím pravým místem pro výlet
i dovolenou v létě i v zimě.
Milovníky kultury, architektonických skvostů a památek zaujmou
města a městečka na Střední Moravě. Hrady, zámky a muzea
otevírají své brány a odhalují tak dávná tajemství předků. Během
sezóny se zde koná řada kulturních akcí, které jsou určeny
pro velké i malé návštěvníky. Zkrátka nepřijdou ani sportovní
nadšenci. Pro ně je připravena neustále se rozšiřující síť cyklotras, sportovní centra i aquaparky. Bavit se tak může celá
rodina. Odpočinek nabízí několik zdejších lázeňských zařízení,
například Termální lázně ve Velkých Losinách a Priessnitzovy
lázně v Jeseníku. Neopakovatelná je také atmosféra hanácké
metropole – Olomouce, která je přirozeným centrem regionu.
Za obdiv zcela jistě stojí Sloup Nejsvětější Trojice, památka
zapsaná na seznamu UNESCO, unikátní barokní kašny, ale
i mnoho dalšího.

Harmonie kultury a přírody

Přijeďte a uvidíte!

www.ok-tourism.cz

Tipy na výlet:
Příklady jsou uvedeny pro 2 dospělé osoby
a 1 dítě do 15 let (2+1) s využitím
Olomouc region Card – 48 hod.

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

VSTUPY ZDARMA: 74 míst
Bouzov

Veteran Arena, Olomouc

Zoo Olomouc

hrady • zámky • muzea • zoo • památky UNESCO
• veřejná doprava v Olomouci • sbírkové skleníky
• botanická zahrada • arboretum • minigolf • golf
Vlastivědné muzeum, Olomouc Zámek a zahrady Kroměříž

Petříkov

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

JESENÍKY
1. ½ den: Zámek Jánský Vrch
– muzeum Javorník
2. den: Zlatorudné mlýny – muzeum Zlaté Hory
– rozhledna Biskupská kupa
– Jeskyně Na Špičáku
– Adrenalin Park Jeseníky (Česká Ves)
3. ½ den: Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník
– Muzeum Vincenze Priessnitze
– letní bobová dráha (Petříkov)
Orientační cena pro 2+1:

bez karty: 1 180 Kč, s kartou: 450 Kč

Ušetříte: cca 730 Kč

ATRAKTIVNÍ SLEVY: 121míst
Aquapark Olomouc

Kouty nad Desnou

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

Javoříčské jeskyně

Dlouhé Stráně

Mladějov

STŘEDNÍ MORAVA
1. ½ den: Hrad Šternberk – Golf Club Olomouc
2. den: veřejná doprava v Olomouci
– Muzeum moderního umění
– audioprůvodce – Veteran Arena
– Zoo Svatý Kopeček – Fort č. II Radíkov
3. ½ den: Prohlídka města
Lipník n. Bečvou s dárkem
– Hrad Helfštýn – Aquapark Plovárna Hranice
Orientační cena pro 2+1:

bez karty: 1 825 Kč, s kartou: 450 Kč
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Další informace na www.olomoucregioncard.cz

Ušetříte: cca 1 375 Kč

soutěžích postoupí do play-off 12 týmů, o vítězích se rozhodne v březnu.
Kde by se Hanačky raději viděly? Určitě ve skupině A, RC Cannes a Villa Cortese nabízely
podobný scénář jako loni, snad by byly větší
šance i ve skupině B. I když tam jsou Fenerbahce Acibadem Istanbul a Rabita Baku, s týmy
ASPTT Mylhúzy A Drážďany SC by jistě byla větší naděje uspět. „Ze všech možných variant
nastala ta nejhorší, vídeňský los nám zkrátka
opět nepřál,“ říkal ve Vídni sportovní ředitel VK
Modřanská Prostějov Peter Goga. „Každé vítězství bude velmi cenné, v naší skupině máme
evropskou extratřídu.“
Start v Champions League je i letos finančně
hodně náročný. „Bez podpory našich partnerů bychom se nikdy nemohli do tohoto projektu
pustit. A jsem moc rád, že to s námi dlouhodobě
táhne Modřanská potrubní, velmi nám pomáhá podpora společnosti Agel, je s námi město
Prostějov, Olomoucký kraj i mnoho dalších partnerů. Jsem přesvědčen, že prostředky vložené
do našeho projektu zúročujeme dobře, neboť
díky nim je maximálně zviditelňován náš region
a celý český volejbal,“ dodává šéf VK Prostějov
Petr Chytil. „Champions League bude pro nás
pro všechny opět velkým sportovním a společenským svátkem.“

Los Champions League 2011/2012
Skupina A: RC Cannes, MC-Carnaghi Villa Cortese, Schwerin SC,
Eczacibasi VitrA Istanbul.
Skupina B: Fenerbahce Acibadem Istanbul, ASPTT Mylhúzy, Drážďany SC, Rabita Baku.
Skupina C: Dynamo Kazaň, Atom
Trefl Sopoty, Voléro Curych, VK
Modřanská Prostějov.
Skupina D: Volley Bergamo, VakifGünes Istanbul, 2004 Tomis Constanta, Azerrail Baku.
Skupina E: Bank BPS Fakro Muszyna, Dynamo Moskva, Crvena Zvezda Bělehrad, Scavolini
Pesaro.
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PROSTĚJOV

Na scénu přichází Choleva
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„V novém ročníku Mattoni NBL povede basketbalisty BK Prostějov bývalý trenér
Nového Jičína Zbyněk Choleva. S vedením klubu uzavřel smlouvu na dva roky.
Dosavadnímu trenérovi Peterovi Bálintovi skončila smlouva 30. června. Předseda správní rady BK Prostějov Milan Matzenauer končícímu kouči poděkoval
za odvedenou práci a popřál mu hodně štěstí v další kariéře.“ Tyto čtyři věty
si mohli přečíst basketbaloví příznivci na oficiálních webových stránkách Prostějovských Orlů na konci června. Prostějovští Orli skončili v Mattoni NBL na
stříbrném stupni, odehráli vyrovnané finále se sedminásobným šampionem
z Nymburka a mnozí fanoušci BK Prostějov byli přesvědčeni, že ke změně na
postu hlavního kouče nedojde. Prezident prostějovského basketbalu Ing. Milan
Matzenauer se však rozhodl pro změnu…
Bylo jasné, že to ve fanouškovském kotli Prostějovských Orlů začne vřít. „Majitel má právo si
vybrat, s kým bude nadále spolupracovat. My
to bereme tak, že jdeme do nové sezóny v novém složení,“ komentoval změnu u kormidla
prvního týmu Petr Fridrich, manažer prostějovského klubu. „Já to celkem očekával. Možná
mě trochu překvapilo, že se tak stalo po úspěšné sezóně, ale to je sportovní život,“ několikrát
komentoval rozhodnutí už bývalý kouč Peter
Bálint.
S koncem Mattoni NBL se samozřejmě začalo
měnit složení jednotlivých týmů, za vaším stojí
manažeři, kteří licitují o lepších smlouvách, proti
nim pak klubové pokladny, které až na pár výjimek ani nepotřebují hlídat, moc financí v nich
není. A tak na jedné straně zákonitě stojí touha
sestavit co nejlepší tým, na druhé pak víra, že
bude dostatek finančních prostředků do konce sezony. Bylo skoro jisté, že se prostějovskému

posouvat výše a já věřím, že dobře zapadne
do našeho kádru. Je to typ hráče, který dělá
své spoluhráče na hřišti lepšími,“ komentoval
pro oficiální stránky nymburského týmu trenér
Ronen Ginzburg. I tenhle odchod rozčílil prostějovské fanoušky. Mohl je však jen – „rozčílit“,
matematika hospodaření basketbalového klubu má své pevné hranice a za ně se prostě jít
nedá. Přání i těch nejnadšenějších a nejobětavějších fanoušků jsou jen v rovinách snů…
A co na tyto odchody říkal generální manažer Fridrich? Především byl rozladěn z toho, že
se na konci sezony předběžně s Lawrencem
domluvil, ale jak mnohé nasvědčuje, měl v té
chvíli už na sobě symbolicky jiný dres. Na druhé straně, ve světě profesionálního sportu
a hlavně peněz se jeho rozhodnutí nikdo divit nemůže. Dělá své zaměstnání, šel prostě za
lepším. „Splnili jsme mu všechny jeho požadavky. Odlétal, dostal s sebou smlouvu, na které

Na začátku sezony prohlásil šéf prostějovského
basketbalu Ing. Milan Matzenauer, že má jen jeden cíl – vyhrát Mattoni NBL. Prostějovští Orli k tomu
měli letos hodně blízko…
managementu nepodaří udržet hvězdy, které
se navíc dokonale prezentovaly v pohárové
Evropě a v závěru Mattoni NBL. Ano, výborný
výkon Prostějovských Orlů ve finále proti Středočechům byl nejlepší prezentací opor BK Prostějov a zákonitě většina z nich dostala lepší
a atraktivnější nabídku. Bylo by naivní myslet si,
že by trio Lawrence, Veikalas, Landry zůstalo na
Hané jen proto, že by i nadále pracoval v roli
hlavního kouče Peter Bálint. I vrabci na střeše
až moc dlouho před koncem sezony cvrlikali,
že Veikalas posílí Telekom Baskets Bonn, navíc
dostal trojnásobek toho, co mu nabízelo možné
příští působení v Prostějově! A Eugene Lawrence? Určitě ani jeho nové angažmá se nedomlouvalo až poté, co skončilo finále Mattoni
NBL zápasem v Prostějově… „Jsem moc rád, že
se nám podařilo s Eugenem domluvit. Eugene
je rok od roku lepší a pracuje na sobě, chce se

chyběl jen jeho podpis. Ještě než odletěl,
poslal mi SMS, že smlouva je taková, jakou si
představoval, ale že ještě není definitivně rozhodnutý. S tím nasedl do letadla, jenže pak
bylo všechno jinak,“ líčil Fridrich odchod vynikajícího rozehrávače do Nymburka. „Ale jeho
pohnutky chápu. Bude hrát EuroCup a VTB ligu.
Určitě dostal i daleko vyšší plat, než jsme mu
nabídli my.“
A co na to Bálint? „Věřil jsem, že ještě jeden rok
zůstane. Souhra okolností však poslala Eugena
na jinou loď. Pro každého hráče, který může jít
dál a může udělat krok dopředu, je to pozitivní.
Že půjde do Nymburku, jsem trochu tušil, věděl
jsem, že Nymburk má o něj zájem,“ uvedl prostějovský kouč v rozhovoru pro nymburský web.
„Je to taková nevděčná situace, v pohárech se
naši hráči ukázali, Bonn viděl Benase ve dvou
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Rozšířená Mattoni NBL
V nejvyšší domácí soutěži basketbalistů bude hrát v příští sezoně čtrnáct týmů. Novými účastníky pro sezonu 2011/12 budou dva slovenské celky, úřadující mistr tamní extraligy Levice a tým z konce tabulky uplynulé sezony Inter Bratislava. Zájem měla i Nitra, která těsně prohrála v telefonickém hlasování českých klubů.
Oba slovenské celky byly do NBL přijaty na divokou kartu na jeden rok. Vedení České basketbalové federace už před sezonou avizovalo rozšíření dosavadního počtu účastníků na čtrnáct, pro slovenské kluby se
otevřela možnost poté, co se z ekonomických důvodů nepřihlásily týmy Brna a Jičína. „Podmínky k přijetí splnily všechny tři slovenské kluby. Levice vyhrály v hlasování jednoznačně, o přijetí Interu rozhodlo sedm
hlasů z dvanácti,“ řekl sportovní ředitel České basketbalové federace Zdeněk Ringsmuth. Slovenské kluby
dostaly od své federace souhlas, že mohou vedle české první ligy startovat i v domácí soutěži. Inter tuto
možnost nevyužije, mistrovské Levice, které vede český trenér František Rón, naopak obsadí obě soutěže.
„Se základním týmem budeme hrát českou ligu. Máme v kádru dost mladých hráčů, proto s kombinovaným
celkem budeme startovat i ve slovenské soutěži,“ vysvětlil kouč Rón.
Základní část první ligy začne 28. září a bude mít 26 kol. Po nich šest týmů postoupí do skupiny A1, zbylých osm bude hrát ve skupině A2 také dvoukolově. „Zachováme i předkolo play-off, ještě dolaďujeme
závěrečné zápasy posledních čtyř týmů ve skupině A2. Tento model je pouze na příští sezonu. Po ní se
teprve rozhodne, jak bude vypadat basketbalová liga v další budoucnosti,“ dodal Ringsmuth. Nový ročník
bude rozlosován až při mistrovství Evropy hráčů do 16 let, které se uskuteční od 28. července do 7. srpna
v Pardubicích a v Hradci Králové.
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zápasech na vlastní oči, takže nekupuje zajíce v pytli. Tím nechci říct, že kdybychom poháry nehráli, hráči by neodešli, ale uvedli jsme je
do Evropy a je to logický vývoj,“ dodává manažer Fridrich. „Podle informací, které mám,
dostal v Bonnu trojnásobné platové podmínky než u nás. Tomu se prostě konkurovat nedá.“
A Landry? Jeho požadavky byly nereálné, ani
on prostě na Hané zůstat nemohl! „Kyle mi na
rovinu řekl, že jeho agent po něm chce, aby si
řekl o částku, která je pro nás naprosto nereálná. Podle toho, co vím, tak třeba pro Albu Berlín
je to částka snadno akceptovatelná,“ naznačil
Fridrich, kam by mohly vést kroky pětadvacetiletého pivota. „Je to hráč evropské třídy, má na
to, aby hrál Euroligu.“
S čím jde do Prostějova nový kouč Zbyněk
Choleva? „Těším se hodně a věřím, že to bude
úspěšné angažmá. Prostějov v posledních sezonách hrál opravdu výborně a já bych chtěl
navázat na předcházející kvalitní práci Petera
Bálinta. Doufám, že se mi to podaří. To, že přicházím z Nového Jičína, je realita, ale neviděl
bych v tom problém. V Novém Jičíně se minimálně v příští sezoně Mattoni NBL hrát nebude a já jsem také proto rád přijal tuto nabídku.
Takový je trenérský život. Každý kouč jde tam,
kde je o něj zájem,“ říká Choleva.
Jak vnímal atmosféru kolem neprodloužení
smlouvy Bálintovi, s jehož odchodem fanoušci nesouhlasili. „Věřím, že to pochopí. Změny
v klubech jsou součástí naší profese. Nejde
o nic osobního. Počítám s tím, že si něco vyslechnu. Současně doufám, že si příznivce týmy
postupně získám na svoji stranu dobrou prací
a kvalitními výsledky,“ věří Choleva. A jak chce
nahradit hráče, kteří odešli? „S vedením klubu
už jsme se o tom trochu bavili. Je jasné, že nahradit Benase Veikalase, Kyla Landryho nebo
Eugena Lawrence nebude vůbec jednoduché. Odešla prakticky kompletní osa týmu.
Musíme najít jiné hráče s podobnou kvalitou.“
První posilou byl dvojnásobný vítěz Českého poháru a několikanásobný ligový medailista Rostislav Pelikán, v novém klubu uzavřel
smlouvu na jeden rok s následnou opcí. „Kvalitních českých hráčů je na trhu nedostatek, proto jsme rádi, že jsme se s Rostislavem domluvili.
Je to první naše posila, na dalších třech se pracuje. V několika případech už finišujeme,“ uvedl generální manažer BK Prostějov Petr Fridrich.
„Chci se probojovat do základní sestavy a pomoci týmu navázat na předcházející úspěchy.
V kádru pochopitelně dochází ke změnám,
přesto věřím, že budeme silní a tomu bude
odpovídat také naše postavení v tabulce,“
konstatoval Pelikán.

kteří Petera Bálinta měli rádi, jsou sice normální,
ale řekl bych, že nový trenér je v tom nevinně.
Je to pro něj určitě hodně nepříjemné. Osobně
se neznáme, ale v posledních letech jsme se
pochopitelně potkávali. Podle toho, co se dalo
okoukat ze hry Nového Jičína, jde o kvalitního
trenéra, který měl výsledky. Mělo by to fungovat i nadále.“
Prostějovští Orli mají za sebou rozhodně úspěšnou sezonu, i když se samozřejmě na ní dají
najít kaňky. Úspěšná cesta pohárovou Evropou a současně také nezvládnutý start v Českém poháru. Názor trenéra Bálinta, že – „Český
pohár se hraje o první místo. Kdo je druhý, třetí, čtvrtý a pátý je celkem jedno. Pohár pro vítěze je jenom jeden. My jsme byli po semifinále hodně zklamaní a v zápase o třetí místo byla
ta frustrace natolik vysoká, že jsme v podstatě
nenašli vnitřní sílu a motivaci k tomu, abychom
zápas otočili,“ rozhodně nebyl šťastný. Navíc
v prostějovském prostředí, kde za nejprestižnějšími projekty stojí TK PLUS a k její hlavní filozofii patří co největší dokonalost a úspěšnost nejen na české sportovní scéně. Jak na to tehdy
reagoval generální sekretář Ing. Petr Fridrich?
„Zajišťování finančních prostředků je stále náročnější, a protože znám ekonomické zázemí mnohých týmů Mattoni NBL, tak si žádný
z prostějovských hráčů či z realizačního týmu
nemůže na podmínky v našem klubu stěžovat.
Pevně věřím, že kvalitní výkony v závěru basketbalové extraligy dají zapomenout na nevhodná prohlášení o „ztrátě motivace“ a zlepší pohled sponzorů na náš tým.“ Že to mezi koučem Bálintem a managementem BK Prostějov
mnohdy zajiskřilo, pak určitě položilo základy
ke změnám, které po sezoně zákonitě musely
nastat… A až surově nevhodné internetové diskuse daly všemu smutný a nic neřešící konec.
Určitě by bylo dobře, aby do nové sezony vkročili Prostějovští Orli v lepší atmosféře, než která
byla na jejím konci.
„Díváme se dopředu, nová Mattoni NBL bude
mít se slovenskými týmy určitě nový náboj
a pevně věříme, že budeme hrát basketbal,
který se bude našim fanouškům líbit,“ říká sekretář Petr Fridrich.

Prostějovský křídelník Jaroslav Prášil se dozvěděl o změně trenéra na dovolené, na internetových diskuzích pročítal emocemi nabité
reakce. „Některé příspěvky byly docela ostré,“
říkal dlouholetý stabilní člen sestavy Orlů. Jak
vnímal změnu na postu trenéra? „Trenér Choleva byl v Novém Jičíně úspěšný a věřím, že to
potvrdí také v našem klubu. Reakce fanoušků,
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V jaké pohárové Evropě?
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Tři týmy Mattoni NBL budou hrát v příští sezoně v evropských soutěžích. BK
Prostějov půjde do jednokolové kvalifikace na dva zápasy o Eurocup
a v případě klopýtnutí bude účinkovat v Poháru Eurochallenge. ČEZ Basketball Nymburk čeká kvalifikace o Euroligu a když neuspěje má jistý Eurocup.
BK JIP Pardubice byl přímo zařazen do hlavní soutěže Eurochallenge a když
Prostějovští Orli nebudou stačit na bulharského mistra PBC Lukoil Academic
Sofia, hráli by právě s Pardubicemi v C skupině Poháru Eurochallenge. Kdo by
byli jejich soupeři? Ukrajinský tým Hoverla a Chorale de Roanne z Francie.
Management BK však věří, že s bulharským šampionem uspěje, tvrdí, že Prostějovským Orlům barcelonský los přál…

V hlavním městě Katalánska byly v prvním
červencovém týdnu vylosovány tři evropské
poháry – Euroliga, Eurocup a EuroChallenge.
Prostějovští Orli obstáli v tvrdém boji manažerů, zástupců klubů a basketbalových asociací a oproti loňské sezóně mají možnost si
v pohárové Evropě výrazně polepšit. „Účast
v kvalifikaci dnes už není jen o výsledcích
a kvalitě ligy, ale spíš o jednání a klubové diplomacii. O Eurocup jsme projevili zájem už v minulém roce, nakonec jsme se ale museli spokojit s kvalifikací o EuroChallenge. Nyní však byla
situace úplně jiná. Díky aktivitě místopředsedy

I když vládne z barcelonského losu mezi Prostějovskými Orly spíše spokojenost, v žádném
případě se nedá soupeř podceňovat. PBC
Lukoil Academic Sofia je jednadvacetinásobným mistrem Bulharska, do Eurocupu se vrací po dvouleté odmlce. Jeho hvězda a bulharský reprezentant Todor Stojkov je historicky
nejlepším střelcem, měl i nejvíc asistencí v této
evropské soutěži. K oporám patří i americký
pivot Peterson. V bulharské lize prohrál minulý
rok tým ze Sofie jen jednou! Loni PBC Lukoil
Academic Sofia v kvalifikaci neuspěl proti
Aris Thessaloniki a hrál EuroChallenge. V něm

Prostějovský celek se 27. září v Sofii a o týden později doma – 4. října střetne s bulharským mistrem PBC
Lukoil Academic Sofia, který nám stojí v cestě do
základní skupiny Eurocupu
České basketbalové federace Jiřího Zídka
a sportovního ředitele Euroligy Diega Guellena, za což bych jim chtěl poděkovat, nám byla
nabídnuta účast v kvalifikaci o Eurocup,“
přibližoval zákulisí jednání generální manažer BK Prostějov Ing. Petr Fridrich. „Museli jsme
se rychle rozhodnout a dát nejrůznější garance, například vyřešit i to, kde bychom kvalifikaci odehráli. Je ale také třeba zdůraznit, že pro
prezidenta klubu Ing. Matzenauera byl start
v evropských pohárech vždycky prioritou.“ Podle přísných pravidel Eurocupu je minimální
kapacita haly 3000 diváků, což prostějovská
hala nesplňuje a kvalifikační duely odehrají Prostějovští Orli v azylu v brněnské městské
sportovní hale Vodova. „Hrozně nás mrzí, že se
budeme muset přemístit do Brna a naši diváci tak budou muset za basketbalem cestovat.
Pokud bychom postoupili do další fáze, je naším jasným cílem přesvědčit vedení Eurocupu,
aby nám udělilo výjimku a mohli jsme pohárové
zápasy odehrát v naší domácí aréně. Na druhou stranu jsme velice rádi, že naším „azylovým“
městem je právě Brno, kde má mužský basketbal svou dlouholetou tradici a tedy i divácké
zázemí,“ přidával generální manažer BK Prostějov.

postoupil jak ze základní skupiny, tak i z nadstavbové a ve čtvrtfinále prohrál s týmem Krka
Novo Město 1:2 na zápasy. „Jsme si vědomi
kvalit našeho bulharského soupeře v kvalifikaci, ale i tak je třeba říct, že k nám byl celkově
los hodně příznivý. Už prvním úspěchem však
bylo nasazení do prvního losovacího koše, díky
čemuž jsme se vyhnuli týmům jako Petrohrad,
Oostende, Grand Canaria, Cedevita, atd.,“
okomentoval losování Petr Fridrich.
„Ještě jsem se nedíval na složení jejich týmu,
možná tam mohli být i přijatelnější soupeři, ale
nemyslím si, že by mohli být o moc snazší nebo
těžší,“ konstatoval krátce po losování nový kouč
BK Prostějov Zbyněk Choleva. „Jako komplikaci spíše vnímám termín prvního utkání, který je
dříve, než začíná naše domácí soutěž. Bude
to chtít úplně jinak poskládat přípravu a připravit tým,“ dodává. Navíc v polovině července byl nový tým BK Prostějov jen ve stádiu
hledání, všichni však věří, že management
stihne sestavit tým, který bude mít šanci uspět.
„Do Eurocupu jsme se hlásili s tím, že chceme
postoupit a podřídíme tomu všechno,“ konstatoval kouč Zbyněk Choleva.
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Exhibice Advantage Tennis IV v Praze
Novotná, Veselý – Mandlíková, Rumler 6:4
Agassi – Novák 8:7(7:4)
Novotná, Novák – Grafová, Agassi 6:5(7:4)

Andre Agassi (1970) *1970, Las Vegas *Grand Slamy (8 titulů), Australian Open (4) 1995, 2000,
2001, 2003, French Open 1999, Wimbledon 1992, US Open (2) 1994, 1999 *Poprvé světovou
jedničkou 10. dubna 1995 (30 týdnů) a naposledy 16. června 2003 (12 týdnů). Celkem byl
světovou jedničkou 101 týdnů *Vítěz Masters 1990 *OH 1996 Atlanta *Prize money 31 152 975 USD.
Steffi Grafová (1969) *1969, Manheim *Grand Slamy (22 titulů), Australian Open (4) 1988, 1989,
1990, 1994, French Open (6) 1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999, Wimbledon (7)1988, 1989, 1991,
1992, 1993, 1995, 1996, US Open (5) 1988, 1989, 1993, 1995, 1996 *Poprvé světovou jedničkou
17. srpna 1987 (186 týdnů) a naposledy 25. listopadu 1996 (18 týdnů). Celkem byla světovou
jedničkou 377 týdnů (1987 – 1997) *Vítězka Masters (5) 1987, 1989, 1993, 1995, 1996 *OH 1988 Soul
*Prize money 21 891 306 USD.
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Hvězdná sestava
Projekt společnosti Česká sportovní Advantage Tennis nabízí
České republice už čtvrtý rok tenisové hvězdy. V roce 2008 se
představili v pražské O2 Aréně Pete Sampras a Radek Štěpánek,
v roce 2009 Stefan Edberg, Mats Wilander, Henri Leconte, Carl-Uwe Steeb, Eric Jelen, Karel Nováček, Miloslav Mečíř, Balázs
Taróczy, jako host Boris Becker a také třetí pokračování tohoto
projektu nabídlo v Ostravě hvězdnou sestavu – Ivan Lendl, Björn
Borg, Mats Wilander, Karel Nováček a Miloslav Mečíř. Advantage
Tennis IV přivedl do Prahy hvězný manželský pár Steffi Grafová,
Andre Agassi, Hanu Mandlíkovou, Janu Novotnou, Jiřího Nováka
a také dvě tenisové naděje, juniory TK AGROFERT Prostějov Jiřího
Veselého a Roberta Rumlera.

Celkem se v pražské O2 Aréně představili držitelé dohromady 35 grandslamových titulů ve dvouhře - 22 jich má Steffi Grafová, její
manžel Agassi osm, čtyři Mandlíková a jeden
Novotná! „Překonávat tato čísla nebude jednoduché, tohle je opravdu hvězdná sestava,“
konstatoval před časem majitel pořádající
agentury Miroslav Černošek. „Velice jsme usilovali o toto složení projektu. Nechtěli jsme samostatně Agassiho, ten by nebyl tak atraktivní jako
vystoupení této manželské dvojice.“ Společnost Česká sportovní původně plánovala tuto
atraktivní akci stejně jako při předchozích třech
ročnících na listopad, ale nakonec zbyl červnový termín, dva dny po finále dvouhry mužů
na Roland Garros. „Nenašli jsme jiné datum.

54

Chtěli jsme je jako pár a oni v listopadu akceptovat termín nemohli. Mají rodinu a Steffi
nechce do Evropy na delší dobu bez dětí,“ konstatovala vedoucí projektu Petra PíchalováLangrová. „A jak to na začátku vypadalo všechno hodně složitě, tak pak jsme byli o to více
překvapeni. Steffi a Andre byli milí, srdeční, ukázali se jako dokonalí profesionálové, vůbec
jsme je nemuseli k ničemu nutit, nebo snad
dokonce přemlouvat, naopak – vždycky byli
včas připraveni, Andre se jednou dokonce ptal,
zda si může jít převléknout do šatny tričko nebo
zda musí stále zůstat na dvorci po celou dobu
exhibici. Prostě – na to jaké to jsou oba megahvězdy, tak se chovali fantasticky. Jejich manažer nám gratuloval, přiznal se, že nevěřil, že se

nám podaří dostat je na společnou exhibici,
podle něj se to rovná zázraku a dá se říct, že
byli spolu před lety na otvírání nové zatahovací střechy na centrálním dvorci ve Wimbledonu a od té doby spolu nikde nehráli. To bylo
v polovině května před dvěma roky ve Wimbledonu, symbolicky se tam křtila nová zatahovací střecha na centrálním dvorci a proti Steffi
a Andremu nastoupili Clijstersová a Henman.
Podle internetových stránek All England Clubu
byla tato exhibice během necelé hodiny beznadějně vyprodána. Mě osobně překvapilo, jak
oba dobře oba hrají, v jaké jsou kondici a jak
ten tenis mají pořád v ruce. A ještě bych chtěla
dodat – jak oba dobře vypadají.“
A setkání Petry Píchalové-Langrové se Steffi?
„Bylo to od začátku hodně příjemné. Šla jsem je
oba přivítat před hotel InterContinental a když
přijeli z letiště, tak Steffi vystoupila a se širokým
úsměvem mi říká, ahoj, jak se máš a hned dodala – „když jsem si na mejlu přečetla tvoje jméno, tak jsem byla ráda, že zase po nějaké době
uvidím někoho, s kým jsem hrála a s kým jsem

Advantage Tennis IV v pražské O2 Areně začal
smíšenou čtyřhrou v zajímavém českém obsazení. V úvodním mixu se utkaly wimbledonská
šampionka Jana Novotná s vítězkou čtyř grandslamových turnajů Hanou Mandlíkovou, každá
měla vedle sebe úspěšného sedmnáctiletého
juniora. Novotná s Veselým zvítězili 6:4. „Už se
ani nepamatuji, kdy jsem naposledy hrála v Praze před tolika lidmi, snad někdy ve Fed Cupu
v roce 1986. Když přijedu z Floridy domů, tak hraju hlavně s dětmi na Spartě. Jsem šťastná, že
jsem tohle pozvání dostala. No a ten můj tenis?
Když vám bude příští rok padesát, tak už toho
moc nenaběháte a tak to za mě musel udělat mladej a musím říct, že se hodně snažil,“ řekla po utkání Hana Mandlíková o spolupráci
s Robertem Rumlerem.
Druhé utkání programu mezi držitelem osmi
grandslamových titulů Američanem Andrem
Agassim, bývalou světovou jedničkou a Jiřím
Novákem, který byl v říjnu 2002 pátý na světě,
nabídlo zajímavý exhibiční tenis. Agassi zvítězil nakonec 8:7 po tie-breaku 7:4. „Bylo to náram-

„Snažíme se neustále hledat nové projekty, které by
oslovily naše obchodní partnery a určitě přijdeme
v Advantage Tennis V se zajímavými osobnostmi.
Jména říkat nebudu, ale byli bychom rádi, kdyby
se další pokračování exhibičních zápasů legend
konalo v Karlových Varech. A samozřejmě se budeme snažit, aby to odpovídalo prostředí tohoto
krásného lázeňského města, tím je řečeno – jakým
směrem se ubírají naše jednání kolem hráčského
obsazení a místa, kde by se příští exhibice mohla
konat.“
Miroslav Černošek
se potkávala na okruhu, že za touto exhibicí
stojí někdo, koho znám.“ To se mi opravdu hodně dobře poslouchalo. Stejné bylo její setkání
s Janou Novotnou či Hankou Mandlíkovou. Přiznám se, měla jsem z toho trochu obavy, ale
zavzpomínali jsme si, jak to vypadalo na okruhu, jak se všechno mění, ale znovu opakuji –
Steffi se pohybovala v jiných tenisových patrech… Říkala, že už se v tenise dlouho nepohybuje
a každé takovéto setkání je pro ni velice příjemné. Vůbec jsem si nemyslela, že si na mě vzpomene, bylo to hodně upřímné, nic strojeného.
Jsme vrstevnice, jsem o rok starší, známe se od
juniorů, od dvanácti let jsme hrávaly všechny
ty Winter Cupy, ona pak odešla v šestnácti na
Tour, já začala v osmnácti, na turnajích jsme se
potkaly čtyřikrát, je asi zbytečné připomínat –
s jakým výsledkem.“

né. Ukázali jsme pár výborných míčů a také si
vyměnili role se sběrači. Pohyb už je těžší, když
jste starší, ale míč cítím pořád výborně,“ řekl
Agassi po zápase s Novákem. „Užili jsme si to, byl
to sranda zápas. Moc toho ze své hry nezapomněl,“ dodával Novák, který se už stal tradičním
účastníkem exhibic, za kterými stojí společnost
Česká sportovní.
Program Advantage Tennis IV vyvrcholil smíšenou čtyřhrou, Novák s Novotnou porazili v tiebreaku Agassiho s Grafovou. „S Andrem
mixy skoro nehrajeme, navíc se už tenisu moc
nevěnuji. Málokdy hrajeme před tak velkým publikem, byla jsem trochu nervózní, ale moc jsem
si to užila,“ prohlásila po zápase Steffi Grafová. „Byli výborní,“ chválila Grafová publikum v
O2 Areně, které nakonec čítalo 9200 diváků.
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„Snažili jsme se hrát co nejlíp, někdy se to povedlo, někdy bylo znát, že už toho moc nenatrénujeme,“ uznala Grafová, jež tráví na kurtu
ze všech čtyř účastníků mixu určitě nejméně
času. „Já už se věnuju spíš dětem. To Andre trénuje víc.“ A Jana Novotná? „Stát na dvorci proti

Steffi, byl pro mě velký zážitek a věřím, že se celá
exhibice tenisovým fanouškům líbila.“
A dál? „Plánujeme Advantage Tennis V, doktor Černošek má rád příběhy, takže zase nějaký
určitě najdeme,“ dodává Petra PíchalováLangrová.

„Srovnávat jednotlivé exhibice a Advantage Tennis IV s těmi předcházejícími, je hodně složité. Na
všech jsme měli velké osobnosti, světové jedničky,
vítěze Grand Slamů a je hodně těžké říkat – kdo
z nich byl nejlepší. Pro mě je velkou legendou Ivan
Lendl, ale nechci porovnávat, kdo víc dokázal. Na
druhé straně spojení Grafová – Agassi je jen těžko
překonatelné. Zajistit tuhle exhibici bylo mnohem
složitější a určitě je poznat, že oba žijí v Americe
a zabývají se spoustou činností, mají svou nadaci a tým lidí kolem, právníky, lidi, co jim hodně věcí
zajišťují, i proto jednání o této smlouvě nebylo jednoduché. Máme radost, že je o tento projekt
zájem, haly jsou plné a myslím si, že se lidé naučili chodit na legendy. Byli jsme překvapeni ohromným zájmem o zápas Radka se Samprasem, to byl
první díl Advantage Tennis, O2 Aréna byla plná,
bylo to stejné jako při daviscupovém zápase proti
Švýcarsku, kdy náš tým hrál proti Federerovi a spol.
Stejný zájem byl loňskou exhibici Lendla s Borgem.“
Petra Píchalová-Langrová

Andrej Babiš vydražil podepsanou raketu a tričko někdejší světové jedničky Andreho Agassiho. „Do aukce jsem šel s tím, že tu raketu prostě
chci, chtěl jsem vyhrát a pomoci tak dobré věci. To byl hlavní důvod,
proč jsem se zúčastnil,“ konstatoval Andrej Babiš, majitel agrochemického holdingu AGROFERT, který má v názvu i prostějovský tenisový klub.
Jeho první nabídka byla potvrzena až 25 sekund před oficiálním ukončením aukce, dvakrát jeho příhoz ostatní zájemci přebili, ale nad 200
tisíc už částku nezvedl nikdo. Výtěžek dobročinné dražby směřuje na
Konto Bariéry.
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ODEŠEL
ALOIS FLAŠAR
„Neboj se, Lojzíku, zůstáváš tu s námi. Přece dobře víš, že dobří kamarádi
nikdy nikam neodcházejí a na ty nejlepší se nedá zapomenout.“
Miroslav Černošek při posledním rozloučení
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V třiaosmdesáti letech v noci z pátku na sobotu
25. června náhle zemřel Alois Flašar. Navždy se
zastavilo srdce dlouholetého předsedy prostějovského tenisu, které tlouklo celý život pro dvě
rodiny. Pro tu vlastní, pro manželku Zdeňku, děti
Petra a Zdeňku a pro – tenisovou. Alois Flašar
byl dvě desítky let prvním mužem jihomoravského tenisu, tři funkční období vedl tenisovou
sekci ČÚV ČSTV, byl obětavým rozhodčím
a hlavně – třiatřicet let byl v čele prostějovského klubu. „Lojza je jednou z velkých osobností tenisové historie, vždycky se snažil každému
pomáhat, odešel nám všem především velký
kamarád,“ říká Miroslav Černošek.
Devatenáctého 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. „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 jednou z nejdůležitějších osobností našeho klubového života,“ přidává Černošek.
V roce 1955 se stává Alois Flašar předsedou
prostějovského klubu, bylo mu sedmadvacet
let. Tenis začal hrát ve dvaceti, rodák z Bystřice pod Hostýnem 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 Universal, kde se zanedlouho
stal technickým ředitelem. A brzy našel cestu
k tenisu. „Ještě že se v Prostějově hrála česká
házená. Tu jsem miloval,“ vzpomínal Alois Flašar
na své sportovní začátky v Prostějově. Začal s ní
hned po příchodu na Hanou, byl členem prvního družstva Sokola, pak přešel do Agrostroje,
hrál za Tatran, Slovan, reprezentoval také Moravu, pracoval i v ústřední sekci národní házené.
Pak se začal věnovat tenisu, jen tak pro radost,
s kamarády. „V pětapadesátém roce za mnou
přišli z tehdejšího oddílu TJ Železárny s přáním,
abych oddíl vedl.“ Vzal si pár dní na rozmyšlenou a kývl. V té chvíli si určitě nepomyslel, že
v čele prostějovského klubu bude třiatřicet let!

si zahrála, ale nakonec to skončilo tím, že nám
zajišťovala celé zázemí. Táta měl kolem sebe
spoustu dobrých a pracovitých lidí. Určitě nevzpomenu všechny, ale nedá se zapomenout
na Slávku Toulovou, Beka, Horníka a další, byli
si věkově blízcí, měli všichni děti a ty taky v klubu hrály, Jirka Zeman, Stanislav Bábek, oni byli
všichni jedna velká rodina, dokázali se domluvit, dát věci dohromady,“ přidával před časem
Petr Flašar.
Co říkal o svém kamarádovi šéf prostějovského veteránského tenisu MUDr. Jiří Běhal? „Lojza
obětoval celý život prostějovskému tenisu, navíc
se mu věnoval ve složité době. K tenisu přivedl
své děti, manželku, více než třicet let dělal předsedu. Je to velká osobnost a zaslouží si naše velké poděkování především za to, že prostějovský
tenis stmelil hlavně v začátcích.“
Pod vedením Aloise Flašara hrál Prostějov pětkrát kvalifikaci o postup do nejvyšší soutěže,
podařilo se to v sedmapadesátém. František
Šášek však dostal povolávací rozkaz – musel
na vojnu a bez své jedničky se Hanáci udržet
nedokázali. „Patřili jsme ale mezi pět nejúspěšnějších oddílů v kategoriích mládeže v celém
Československu. Žel, tehdy jsme těm nejperspektivnějším nemohli vytvořit podmínky, proto
odcházeli do Prahy či Ostravy,“ vzpomínal před
časem Alois Flašar, jehož zásluhou se pak nakonec do Prostějova přece jen dostalo v roce
1982 tréninkové středisko mládeže.
„Musím vzpomenout na tvých třiatřicet let v čele
tenisového klubu, na tvé působení ve funkci předsedy Jihomoravského kraje a člena výkonného výboru českého tenisu. Udělal jsi pro
československý a český tenis hodně prospěšné
práce. Pomohl si nám všem, co mají rádi prostějovský tenis, vždy jsi byl dobrým rádcem i kamarádem,“ konstatoval mj. Miroslav Černošek při
posledním rozloučení.
Lojzův smysl pro fair play a jeho přátelská povaha, milý úsměv budou všem, kteří ho znali,
hodně chybět.

„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 talentovaný tenista Jihomoravského kraje, dnes zcela
určitě jeden z nejzkušenějších českých tenisových rozhodčích. „Díky tátovi jsme byli opravdu
sportovní rodinou, se sestrou jsme chodili každý den na staré kurty. Táta byl naším prvním trenérem 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
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Martina vykročila z Hané do světa
Začala tradice prostějovských challengerů, první ročník se hrál ještě v hale Sportcentrum, od druhého ročníku se už všechny turnaje
odehrávaly na antuce. Druhý ročník Centrotex Chalengeru měl dotaci 50 tis. USD, konal v první polovině září 1995 a roli turnajové jedničky beze zbytku splnil Ital Andrea Gaudenzi, dvacátý hráč ATP, na telefon Jana Kukala však ještě čekali Rakušan Schaller a Španěl Javier
Sanchez. Gaudenzi toho o Prostějově moc nevěděl. „Nečekal jsem,
že tady najdu tak nádherný areál. Vždycky, když vás někam lákají, tak
vám říkají, že jejich areál patří k těm nejpěknějším, ale v tomhle případě je to stoprocentní pravda. A pak je tu parta nadšených a ochotných lidí.“ Za jeho startem na Hané byl v té době mezinárodní manažer prostějovského klubu Jan Kukal, který od začátku pomáhal tvořit
dokonalou turnajovou pověst. Titulárním sponzorem byla společnost
Centrotex a.s. Praha, generálními pak Živnobanka a.s. a AGROFERT
Praha, hlavními Gity, JME, CV Mokrá, Adidas, Jednota, Rado a Keramické závody, to byly ekonomické pilíře, o které se opírala filozofie generálního manažera klubu Miroslava Černoška. Jedničkou byl
Gaudenzi (20.), dvojkou přerovský Ctislav Doseděl (63.), trojkou domácí Jirka Novák (93.) a čtyřkou Argentinec Davin (103.). „Andrea přijel

se podíval na hracího pavouka, ten chtěl, aby se ve finále střetli Ital
s největší domácí nadějí a jedničkou Jirkou Novákem, to mělo být
nejlepší turnajové vyvrcholení. Příjemným zpestřením prostějovského turnaje byla tenisová show, ve které hrál hlavní roli Iránec Mansoure
Bahrami.
Jirka Novák zastupoval v semifinále český tenis, všechno vycházelo podle scénáře prostějovské spokojenosti, Gaudenzi přehrál jasně
Čerkasova, třebaže si na něj Rus před zápasem hodně věřil, nečekal se ani postup Kuertena a hlavně pak Ogorodova z Uzbekistánu.
„Máme to přece jen složitější. Napřed se musíme vypořádat se složitými podmínkami doma a pak musíme doufat, že se prosadíme,“ říkal
v Prostějově Ogorodov, který trénoval s Metrevelim a ten by si rozhodně žádnou tenisovou nulu na krk neuvázal. Nakonec do finále postoupili Gaudenzi s Novákem, přesně tak, jak všichni chtěli. Ital porazil Nováka 6:4, 6:3, ale předtím v semifinále Gustavo Kuertena 6:2,
6:1. Už za dva roky vyhrál Brazilec poprvé French Open a pak se mu
to podařilo ještě dvakrát – v letech 2000 a 2001! Na začátku prosince 2000 se stal světovou jedničkou „Co si víc mohu přát? Nádherné
finále, sponzoři jsou spokojeni, přišlo hodně diváků,“ říkal Černošek.

„Náš tenisový klub – a teď to budu brát jen matematicky – se stal v roce 1995
s třiadvaceti tituly mistrů České republiky opravdu nejlepším v naší republice.
Byl bych nerad, aby se tato má slova brala jako nějaké vychloubání či připomínání toho, co se nám podařilo, ale tohle číslo jsem uvedl jen proto, že to byl
a je zároveň velký závazek pro další sezónu.“
Miroslav Černošek, 1995
vyhrát,“ říkal v pondělí po půlnoci Honza Kukal, labužnicky kouřil svůj
pravidelný doutník a určitě nepatřil k těm, kteří by podezírali Itala, že
shrábne startovné a pak to v prvním kole zabalí. „I když stát se může
všechno, on to dneska každý dovede,“ dodával a dobře si uvědomoval, co to znamená, když si turnajová jednička balí věci a letí na další
štaci. Kukal však byl a je zkušeným tenisovým harcovníkem, hned tak
si před někým nesedne na zadek a hlavně dovedl dokonale rozplétat tenisové pavučiny. Už na začátku turnaje licitoval, jak to bude vypadat hráčské pole příští rok... „On opravdu někdy stačí padesátisícový turnaj a můžete mít na něm lepší obsazení než za trojnásobné prize money...“ Prostějov žil tenisem a to bylo vidět na každém kroku. Kdo
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Turnaj měl navíc i centrkurtovou premiéru, nový centrální dvorec
vyrostl v rekordně krátké době a navíc – brzy za ním měla stát i nová
hala se třemi dvorci. „Když si uvědomím, že jsme tady před třemi roky
otevírali šest kurtů a všude kolem bylo hodně práce, tak se tomu ani
nechce věřit,“ poznamenal v roce 1995 prezident TenisKomerc Milan
Matzenauer. Tenisový Centrotex Challenger měl opravdu svůj lesk
a hovořilo se samozřejmě i o dalších perspektivách turnaje. „Musíme
se poradit s ostatními sponzory, už své místo v tenise máme a je rozhodně na čem stavět,“ říkal v Prostějově Ing. Milan Velek z Centrotexu. Ve stejném duchu hovořil i Ing. Jiří Kunert, předseda představenstva a generální ředitel Živnobanky a.s., která v Prostějově vstoupila

jako sponzor do našeho sportu poprvé! Na tomto turnaji se objevila
jako sponzor také firma AGROFERT, která se v budoucnu stala titulárním sponzorem klubu.
Byl to také velký rok Jirky Nováka, který z 214. místa na konci sezóny
94 postoupil na 55. místo! Na tuto pozici se dostal 20. listopadu 1995
a ve čtyřhře byl v polovině listopadu na 60. místě. V pětadevadesátém měl Jirka premiéru na grandslamovém turnaji, na US Open prohrál v prvním kole s Pescolosolidem. „Splnil se mi velký sen, vždycky
jsem toužil, hrát na grandslamovém turnaji. V juniorské kategorii se
mi to podařilo dvakrát, byl jsem v Paříži a ve Wimbledonu, na Roland
Garros jsem skončil mezi šestnácti a v Londýně ve čtvrtfinále. I to byl
velký zážitek, ale šlo mi o seniorskou kategorii. Dostat se tam jako
junior je sice pěkné, ale není to ono. Byl jsem na US Open v hlavní
soutěži a byla to pro mě velká zkušenost. Ještě nikdy jsem se na žádném turnaji nepotkal s takovými hvězdami, je to něco fantastického,
prostě máte pocit, že tak nějak do toho všeho patříte. Byla to pro mě
velká škola, snažil jsem se shlédnout co nejvíce zápasů, prostě něco
okoukat. Škoda, že se mi nepodařilo vyhrát v prvním kole, pak jsem si
mohl zahrát proti Changovi.“ Novák se stal mistrem ČR dospělých, ale
především se prosadil na světových challengerech. Vyhrál v Mar del
Plata, Budapešti a Limě, byl ve finále v Birminghamu, Oberstaufenu,
Grazu a v Prostějově. Čtyřiadvacátého července 1995 poprvé vstupuje do stovky – byl na 99. místě. Co mu daly challengery? „Především
hodně sebevědomí. Když se vám daří, začnete si věřit a podle toho
i vypadá váš tenis.“
Michal Tabara byl oporou týmu Galeova poháru, ve kterém ještě
nastupovali Vaněk a Fukárek. Ve finálové skupině postupně přehráli Belgii a Slovensko 3:0, ve finále pak přehráli Švédsko 2:1. Tabara
neprohrál ani jeden zápas...
A jak byl spokojen s pětadevadesátým rokem Ing. Milan Matzenauer,
předseda VV ČTS a prezident TENISKomerc Prostějov? „Jsem rád, že se
svazu podařilo obhájit ekonomickou samostatnost, že jsme v nových
tržních podmínkách obstáli. Rozesmutnil mě daviscupový výsledek
v Itálii, pak jsem měl ale velkou radost z úspěchů v týmových soutěžích
i z toho, že se můžeme pochlubit vynikajícími výsledky naší juniorské
reprezentace. Jako patriot bych rád připomenul úspěchy Prostějova,
vyhráli jsme extraligu a byli úspěšní ve většině mládežnických soutěží.
Je to výsledek všech pilných lidí, kteří se kolem prostějovského tenisu
točí.“ Svazový generální sekretář Karel Papoušek měl obavy z poklesu počtu dobrovolných funkcionářů v českém tenise. „Co považuji za
velký problém, který v příštích letech může hodně ovlivnit český tenis?
Ne všechny kluby se dokázaly vyrovnat s novými ekonomickými podmínkami.“ Ano, mnohé kluby na to nebyly připraveny, mnohde převyšovaly komerční zájmy při využívání areálů nad péči o tenisové talenty
a běžný klubový život.
Anketa Zlatý kanár 95 měla dva velké favority, na všech anketních
lístcích se objevila jména Jany Novotné (TK Prostějov) a Bohdana

Martina Hingis a Jan Kodeš.

Ulihracha (PSK Olymp Praha). Oba nakonec přebírali na jevišti prostějovského Národního domu dvakrát prestižní cenu, Jana Novotná
pak už podruhé sáhla po trofeji nejcennější, získala Zlatého kanára. „Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi stále drží palce, díky jim
jsem v anketě zvítězila,“ říkala při slavnostním ceremoniálu Jana Novotná.
Nejprestižnější trofej Zlatého kanára předávali v roce 1995 ministr hospodářství Karel Dyba a prezident ČTS Jan Kodeš. Generální ředitel
Banky Haná Pavel Rucki a předseda VV ČTS Milan Matzenauer poblahopřáli nejlepšímu tenistovi. Trofej z roku 1994 obhájil prostějovský Michal Tabara, který se stal podruhé Talentem roku. A kdo měl
doposud zastoupení ve všech třech ročnících? Karel Nováček po
titulech Zlatý kanár a Playboy českého tenisu v roce 1993 a po titulu
Nejlepší český hráč 94 se v sezóně 1995 opět prosadil, znovu v kategorii Playboy českého tenisu. Průvodcem večera byl Miloslav Šimek
a hlavním sponzorem ankety Zlatý kanár‘95 byla opět Banka Haná,
a.s. Před slavnostním vyhlášením ankety se konalo už tradiční utkání
hokejistů a týmu osobností na prostějovském Zimním stadiónu a po
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výsledku 6:6 o všem nakonec rozhodla trestná střílení ve prospěch
týmu osobností.
Prostějovu se toho v pětadevadesátém hodně podařilo a těžko se
hledala odpověď na otázku - co pro něj mělo větší cenu. Vítězství
v extralize a další týmové tituly nebo dokonalé uspořádání padesátitisícového Centrotex Challengeru a dalších akcí? To první potvrzovalo vynikající hráčskou kvalitu a důkaz, že Prostějov je doma prostě nejlepší, to druhé skutečnost, že klub měl v té době špičkový tenisový management, který nebyl nikde jinde. Samozřejmě, obě tyhle

Michal Tabara.
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stránky spolu úzce souvisely, jedna bez druhé existovat nemohla.
TK Prostějov byl už zcela jasnou jedničkou na mapě českého tenisu
a přiznejme si, mnohým se to nelíbilo a začali se bát jeho síly. „Náš
tenisový klub – a teď to budu brát jen matematicky – se stal v roce
1995 s třiadvaceti tituly mistrů České republiky opravdu nejlepším
v naší republice. Byl bych nerad, aby se tato má slova brala jako nějaké vychloubání či připomínání toho, co se nám podařilo, ale tohle
číslo jsem uvedl jen proto, že to byl a je zároveň velký závazek pro další sezónu. Ne pokaždé se daří, ale všichni dobře víme, jak vysoko jsme

si postavili laťku. A nejen sobě, ale i ostatním,“ říkal na konci pětadevadesátého roku Miroslav Černošek.
V roce 1995 nastoupil do prostějovské tenisové firmy také Mgr. Petr
Chytil, který se v budoucích letech stane jedním z nejbližších spolupracovníků majitelů klubu.
I v roce 1996 pokračovali Prostějovští ve své klubové a firemní filozofii.
Byla založena společnost TENISKomerc plus. Všem bylo jasné, že bez
dobrého zázemí nemůže růst tenisová kvalita. Proto se představitelé
prostějovského managementu snažili co nejvíce vylepšit tenisový areál, postavili hotel, novou halu, centrkurt. To všechno jim dávalo možnost pořádat akce, které zviditelňovaly nejen klub, ale i město. A podmínky byly tak dobré, že v klubu měli zájem hrát nejen špičkoví hráči
jako odchovanec Jirka Novák či Prostějovák Karel Nováček, Martina

Martinou Hingisovou (17. WTA) a Rakušankou Barbarou Paulusovou
(24. WTA). Titul přijela obhajovat Karina Habšudová, ve druhém kole
se jí ale nedařilo, prohrála s Rakušankou Schwartzovou (WTA 388.),
která se do turnaje prodrala z kvalifikace. Slovenka měla v minulých měsících problémy s achilovkou, na Hané se chtěla rozehrát,
ale konkurence byla silnější než její snaha. „Když do semifinále postoupí první čtyři nasazené, tak musí být přece každý spokojený,“ konstatoval generální manažer TK Prostějov Miroslav Černošek. Slovenka
Studeníková nepřinutila Hingisovou k většímu tlaku a Rakušanka
Paulusová si poradila s Polkou Grzybowskou. „Martina je skvělá
a světový tenis jí přes její mládí prostě musel vzít na vědomí. Pro mnohé hráčky to není nic příjemného, když jim to nandá takhle mladičká hráčka,“ říkala Barbara Paulusová ještě předtím, než prohrála

„Mamka se někdy zlobí, že bych už měla vyhrávat s mnohem lepšími hráčkami –
než jsem já, ale když se mi to nepodaří, tak mě to ani moc nemrzí. Říkám si, jsou
starší, zkušenější, jednou budeš taky taková.“
Martina Hingisová, 1996
Hingisová, Jana Novotná, ale i tenisové naděje. Šlo prostě o pocit, že
se jim nikde jinde nedostane tak kvalitní péče a trenérské zázemí. Samozřejmě, mnozí Prostějovu vyčítali, že stahují největší tenisové talenty, ale každý z nich se pro tuto cestu svobodně rozhodl. Nejen oni, ale
i rodiče se museli přesvědčit, že jejich děti budou v dobrých rukách.
Ale na druhé straně už stoupaly nároky, ten, kdo neprokázal předpoklady dalšího tenisového růstu, se musel s klubem rozloučit.
Na konci druhého únorového týdne 1996 vkročil do prostějovské historie Davisův pohár. Za rozhodnutého stavu měl premiéru v této soutěži Jiří Novák, který v duelu proti Maďarsku v Plzni nastoupil proti
Krocskovi a získal svůj první bod ve dvouhře. „Od první chvíle bylo
jasné, že s ním bude velice dobrá spolupráce,“ tvrdil o Novákovi nehrající daviscupový kapitán Vladislav Šavrda. Novák začal druhou
padesátku v seznamu hráčů, kteří za nás nastoupili v této nezapomenutelné soutěži. Jirka je dokonalým týmovým hráčem a start v Davisově poháru byl jeho velkým snem. „Zpočátku jsem byl nervózní, ale
myslím si, že to byla pro mě dobrá premiéra,“ řekl Novák po zápase.
V průběhu turnaje Nokia Cup 96 na začátku března byl poprvé představen nový areál s třemi tenisovými a squashovými dvorci, dvěma
bowlingovými dráhami a dalším nezbytným zázemím – šatnami, posilovnou, masérnou, prostory V.I.P a barem. Třetí ročník Nokia Cup 96
měl dotaci 50 tis. USD, do Prostějova přijela opravdu vynikající konkurence, bylo tam šest hráček z první stovky, v čele s první nasazenou

s Martinou ve finále. A když se to stalo, tak jí to ani nijak nemrzelo.
„Byla a už asi bude pořád lepší...“ Finále bylo naprosto jednoznačné, za pouhých dvacet minut vedla Martina Hingisová 5:0... „Martina
hrála přesně a svými údery mě nutila k chybám,“ říkala poražená finalistka. Martina hrála na prvním ročníku Nokia Cupu v roce 1994, bylo jí
tehdy třináct a snažila do velkého tenisu teprve nahlédnout. „Jaký je
rozdíl mezi mým prvním startem na Nokia Cupu a tím letošním? Jsem
starší, ale nemám pocit, že bych se nějak měnila, každý den se dívám
do zrcadla a připadám si pořád stejná. Určitě už ale nejsem tak tenisově vyplašená jako dříve, věřím si, s některými hráčkami už nemohu
prohrát. Mamka se ale někdy zlobí, že bych už měla vyhrávat s mnohem lepšími hráčkami - než jsem já, ale když se mi to nepodaří, tak mě
to ani moc nemrzí. Říkám si, jsou starší, zkušenější, jednou budeš taky
taková.“
A co po turnaji Nokia Cup 96 říkal mj. generální manažer klubu
Černošek? „Pro klub, který není ve velkém městě, je spojení se světovou hvězdou, o které se píše na celé zeměkouli, velice cenné. Tohle
je spíše hledisko obchodní. Je tu ale mnohem etičtější hledisko – lidské. Martina se stala miláčkem prostějovského publika, všichni ji berou za svou a moc ji fandí. Víme, že každá spolupráce může jednou
skončit, i když bychom byli rádi, aby trvala co nejdéle. Až se stane superhvězdou, tak se jí asi těžko vejde do jejího turnajového programu
například start v naší extralize. Nebudeme jí to mít za zlé, protože pro
nás opravdu hodně udělala.“ Tři roky řediteloval Nokia Cup Jiří Zeman
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ml. Jak on viděl cestu Martiny Hingisové? „Martina nám během třech
ročníků turnaje doslova rostla před očima – výkonnostně i jako osobnost. Pro ředitele turnaje je přímo požitek, starat se o takovou hráčku.
Na to, co dovede, je obrovsky skromná, milá, nechová se jako hvězda, je to příjemná kamarádka.“ Nadšeni byli nejen sponzoři, ale i Sue
Livingstonová, supervisor ITF, šéf ITF turnajů 50 a 75 000 USD pro Evropu: „Nedá se vám nic vytknout, na turnaj této kategorie byla v Prostějově nejen vynikající konkurence, ale i fantastická organizační úroveň. Nevzpomínám si, kde jsem byla v poslední době tak spokojená.“
Vedle generálního sponzora Nokia Group byli spokojeni i titulární

prezident klubu Ing. Milan Matzenauer? „Martina a prostějovský
tenis? Pomohla nám k úspěchům a určitě i k věhlasu našeho klubu.
Beru to však i jako úspěch naší sportovní diplomacie, protože ve světě tenisu, kde stoprocentně rozhoduje hra čísel a velkých peněz,
najednou zjistíte, že existuje i něco jiného, co je mimo tyhle těžké kontrakty… Náš vztah s Hingisovými je opravdu založen na upřímném
přátelství. Věřte, žádné peníze by to neuplatily... Martina navíc roste
ve velkou osobnost. A nezastavilo jí ani to, že musela vstoupit do společnosti velkých tenisových hvězd, pohybovat se mezi nimi a hlavně je
porážet. To dokazuje její obrovské kvality.“

„Martina a prostějovský tenis? Pomohla nám k úspěchům a určitě i k věhlasu našeho klubu. Beru to však i jako úspěch naší sportovní diplomacie, protože ve světě tenisu, kde stoprocentně rozhoduje hra čísel a velkých peněz, najednou zjistíte,
že existuje i něco jiného, co je mimo tyhle těžké kontrakty… Náš vztah s Hingisovými
je opravdu založen na upřímném přátelství.“
Milan Matzenauer, prezident Tenis Komerc Prostějov, 1996
sponzoři Eurotel Praha a Raiffeisenbank. „Kvalita turnaje je rok od roku
lepší, má hvězdu v Martině Hingisové a to musí těšit každého sponzora,“ prohlásil v Prostějově Ing. Pavel Strnad, generální ředitel Raiffeisenbank a Ing. Petr Lepša, manažer Eurotel Praha přidal: „Jsme spokojeni s prezentací naší firmy. Na každém kroku je tu vidět, že tohle
město má velkou tenisovou budoucnost.“ Na třetí pokus tedy vyhrála
Martina Hingisová prostějovský Nokia Cup, největší ženský halový turnaj v České republice. A co na to v roce 1996 její maminka? „Čeká
nás ještě moc a moc práce, ale přece jen je znát, že toho Martina už
hodně umí. Ale ještě toho taky moc neumí... Vždycky jsem věřila v práci a v tu věřím dodnes. Bez ní nemáte šanci,“ říkala Melanie Hingisová,
nejslavnější tenisová máma na světě.
Jak se vlastně dostala Martina Hingisová do Prostějova? „Poznali jsme
Martinu ani ne ve dvanácti letech, prakticky nikdo ji neznal a taky
nám pomohla k postupu do první ligy. Tip nám dal Jarda Machovský
a měl velkou pravdu,“ konstatoval Černošek. Měsíc poté, co vybojovala první body v prostějovském tenisovém drezu vyhrává juniorku
v Paříži, měla dvanáct a devět měsíců a tímhle nádherným mládím vymazala z tenisových statistik americkou tenisovou naději Jennifer Capriatiovou. Zvláštní bylo, že Prostějovští neměli s Martinou
Hingisovou žádnou – mnoha právníky ošetřenou – smlouvu. „Všechno
bylo vždy postavené na našich vztazích a musím znovu opakovat, že
paní Melanka je neskutečně korektní, naše ústní dohody stoprocentně
platí,“ říkal v roce 1996 Černošek. A co si o Martině myslel v té době
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Jiří Novák.
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II.ČTVRTLETÍ
UDĚLENY CENY MĚSTA PROSTĚJOVA
JAROMÍR JÁGR DOSTAL CENU MOV
JIŘÍ VESELÝ VYHRÁL PREMIÉROVÝ FUTURES
ORLÍKY TRÉNOVALI ORLI
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BÉČKO PROSTĚJOVSKÝCH ORLŮ se zachránilo v 1. Lize, záložní tým Orlů, hrající svá utkání
v Brně, dokázal zachránit druhou nejvyšší basketbalovou soutěž. Na domácí palubovce vyhrál nad Litoměřicemi 88:62 a svého soupeře odsoudil k sestupu. K tomu však bylo zároveň třeba, aby BA Sparta prohrála v Benešově,
což se po výsledku 80:67 splnilo, a prostějovské
béčko tak obsadilo konečnou jedenáctou pozici. K výhře nad Litoměřicemi táhla výběr trenéra Žejlka Živkoviče především úderná trojka
Majerík, Šiška, Bratčenkov, která dohromady
nasbírala 48 bodů. Jak tedy vypadal závěr prvoligové tabulky? 10. BC Benešov, 11. BK Prostějov B, 12. BA Sparta, 13. Slavoj BK Litoměřice.
Poslední dva týmy sestoupily.
PROSTĚJOVSKÉMU TENISOVÉMU MLÁDÍ se
dařilo na turnaji ITF18 kategorie 2, 33th PROFSRAV Slovakia Cup 2011 v Piešťanech. Barbora Krejčíková se probojovala do semifinále dvouhry, Adam Pavlásek a Marek Jaloviec
skončili ve dvouhře mezi osmi. Pohár za vítězství ve čtyřhře převzali Adam Pavlásek a Tereza
Smitková, Barbora Krejčíková byla ve finále
a Marek Jaloviec mezi čtyřmi. Barbora
Krejčíková, která byla čtvrtou nasazenou, prohrála v semifinále s pozdější vítězkou Slovenkou Schmiedlovou 2:6, 6:1, 2:6. Adam Pavlásek
prohrál s pozdějším finalistou, pátým nasazeným Bulharem Kuzmanovem 2:6, 1:6, Marek
Jaloviec s Chorvatem Vegorem 4:6, 3:6. Tereza
Smitková hrála čtyřhru s Ukrajinkou Lysovou, ve
čtvrtfinále vyřadily pár Jankovská (ČR), Vajdová (SVK) 6:2, 6:2, v semifinále první nasazené,
finalistky dvouhry, Schmiedlovou a Butkovskou
6:2, 6:2. Ve finále přehrály krajanky Dvořákovou a Krejčíkovou 2:6, 6:3, 10:4. Adam Pavlásek
nastoupil do debla se Švýcarem Srkalou, (několikrát startoval v prostějovských mládežnických týmech), v semifinále porazili Rakušana
Novaka a Slováka Partla 7:6(4), 6:4, Jaloviec
se Šafránkem nestačili na Slováky Horanského
a Vitteka 4:6, 4:6. Právě tuto slovenskou dvojici
přehráli Pavlásek se Srkalou 4:6, 6:4, 10:6.

NA DNĚ PLUMLOVSKÉ PŘEHRADY našli vědci zbytky pravěkého osídlení, objevili tam keramiku, kamenné nástroje či pazourky, jež dokazující osídlení místa od mladší doby kamenné
až do starší doby železné. Nálezy kultury s moravskou malovanou keramikou z neolitu jsou
z doby 4 500 let před naším letopočtem, ze starší
doby železné - kultury platěnické – 850 let před
naším letopočtem. „Docela nás to překvapilo,
nepočítali jsme s tím. Je to pro nás zcela neznámá lokalita, která se nachází na levé říční terase
Hloučely. Asi tady byly louky a lužní partie, které přiléhaly k říčce. Sídliště se nachází v určitém
přírodním amfiteátru orientovaném na sever,
což vůbec není obvyklé,“ konstatoval vedoucí
prostějovského pobočky Ústavu archeologické
památkové péče Brno Miroslav Šmíd. Pravěké
sídliště, které je na pravé straně toku, podle Šmída fungovalo od pátého tisíciletí do osmého
století před naším letopočtem. Nálezy jsou v poměrně dobrém stavu, protože je zakonzervovalo bahno na dně. Jaký je další osud Plumlovské

přehrady, vyhledávané rekreační oblasti Prostějováků? Vypouštění přehrady začalo v roce
2009 a podle původních plánů se měla opět
začít napouštět na podzim 2010 poté, co se
z ní vybagruje bahno, které je živnou půdou
pro sinice. Ty v posledních několika letech vodu
v nádrži otrávily tak, že se Plumlov stal mrtvou
zónou. Pak se však objevily problémy při vypouštění, kdy se ukázalo, že by rychlý odtok
vody mohl narušit stabilitu hráze. Nedávno
Povodí Moravy oznámilo, že se napouštění
přehrady odsouvá nejdříve na podzim roku
2012, a to kvůli opravě hráze za zhruba 150 milionů korun. Připomeňme, že Plumlovská přehrada byla po několik let místem dětské party při
MS družstev do 14 let a všem se tam vždycky
hodně líbilo…

PETRA CETKOVSKÁ SE PROBOJOVALA ve
třetím dubnovém týdnu do finále turnaje série
ITF v jihoafrickém Johannesburgu. Měl dotací
100 tis. USD+H, Petra byla druhou nasazenou.
Na tvrdém povrchu podlehla tenistka z Prostějova v závěrečném zápase překvapení turnaje mladé Rusce Savinychové 1:6, 2:6. Petra
postupně vyřadila Laurendonovou z Francie
6:3. 6:3, Thajku Lertcheewakarnovou 6:4, 6:1,
ve čtvrtfinále Bertensovou z Nizozemí 7:6, 6:2
a v semifinále si hladce poradila z Wöhrleovou z Německa 6:2, 6:1. Ve čtyřhře se Cetkovská
s další zkušenou Češkou Evou Birnerovou probojovaly do finále čtyřhry. Také Birnerová skončila ve dvouhře na raketě vítězky Savinychové.
Petra se po tomto finále dostala k první stovce
WTA – byla na 107. místě a rozhodně se přiblížila
k šanci – startovat v hlavní soutěži Wimbledonu.

JAROMÍR JÁGR DOSTAL CENU MOV, předali mu ji před přípravným zápasem s Kanadou
v pražské O2 Areně předseda Českého olympijského výboru MUDr. Milan Jirásek a prezident Českého svazu ledního hokeje JUDr.
Tomáš Král. Cena Mezinárodního olympijského výboru „Sport – inspirace pro mládež“
mu byla udělena na základě návrhu Českého olympijského výboru. MOV mj. vyzvedl
Jágrovu řeč při loňském šampionátu, kdy český
útočník kritizoval množství hráčů z NHL, kteří se
omluvili ze startu na světovém šampionátu.
Devětatřicetiletý Jágr je olympijským vítězem
z Nagana (1998), dvojnásobným mistrem světa (2005, 2010) a dvojnásobným vítězem Stanleyova poháru (1991, 1992). Pětkrát získal Art
Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče NHL,
třikrát hráčskou Lester B. Pearson Award a jednou Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče
NHL. Startoval už na osmi mistrovstvích světa
a čtyřech olympijských hrách. S Jaromírem
Jágrem spolupracuje TK PLUS už více než deset let, marketinkově zajišťuje mnohé akce
JÁGR Teamu a Jágr se zúčastňuje mnoha projektů prostějovské agentury. Byl mj. i čestným
hostem vyhlášení cen o Nejlepšího sportovce
Olomouckého kraje v Moravském divadle
v Olomouci a předával spolu s hejtmanem
Ing. Martinem Tesaříkem hlavní cenu.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PROSTĚJOVA se na
svém dubnovém jednání zabývalo výsledkem
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rozpočtového hospodaření města a jím řízených organizací, závěrečným účtem města
Prostějova za rok 2010. Ten skončil kladným saldem příjmů a výdajů ve výši přes 52 milionů korun. Prostředky získané vyúčtováním rozpočtového hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací navrhuje Rada města převést
v roce 2011 na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města – do fondu rezerv a rozvoje. „Co dodat k výsledkům hospodaření města? Řeč čísel je dostatečně přesvědčivá, ale je
nutné zdůraznit – za prvé: při důkladnější analýze oněch kladných čísel si musíme uvědomit,
že z určité části je tento výsledek ovlivněn tím,
že některé investiční náklady nemohly být z různých důvodů realizovány. A za druhé: nepodléhejme příliš velké euforii – připomeňme si, že
v předcházejícím roce nebyly plánované příjmy
naplněny (v daňových příjmech jsme přišli skoro o 100 milionů korun), takže těch 52 milionů
nám pomůže do určité míry naplnit naše finanční rezervy. Co je ale tím nejdůležitějším – hospodařili jsme dobře a věřme, že tak to bude i nadále. Poděkování po právu patří všem, kteří se
o to zasloužili,“ konstatoval mj. starosta města
Miroslav Pišťák.

JAK SKONČILO FINAL FOUR poháru EuroChallenge, ve kterém se prostějovští Orli probojovali mezi posledních šestnáct týmů? Po napínavém finálovém víkendu v belgickém Oostende se stal vítězem tým KK Krka Novo Mesto, na
druhém místě skončil tým Lokomotiv Kubaň, na
třetím domácí Telenet Oostende a poslední
Spartak Saint-Petersburg. Tady jsou rozhodující
výsledky - finále: KRKA Novo Mesto – Lokomotiv Kubaň 83:77 (43:41), o 3. místo: BC Oostende
– Spartak Petrohrad 94:92 (48:40). S třemi týmy
jsme hráli ve skupinách poháru EuroChallenge
vyrovnané duely, některé jsme porazili…

O POHÁR MĚSTA PROSTĚJOVA, tradiční závod
na jízdních kolech se konal na konci dubna
v areálu prostějovského velodromu. 7. ročník
cyklistického závodu škol připravil oddíl SKC
Prostějov ve spolupráci se Sportcentrem-DDM.
Účast byla rekordní, změřit své síly přišlo přes sto
padesát dětí. Pro pět nejlepších byl vždy připraven pohár a medaile. Největší trofej pak získala
nejúspěšnější škola. „Favoritem je vždy ZŠ Jana
Železného, kde nakonec i my máme svou sportovní cyklistickou třídu,“ konstatoval Petr Šrámek
z prostějovského cyklistického oddílu s tím, že
registrovaní cyklisté v tomto závodě neměli místo. „Nebylo by to vůči ostatním fér, pro ně jsou
tu jiné závody,“ dodával. Novinkou byl závod
mateřských školek a dětí 1. tříd základních škol.
Soutěžní okruh startoval na velodromu, vedl
kolem DPS na Hacarově ulici a zpět na velodrom. Závodům byla přizpůsobena i doprava,
kdy na bezpečnost soutěžících dohlížela policie. „Letos jsme se rozhodli zorganizovat závod
přímo v našem areálu, a to i kvůli propagaci.
Málokdo z dětí vůbec ví, že v Prostějově nějaký velodrom je a jak to na něm vlastně vypadá,“ říká Petr Šrámek. Záštitu nad letošním ročníkem převzal náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák a byl pořádán za
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podpory programu Zdravé město Prostějov.
„Městu i kraji bych chtěl za jejich podporu moc
poděkovat, jejich přístup je ukázkový a my všichni si jejich pomoci velice vážíme,“ dodal Petr
Šrámek.

MĚNÍ SE TVÁŘ SMETANOVÝCH SADŮ a stále se diskutuje o tom, jak budou vypadat, kolik
v nich bude cest. „Dnes už chuť obyvatel města korzovat v parcích není. Měli bychom vnímat
potřebu propojení tahů. Zahradníci spolu se
stavbaři Smetanovy sady razantněji upravovali
v sedmdesátých letech minulého století. Bylo to
po výstavbě kina Metro 70,“ konstatoval prostějovský starosta Miroslav Pišťák. „Musíme získat
konečnou představu, jak to bude vypadat. Zda
zůstane v obdobné podobě jako nyní, nebo se
radikálně změní.“ Historie Smetanových sadů
spadá do počátku devatenáctého století. Již
roce 1823 nechal Jan Spanie na městských
valech vysázet akátovou alej. Vlastní park byl
po obou stranách valu udržován od roku 1892.
Tři roky poté přibyl do sadů bludný kámen,
pocházející z Háje ve Slezsku. Park ležící pár
minut chůze od prostějovské radnice u frekventované části městského vnitřního okruhu ve
Vápenici zabírá plochu 17000 metrů čtverečních, tedy zhruba dvou a půl fotbalových
hřišť. Zdobí jej sochy vznikající na pravidelných
Sochařských sympoziích Hany Wichterlové.
„Budoucnost sympózií konajících se v sadech
musí město zvážit. Soch přibývá, je nutné vymýšlet, kam s nimi. Také se stále více otevírá otázka jejich údržby,“ konstatoval před nedávnem
prostějovský místostarosta Zdeněk Fišer. Správa
městské sbírky sympozijních soch čítá více než
padesát artefaktů. Sochařské sympozium se
letos bude konat už podesáté!

PROSTĚJOVSKÉ FINÁLE se uskutečnilo v Trnavě
na turnaji Tennis Europe do 14 let, kategorie 2.
Probojovali se do něj Miroslav Chyba a Dominik Starý, oba potvrdili svou příslušnost k evropské špičce ročníku 1997. Chyba ve finále porazil Starého 4:6, 7:5, 6:4. Dominik Starý si připsal
spolu s Michalem Dembekem (Polsko) vítězství
ve čtyřhře.
SERIÁL NIKE JUNIOR TOUR už tradičně odstartoval prvním turnajem v Prostějově, i letos poletí vítězové závěrečného Masters na celosvětové finále na Bahamy. K cestě za velkou louži v kategorii staršího žactva nerazantněji vykročili reprezentanti pořádajícího TK AGROFERT
Prostějov, desátá nasazená Tereza Kolářová
a turnajová jednička Miroslav Chyba. Turnaj tradičně s nadhledem řídili Petr Cetkovský a Petr
Flašar. „Obě soutěže měly, vzhledem k zahájení antukové sezony, slušnou úroveň. Představila
se tu – a celkem úspěšně – řada mladých hráčů. Ti mohou získané zkušenosti v brzké době
zúročit,“ konstatoval vrchní rozhodčí Petr
Flašar. Finále dvouhry dívek se nehrálo, závěrečný duel chlapců nebyl dokončen. Důvodem byly zdravotní potíže Kohoutové a Orlity.
Jak dopadly jednotlivé kategorie? V semifinále dvouhry porazila Kolářová Alenu Juřicovou
(TK DEZA Valašské Meziříčí) 6:4, 6:2 a Kohoutová
Hanu Pektorovou (TK Precolor Plus Přerov) 6:2,

6:0. Druhou nejvýše nasazenou Nikolu Kohoutovou z pražské Štvanice zvýšená teplota nepustila k finále. Halový republikový šampion Daniel
Orlita (TK SK Zlín) nečekaně deklasoval druhého nasazeného a nevynucené chyby produkujícího domácího Pobořila. Překvapením soutěže byl Musil (Sparta Praha), který se jako nenasazený probojoval do semifinále. Tam skončila
i cesta jeho klubového druha Šimka. Ve finále
měl Chyba jasnou převahu, žel svalové bolesti
limitujícího Orlitu zavinily, že po třech gamech
druhé sady byl souboj ukončen. Ve čtyřhře
vyhrály páry Adam Hrubý (Severočeská tenisová), Štěpán Šimek (Sparta Praha), Simona
Heinová (TK Slavia Plzeň), Tereza Kolářová
(TK AGROFERT Prostějov).

MICHAL KONEČNÝ SE NA TURNAJI FUTURES v turecké Antalyi probojoval do semifinále dvouhry, ve kterém prohrál se Slovákem
Jozefem Kovalikem 6:3, 5:7, 2:6. V prvním kole
mu za stavu 1:0 v prvním setu vzdal Slovák
Miloslav Mečíř, ve druhém vyřadil Nizozemce
Sponga 6:1, 6:1 a ve čtvrtfinále stejně přesvědčivě Rusa Sitaka 6:1, 6:2.

MLADÉ VOLEJBALISTKY VK MODŘANSKÁ
PROSTĚJOV suverénně vyhrály domácí kvalifikaci o 1. ligu juniorek a v příští sezoně si tak
zahrají druhou nejvyšší soutěž této věkové kategorie. Hanačky šly do pětičlenné skupiny
v roli jasných favoritek, papírově měly všechny
soupeře hladce porazit. To také skutečně dokázaly, když ani v jednom ze čtyř duelů neztratily sadu a pouze jedinkrát nechaly protivníka
uhrát víc než dvacet bodů za set. Došlo k tomu
v posledním střetnutí s Jaroměří, což byl souboj
dvou postupujících družstev o konečné první
místo. A ani zde talentované Modřanky nezaváhaly. „První utkání proti Kopřivnici bylo z naší
strany trochu rozpačité, holky se částečně přizpůsobily slabšímu soupeři. Od druhého zápasu už se však výkony zlepšily, mančaft hrál dobrý
volejbal a šel neustále nahoru. Další zúčastněné kolektivy ale po pravdě nedosahovaly naší
úrovně, takže jsme hlavně splnili úlohu favorita. S tímto faktem i se způsobem, jakým jsme do
první ligy juniorek postoupili, jsem každopádně
spokojen,“ zhodnotil trenér Jaroslav Matěj. Příležitost dal všem členkám kádru. „Chyběla pouze první nahrávačka Zatloukalová, která je po
operaci. Mladá Gogová to v základní sestavě zvládla výborně, pochválit mohu i všechna
ostatní děvčata včetně Přibylové, jež po třech
týdnech v sádře nastoupila na liberu,“ dodával kouč Matěj. Jaká byla naše vítězná sestava? Gogová, Mlčáková, Missottenová, Kolderová, Buriánková, Macková, libero Přibylová – Růžičková, Matýsková, Vítková, Uličná, Frýbortová.
A konečné pořadí? 1. VK Modřanská Prostějov,
2. TJ Jiskra Jaroměř, 3. TJ Minerva Boskovice, 4.
VC Kroměříž, 5. KV Tatra Kopřivnice. První dva
týmy postoupily.

MARTINA KUBIČÍKOVÁ NEDOHRÁLA turnaj
s dotací 10 tisíc USD v německém Zell am Harmersbachu, probojovala se bez ztráty setu
do semifinále dvouhry a z rodinných důvodů
musela svou cestu turnajem ukončit. V Zell am

Harmersbachu byla Martina osmou nasazenou, v prvním kole vyřadila Srbku Dunju Sunkičovou 6:3, 6:3, ve druhém Němku Stephanii
Wagnerovou 7:5, 6:2, ve čtvrtfinále Rakušanku Iris Khannovou 6:2, 6:3. Do semifinále proti
Němce Carině Witthoeftové už nenastoupila…

NA TURNAJI PROSPERITA OPEN v Ostravě, na
challngeru s dotací 42.500 eur se prostějovským tenistům moc nedařilo. Již v úvodu kvalifikace se loučili Rumler a Urbánek. V prvním
kole dvouhry pohrál Lojda s Chorvatem Mektičem 6:7(4), 6:3, 3:6, Veselý s Němcem Flockem
6:4, 4:6, 1:6, do druhého kola postoupil jen Pospíšil, který přehrál Slováka Čapkoviče hladce
6:0, 6:1. Ve druhém kole pak Pospíšil nestačil
na Ukrajince Sergeje Bubku (274. ATP) – 6:4, 4:6,
6:7(4) a do čtvrtfinále nepostoupil. Ani ve čtyřhře se Pospíšil s Veselým v ostravských Komenského sadech moc nezdrželi, v prvním kole
prohráli s párem Rosol, Slanar 4:6, 2:6. Veselý
startoval v hlavní soutěži na volnou kartu a nebyl daleko od překvapení. V zápase vedl 6:4
a za stavu 4:4 ve druhém setu měl dokonce
tři breakboly v řadě. Hráč TK Agrofert Prostějov
Jaroslav Pospíšil jel do Ostravy plnit roli turnajové jedničky, ale opravdu se skromnými ambicemi. „Z posledních čtyř turnajů jsem třikrát
vypadl v prvním kole, takže si velké cíle nedávám. Každý kvalitní zápas bude k dobru,“ prohlašoval. Pospíšil byl aktuálně na 109. místě ATP
a solidní výsledek z Ostravy jej mohl posunout
ještě blíž ke stovce.
KADETI BK PROSTĚJOV SE ZACHRÁNILI v extralize. Výhry nad Plzní a Vyšehradem rozhodly, že se udrželi v nejvyšší české soutěži. Výběr
do 16 let, který je zároveň prvním náborovým
ročníkem prostějovského klubu, si extraligu vybojoval i bez nutnosti baráže, skupinu o 9. až 13.
místo zvládl na výbornou a mezi českou elitou
skončil na 10. místě. Svěřenci Lubomíra Růžičky
museli porazit plzeňskou Lokomotivu a pražský
Sokol Vyšehrad. Sebevědomí jim dodal už první zápas se Západočechy, který vyprovodili po
výborném výkonu rozdílem šestadvaceti bodů
75:49, Sokol Vyšehrad přehráli 62:44. „Když jsme
do extraligy nastupovali, tak jsem prohlásil, že
každé vítězství bude mít pro nás cenu zlata, byli
jsme nováčky. Mužstvo je navíc složeno z většiny hráči ročníku 96, takže je o rok mladší než
ostatní. Tento ročník ale dokázal, že je špičkový,“
pochválil své svěřence Lubomír Růžička, který
je zároveň asistentem Petera Bálinta u prvního
mužstva.
STRABAG PRAGUE OPEN, ATP Challenger
s dotací 100 000 dolarů na pražské Štvanici,
moc radosti prostějovským tenistům neudělal.
Pospíšil prohrál s bývalým pátým hráčem světa Chilanem Gonzalesem 4:6, 2:6, Lojda zdolal
Lotyše Lejniekse, nebyl bez šance s Bloemkem,
vyhrál set, ve zkrácené hře třetí sady chyběla
jeho úderům délka i razantnost. Prohrál zbytečně 6:4, 2:6, 6:7(3). Veselý se snažil v deštěm přerušeném utkání vzdorovat Matthiasi Bachingerovi z Německa, ale 97. hráči světa podlehl po
setech 2:6 a 5:7. „Myslím, že jsem podal slušný
výkon. Vyčíst si nic nemůžu. Musím dál makat
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a doufat, že takového borce budu brzy porážet,“ říkal Veselý v Praze. Po pražském turnaji čekaly Veselého turnaje futures v Teplicích, Mostu a Jablonci nad Nisou. „Určitě bych hrál raději rovnou challengery, ale je potřeba, abych
uspěl na futures, tím si zlepšit postavení v žebříčku a pak přejít na challengery,“ dodal Veselý. Ve čtyřhře pár Lojda, Veselý porazili dvojici
Ferreiro, Sa 7:6(6), 6:2, ve druhém kole pak podlehli pozdějším vítězům Čermákovi a Rosolovi
6:7(5), 4:6.

STARŠÍ ŽÁKYNĚ VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV získaly na MČR v Brně bronz a navázaly
na svůj předchozí bronzový úspěch v Českém
poháru. V základní skupině Hanačky porazily
Lokomotivu Plzeň i Sokolov a podlehly Červenému Kostelci, ve vyrovnané tabulce skončily
třetí jen horším poměrem míčů za prvními dvěma celky. Následovala čtvrtfinálová skupina,
kterou hned zkraje zkomplikovala prohra s VŠ
Plzeň. Naštěstí naše děvčata vzápětí zdolala
Bílovec a k postupu do semifinále potřebovala v posledním kole nejen vítězství nad Hlincovkou, ale také porážku Sokolova od Bílovce.
Stalo se a prostějovské družstvo postoupilo
mezi nejlepší čtyři týmy šampionátu. V semifinálovém duelu narazily svěřenky trenérky Evy
Ryšavé na silný Liberec a pozdějšímu vítězi turnaje jasně podlehly. Náladu si pak ale spravily střetnutím o třetí příčku, v němž jasně porazily Červený Kostelec a mezi šestnácti elitními
kolektivy České republiky tak obsadily cenný
bronzový stupínek. Jaké bylo konečné pořadí
MČR starších žákyň v Brně? 1. VK TU Liberec, 2.
PVK Olymp Praha, 3. VK Modřanská Prostějov,
4. TJ Červený Kostelec, 5. VK Královo Pole Brno,
6. VK Slavia VŠ Plzeň, 7. VSK Baník Sokolov, 8. TJ
Kralupy, 9. SK UP Olomouc, 10. PVK Přerov, 11.
SK Hlincovka, 12. ŠSK IR-PROGRES Bílovec, 13. SK
Slavia Kometa Praha, 14. TJ Lokomotiva Plzeň,
15. VK Znojmo – Přímětice, 16. TJ Slovan Moravská Třebová.

MICHAL KONEČNÝ SI ZOPAKOVAL semifinále
v turecké Antalyi na turnaji Futures s dotací 10
tis. USD, stejně úspěšný byl i ve čtyřhře. V prvním
kole přehrál Nizozemce Sponga 1:6, 6:1, 6:4, ve
druhém Rakušana Neuchrista 6:4, 6:2, ve čtvrtfinále Rusa Sitaka 6:0, 6:3 a v semifinále pak
nestačil na Němce Seiferta 5:7, 1:6. Ve čtyřhře
spolu s Roelofsem z Jižní Afriky porazili pár Al
Tawell (Syr.). Bismpikos (Řecko) 6:2, 6:1, ve čtvrtfinále přešli bez boje přes dvojici Franjičevič
(Chor.), Kesthely (Nor.) a v semifinále skončili na
páru Ciumac (Moldavsko), Sitac (Rusko), který
byl první nasazený a prohráli až v supertiebreaku – 6:1, 6:7(5), 5:10.
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nejmladších minižákyň na čtvrtém místě, startovaly na něm basketbalové naděje – ročník
narození 2000 a mladší. Prostějovské minižákyně se probojovaly mezi šestnáct nejlepších celků České republiky jako suverénní vítěz oblasti Střední Morava, kde měly bilanci 28 vítězství
a pouhé čtyři porážky. I proto měly na Národním finále oprávněné medailové ambice, ale v silné konkurenci je toto umístění
velmi dobré. V základní skupině porazily prostějovské minižačky postupně BK Studánku
Pardubice B 75:39, BAK Plzeň 74:49 a Slovan
Litoměřice 87:73. V osmifinále následně vyřadily soupeřky ze Sokola Hradec Králové 59:43
a hořkost porážky poznaly až v dramatickém
boji o finále, kde podlehly Slovance Praha
o pouhé 4 body 47:51. V nedělních finálových
bojích pak podlehly České Lípě 52:36 a v konečném účtování tak obsadily 4. místo. Vítězem
turnaje se stala domácí BK Studánka Pardubice
A před Slovankou Praha. O další úspěch prostějovského mládežnického basketbalu se zasloužily Kateřina Galíčková, Adéla Buřtová, Barbora
Burešová, Adéla Buráňová, Kateřina Frgalová,
Adéla Svobodová, Veronika Pořízková, Anna
Rindová, Karolína Herníková, Nikol Kubíčková,
Tereza Rozehnalová, Ela Filoušová a Vendula Schindlerová. Během třídenního klání družstvo koučovala trojice trenérů Váša Mazalová,
Karel Schneider a Pavel Buriánek. „Na závěr vyjadřujeme poděkování městu Prostějov a společnosti TK PLUS, kteří finančně podpořili účast
mladých basketbalistek na vyvrcholení jejich
úspěšné sezóny,“ znělo z tábora kolem basketbalových nadějí.

MONIKA KILNAROVÁ VYHRÁLA ČTYŘHRU na
turnaji Tennis Europe do 12 let, ZENTIVA Cupu
2011 v Rakovníku spolu s Polkou Karolinou Szmitovou, ve dvouhře se dostala do semifinále
a dveře do finále ji zavřela Beata Kotlárová (SK
Vitality Slezsko). Ve druhém kole čtyřhry přehrály s Polkou Karolinou Szmitovou pár Kaňková,
Válková 6:0, 6:2, ve čtvrtfinále dvojici Blattnerová,
Doertzbachová 6:1, 6:3, v semifinále Kotlárovou
s Vondroušovou 7:5, 7:6(5), ve finále Běhounkovou a Drábkovou 3:6, 6:2, 10:4. Turnaj uspořádal
v areálu TC Cafex Rakovník agilní TK NERIDÉ.

WILSON CUP, turnaj seriálu Tennis Europe dru-

NA TURNAJI ŽLTC CUP V BRNĚ, který patřil do
seriálu Tennis Europe do 16 let, se do semifinále čtyřhry probojoval Ivan Kocourek spolu
s Dominikem Varhaníkem (TC Brno). Ve čtvrtfinále přehráli dvojici Majcharzak, Zelinski 7:6(5),
6:3, v semifinále podlehli pozdějším vítězům,
páru Oravec, Pavlovský 3:6, 5:7.

hé kategorie, se konal v areálu rakovnického
TC Cafex a mladí tenisté TK AGROFERT na něm
získali dva tituly ve čtyřhře, které vybojovaly polsko-česká dvojice Michal Dembek – Dominik
Starý a Estonka Erika Hendselová s Gabrielou
Andreou Knutsonovou. Dembek se Starým prohrávali ve finále s párem Čížek, Šimek už 0:10,
ale střetnutí nakonec v supertiebreaku vyhráli – 0:6, 7:6 (3), 10:5! Hendselová s Knutsonovou
porazili v rozhodujícím duelu pár Kupková,
Miháliková 6:2, 6:3. Starý prohrál ve dvouhře
v semifinále se Slovákem Molčanem po stejně
neurovnaném průběhu 0:6, 6:1, 6:3. Velmi dobře hrající Knutsonová si po výborných výkonech
vybrala špatnou chvilku ve čtvrtfinále s Ruskou
Avanesjanovou 2:6, 0:6.

BASKETBALOVÉ MINIŽÁKYNĚ skončily v Pardu-

CENY MĚSTA PROSTĚJOVA byly slavnost-

bicích na začátku května na Národní finále

ně uděleny v polovině května. Získaly je

PhDr. Hana Bartková za přednáškovou činnost, věnovanou regionální historii, vlastivědě
a literatuře, výzkum drobných sakrálních staveb a mapování památek Prusko-rakouské války na Prostějovsku. Otakar Hanzelka, in memoriam, za celoživotní sbormistrovskou a pěveckou činnost, organizování pěveckých slavností.
Arnold Prokop za přínos v kulturní oblast, multiinstrumentalista, úspěšný hudební pedagog,
aktivní hudebník. Ing. Jiří Rozehnal, odborný
projektant v oboru vodárenství, který se celoživotně podílel na obnově a rozvoji vodárenské
a kanalizační infrastruktury města Prostějova.
Ing. Jan Tesař, starosta města v letech 1998 –
2010, za dlouholetou obětavou práci pro rozvoj města Prostějova. Mgr. Jana Zikmundová
za celoživotní práci v kultuře, přínos pro rozvoj Městského divadla v Prostějově, dlouholetá předsedkyně programové komise Wolkerova
Prostějova.

DIANA ŠUMOVÁ (1994) vyhrála v Mariánských
Lázních celostátní turnaj kategorie A dorostenek. V prvním kole porazila Emmu Knightovou
6:2, 6:3, ve druhém Michaelu Maříkovou (TK
NERIDÉ) 6:2, 6:2, ve třetím Nikolu Tomanovou (Slavia Orlová) 6:4, 2:6, 6:3, ve čtvrtfinále
Denisu Kulhánkovou (TJ Solidarita Praha 10)
6:3, 6:2, v semifinále Marinu Hrubou (TK Vamos)
6:4, 6:4 a ve finále zcela přesvědčivě Adélu
Jarošovou (TK NERIDÉ) 6:3, 6:0.

PATNÁCTILETÁ KRISTÝNA HRABALOVÁ (1996)
pokračovala ve výborných výkonech na turnajích ITF do 18 let. V rumunském Sibiu se
konal turnaj kategorie 3 a naše hráčka se probojovala do čtvrtfinále dvouhry a finále čtyřhry. Ve dvouhře porazila v prvním kole Rumunku
Adamescuovou 6:4, 3:6, 6:2, ve druhém kole
sedmou nasazenou Maďarku Szalavikovicsovou 6:4, 7:6(4) a ve čtvrtfinále nestačila na domácí a hlavně starší Roscaovou a podlehla 1:6,
0:6. Čtyřhru hrála Hrabalová se Srbkou Stojanovičovou a v otvíracím kole přehrály nizozemský
pár Esmurzajevová, Vogelsangová 7:5, 1:6, 11:9,
ve druhém kole porazily domácí dvojici Baraová, Tigová opět až v tiebreaku 6:7(1), 7:6(4), 10:7.
I v semifinále o postupu česko-srbského páru
rozhodoval tiebreak – Fincková (Fr.), Deichmanová (Lie) 6:3, 3:6, 13:11. Ve finále už Hrabalové a Stojanovičové docházely síly a nestačily na dvojici Roscaová (Rum.), Szlavikovicsová
(Maď.) 1:6, 4:6.

VÝBORNOU PREMIÉRU ZAŽILA Barbora Krejčíková na turnaji žen ITF s dotací 10 tis. USD ve
Wiesbadenu, v Německu si připsala první bod,
započítávaný do žebříčku WTA! Ještě jí není
šestnáct, narodila se v prosinci 1955. Prošla kvalifikací, zvítězila v 1. kole hlavní soutěže, pak prohrála s budoucí vítězkou… V prvním kole kvalifikace postoupila Barbora Krejčíková bez
boje, ve druhém vyřadila Švýcarku Casanovovou 6:0, 6:2, ve třetím přehrála třetí nasazenou
Němku Wagnerovou 3:6, 6:2, 6:4. V prvním kole
hlavní soutěže pak Krejčíková porazila Němku
Hemmerichovou 6:4, 6:2 a podlehla turnajové
šampionce Marcelle Koekové (Niz.) 6:7(3), 4:6.

Barbora Krejčíková vstoupila do turnajů ITF
opravdu hodně odvážně.

PROSTĚJOV BUDE MÍT ATRAKCI, kterou mu
mohou ostatní města závidět. Nejen že zpřístupní věž radnice pro veřejnost a návštěvníci
budou moci pozorovat město a jeho okolí
z ptačí perspektivy, ale zajímavá vyhlídka se
čtyřmi dalekohledy bude navíc doplněna
o unikátní výstavní prostory, které budou v několika patrech věže. „V jednom z podlaží se bude
na stěnu promítat videodokument z historie
radnice, budou tam panely připomínající stavbu radnice i její autory,“ uvedl prostějovský výtvarník a filmař Tomáš Vincenec, jež řeší výtvarnou stránku celého projektu. Cestou nahoru si
budou moci návštěvníci prohlédnout také výstavu fotografií prostějovských autorů a kresby
prostějovských dětí, obojí s tématikou města
a radnice. „Počítáme s tím, že do věže také
umístíme na ukázku starý hodinový stroj ze 17.
století,“ připomněl ředitel prostějovského muzea
Miroslav Chytil. Prostějovská radnice byla postavena roku 1914 ve slohu zvaném historismus.
Její věž vysoká šedesát šest metrů má být pro
veřejnost otevřena začátkem září. Při návštěvách se zatím počítá se skupinkami o maximálním počtu patnácti osob a službami průvodce.
Jak často bude věž zpřístupněná a zda se za
návštěvu bude platit, není zatím jasné. „O těchto záležitostech se teprve bude jednat,“ sdělila
Jana Gáborová, mluvčí prostějovské radnice.

JIŘÍ VESELÝ VYHRÁL PREMIÉROVÝ FUTURES,
podařilo se mu to v Teplicích v druhém květnovém víkendu, v rámci seriálu Severočeské doly
Tour. Sedmnáctiletý Jiří Veselý získal první titul
mezi dospělými, ve finále porazil o dva roky staršího Slováka Norberta Gomboše 3:6, 7:6(7), 6:1,
když v dramatickém duelu odvrátil pět mečbolů ve zkrácené hře ve druhém setu. Třetí sadu
už Jiří jasně ovládl, získal prémii 1300 dolarů
a hlavně osmnáct bodů do světového žebříčku
ATP. Ty ho posunuly z 829. místa ATP o více než
dvě stě příček dopředu. Jak postupoval Veselý teplickým challengerem? V prvním kole porazil Němce Petera Torebka, osmého nasazeného, 6:1, 6:4, ve druhém Čecha Jana Šátrala
6:4, 6:4, ve třetím Slováka Filipa Horanského 6:3,
6:2, v semifinále Němce Jürgena Zoppa, ten
byl na challengeru prvním nasazeným 6:2, 1:6,
6:2, a v finále plném mečbolů Slováka Gomboše. Jak se dařilo hráčům našeho klubu ve čtyřhře? V prvním kole pár Rumler, Urbánek porazil
dvojici Betau (Bul.), Varga (Maď.) 7:6(3), skr., ve
druhém přešli bez boje přes slovenský pár
Čapkovič, Gomboš a v semifinále nenastoupili proti nasazeným jedničkám – Bury, Fidirko (Bul.). Právě tento pár pak ve finále porazil
dvojici Jebavý, Konečný 6:3, 6:4.

KVITOVÁ VE FINÁLE, CETKOVSKÁ VYHRÁLA
ČTYŘHRU na turnaji ITF Sparta Prague Open
(100 tis. USD), který s naprostou dokonalostí zorganizovala pražská Sparta. Čerstvě desátá
hráčka světa Petra Kvitová byla nasazenou jedničkou, ale titulu se nedočkala. Petra prohrála
ve finále se Slovenkou Magdalenou Rybárikovou
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3:6 a 4:6, v zápase ji však limitovaly zdravotní
problémy. „Nemohu se na to vymlouvat. Magdaléna hrála dobře,“ ocenila Kvitová soupeřku
v rozhovoru po zápase. „Trápí mě sval a celý týden se potýkám s bolestmi, ale jsem ráda, že
jsem vydržela co nejdéle, a chci poděkovat lidem, kteří mě povzbuzovali.“ Rybáriková, aktuálně 72. hráčka světa, která však byla předloni čtyřicátá, porazila Kvitovou poprvé v kariéře. „Věděla jsem, že má Petra problémy. Hůře se
pohybovala při podání, čehož jsem využila, ale
nebylo to lehké. Výhry si cením, hodně mi pomůže,“ řekla Rybáriková. Petra Kvitová porazila
v prvním kole Koethavongovou (Brit.) 7:6(1), 6:3,
ve druhém její krajanku Baltachaovou 6:2, 6:3,
ve čtvrtfinále Francouzku Johanssonovou 6:1,
6:1, v semifinále Srbku Kruničovou 6:4, 6:2 a konečně ve finále podlehla Slovence Rybárikové
3:6, 4:6. Výborný výkon ve Stromovce předvedla
Petra Cetkovská, v otvíracím kole porazila Ondráškovou 6:0, 4:6, 6:0, ve druhém Evu Birnerovou 2:6, 6:4, 6:1, ve čtvrtfinále Zakopalovou 5:7,
6:3, 7:5, když ve třetím setu prohrávala 2:5. Na
druhé straně v semifinále s Rybárikovou vedla
11:1 a ještě prohrála… Petra Cetkovská pak dosáhla na titul ve čtyřhře, vyhrála ji s Michaelou
Krajicekovou a ve finále porazily americký pár
Lee-Watersová, Moulton-Levyová 6:2, 6:1.

NA ROLAND GARROS prohrála Petra Kvitová
s pozdější šampionkou Číňankou Li Na 6:2. 1:6,
3:6. Hladce vyhrála první set, ve třetím vedla 3:0!
Pak ztratila šest gamů za sebou a do čtvrtfinále
antukové Paříže nepostoupila. „Věřil jsem, že vyhraje,“ prohlásil kouč David Kotyza. „Myslel jsem
si, že už to dotáhne.“ Petra v prvním kole porazila Maďarku Arnovou 6:2, 6:1, ve druhém Číňanku Zhengovou 6:4, 6:1, ve třetím kole Američanku Kingovou 6:4, 6:2. Jak se dařilo dalším prostějovským tenistům? Šafářová porazila
v prvním kole Belgičanku Flipkensovou 6:2, 6:1
a ve druhém podlehla Němce Goergesové 6:2,
5:7, 2:6. Petra Cetkovská prohrála ve třetím kole
kvalifikace s Erakovičovou z Nového Zélandu
4:6, 2:6. Berdych nestačil překvapivě už v prvním kole na neznámého Francouze Roberta
a prohrál s ním 6:3, 6:3, 2:6, 2:6, 7:9. Pro Radka
Štěpánka bylo také osudné první kolo, nestačil na
Gasqueta 5:7, 3:6, 0:6. Lojda prohrál v Paříži
v prvním kole kvalifikace s Dánem Nielsenem
2:6, 3:6, Pospíšil ve druhém kole se Španělem
Martim 6:4, 3:6, 3:6.

NA BOHEMIA CAFEX CUPU 2011 se prostějovskému mládí dařilo ve čtyřhrách. Na turnaji
první kategorie staršího žactva v rámci seriálu
Tennis Europe Bohemia Cafex Cup v Rakovníku
vyhrál Dominik Starý čtyřhru s Polákem Michalem Dembekem, do semifinále debla se dostal i pár Chyba, Krstev, stejně jako Knutsonová
s Estonkou Hendselovou. Dembek a Starý porazili ve finále ruský pár Rublev, Zverev 6:4, 4:6,
10:4, Chyba s Krstevem se do finále neprobojovali právě přes finálovou ruskou dvojici, prohráli
s Rublevem a Zverevem 6:7(5), 6:2, 6:10. Knutsonové a Hendselové zavřel dveře do finále vítězný pár Komardinovová (Rus.), Žovincová (ČR),
prohrály s ním 4:6, 1:6.
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BARBORA KREJČÍKOVÁ VYHRÁLA NA TURNAJI ITF 18, kat. 1, v italském Santa Croce čtyřhru s Ruskou Kromaševovou. V prvním kole měly
volno, ve druhém vyřadily pár Alamová (USA),
Razafimahatraová (Maď.) 6:1, 6:1, ve čtvrtfinále Floresovou (Peru), Zhaová (Kan.) 6:0, 6:1,
v semifinále ekvádorsko-paraquayský pár jmenovkyň Gonzalesových 6:1, 6:1 a ve finále dvojici De Vromeová (Niz.), Kerfsová (Bel.) 6:2, 6:1.
Ve dvouhře prohrála Krejčíková ve druhém
kole. V rakouském Villachu na turnaji kat. 2 se
dařilo páru Smítková, Fabíková. V prvním kole
porazily Heilovou (Rak.) Odegaardovou (Nor.)
6:3, 6:7(4), 13:11, ve druhém ukrajinský pár
Korašviliová, Lušková 6:3, 2:6, 10:2, v semifinále
srbsko-maďarskou dvojici Gavrilovská, Müllerová 6:4 7:6(6) a ve finále pak česko-slovenský
pár Dvořáková-Vajdová 4:6, 6:4, 10:4.

STARŠÍ MINIŽAČKY TJ OP PROSTĚJOV obsadily 1. místo na mistrovství České republiky ve Strakonicích, svěřenkyně trenérů Pavla Buriánka
a Pavla Švécara dokázaly obhájit pozici nejlepšího týmu ve své kategorii. Po titulech z roku
2009 a 2010 v kategorii nejmladších a mladších
získaly do třetice titul i ve starších minižačkách.
Po vítězství v oblastním přeboru prošly i kvalifikací a dostaly se do posledního kola na Mistrovství České republiky. Opět došlo ke spojení dvou týmů, družstvo Pavla Buriánka bylo posíleno o hráčky z týmu mladších žaček ročník
1998, Adéla Neubauerová, Michaela Krátka
a Hana Tilšarová patří mezi nejlepší hráčky
v tomto ročníku u nás a pro tým jsou nenahraditelné. Připomeňme si výsledky starších minižaček: TJ OP Prostějov – ŠBK Sadská 60:42, DHL
Slovanka 64:56, Frisco Sika Brno 59:44, SBŠ Ostrava 64:57, KARA Trutnov 53:50. Co stojí za
úspěchy mladého basketbalu? Přišel zkušený trenér Pavel Švécar, který dokázal získat
medaile i v kategorii chlapců. Právě on vybudoval tým děvčat ročníku 97, kde je i několik
mladších, které patří k republikové špičce. Neubauerová, Krátká a Tilšarová byly hlavními
strůjkyněmi úspěchů tohoto týmu. Starší minižačky trénuje Pavel Buriánek, dlouholetý vrcholový hráč, který na svém posledním angažmá v Rakousku trénoval mládež. Do Prostějova
přišel zkušený trenér, který dokáže svoje znalosti prodat. V Prostějově je sice nedostatek
vyhovujících tělocvičen, ale podpora klubu,
jeho zřizovatele společnosti TK PLUS a města
Prostějova jsou však příkladné. Navíc ve většině
měst je striktně oddělen ženský a mužský basketbal, v Prostějově jsou dívčí složky brány jako
rovnocenná část mužskému basketbalu a to
vytváří velice dobré podmínky.
MLADŠÍ ŽAČKY PVK PROSTĚJOV získaly zlaté
medaile na Mistrovství Moravy, které se v polovině května konalo v Bílovci. Hráčky, vedené trenérkou Lenkou Koblerovou, hladce vyhrály skupinu, kde postupně porazily družstva
Lanškrouna 2:0, Frýdku Místku 2:0, Bílovce 2:0
a Krnova 2:0. Postoupily tak mezi čtyři nejlepší
týmy. Dále se již hrálo vyřazovacím způsobem.
V semifinále nás čekal silný tým Nového Jičína. Zápas byl od počátku až do konce velmi

vyrovnaný. První set patřil nám, naopak soupeř zvítězil v setu druhém. A tak se rozhodovalo v tiebreaku. Až do výměny stran se družstva
přetahovala o každý bod, ale potom se soupeři podařilo odskočit až na 13:9. V této chvíli
během druhého oddechového času se podařilo trenérce děvčata vyburcovat a šnůrou
šesti bodů otočit skóre a vyhrát. Ve druhém semifinále zdolal Přerov v poměru 2:0 Bílovec,
a nás čekalo finále s dobře známým soupeřem. Přerov porazily mladší žačky po velkém
boji 2:1. Do turnaje zasáhly všechny hráčky,
a tím se společně zasloužily o tento jejich dosavadní největší úspěch. Za zmínku stojí zcela určitě fakt, že trenérka Lenka Koblerová získala tento titul už potřetí za sebou. „Tento titul
byl určitě nejtěžší. Během roku se mi podařilo
společně s holkama vytvořit dobrou partu, bez
které to v dívčím volejbalu ani nejde. To se potom i lépe snáší náročný trénink, jen tak lze
úspěchu dosáhnout. Naše děvčata si tento
úspěch stoprocentně zasloužila za své celoroční úsilí a píli.“

možnost sbírat cenné rady hned od těch nejpovolanějších – kapitána týmu Jaroslava
Prášila, Gena Lawrence, Jakuba Krakoviče,
Petra Dokoupila a Benase Veikalase. „Kluci dorazili v průběhu tréninku a hned se vžili do rolí
trenérů a svým nástupcům radili jak správně
pracovat s míčem, tělem a předávali své zkušenosti,“ pochvaloval si spolupráci trenér Lubomír
Růžička. Po drilové části přišel na řadu zápas,
ve kterém týmy, kdy na jedné straně lavičky stál
triumvirát Lawrence, Dokoupil, Veikalas, na druhé duo Krakovič, Prášil. Po velmi vyrovnané hře
se nakonec radovalo družstvo „červených“,
vedené Lawrencem a spol. V besedě pak nejčastěji dotazovaný Geno Lawrence na sebe
prozradil, že s basketbalem začínal ve třinácti
letech, Jarda Prášil zase přidal, že jeho oblíbenější střelou je trojka, protože dvojky prý neumí.
Právě on za všechny řekl, že kluky čeká ještě
dlouhá cesta, ať na sobě tvrdě pracují a basketbalem se především baví. Hezké zpestření
tréninku bylo našemu nejmenšímu týmu odměnou za super sezónu.

KYLE LANDRY, PIVOT PROSTĚJOVSKÝCH ORLŮ

TŘINÁCTILETÁ DENISA CÍCHOVÁ vyhrála turnaj starších žákyň kategorie A, který pořádal
SK Tenis Duchcov. Jak šla za tímto překvapivým titulem? V prvním kole měla volno, ve druhém porazila klubovou spoluhráčku Moniku
Kilnarovou 6:2, 6:2, ve třetím Beatu Kotlárovou
(SK Vitality Slezsko o.s.) 7:6, 6:3, ve čtvrtfinále
Ninu Holanovou (TK Sparta Praha) 1:6, 6:2, 6:1,
v semifinále Dominiku Haldinovou (TK Precolor Plus Přerov o.s.) 7:5, 6:3 a ve finále Simonu
Heinovou (TK Slavia Plzeň) 7:5, 6:2. S Holanovou
pak ještě Denisa Cíchová přidala semifinálovou účast ve čtyřhře.

se v anketě časopisu Basketmag Hvězdy Mattoni NBL, v níž hlasují ligoví trenéři, zástupci
klubů a další experti, stal druhým nejužitečnějším hráčem Mattoni NBL. Anketu vyhrál děčínský pivot Pavel Houška, stal se poprvé v kariéře nejužitečnějším hráčem Mattoni NBL. Jak dopadly další kategorie? Hráč s největším zlepšením: Pavel Pumprla (Nymburk). Objev do 21 let:
Michal Šotnar (USK Praha). Nejlepší defenzivní hráč: Radek Nečas (Nymburk). Nejlepší trenér: Pavel Budínský (Děčín). All Stars: Eugene
Lawrence (Prostějov), Chester Simmons a Pavel Pumprla (oba Nymburk), P. Houška (Děčín)
a Kyle Landry (Prostějov). All Stars (čeští hráči):
Michal Čarnecký (Opava), Slezák, Pumprla, Petr
Benda (všichni Nymburk) a P. Houška. All Stars
(cizinci): Chester Simmons (Nymburk), Eugene
Lawrence, Benas Veikalas, Kyle Landry (Prostějov), Marcus Arnold (Pardubice).

TÝM BASKETBALL BRNO, TRADIČNÍ SOUPEŘ
ORLŮ se rozhodl z finančních důvodů nepokračovat v Mattoni NBL. Dále se hodlá věnovat
pouze mládeži. Klub o tom informoval na svém
webu. „Důvodem k tomuto kroku je nezájem
významných regionálních sponzorů a zejména
minimální podpora ze strany města Brna. Veškeré financování činnosti tak zůstalo převážně
pouze na majitelích klubu,“ napsal tiskový mluvčí klubu Milan Bezděk. V letošní sezoně se Brno
dostalo do předkola play-off, prohrálo s Opavou a skončilo na 10. místě. Z Mattoni NBL odešel i Nový Jičín, v nejvyšší soutěži vybojoval osm
stříbrných a pět bronzových medailí, pětkrát vyhrál Český pohár a před rokem triumfovali ve
Středoevropské lize. Tým po devatenácti letech
končí v nejvyšší soutěži. I v tomto případě byl
důvodem nedostatek finančních prostředků.

ORLÍKY TRÉNOVALI ORLI a přišli na trénink
družstva nejmladších minižáčků (2000 a mladší) hned po čtvrtém finálovém zápase, ve kterém doma porazili tým Nymburka a srovnali
stav série na 2:2. Mladí basketbalisté tak měli

SVŮJ PRVNÍ TITUL VE DVOUHŘE NA TURNAJI
ITF získal šestnáctiletý Adam Pavlásek na turnaji Epitok - Abris Cupu 2011 v Budapešti. Vyhrál jasně, neztratil ani set! V prvním kole přehrál Maďara Csongora Totha 7:6(0), 6:3, ve druhém Chorvata Franco Miotiče 6:3, 6:1, ve čtvrtfinále vyřadil Portugalce Vsco Mensurada 6:1,
6:3, v semifinále Fina Herkko Pollanena 6:1, 6:1
a ve finále Španěla Pol Toleda Bague 6:2, 6:1.
Pavlásek se ještě dostal se Švýcarem Srkalou
do finále čtyřhry, byli druzí nasazení a podlehli třetímu nasazenému páru Prokop, Šafránek
6:7(0), 7:5, 3:10. Prokop se Šafránkem procházeli deblovou soutěží bez problémů, pořádně je
prověřil až Pavlásek se Srkalou.

NA PRESETIŽNÍ TURNAJ DO 12 LET do francouzského Le Passage Passageepoirs 2011 se vydala česká reprezentace v rámci výjezdu, za
kterými stojí Český tenisový svaz. Výborného
výsledku dosáhla Anna Slováková (TK AGROFERT), která se překvapivě probojovala do finále dvouhry a spolu s Markétou Vondroušovou
(I. ČLTK Praha) zvítězily ve čtyřhře. V prvním kole
porazila Slováková Francouzku Monnetovou
6:1, 6:2, ve druhém Švýcarku Milovanovičovou
6:0, 6:2, ve třetí opět Francouzku De Dreuzyovou
6:4, 3:6, 6:3, ve čtvrtfinále Polku Kadzielewskou
6:0, 7:6, v semifinále Francouzku Wargnierovou 7:6, 3:6, 6:4 a ve finále podlehla Vondroušové 4:6, 2:6. Spolu pak ve finále čtyřhry porazily
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švýcarský pár Milovanovičová, Weltiová 6:2,
6:1.
MISTROVSTVÍ ČR ZÁKLADNÍCH ŠKOL v basketbalu se konalo na konci května v Jindřichově
Hradci a vyhrál ho zcela přesvědčivě tým ZŠ
Dr. Horáka Prostějov. Mladí Hanáci postupně zdolali Pardubice 30:27, Prahu 29:12,
Jaroměř 39:17 a postoupili do finále. V něm dokázali znovu porazit pardubický celek 47:21
a tím se stát školními přeborníky ČR. „Úspěch
je to tím cennější, že se do mistrovství zapojily více než dvě stovky škol včetně šestadvaceti takzvaných basketbalových,“ zdůraznil ředitel ZŠ Dr. Horáka Ivan Pospíšil. Jak vypadala sestava mladých prostějovských šampionů ze ZŠ
Dd. Horáka? David Křupka, Karel Truneček,
Martin Navrátil, Jiří Francírek, Ondřej Elsner,
Vojtěch Buriánek, Lukáš Jenčík a Dominik Balcar.
ŠAFÁŘOVÁ PROHRÁLA VE FINÁLE TURNAJE
v dánské Kodani (220 tis. USD) se světovou jedničkou, domácí hvězdou Caroline Wozniackou
1:6, 4:6. Lucce nevyšlo ani druhé finále v sezoně a na turnajovou trofej čeká od srpna 2008.
Právě tehdy se na okruhu WTA zapsala mezi
turnajové vítězky ve Forest Hills, letos hrála finále v únoru v Kuala Lumpuru. „Jsem zklamaná, ale mám za sebou skvělý týden,“ řekla
Šafářová při slavnostním vyhlášení. „Caroline
hrála výborně a musí být fantastické vyhrát před
domácím publikem,“ dodala. V semifinále už
prohrávala Šafářová s chorvatskou tenistkou Petrou Martičovou 1:6, 0:4, ale dokázala se vrátit do
zápasu a vyhrála 1:6, 6:4, 6:2. V prvním kole porazila Lucka Australanku Kontaovou 4:6, 7:5, 6:3, ve
druhém Nizozemku Krajicekovou 6:7(4), 6:4, 6:2 a
ve čtvrtfinále Číňanku Zhangovou 4:6, 6:0, 7:6(5).
Šafářová si připsala 200 bodů do žebříčku WTA a
k 13. červnu se dostala z 38. místa na 32. příčku a
znovu se vrátila na post druhé Češky.
NA TURNAJI GERRY WEBER OPEN 2011 v německém Halle (750.000 eur) skončil Tomáš
Berdych v semifinále a v něm podlehl Němci Philippu Petzschnerovi 6:7(7), 6:2, 3:6.
Berdych tak ve své tradiční generálce na
Wimbledon nenavázal na finálové účasti
z let 2006 a 2007, před čtyřmi lety dokonce turnaj v Halle vyhrál. V tiebreaku první sady proti Petzschnerovi měl Tomáš setbol, ale zkrácenou hru ztratil 7:9. V prvním kole Berdych porazil
Nizozemce Bemelmanse 5:7, 7:6,6:4, ve druhém
Hernycha 6:3, 7:6, ve čtvrtfinále přehrál Srba
Troického 7:6, 6:1.
MONIKA KILNAROVÁ KRALOVALA V HRÁDKU NAD
NISOU, na turnaji Tennis Europe do 12 let Euroregion Nisa Cup 2011 vyhrála dvouhru, ve finále porazila Polku Kulikovou 6:4, 6:4. Jak postupovala turnajem? Ve druhém kole přehrála Kožunovovu 6:3, 6:0, ve třetím Ševčíkovou 6:3,
6:2, ve čtvrtfinále Kaňkovou 6:0, 7:5 a v semifinále vyřadila Vančurovou 6:2, 6:2. Monika pak
ještě s Magdalenou Pantůčkovou postoupila
do semifinále čtyřhry, cestu do finále jim zastavila dvojice Drábková, Vančurová. Pantůčková se ještě dostala mezi poslední čtyři ve dvouhře, prohrála s finalistkou Kulikovou. Hráči TK
AGROFERT Jan Lenoch a Lukáš Šmíd skončili
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v semifinále dvouhry, Lenoch prohrál s Nizozemcem De Wildem 4:6, 0:6 a Šmíd podlehl pozdějšímu vítězi Rodionovi z Běloruska 3:6, 3:6. Lenoch
a Šmíd se pak dostali do finále čtyřhry,
Patyk s Vrbenským rozhodli zápas až těsně v tiebreaku 4:6, 6:4, 12:10.
PETRA CETKOVSKÁ SI ODVEZLA Z TURNAJE
V NOTTINGHAMU, dotace (100 tis. USD+H) postup do finále dvouhry a titul ve čtyřhře. Škoda, že finále dvouhry s domácí Britkou Elenou
Baltachaovou bylo kvůli dešti přesunuto na rychlý povrch do haly, Petra prohrála 5:7, 3:6. V prvním kole porazila Číňanku Jing Lu 6:4, 6:7(4),
7:5, ve druhém Rakušanku Meusburgerovou
6:4, 6:1, ve čtvrtfinále první nasazenou Rumunku Niculescuovou 6:4, 6:4 a v semifinále přehrála Tanasugarnovou z Thajska 6:3, 6:3. Ve čtyřhře s Birnerovou neprohrály ani set, přehrály
pár Lu (Čína), Lužhanská (Ukr.) 6:0, 6:2, ve druhém kole proti nim nenastoupil jasný turnajový favorit a první nasazený pár Hradecká,
Voráčová, v semifinále vyřadily dvojici Bogdanová (Rum.), Savinychová (Rus.) 6:4, 6:1 a ve
finále Rusky Kulikovovou a Rodinovou 6:3, 6:2.
Petra postoupila na 80. místo WTA.
NA TURNAJI TE14 V POLSKÉM ŠTĚTÍNĚ se
Tereza Koplová probojovala do semifinále dvouhry, v době konání turnaje jí bylo dvanáct! Na
turnaji TE do 16 let v Hrádku nad Nisou se Gabriela Knutsonová dostala ve dvouhře i čtyřhře
do semifinále, debla hrála s Hanou Kvapilovou.
Dominik Starý si také zahrál finále čtyřhry. Všichni tři jsou ročník 1997 a turnaj byl určen pro mladé do 16 let! Na turnaji ITF18, kat. 1 v německém Offenbachu se Adam Pavlásek probojoval
do čtvrtfinále dvouhry a semifinále čtyřhry, tyto
výsledky mu zaručí posun do první padesátky
žebříčku ITF 18!
PETRA KVITOVÁ VE WIMBLEDONSKÉ GENERÁLCE v Eastbourne čtvrtý titul v sezoně nezískala. Pátá nasazená hráčka prohrála s Francouzkou Marion Bartoliovou 1:6, 6:4, 5:7 a až na čtvrtý pokus přišla o letošní finálovou neporazitelnost. Petra k finále nastoupila necelé dvě
hodiny po semifinálovém duelu s Danielou
Hantuchovou. Kvitová sice v první sadě se slovenskou tenistkou prohrávala 0:3, nakonec ji
ale získala v tie-breaku. Hantuchová poté české jedničce postup usnadnila, protože za
stavu 4:2 pro Kvitovou zápas kvůli zranění břišního svalu skrečovala. Úvod finále s Bartoliovou,
která předtím v semifinále vyřadila Australanku Samanthu Stosurovou, Kvitové opět nevyšel
a v prvním setu uhrála jediný game. Poté sice
získala druhou sadu poměrem 6:4, rozhodující set s přemožitelkou Lucie Šafářové z prvního
kola prohrála 5:7. Zatímco Bartoliová získala první titul v sezoně, Kvitová po prohře s šestadvacetiletou Francouzkou přišla o letošní finálovou neporazitelnost. Rodačka z Bílovce hrála o titul počtvrté v sezoně a na turnajích v Brisbane, Paříži
a Madridu byla pokaždé úspěšná. Jak postupovala Petra v Eastbourne? 1. kolo: Sevastovová (Lot.)
5:7, 6:1, 6:3, 2. kolo: Makarovová (Rus.) 7:6, 7:6, čtvrtfinále: A. Radwanská (Pol.) 1:6, 6:2, 7:6, semifinále: Hantuchová (Slov.) 7:6, 4:2, finále: Bartoliová
(Fr.) 1:6, 6:4, 7:5.

NA ÁČKOVÉM TURNAJI mladších žákyň v Havířově potvrdila naše naděje Monika Kilnarová nasazení nejlepší hráčky a ve finále dvouhry porazila Kotlárovou (SK Vitality Slezsko) 6:4, 4:6, 7:6(1).
O vítězství Kilnarové rozhodl až dobře zahraný
tiebreak třetího setu. Ve čtyřhře se Monika spolu se Sparťankou Kaňkovou probojovaly do finále a prohrály s párem Kotlárová, Vančurová
3:6, 3:6. Jak se dostala Monika do finále dvouhry? Ve čtvrtfinále přehrála jasně Matochovou
(TK DEZA Valašské Meziříčí) a v semifinále její klubovou kolegyni Vančurovou 6:4, 6:1. Naše Anna
Sisková (ročník 2001!) se probojovala do semifinále čtyřhry.
V PRAZE CHOTEJNĚ v areálu TK NERIDÉ SE konal
Áčkový turnaj mladších žáků. Jan Lenoch se probojoval do semifinále dvouhry, cestu do finále
mu zavřel domácí Dubský, Lenoch prohrál 1:6,
2:6. Ve čtyřhře nastoupil právě se svým přemožitelem ve dvouhře Dubským a ve finále se sparťanským párem Patyk, Vrbenský prohráli 7:6(5),
0:6, 4:10. Lukáš Šmíd se ještě s Paroulkem (I. ČLTK
Praha) probojoval do semifinále čtyřhry.
NA TURNAJI ITF 18, kategorie 2, 12th Gerry Weber Junior Open 2011 vyhrála Barbora Krejčíková spolu s Dvořákovou čtyřhru. Ve čtvrtfinále
porazily domácí pár Maetschkeová, Wachaczyková 4:6. 6:0, 10:6, v semifinále argentinsko-peruánskou dvojici Bosiová, Floresová 6:1, 6:0 a ve
finále německý pár Lehnertová, Wagnewrová
6:4, 6:1. Adam Pavlásek hrál s Chorvatem Vegerem a v prvním kole přehráli dvojici Grinter (Niz.),
Kahlke (Něm.) 6:2, 3:6, 10:7, ve druhém rakouskoslovinský pár Novak, Razborsek 6:4, 6:3, v semifinále Brazilce Monteira a Santannu 6:2, 6:2, ti byli
první nasazení a ve finále prohráli s německorakouskou dvojicí Lenz, Theim 3:6, 4:6.
RADIM URBÁNEK SE UZDRAVUJE a všichni z toho
mají velkou radost. Mladého tenistu srazil vlak
v podvečer 27. května, od té doby byl hospitalizovaný v olomoucké fakultní nemocnici s vážným poraněním hlavy a hrudníku. Před časem
byl probuzený z umělého spánku a jeho stav se
zlepšil natolik, že mohl být převezen z olomoucké nemocnice do rehabilitačního centra. Bylo
opravdu smutné, jak se krátce po této nešťastné události, stal tento příběh vyhledávaným tématem médií, které se do něj snažily až nesmyslně vtáhnout některé mladé členy tenisového
klubu. „O tomto případu byla napsána spousta
věcí, které nebyly pravda. Hodně to ublížilo jak
jeho rodině, tak i nám tady v klubu. Na výslovné přání rodiny jsme se rozhodli, že se k případu
nebudeme dlouhou dobu vyjadřovat. Nicméně
musím s velkou radostí konstatovat, že se Radimův stav se výrazně zlepšil. Začíná rehabilitovat
a my se mu snažíme pomoct, co to jde. A doufáme, že se co nejdřív vrátí do normálního života,“ konstatovala šéfka tenisových projektů prostějovského klubu Petra Píchalová-Langrová.
Přejeme Radimovi hodně síly.
PROSTĚJOV SE ZŘEJMĚ STANE STATUTÁRNÍM
MĚSTEM, hlasování zastupitelstva bylo jednohlasné. V Olomouckém kraji by se město stalo po Olomouci a Přerovu třetím sídlem s tímto
titulem, jeho starosta by navíc nesl titul primátor.

„Město Prostějov bylo, je a doufám, že i v budoucnu bude významným městem nejen v Olomouckém kraji, ale i v celé České republice. Jsem přesvědčený o tom, že si postavení statutárního
města zasloužíme,“ uvedl starosta Miroslav Pišťák. „Pokud se Prostějov stane statutárním městem, předpokládáme, že se jeho postavení posílí.
Ze strany parlamentu a senátu půjde o důkaz
uznání důležitosti města, jeho prestiže,“ dodal
starosta. „Statutární města mají právo zapojit se
do legislativních procesů, mají zvláštní postavení,
jsou partnery státní správy. Dále je to větší šance
k získání nových investorů.“
WOLKRŮV PROSTĚJOV, festival poezie, uměleckého přednesu a divadelní poezie má za sebou
54. ročník, záštitu nad projektem poskytl hejtman
Olomouckého kraje Martin Tesařík a starosta
města Prostějova Miroslav Pišťák. Akci finančně
podpořilo Ministerstvo kultury, Olomoucký kraj
ve spolupráci s Městským divadlem v Prostějově
a společností GAUDEAMUS o.p.s při Gymnáziu
Jiřího Wolkera. Jana Novotná jako jediná zástupkyně prostějovské poezie získala Cenu poroty
a čestné uznání Wolkrova Prostějova za sólovou
recitaci podle Eve Enslerové v překladu Vandy
Ohniskové nazvanou (V)hodná těla. Soutěžila
v kategorii nad devatenáct let.
TRIUMF VE WIMBLEDONU pomohl Petře Kvitové
k posunu z osmé na sedmou příčku žebříčku
WTA, je to nejvyšší umístění v její kariéře! Berdych
neobhájil loňské finále a klesl na devátou příčku. Jak vypadala světová desítka WTA po Wimbledonu? 1. Wozniacká (Dán.) 9915, 2. Clijstersová (Bel.) 7625, 3. Zvonarevová (Rus.) 6695, 4. Azarenková (Běl.) 6465, 5. Šarapovová (Rus.) 6141, 6.
Li Na (Čína) 5855, 7. Kvitová 5437, 8. Schiavoneová (It.) 4860, 9. Bartoliová (Fr.) 4230, 10. Stosurová (Aust.) 3405. V žebříčku WTA je za Kvitovou
následující české zastoupení: 30. Šafářová 1680,
36. Zakopalová 1305, 42. Hradecká 1271, 55. Cetkovská 1050, 60. Záhlavová-Strýcová 1020, 110.
Hlaváčková 651, 115. Ondrášková 604, 120. Záhlavová 581, 127. Birnerová 537, 128. Voráčová 534,
188. Plíšková Kristýna 299, 210. Plíšková Karolína
266. A pořadí ATP? 1. Djokovič (Srb.) 13285, 2. Nadal (Šp.) 11270, 3. Federer (Švýc.) 9230, 4. Murray
(VB) 6855, 5. Söderling (Šv.) 4325, 6. Ferrer (Šp.)
4150, 7. Monfils (Fr.) 2780, 8. Fish (USA) 2650, 9.
Berdych 2470, 10. Roddick (USA) 2110. Jaké je
další pořadí Čechů k 4. 7. 2011? 57. Štěpánek 883,
70. Rosol 714, 132. Pospíšil 431, 143. Hájek 389, 144.
Minář I. 384, 203. Hernych 251, 251. Mertl 190,
265. Lojda 178, 470. Vögeli 69, 526. Konečný 55.
Veselý byl na 641. místě ATP, Rumler na 807.
příčce.
PRVNÍ PROSTĚJOVŠTÍ ABSOLVENTI detašovaného pracoviště Prostějov Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně měli na konci června v Městském divadle slavnostní promoci, zhruba šedesát čerstvých bakalářů se stali historicky prvními absolventy Fakulty Logistiky a krizového řízení. Součástí slavnostního aktu bylo i předání Ceny starosty města Prostějova za nejlepší bakalářskou práci. Tu si z rukou místostarostky Ivany Hemerkové
převzal Jiří Sítka.
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PŘIPRAVUJEME
MS do 14 let už potřinácté!
Nike Junior Tour
JÁGR Team
VK a BK Prostějov
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UŽ POTŘINÁCTÉ SE V PROSTĚJOVĚ USKUTEČNÍ
WORLD JUNIOR TENNIS FINALS, mistrovství světa juniorů družstev do 14 let, koná se v areálu Národního tenisového centra Morava v tradičním termínu na začátku srpna. „Tento šampionát má v rámci ITF velké renomé a všichni si
ceníme, že za dvanáct let přijel do Prostějova
čtyřikrát šéf ITF Francesco Ricci Bitti. Rozhodně je na světě málo pořadatelů, kteří se touto
bilancí mohou pochlubit,“ říká ředitelka Petra
Píchalová-Langrová, která je u tohoto šampionátu od prvního ročníku! Loni se akce, kterou
pořádá TK PLUS ve spolupráci s ČTS, zúčastnili hráči a hráčky z 23 zemí. Čtvrtý titul v řadě
si vybojovaly Američanky, které ve finále přehrály celek Ukrajiny, bronz si odvezly Australanky. V kategorii chlapců se poprvé ze zlatých medailí radovali Chilané. Stříbro vybojovali Italové, bronz Rusové. České celky dosáhly očekávaného umístění. Tým dívek vedený
Danielem Filjem prohrál jediný souboj s Čínou
a skončil pátý. Miroslav Štencl vedl výkonnostně nejslabší český výběr v historii šampionátů. Konečné dvanácté místo – s jedním vítězným zápasem s Jihoafrickou republikou – bylo
objektivním obrazem stavu našeho juniorského tenisu v tomto věkovém ročníku. Velice
sympatické bylo loni vystoupení výkonného
ředitele ITF Dave Mileyho při tradičním zahájení v prostějovském areálu. „Včera jste mě
v Prostějově přivítali jako VIP osobu, ale rád
bych to uvedl na pravou míru. Těmi pravými
VIP jste vy, hráči a hráčky, kteří jste se probojovali až sem do Prostějova na světové finále, ale také všichni obětaví lidé, kteří se podílí na organizování a hladkém průběhu celého
mistrovství,“ řekl mj. při svém úvodním proslovu
jeden z představitelů světové tenisové federace Dave Miley. Co říká prostějovskému šampionátu šéf českého tenisu Ivo Kaderka? „Pořádání juniorského mistrovství světa v Prostějově je světovým unikátem, který už nikdo nikdy
nepřekoná. V Evropě navíc není mnoho dalších areálů, které nabídnou klidnou komplexnost a tak dokonalé zázemí. A navíc je tu dokonalý tým organizátorů v čele s Petrou Langrovou-Píchalovou, který už dobře ví, co ITF a mladé naděje potřebují ke spokojenosti a k dokonalému tenisu. A stalo se, co jsem si přál,
v druhé polovině mistrovství jsme spolu
s Mirkem Černoškem a šéfem juniorského tenisu
Lucou Santillim podepsali smlouvu, podle které se bude toto mistrovství konat v Prostějově
ještě dvakrát – do roku 2012. Ano, to je světový pořadatelský unikát!“ V jaké předpokládané sestavě budou hrát české týmy? Chlapci –
Dominik Starý, Miroslav Chyba (oba TK AGROFERT Prostějov), Ondřej Krstev (TK Sparta Praha), tým dívek nastoupí ve složení Vendula Žovincová (TK Sparta Praha), Miriam Kolodziejová (I. ČLTK Praha), Gabriela Knutsonová (TK AGROFERT Prostějov). Jaké máme šance? „Hodně bude opět záležet na losu, oba
naše týmy výkonnostně patří do středu, mezi 6.
– 10. místo,“ říká sportovní ředitel ČTS Jaroslav
Balaš. Kluci se neprobojovali mezi nejlepších

osm týmů Evropy, ve skupině na Mallorce prohráli v prvním kole se silným Španělskem 1:2.
POČTRNÁCTÉ SE ROZJEL ČESKÝ SERIÁL NIKE JUNIOR TOUR, stojí za ním po celou dobu prostějovský klub TK AGROFERT a agentura TK PLUS,
která s firmou Nike dlouhodobě spolupracuje.
Jaký má letos český seriál turnajový program?
Seriál už tradičně zahájil prvním turnajem
v Prostějově v polovině dubna, k Bahamám,
kde se opět bude konat celosvětové Masters,
razantně vykročili prostějovští Kolářová a Chyba. Další turnaje pro starší žáky a starší žákyně
se hrají v Plzni 29. 7. – 2. 8., pořádají je místní TK
Slavia. Mladší žáci a žačky hrají stejně jako loni

dva turnaje za sebou, první od 17. do 21. 8. na
dvorcích TK DEZA Valašské Meziříčí, druhý následuje stejně v termínu 22. – 26. 8. v areálu TK
Sparta Praha. Nemění se samozřejmě počty
startujících – v hlavní soutěži 48, v kvalifikaci je
pak 32 míst, nejdůležitější je dostat se na české Masters, na něm uspět, protože až jeho vítězové mají otevřené dveře do světa Nike Junior Tour. Závěrečný společný turnaj Masters pro
mladší žactvo a starší žactvo se koná 27. – 30.
9. 2011 v areálu TK AGROFERT Prostějov. Co přinesl Nike Junior Tour mládežnického tenisu?
„Zaprvé obrovské podvědomí o světové značce a samozřejmě turnaje Masters s vynikající
celosvětovou konkurencí v dokonalém a prestižním prostředí. Je to také o přístupu k těm nejlepším a o péči o ně. Svět mládežnického tenisu se výrazně změnil a hlavně rozšířil, na scénu
vstupují nové země, takže byla potřeba mnohem větší šíře záběru – Tchajvan, Čína, Jižní
Amerika, to všechno jsou destinace zájmu této
světové firmy. Rozhodně je tam snaha pomáhat talentům, ale přiznejme, na prvním místě
je obchod, budování značky, za kterou jdou
mladí. O tom není třeba diskutovat,“ přidává Zdeněk Duplák, člen představenstva společnosti Česká sportovní a jednatel M Sport
Service.
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TÝM MODŘANSKÁ PROSTĚJOV vládne české volejbalové scéně,
los Champions League je pro Hanačky opět velmi složitý, management jasně nejlepšího českého týmu si dává stejné cíle jako
loni – kralovat české extralize, Českému a Česko-Slovenskému
poháru, uspět v Evropě. Příprava na sezonu začne 8. srpna,
extraliga 8. října
Lodivod prostějovských volejbalistek Miroslav Čada má vše naplánované. „Zahájíme v pondělí 8. srpna a celou přípravu absolvuje devět hráček, neboť tři budou s reprezentacemi ladit formu
na podzimní mistrovství Evropy. Týká se to Izraelek Anny Velikiyové,
Tali Artmenkové a naší Šárky Kubínové. Od 15. srpna plánujeme
soustředění v Bojnicích a právě nyní dolaďujeme přípravné turnaje i zápasy,“ informoval kouč Miroslav Čada s tím, že byla rozlosována UNIQA extraliga žen 2011/12. „Vstoupíme do ní 8. října doma
proti Přerovu,“ doplnil trenér VK Modřanská. Též ve druhém kole
nastoupí jeho svěřenky 15. 10. na vlastní palubovce (s Olomoucí),
ven cestují až ve třetím dějství 20. října na Slavii Praha.
PROSTĚJOVŠTÍ ORLI vylétnou do nové sezony v hodně pozměněné sestavy, odešly týmové opory, změnil se kouč BK Prostějov, přichází bývalý trenér Nového Jičína Zbyněk Choleva, s vedením
klubu uzavřel smlouvu na dva roky. Síla týmu bude hodně záležet
na klubovém rozpočtu, na Hanou už přišly první posily.
AKCE JÁGR TEAMU a spolupráce s TK PLUS mají novou filozofii,
mnozí hráči se zúčastňují akcí, za kterými stojí TK PLUS a společnost Česká sportovní. Největší hvězda Jaromír Jágr se po třech letech v KHL a v týmu Omsku vrací do NHL, od nové sezony bude
hrát ve Philadelphii Flyers. Často se spekulovalo o návratu Jágra
do Pittsburghu či o jeho působení v Detroitu, ve hře zůstával i Montreal. Nakonec se do hry zařadily další kluby a vyhrála Philadelphia, která podle generálního manažera Paula Holmgrena vstoupila do jednání až v závěru. Jaromír Jágr se v posledních týdnech
zúčastnil několika akcí TK PLUS, byl jednou z hvězd zahájení VIP
golfového turnaje ve Slavkově u Brna při UniCredit Czech Open.

© VIKO, Malé náměstí 14/15, 500 01 Hradec Králové, viko@viko-hk.cz; texty: TK PLUS; foto: Pavel Lebeda, Jiří Vojzola, Česká sportovní a archiv.
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Děláme vše, abyste se cítili jako doma
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Kvalita prověřená časem
KO N T I S L I T KY :: B LO KY :: B R A M Y :: S O C H O RY :: KO L E J N I C E
:: DROBNÉ KOLE JIVO :: ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉ
: : K R U H O VÁ , Č T V E R CO VÁ A Š E S T I H R A N N Á O C E L
: : T Y Č E TA Ž E N É A L O U PA N É : : P L O C H Á A Š I R O K Á O C E L
: : V Á L C O V A N Ý D R ÁT : : B E T O N Á Ř S K Á O C E L
:: O C E LO V É B E Z E Š V É T R U B KY
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