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Cesta ke čtvrtému titulu
Tokio (Japan Open), 769 tis. USD, 2. kolo: Karanušič (Chor.) 6:3, 6:4, 3. kolo: Robredo (Šp.) 7:6(6), 6:2, čtvrtfinále:  
Gonzales (Chile) 6:0, 6:4, semifinále: Roddick (USA) 6:7(3), 7:5, 7:6(3), finále: Del Potro (Arg.) 6:1, 6:4.

Tomáš Berdych skvěle zakončil asijské turné, v Bangkoku postoupil do semifinále, kde prohrál se světovou trojkou 
Novakem Djokovičem, ale v Tokiu šel suverénně za titulem. Tomáš na Japan Open porazil čtyři hráče světové 
dvacítky –  Robreda, Gonzaleze, v semifinále vyřadil bývalou světovou jedničku Roddicka a ve finále si hladce 
poradil i s objevem letošního léta Del Potrem. Dvacetiletý Argentinec v této sezoně získal čtyři tituly a výrazně po-
mohl své zemi k postupu do finále Davisova poháru. Jihoameričan prohrál od Wimbledonu až do finále v Tokiu 
pouze jednou, ve čtvrtfinále US Open a Berdych mu připravil druhou porážku z jedenatřiceti zápasů!

„Tomáš Berdych tento úspěch moc potřeboval a hlavně si znovu vnitřně potvrdil, že patří do úplné světové špičky. Porazit Roddicka na jeho nej-
oblíbenějším povrchu a hlavně zvrátit zápas 2:5 ve třetím setu, to si bude Roddick při každém dalším vzájemném zápase pamatovat do konce 
své kariéry,“ říkal po tokijském titulu jeho kouč Jaroslav Navrátil.  

V červenci na antukovém turnaji v Bastardu prohrál Berdych ve finále se Španělem Robredem, na US Open se mu pak vůbec nedařilo. Vypadl 
v prvním kole s domácím Samem Querreym a ve světovém žebříčku se propadl na konec třetí desítky. „Věřím, že do konce roku ještě něco 
vyhraju, tahle sezóna mi zatím přinesla nejvíce smůly,“ říkal Berdych než odjížděl do Bangkoku. Od dubnového zranění kotníku ze čtvrtfinále  
Davisova poháru se na kurtech doslova trápil. „Měsíc bez turnajů byl pro mě hodně dlouhý. Ze začátku jsem prohrál pár vyrovnaných zá-
pasů jako například na Roland Garros s Llodrou a to na sebevědomí moc nepřidá,“ dodával Berdych. I kouč Navrátil tvrdil, že právě tenhle 
zápas prohrát neměl, že ho psychicky srazil zpátky. „Tomáš si musí věřit, když působí na dvorci přesvědčivým dojmem, tak je těžko k poražení.“  
Ve stejném duchu hovořil Tomáš po tokijském zápase s Roddickem. „Když člověk odehraje víc zápasů za sebou a chytne zápasový rytmus, získá 
sebevědomí.“ 

Semifinálová výhra nad Američanem jakoby symbolicky zlomila Berdychovi letošní kariéru ke šťastnému konci, otočil výsledek ze stavu 2:5  
ve třetím setu. Za stavu 5:3 podával Američan na vítězství, ale Berdychovi se podařilo vzít mu potřetí v zápase servis, pak brejk potvrdil a hrál  
se tie-break. Berdych proměnil třetí mečbol a Roddickovi v zápase nepomohlo ani pětadvacet es!

Třebaže před finále tokijské turnajové statistiky říkaly, že se Berdych s Argentincem ještě neutkal, nebylo to tak – Tomáš porazil Del Potra v prvním 
kole Czech Open 2006 v Prostějově 6:3, 6:3 a navíc –  to se samozřejmě do vzájemných bilancí nepočítá – loni s ním hrál exhibiční duel v Turíně 
před zahájením Masters Nike Junior Tour. V Tokiu vyhrál Berdych hlavně v prvním setu zcela přesvědčivě, ve druhém byl Del Potro přece jen 
vážnějším soupeřem. I přes porážku se Argentinec dostal poprvé v kariéře do elitní světové desítky – na devátou příčku. 

V srpnu 2007 byl Tomáš na žebříčku ATP zatím nejvýše na 9. místě, po Tokiu se přiblížil k první dvacítce. „Celý tenisový svět moc dobře ví, že Tomáš 
patří do světové desítky a spolu s ostatními mladými hráči by měl zaútočit na posty nejvyšší. Škoda nepříjemného zranění v Moskvě při Davisově 
poháru, které výrazně ovlivnilo nejen jeho sezónu, ale podle mnohých i další postup našeho týmu,“ konstatuje šéf prostějovského tenisu Miroslav 
Černošek. „Tam nahoře rozhoduje o výsledcích hráčské sebevědomí, vnitřní síla a jen s tímhle přístupem se dá myslet na tenisové trůny. A Berďa 
je velký bojovník, věřím mu.“
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Je příjemné si připomenout, že jsme našim obchodním partnerům poslali 

minulé číslo našeho Magazínu TK PLUS a na jeho titulu byl Usain Bold. Ne-

chci tím nijak dokazovat naši vizitku stoprocentních vizionářů, ale určitě 

bude pro vás zajímavé, že mnoho největších hvězd z olympijského Pekin-

gu přijelo napřed zkoušet své atletické štěstí do Ostravy na Zlatou tretru. 

Na čínská galasprinterská představení vynikajícího Jamajčana se prostě 

nedá zapomenout. A není to jen on, na začátku prosince se naše firma 

bude podílet na zajímavé exhibici s Pete Samprasem, dnes už grand-

slamovou legendou. Ano, máme upřímnou radost, že sportovci, kterým  

se klaní svět, jsou spojeni s naší firmou TK PLUS. 

Jako představitel prostějovského basketbalu jsem se upřímně těšil na no-

vou sezónu Mattoni NBL. Před jejím začátkem jsem prohlásil, že se po roce 

opět chceme probojovat do finále, navíc jsem přesvědčen, že máme 

nejsilnější tým v historii našeho učinkování v nejvyšší basketbalové soutěži. 

Možná se budou někomu zdát má slova odvážná, snad až moc optimis-

tická, ale myslím si, že bychom se měli otevřeně přiznávat ke svým cílům.  

Pokud jsou opravdové 

a navíc podložené pra-

cí – tak by to mělo být 

naprostou samozřejmos-

tí. Ano, opakuji, za vším 

musí být stoprocentní  

zaujetí hráčů, trenérů, 

prostě všech, kteří stojí 

za Prostějovskými Orly. 

V minulé sezóně jsem 

ten pocit vždycky neměl. 

Zažité stereotypy, nedů-

slednost, někdy až moc 

jasný herní alibismus, to 

vše nás sráželo do prů-

měru. Překvapovalo mě 

to o to víc, že přece kaž-

dý sportovec, který přijde 

do Prostějova, do prostře-

dí TK PLUS, musí cítit snahu managementu po stoprocentních výsledcích, 

špičkových výkonech a naprosté odevzdanosti cílům, které před námi  

stojí. Jiná cesta ani není možná…

A ještě jeden příběh, který nabízíme v tomto čísle Magazínu TK PLUS, bych 

rád připomenul. V první srpnový čtvrtek prožíval Jiří Hudler určitě hokejově 

nejkrásnější a nejnáročnější den, do Vsetína, Olomouce a Prostějova při-

vezl Stanley Cup, nejslavnější hokejovou trofej světa. Jsem vsetínský patriot, 

vždycky se k vzpurnému valašství a celému tomu nádhernému regionu 

hlásím a mám radost, když se Vsetíňákovi něco velkého povede. Jirka se 

už zapsal do světové hokejové encyklopedie, ale jeho cesta za slávou 

v dresu Detroit Red Kings nebyla jednoduchá. Už v patnácti nastupoval 

v bojovném vsetínském týmu, který chtěl všem dokázat, že může vyhrát 

extraligu. A pak se prosadil v Americe, kde na vás číhá za každým rohem 

tvrdá konkurence a musíte si vždycky pomoci – jen a jen sám. Tuším, o čem 

to je, bratr podobně úspěšnou cestu musel za oceánem najít a vážím si 

každého, komu se to podařilo. Ale to už jsme zase u naprosté odevzda-

nosti cílům, které před námi stojí. Kdo z této cesty sejde, ztratí se v kulisách 

průměru.

Ať se Vám tedy podaří vše, co jste si v letošním roce předsevzali. Máme 

na to všichni ještě pár týdnů.

Ing. Milan Matzenauer,
jednatel TK PLUS
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V mé době tenisová vlajka prostě jinak vlála...

Jaroslav Navrátil (1957), ne-
hrající kapitán daviscupové-
ho týmu, osobní kouč Tomáše  
Berdycha, jeden z nejzkušeněj-
ších tenisových trenérů u nás. 
Bylo mu osm, když začal hrát  
tenis v Přerově, v jedenácti se  
ještě dal na basketbal a oběma 
sportům se věnoval až do pat-
nácti. „Pak jsem se rozhodl pro 
tenis, líbilo se mi, že si na dvorci 
o všem můžu rozhodovat sám.“ 
Jeho největším úspěchem bylo 
semifinále pražského turnaje 
ATP v roce 1987, tehdy v prvním 
kole porazil pátého hráče svě-
ta Miloše Mečíře. Byl třikrát čle-
nem týmu, který vyhrál Královský 
pohár. V roce 1983 nastoupil 
v Paraquayi v Davisově poháru. 
„Lendl, Connors, McEnroe, Vilas 
a další – ti všichni byli opravdu 
jiná liga a já byl za nimi hodně 
daleko –  schovaný v tenisových 
kulisách,“ říká Jaroslav Navrátil 
mj. o své kariéře.



8

Kdy jste začal mít pocit, že by se pro vás 
tenis mohl stát životní náplní nebo vás 
snad dokonce živit. Hrál jste tenis přece 
jen v době, kdy se slovo profesionalismus 
moc nepoužívalo a když už – tak trochu 
v odsuzující podobě.

„Poprvé jsem si s tou myšlenkou začal hrát v šest-
nácti, sedmnácti letech, dá se říct, že proti dneš-
ní době určitě pozdě, ale do čtrnácti let jsem 
nebyl na žádném žebříčku. Pohyboval jsem se 
kolem třicátého místa, byl jsem tenisovou nulou 
bez velkých nadějí. Tehdy se moc šance ne-
dávaly a když už – tak o nich mohli přemýšlet 
jen tenisté, kteří byli úplně na špici a nikdo jiný. 
Poprvé jsem o sobě dal vědět v sedmnácti le-
tech, kdy jsem skončil v československém žeb-
říčku na dvanáctém místě, o rok později jsem 
naposledy mohl startovat na Pardubické junior-
ce a v semifinále jsem prohrál s pozdějším vítě-
zem Dušanem Kulhajem. To už jsem také zkoušel 
štěstí na satelitních turnajích, v sedmnácti jsem 
získal první body do světového žebříčku na ra-
kouském satelitu, skončil jsem tam na čtvrtém 
místě a to mi přineslo patnáct ATP bodů. A pro-
tože tehdy bylo na žebříčku jen pět set hráčů, 
rázem jsem se dostal na 385. místo na světě. 
Byl to pro mě tehdy obrovský skok, ale když to 
vezmu z pohledu dnešní konkurence a počtu 
hráčů, tak to bylo úplně zanedbatelné. Byla to 
prostě jiná doba. Dnes boduje na žebříčku sko-
ro dva tisíce hráčů, každý se rve nahoru a chce 
se prosadit.“

To už jste vydělával první dolary?

„Vítěz celého satelitu, který se hrál měsíc, do-
stal osm set dolarů, za čtvrté místo bylo výrazně 
méně, je ale pravdou, že už jsem první dolary 
vyhrál. Ale to byla opravdu jiná doba a teniso-

vé okruhy nebyly tak organizované jako dnes. 
Špička byla výrazně užší a peníze vydělávali jen 
ti nejlepší.“

A první smlouvy?

„Tu jsem měl od dvaceti s tehdejší společnos-
tí Pragosport, Láďa Malý byl jejím ředitelem,  
Jarda Vacek náměstkem a Honza Kodeš u teh-
dejšího šéfa ČSTV Antonína Himla vyřídil pro 
hráče, kteří byli na žebříčku ATP, poloprofesio-
nální statuty a na základě těchto smluv i trva-
lé výjezdní doložky. Mohli jsme bez problémů 
jezdit. Smlouvy měli Kodeš, Hřebec, Šmíd, Složil,  
Birner, bylo nás tehdy asi osm a Pragosportu 
jsme odváděli dvacet procent z vydělaných 
peněz. Na tu dobu to bylo samozřejmě hodně 
výhodné, dnes je za dolar necelých šestnáct 
korun, ale tehdy byl za dvaačtyřicet. A když 
jsem třeba vyhrál tisíc dolarů, tak na tu dobu, 
když jsem je přivezl do Čech, tak to byly vel-
ké peníze. Díky poloprofesionálnímu statutu 
jsme měli celoroční trvalé výjezdní doložky,  

o kterých se normálním lidem mohlo jen zdát  
a nic nám tedy nebránilo vydělávat dolary 
a věnovat se jen a jen tenisu.“

Určitě to byla jen otázka času, kdy pole-
títe do Ameriky, především tam se hrály 
velké turnaje.

„Ale já jsem v té době na nějaké velké úspěchy 
neměl. Do Ameriky jsem letěl poprvé až v roce 
1982 na tři turnaje, hrálo se na Floridě a podru-
hé o rok později, v Paraguaji jsme hráli Davisův 
pohár, Honza Kodeš byl nehrajícím kapitánem 
a Kukal trenérem. Předtím jsme na Floridě hrá-
li miliónový turnaj, který zorganizoval známý  
promotér Lamar Hunt.“

Kdy jste měl pocit, že vás tenisový svět  
začíná respektovat?

„To bylo později, až v roce 1985, kdy jsem byl 
ve čtvrtfinále v Kitzbühlu, mezi čtyřmi v Métách 
a dá se říct, že jsem svůj nejlepší tenis začal 
hrát až v osmadvaceti letech. Můj tenisový vr-
chol pak přišel o dva roky později, v sezóně 
1987, to jsem byl na Štvanici v semifinále a po-
razil jsem Mečíře. Miloš byl prvním nasazeným, 
pátý hráč světa. A hned dva týdny na to jsem 
byl mezi osmi v Basileji, tam jsem prohrál s tehdy 
sedmnáctiletým Agassim. Na konci roku jsem se 
dostal na 54. místo ATP a to byl můj žebříčkový 
vrchol ve dvouhře. V deblu jsem byl nejlépe  
třicátý na světě.“

Proč jste se prosadil až tak pozdě? 

„Tehdy prakticky nebyli osobní trenéři. Když jsem 
hrával v Přerově, tak nás tam bylo několik do-
cela kvalitních tenistů a tenistek. Byli tam např. 
Libor Pimek, Richard Vogel, Karel Nováček, ale 
jen dva trenéři Petr Huťka, Vlasta Melka a kdyby 

se snažili sebevíc, tak to prostě nemohli stačit 
a o nějakém individuálním přístupu nemohla 
být ani řeč. Navíc tam byly Fukárková, Novotná 
a Pospíšilová, ne, na tu sestavu tam bylo málo 
trenérů. Trénovalo se tam výborně, v tomhle ne-
dám na Přerov dopustit, dokonalý sparing, ale to 
jemné doladění, individuální odstraňování chyb 
– to tam prostě chybělo… Dobře jsem věděl, že 
jsem měl například problémy s bekhendovým 
returnem a určitě jsem mohl mít lepší první ser-
vis. Tenista sám chyby nevidí a neuvědomuje si 
je. Já tomu říkám, že výborný tenista potřebuje – 
cizí oči, bez nich se neobejde. Někdo vám pros-
tě musí o vašich chybách říct a nabídnout vám 
možnosti, jak je odstranit.“

Byli už tehdy na okruhu osobní trenéři?

„Bylo jich strašně málo a měli je jen nejlep-
ší hráči z top špičky. Ivan Lendl napřed úzce 
spolupracoval s Polákem Fibakem a pak měl 
vedle sebe Australana Tony Roche, to bylo hlav-
ně proto, že Ivan neskonale toužil po titulu ve  

Tehdy se moc šance nedávaly a když už – tak 
o nich mohli přemýšlet jen tenisté, kteří byli úplně 
na špici a nikdo jiný.

Chtěl jsem hrát hokej.

Královský pohár, 1982, zprava: Jaro-
slav Navrátil, Tomáš Šmíd, Pavel Složil, 
Stanislav Birner, nehrající kapitán  
Petr Huťka.

S Janem Kukalem na Floridě, 1982
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Wimbledonu a věřil, že mu trávař Roche pomů-
že najít recept. Stefan Edberg měl Tony Pickar-
da, byli po dlouhé sezóny nerozlučnou dvojicí. 
McEnroe měl také trenéry, se kterými spolupra-
coval, Vilas měl za zády zkušeného mága Iona 
Tiriaca. Ten navíc spojoval nejen funkci trenéra, 
ale byl i vynikajícím manažerem, dokonalým 
znalcem tenisového zákulisí, ale i jedním z nej-
dokonalejších taktiků a stratégů, uměl číst hru. 
A to už nemluvím o tom, že Vilasovi vyřídil nej-
lepší smlouvy. Pokud chtěl na provizích získat  
co největší peníze, nemohlo to být jinak.“

Jak se tehdy dělilo obsazení turnajů? 

„Nikdy jsem nepatřil mezi tenisovou ligu, co byla 
nahoře. Tak to i na turnajích vypadalo. Hvěz-
dy a pak křoví. V deblu jsem vyhrál tři turnaje, 
ve dvouhře žádný, takže jsem se těžko mohl 
tlačit mezi nejlepší. Opakuji, Lendl, Connors,  
McEnroe, Vilas a další – ti všichni byli opravdu 
jiná liga a já byl za nimi daleko v tenisových 
kulisách a vždycky jsem si moc vážil každého 
vítězství.“

Proč to už nešlo dál? Obrovská konkuren-
ce? Nebo jste pozdě začal? Přicházel jste 
z Československa a přece jen jste neměl 
od začátku ty nejotevřenější šance?

„Od všeho trochu, ale v žádném případě netvr-
dím, že kdyby byl v té době náš tenis více ote-
vřený světu, že bych byl dál. To ne, to by nebyla 
pravda! Ano, začal jsem pozdě, až v osmi letech 
a když se hráli mladší žáci do dvanácti let, tak 
jsem se snažil pochytat jen nějaké základy. Dnes 
už v těchto letech jezdí mladí na evropské tur-
naje. V našich letech se hrával prestižní turnaj 
v Annency do třinácti let, ale nemohl jsem po-
mýšlet, že bych tam měl startovat, protože jsem 
byl kolem 40. místa v republice. A já ve čtrnácti 
letech? Učil jsem se základy, piloval údery, ale 
že bych pomýšlet na nějaké starty v zahraničí, 
to mě nemohlo ani napadnout… Dá se tedy 
říct, že jsem tenisově dozrával v osmadvaceti, 
třiceti letech. Navíc i doma byla docela velká 
konkurence a víte, jak to bylo – když jste chtěl 
jezdit ven, musel jsme doma patřit mezi nejlep-
ší. To není jako dnes, kdy si každý vzpomene, že 
pojede kamkoliv na turnaj, když se něj samozřejmě 

dostane a bude se chtít prosadit. Nebylo to 
jednoduché, všichni chtěli vyhrávat stejně jako 
dnes, ale na druhé straně je třeba přiznat, že 
rozhodně nebyla v mé době tak velká konku-
rence a takové množství hráčů, kteří se snaží 
dostat se na turnaje.“

Kdy jste začal pomýšlet na dráhu teniso-
vého trenéra? 

„Tenis jsem miloval a samozřejmě jsem se ne-
chtěl života kolem tenisu vzdát. Ale to by měli 

říct lidé, se kterými jsem spolupracoval, zda 
 jsem se na tuto funkci hodil nebo ne. Tenis byl 
pro mě vším, obětoval jsem mu celou svou osob-
nost. Líbila se mi nejen hra, ale i prostředí kolem 
něj, navíc jsem s postupujícím časem chtěl, 
aby se tenis naučily i mé děti. Vždycky, když se 
vám něco libí, tak chcete, aby se to stalo vaším  
životním programem, abyste se s tím probouzel 
a usínal. Tenisu jsem obětoval i vzdělání, otec 
moc chtěl, abych šel na střední školu, ale já mu 
od začátku tvrdohlavě odporoval, říkal jsem mu, 
že nikam na průmyslovku chodit nebudu a že 
chci hrát jen a jen tenis. Vyučil jsem se strojním 
zámečníkem, navíc v Přerovských strojírnách 
a tam jsem měl díky Ing. Janoutovi ty nejdoko-
nalejší podmínky. Tenhle obětavý a zapálený 
tenisový funkcionář byl nejen generálním ředi-
telem Přerovských strojíren, ale i šéfem klubu. 
Měl jsem jakýsi volný učební program, týden se 
chodilo na praxi do dílen, tam jsem díky jemu 
samozřejmě nemusel, nemusel jsem ani na  
některé předměty a kdybych měl nyní někomu 
poděkovat za to, že jsem se tenis naučil, tak  
to musí být právě Ing. Janout. Charismatická  
velkorysá osobnost, ale je také třeba říct, že 
nesnesl nikoho, kdo se jen trochu začal flákat. 
Bydlel nahoře nad kurty, díval se mnohdy jak 
se trénuje a když se mu něco nelíbilo, už v klu-
bovně drnčel telefon. Udělal pro přerovský  
tenis neskutečně mnoho. Když jsem se vyučil, 
tak jsem měl začít chodit do práce, ale byl jsem 
tam jen čtyři hodiny a to někdy ani ne a pořád 
jsem trénoval. Ing. Janout mi to umožnil. Měl rád 
a má rád tenis, navíc Spartak Přerovské strojírny 
ve své době patřil mezi nejlepší kluby v Česko-
slovensku, organizovaly se tam nejen turnaje, 
ale i mistrovství Evropy, bylo tam jedno z prvních 
tréninkových středisek mládeže u nás, Přerov 
měl ve své době jeden z nejpěknějších areálů.“

Kdy jste měl stoprocentní vnitřní pocit,  
že se už chcete věnovat trenérské práci?

„Blížil se konec kariéry, v roce 1988 jsem měl 
stále větší problémy s loktem, artróza, ale zase 
to nebylo na operaci, i když jsem musel dělat 
častější a větší přestávky. Nemohl jsem hrát,  
trénovat, loket bolel a stále více jsem si uvě-
domoval, že se blíží konec kariéry. Mohl jsem si  
něco namlouvat, přát si, aby to nebyla pravda 

a mohl jsem pokračovat dál, ale nešlo to. Chtěl 
jsem zůstat u tenisu a navíc je třeba otevřeně 
říct – nic jiného jsem neuměl. Mám sice výuční 
list strojního zámečníka, ale abych šel do fab-
riky, to prostě nepřicházelo v úvahu. Jediné, 
co jsem tehdy uměl – byl tenis. Když jsem pak 
v roce 1989 končil, tak jsem spadl na nějaké  
250. místo, v deblu jsem byl pořád kolem pade-
sátého, šedesátého místa, ale měl jsem dvaatři-
cet let a věděl jsem, že budu muset rodinu živit 
tenisem. Jinou šanci jsem neměl.“

Vždycky, když se vám něco libí, tak chcete, aby se 
to stalo vaším životním programem, abyste se s tím 
probouzel a usínal.
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Oslovil vás tehdy někdo z českosloven-
ských hráčů? 

„Ne, ale dostal jsem velice zajímavou nabíd-
ku z německého Ambergu, abych se tam stal 
hrajícím trenérem. A zájem našich hráčů? Že  
nechtějí investovat do trenérů – to považuji  
stále za jeden z největších problémů českých 
hráčů. Nechci říkat, že jsou všichni spořiví, ale 
naprostá většina z nich si i dříve myslela, že 
to jsou vyhozené peníze, že jim stačí nějaký 
sparing, který si na turnaji seženou. Ale že by  
s trenérem měli koncepčně odstraňovat chyby, 
že by je měl doprovázet na turnajích, to určitě 
ne. Nechci, aby to nyní vyznělo jinak jen proto, 
že jsem trenérem, ale kroky do velkého tenisu  
se bez spolupráce s dobrým koučem prostě 
udělat nedají.“

Vraťme se k angažmá v Ambergu.

„TC Amberg hrál tehdy druhou bundesligu 
a moc chtěl postoupit. Bylo mi dvaatřicet, pa-
matuji si, rozhodoval jsem se v září a dobře jsem 
věděl, že jakékoliv pokračování aktivní kariéry, 
cesty po turnajích, by bylo jen a jen další trá-
pení. Každým týdnem jsem se propadal na  

žebříčku a hlavně jsem věděl, že to už nikdy  
lepší nebude. Mohl jsem si namlouvat, že se 
to snad ještě otočí, ale tenis je spravedlivý. Dá 
vám jasně najevo, že už na turnajích nemáte co  
dělat a že tam budete čím dál víc – za kašpa-
ra. A to jsem nechtěl. Ano, mohl jsem ještě hrát 
do pětatřiceti debla, něco bych určitě vyhrál, 
ale nakonec jsem šel do Ambergu a když se 
dnes dívám zpátky, udělal jsem dobře. Byl jsem 
tam tři roky, v roce 1991 jsme postoupili zpátky 
do bundesligy, to jsem končil jako hrající trenér 
a věnoval se jen trenérské práci.“

Už několik let pohybujete na okruhu jako 
kouč, jak se tenis mění?

„Ta změna je obrovská, ale nemění se jen tenis, 
stejné je to i s ostatními sporty. Jen se podívejte 
na Bolta, co udělal se světovou atletikou, kam 
zase posunul hranice lidských možností. Připo-
mínám ho i proto, že mě nadchly jeho výkony 
v Pekingu. Do tenisu vstoupily nové materiály, 
v mé době jsme prakticky všichni hráli s dřevě-
nými raketami, kovové pak jako jeden z mála 
propagoval Connors, hráli s nimi taky Tanner 
a z našich Láďa Zedník. Pak začaly graphitové, 
za těmi stály firmy Kneissel a Adidas. Ivan Lendl 
začínal s Kneisslem, pak přešel na Adidas, ale 
byly to prakticky stejné rakety –  jen jiné firmy 
a pro Ivana taky jiné smlouvy. Měly osmdesát 
procent graphitu a dvacet procent kovralu, ale 
hlavní rozdíl proti minulým letům byl ve velikosti 
hlavy. Ty rakety byly proti těm dnešním strašně 
malé a tenisté to prostě museli trefit přesně, 
jinak to šlo někam do plachty nebo do sítě. 
S novými materiály se tenis strašně zrychlil, hrálo 

se i rychlejšími míči a to všechno sebou neslo 
mnohem větší nároky na tenisty. Muselo se 
víc trénovat, všichni museli nastupovat do zá-
pasu v mnohem lepší fyzické kondici. S při-
bývající konkurencí a zákonitě i s většími prize 
money byly větší nároky na psychiku. Těžko se 
to však srovnává, byla to jiná doba. Jak chce-
te proti sobě stavět třeba Argentince Vilase,  
Rakušana Mustera nebo našeho Ivana Lendla  
s Federerem či Nadalem?“

Určitě byly i jiné podmínky k přípravě.

„V Přerově jsem chodil do haly ráno od šesti 
do půl osmé, pak rychle do školy a když jsem 
měl štěstí, tak jsem se do haly natlačil pozdě ve-
čer. Měli jsme tehdy jednu nafukovačku a den 
měl jen čtyřiadvacet hodin… A pak jsme taky 
mohli do školní tělocvičny a hrát na parketách. 
Nechci to nikomu připomínat, ani říkat dnešním 
hráčům či hráčkám, aby si večer nařídili budí-
ka na pět hodin ráno, aby byli včas v hale… Ale 
tak to prostě bylo! Ne, že bych to chtěl nějak 
důrazně připomínat, ale když musíte překoná-
vat překážky, tak si mnohých věcí i více vážíte. 
A už to dál nechci rozebírat, ale přesto – mnoho 
dětí si dnes podmínek neváží a berou všechno 

jako naprostou samozřejmost. Každá doba má 
své hrdiny, každý vyrůstal v jiné době a podle 
toho také vypadaly možnosti. Dříve určitě neby-
la taková konkurence jako je dnes, ale co bylo 
a bude vždy stejné – je práce. I dnes je rozho-
dující, jak kdo trénuje, jak je pracovitý – a tenis 
prací je. Talent je málo, možná předpoklad, ale 
dál už záleží, jak se kdo do své kariéry zakousne. 
Ještě žádný lenoch se do první světové stovky 
nedostal.“

Kdybyste měl připomenout některé  
výsledky své kariéry.

„Určitě to byl můj první zápas v Davisově poháru 
v roce 1983, v Asunciónu jsme prohráli s týmem 
Paraguaye 2:3 a za rozhodnutého stavu jsem 
porazil Caballera 6:2, 6:0. Když se na ten zápas 
dívám dnešníma očima, jen si připomínám, jak 
jsem byl nervózní a co pak musí zažívat Tomáš 
nebo Radek, když musí jít na kurt a rozhodovat 
daviscupový zápas. Řvalo tam osm tisíc diváků, 
nebyl jsem na ten zápas vůbec připravený, Ivan 
Lendl tehdy řekl, že když už nebude o co hrát, 
tak že na kurt nepůjde, odletěl a tak jsem mu-
sel já. Naštěstí byl tehdy Caballero nervóznější 
než já, byl to antukář, měl boty na antuku a ne-
mohl se vůbec na těch parketách pohybovat. 
Zápas v Davisově poháru byla pro mě obrovská 
zkušenost. Určitě se mezi mé dobré zápasy dá 
počítat i vítězství nad Milošem Mečířem v Praze 
na Czech Open. Ještě jednou, Miloš byl pátý 
na světě, den předtím jsem trénoval na Štva-
nici a šel kolem Honza Kodeš, ten tehdy dělal 
turnajového ředitele a já mu říkám – když mi  
vytáhneš Méču, tak ti ho zaříznu a stalo se. 

Chtěl jsem zůstat u tenisu a navíc je třeba otevřeně 
říct – nic jiného jsem neuměl.

„Jarda dokonale za-
padl do naší klubo-
vé atmosféry, která  
je postavená na  
přátelských vztazích, 
na velice rozšířeném 
rekreačním tenise, 
prostě – jsme dobrou 
partou a on do ní 
stoprocentně patří. 
Je také v okruhu lidí, 
kteří fandí prostějov-
skému basketu, cho-
dí si s námi pravidel-
ně zahrát, sedne si 
k partičce karet, je to 
prostě výborný kluk, 
který je opravdu vyni-
kajícím tenisovým od-
borníkem. Kamarád, 
se kterým jsem prožil 
spousty příjemných 
chvil nejen při sportu, 
ale i v baru.“ 

<  Miroslav Černošek >
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Ve třetím setu jsem měl v tie-breaku tři mečboly, 
ale vyhrál jsem až 8:6. V semifinále jsem tehdy 
prohrál s Tomášem Šmídem.“

Vzpomenete si na chvíli, kdy vám ozná-
mili, že jste byl nominován do daviscupo-
vého týmu?

„Vzpomínám si na to úplně přesně. Říkal mi to 
tehdy trenér daviscupového týmu Honza Kukal 
a mělo se hrát v Paraguayi. Zranil se Pavel Složil, 
tak jsem byl na řadě.“

Jak jste tu zprávu přijal?

„Pro naši generaci byl Davisův pohár něco po-
svátného, všichni jsme věřili, že v něm jednou 
budeme startovat, každý chtěl být v týmu, každý 
chtěl reprezentovat. A najednou mi Honza Kukal 
řekl, že budu v mančaftu. Ještě dneska mi běhá 
mráz po zádech, když si na to vzpomenu. Bylo 
to pro mě něco nového a moc jsem se na ten 
zápas těšil.“

Tehdy se říkalo, že jste měl nastoupit 
i v deblu.

„Po první dnu to bylo 1:1 a Tomáš Šmíd měl 
za sebou velice těžký pětiseťák, Ivan hladce po-
razil Gonzalese a uvažovalo se o čtyřhře. Tomáš 
debla hrát nechtěl, spíše potřeboval sbírat síly 
na druhou dvouhru, ale Kodeš rozhodl, že vsadí 
na zkušenost a kluci prohráli úplně hladce, tři-
krát 4:6. Tomáš nebyl kvůli únavě schopen udě-
lat dva kroky a Ivan to sám neuhrál… A tak jsem 
hrál až za rozhodnutého stavu.“

Jeden zápas… Měl jste tehdy v Paraguayi 
pocit, že by třeba mohla vaše daviscupo-
vá kariéra pokračovat?

„Ne, ten pocit jsem neměl, protože v té době byli 
přede mnou daleko lepší hráči. Byl jsem pátý, 
šestý v pořadí a ti měli do mančaftu daleko. V té 
době tam byli Lendl, Šmíd, Složil, už se tam tla-
čil Miloš Mečíř. Pak jsem byl ještě jednou v týmu 
jako pátý hráč v pětaosmdesátém ve Frankfur-
tu, tam byl jako čtvrtý Pimek. Tehdy přiletěl Ivan 
z Ameriky a říkal, že ho bolí loket, nechtěl hrát, 
ve dvouhře nastoupili Šmíd a Mečíř, Lendl hrál 
jen debla a tím taky skončila jeho českosloven-
ská daviscupová éra, od té doby Ivan už za nás 
nenastoupil. Byla to škoda, protože ve spojení 
a Mečířem a Šmídem by určitě Davisův pohár 
nejméně jednou vyhráli.“

Myslíte si, že pro mladou generaci už není 
Davisův pohár soutěží, po které by toužili?

„Je jiná doba, hodně hráčů má jiné priority, 
i u nás jsou tenisté, kteří dají přednost svým  
osobním turnajovým ambicím před startem  
v týmové soutěži. A nemusí jít ani o Davisův 
pohár. V mé době tenisová vlajka prostě jinak  
vlála a i když měli hráči vydělané peníze, tak 
po Davisově poháru toužili. Jen si vezměte par-
tu kolem Honzy Kodeše, co toho v Davis Cupu 
odehráli, jakou měly zápasy na Štvanici fantas-
tickou atmosféru. Byly to velké tenisové svátky. 
Navíc si tihle hráči mnohem více uvědomo-
vali, kde se tenis naučili, kdo jim dal možnost  
kvalitního tréninku a o reprezentaci se doslova 
rvali. Dnes? Jsou kluby, které musí hráče pře-
mlouvat, aby nastoupili třeba jen v extralize!  
Hráči prostě víc myslí na osobní kariéry a jen 
málo z nich má pocit, že by měli něco vracet…“

Není vám z toho trochu smutno?

„Je, ale dnes nemáte na hráče prakticky žádné 
páky, jak je „přinutit“, aby hráli za klub. A vyprá-
vět jim, že by třeba měli něco udělat pro svou 
zemi, ve které se narodili? To si pak v těch de-
batách připadáte až trapně. Mnozí hráči si ale 
neuvědomují, že právě Davisův pohár přináší 
českou tenisovou slávu, dělá z tenistů hrdiny. Lidi 
snadno zapomenou, že jste vyhráli venku třeba 
i velký turnaj, že jste někdy byli v první desítce, 
český tenisový fanoušek prostě chce zažívat 
velká daviscupová vítězství a touží po nich. 
A když hrajete daviscupový zápas, který je v te-
levizi a dívá se na vás celý národ, tak se na to 
nedá zapomenout. A to nechci připomínat, jak 
důležitý je Davisův pohár z pohledu Českého 
tenisového svazu. Velká část veřejnosti hodno-
tí úroveň českého tenisu právě podle výsledků 
v týmových soutěžích.“

V druhé polovině září 2006 jste měl  
v nizozemském Leidenu premiéru v roli  
nehrajícího kapitána daviscupového 
týmu, smlouvu jste dostal na jeden zápas. 
Uspěl jste a po vítězné čtyřhře prohlásil  
šéf českého tenisu Ivo Kaderka, že vám 
nelze nic vytknout a co naznačil v Leide-
nu se pak potvrdilo, dostal jste smlouvu 
na dva roky. Jak vnímáte jmenování 
do funkce nehrajícího kapitána?

„Pro každého trenéra a kouče je to vyvrcholení 
kariéry, nad tím už nic neexistuje. Na druhé stra-
ně je to však hrozně svazující pocit, nechcete 
zklamat důvěru lidí, kteří vám tuhle velkou šanci 
dali. Počínaje prezidentem Kaderkou a všemi, 
kteří za mou nominací na tento post stáli. Všech-
no začalo barážovým zápasem v Nizozemsku 
a byl jsem šťastný, že se našemu mančaftu 
podařilo postoupit zpátky do Světové skupiny. 
A pak přišlo období, kdy se díky diplomacii  
Mirka Černoška vracel do týmu Radek  
Štěpánek a s ním velké vítězství se Švýcarskem 
v tehdejší SAZKA Aréně. Ten zápas byl pro čes-
ký tenis hodně důležitý. Věděl jsem, že tým má  
perspektivu tři, čtyři roky a kdyby se sestoupilo, 
bylo by to moc složité. Baráží by se všechno 
o rok odložilo. Daviscupový tým nemá moc 
času. Štěpánkovi bude třicet, za ním a Tomášem 
není nikdo. Díra za těmito dvěma hráči je velká. 
I proto se o daviscupovou perspektivu bojím, 
moc dopředu se dívat nemůžeme. I proto jsme 
museli Švýcary porazit, druhá skupina Davisova 
poháru, to už je sklep. A taky už jsem mockrát 
řekl, škoda, že jsme nevyhráli v Moskvě, měli 
jsme na to, abychom Rusko porazili.“

Jak důležitý byl pro váš život příchod 
do Prostějova?

„První část mé kariéry se odehrála v Přerově, tam 
jsem působil jako hráč, to další je spojeno jen 
a jen s Prostějovem. Na konci roku 1993 za mnou 
byli Mirek Černošek s Milanem Matzenauerem 
s návrhem, zda bych nechtěl jít do Prostějova. 
Poprvé jsem řekl, že ne, že jsem Přerovák a že 
tam budu působit i jako trenér. Pak se nabídka 
opakovala a já cítil, že už žádná další přijít ne-
musí. To jsem pak nakonec poznal mnohokrát, 
Mirek Černošek nic dvakrát nenabízí… Navíc  
se v Prostějově zakládalo středisko vrcholového 
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tenisu a tréninkové středisko mládeže, od první-
ho okamžiku bylo vidět, že je Černošek velkým 
vizionářem, na tu dobu až moc nadšeným, člo-
věk s velkými plány. Taky se mi tehdy zdálo, že 
jsem už byl v Přerově – „okoukaný“, z Rakouska 
se vrátil Petr Huťka a dva „tenisoví kohouti“ by 
byli pro Přerov více než dost. Kývl jsem na pro-
stějovskou nabídku a udělal jsem dobře. Moc 
lepších životních rozhodnutí jsem neudělal…“

Dnes se říká, že Prostějov je svou tenisovou 
zarputilostí a cílevědomostí až posedlý, 
ale začátky taky nebyly jednoduché.

„Přišel jsem v době, kdy se postoupilo do  
extraligy, byla tady tenisová střediska, ale chy-
běly zkušenosti s velkým tenisem. Ano, byli tu 
talentovaní Jirka Novák, Michal Tabara, Tomáš  
Cibulec, Hana Šromová a někteří další, ale 
prakticky všechno začínalo. Přerov byl tehdy 
mnohem dál a Mirek Černošek určitě potřebo-
val nějaké jméno, které by jeho tenisový projekt 
pomohlo rozjet. Samozřejmě, Přerov byl pak pro 
nás tradičním soupeřem, i proto, že skoro nikdo 
nevěřil, že se nám podaří tuhle velkou tenisovou 
baštu porazit. I tato vzájemná konkurence nás 
hnala dopředu. Také se začal rozšiřovat teniso-
vý areál, stavět hala, hotel, nádherný centrální 
dvorec, prostě dnes má Prostějov jeden z nej-
krásnějších areálů v Evropě, který nabízí vše, co 
je potřeba nejen k výchově nových talentů, ale 
i k pořádání špičkových tenisových akcí. Jen 
odbočím, ne náhodou se juniorské mistrovství 
světa letos konalo na Hané už podesáté a ješ-
tě nejméně dva roky se bude v Prostějově hrát.  
Říkám to už dlouho, v Prostějově jsou v součas-
né době zcela jasně nejlepší podmínky v repub-
lice, výborní trenéři, dokonalé zázemí, špičkový 
sparing, rehabilitace, navíc z Prostějova je naše 
špička a jen konkurenční prostředí dělá další 
šampióny. A ještě bych chtěl říct – s Přerovem 
jsem extraligu vyhrál šestkrát, ale nejkrásnější 
atmosféra byla v roce 1995, kdy jsem ji poprvé 
vyhrál jako trenér s Prostějovem. Fantastická  
atmosféra, první titul je vždycky nejkrásnější,  
extraligou žil celý Prostějov.“

Pro Mirka Černoška i při jeho širokých 
manažerských aktivitách je stále tenis 
na prvním místě.

„Je mistrem zákulisí, ví, kudy vede cesta k úspě-
chu. Nerad prohrává a to ho žene dopředu. 
Má v sobě dokonale vnitřní charisma a pracuje 
od okamžiku, co ráno otevře oči a někdy se mi 
zdá, že přestává až těsně před usnutím. Nejdů-
ležitější jsou jeho kontakty a důslednost v pro-
sazování svých vizí. Pamatuji si na jeho začátky.  
Jezdili s Frantou Mackem po republice ve starém 

golfu, první cesty za Andrejem Babišem, kontak-
ty s Milanem Velkem, Mirek získal Živnobanku 
a charismatického Jirku Kunerta, dokonalé kon-
takty s Tomášem Chrenkem. Nedají se jmenovat 
všichni, se kterými Mirek Černošek spolupracu-
je, ale rád bych přidal, že se z mnohých stali 
jeho kamarádi. To je pro další spolupráci hodně 
důležité. Já sám si kamarádství s Mirkem velmi 
vážím a považuje-li vás Mirek za kamaráda, je to 
velký dar. Černošek udělal pro Prostějov i celý 
region hodně a zpětně docela chápu, proč 
nikdy nekývl na nabídku a neodešel do Pra-
hy. Tady má srdce a to mu bije pro Prostějov.  

To místo zná evropský i světový tenis a myslím 
si, že třeba firma NIKE by nespolupracovala  
s klubem, který by neměl světový věhlas.“

Jste nehrajícím kapitánem daviscupo-
vého týmu, ale hlavně koučem Tomáše  
Berdycha. Trénujete s ním od roku 2003. 
Máte pocit, že mu máte stále co dát?

„Kdybych ten pocit neměl,už bych s ním nebyl. 
Kdybych měl být tou brzdou, tak už se rozejde-
me. Je mi padesát, svět jsem procestoval křížem 
krážem, znám všechny větší areály, pětatřicet let 
žiji tenisem. Ale ještě mě to neomrzelo, stále mě 
to hodně baví. Škoda, že letošní Tomášovu se-
zónu ovlivnilo zranění pro Davis Cupu v Moskvě, 
ale titul v Tokiu dokázal, že patří do nejužší světo-
vé špičky. Jsem přesvědčen, že má před sebou 
velkou kariéru. Záleží však jen na něm, jak bude 
vnímat rady, které mu přinesou lepší výsled-
ky. Dostal se na deváté místo na světě a aby 
se probojoval ještě výš, tak už to není o tom,  
že bude místo čtyřech trénovat pět hodin den-
ně. Dobře ví, že musí docílit vyššího procenta 
úspěšnosti prvního podání, zlepšit forhendový 
return, který je v jeho úderech nejslabší, musí 
usilovat o lepší přechod na síť. Vím určitě, že 
když nebude zraněný, tak vydrží ještě osm, de-
set let mezi patnáctým a třicátým místem ATP 
a bude se mít s tenisem fantasticky dobře. Ale 
jak jsem mockrát řekl - Tomáš patří do první 
pětky. Prostě nyní je to především o něm, aby 
si řekl, kam chce až dojít a hlavně – co chce 
tenisu obětovat. Vždycky říká, že chce nahoru 
postupně, krok za krokem. Když jsme spolu za-
čínali a ukončili sezónu, tak jsem se ho ptával – 
jaký si dáme do příští sezóny cíl. Nikdy ale o nich 
nemluvil. Vloni jsme skončili sezónu, Tomáš byl 
na čtrnáctém místě a říkám mu – bylo to dob-
ré, je ti jedenadvacet, ale v příštím roce by ses 
už měl natrvalo usadit ve světové desítce, být 
osmý, sedmý a pak si říct – mám na to, abych 
postoupil na páté, čtvrté místo nebo ještě výš. 
Já si opravdu myslím, že Tomáš je perspektiv-
ním hráčem první světové pětky, mockrát jsem  
to prohlásil a nic na tom měnit nebudu.“ 

Dříve určitě nebyla taková konkurence jako je 
dnes, ale co bylo a bude vždy stejné – je práce.  
I dnes je rozhodující, jak kdo trénuje, jak je pracovi-
tý – a tenis prací je.

„Jarda je zaprvé 
bývalým výborným 
tenistou, který okusil  
i atmosféru Daviso-
va poháru. Zadruhé 
velice slušným a fé-
rovým kamarádem  
a zatřetí úžasně ro-
zumí tenisu a je do-
konalým daviscupo-
vým kapitánem. Je 
na něj vždycky spo-
lehnutí, nezkazí žád-
nou legraci, prostě 
– potkávat takové lidi 
je velká radost.“

< Ivo Kaderka >



13

Škoda zranění při Davisově poháru 
v Moskvě.

„Nikdo nemohl předpokládat, že se to stane, 
byla to obrovská smůla. Pro něj i pro náš daviscu-
pový mančaft. Možná pak léčení trochu uspě-
chal, v Hamburku ještě hrát neměl, ale chápal 
jsem jeho netrpělivost, moc se chtěl vrátit. Přišlo 
však pár porážek, ta s Llodrou na Roland Garros 
měla na něj i velký psychický dopad. Ten zápas 
neměl prohrát.“

Jak na jeho tenis působí okolí a přede-
vším jeho vztah s Luckou Šafářovou?

„Na to by měl odpovědět on. Jsou spolu už sed-
mým rokem, oba tenisté, mají si co říct a vzá-
jemně chápou své tenisové kariéry. To je třeba 
ocenit. Jedna věc je – pěkný vztah, ale druhá 
– na turnajích, kde jsou společně, co nejvíce 
pracovat. Když si vezmu čtyři Grand Slamy a tur-
naje série Super 9, tak jsou na těch největších 
tenisových akcích roku, hodně spolu. Tomáš má 
jiný zápasový a tréninkový rytmus, Lucka samo-
zřejmě také a když chtějí být víc spolu, tak to 
mnohdy nejde ideálně skloubit. Kdyby oba měli 
na těchto turnajích více soukromí a soustředili 
se víc na svůj tenis, určitě by to oběma prospělo. 
Ale chápu je, vzájemně si fandí, prožívají zápasy 
toho druhého, ale otevřeně říkám – někdy mám 
pocit, že je to odvádí od jejich vlastního tenisu.“ 

Syn Michal a dcera Petra hráli tenis, Mi-
chal se stále pokouší o postup do dvou-
stovky. Nemáte pocit, že jste je pro své 
trenérské zaneprázdnění trochu zane-
dbával? 

„Určitě a hodně. Oba byli talentovaní, Petra 
do 12, 14 a 16 let byla mezi prvními třemi v roč-
níku, pak si však zlomila pravé zápěstí a od té 
doby se to už nezvedlo. Kdybych se Michalovi 
věnoval jako osobní trenér a on sám nebyl tolik 
zraněný, tak si myslím, že by se dostal do první 
stovky. Nechci říkat výš, ale je to mimořádně 
soutěživý a bojovný typ, má dobře založené 
údery, ale neměl vedle sebe nikoho, kdo by mu 
denně radil a vedl tenisovou kariérou. Přizná-
vám, neměl jsem čas s ním pravidelně trénovat 
a také ho držet zkrátka, jezdit s ním po turnajích. 
Když se dívám zpátky, tak tady cítím k oběma 
velký osobní dluh.“

Oba ale tenis uvedl do života.

„Určitě. Petra žije v Praze, má ve Strašnicích te-
nisovou školičku, baví jí to a je určitě spokojená, 
udělala si druhou trenérskou třídu. Michal už byl 
kolem 250. místa na ATP, ale dvakrát dostal mo-
nonukleózu a to ho srazilo dolů. První mononuk-
leóza ho stála tříměsíční přestávku, druhá celou 
sezónu… Dnes je mu pětadvacet a snaží se vrátit 
zpátky. Bude to mít těžké, je v šesté stovce, ale 
líbí se mi na něm, že se o to chce ještě jednou 
poprat. Nedá se už asi myslet na první stovku, 
ale na tu druhou určitě. A co bylo pro mě vždyc-
ky nejdůležitější? Měl jsem dokonalou oporu 
v rodině, žena Hanka hrávala volejbal, s dětmi 
to neměla jednoduché, byl jsem každoročně 
skoro třicet týdnů na cestách a zaslouží si mé 
velké poděkování. Snažím se jí nyní někdy brát 
sebou na turnaj, ale to už samozřejmě nenahra-
dí léta, co byla sama.“

Na co pomyslíte, když se otáčíte za svým 
dosavadním tenisovým životem?

„Nechci se otáčet, mám pořád sílu dívat se  
dopředu.“

„Přivést Jaroslava Navrátila do Prostějova bylo jedno z mých nejsprávněj-

ších životních rozhodnutí v oblasti tenisu. Když jsme začínali, tak jsme mezi 

našimi trenéry takovou osobnost prostě neměli. Jarda měl za sebou vynika-

jící hráčskou kariéru, dokázal být výborným sparingpartnerem a naše ta-

lentované hráče tenis naučil. Na přelomu let 1993 a 1994 jsme se Milanem  

Matzenauerem s Jardou několikrát sešli a přivedli ho do prostějovského  

klubu. Potřebovali jsme někoho, kdo měl image hráče, který se úspěšně po-

hyboval na turnajovém okruhu. Jarda nám výrazně pomohl se získáváním  

hráčů, s koučinkem, s ním také přišla do Prostějova vítězná týmová vlna.  

První extraligový titul, Michal Tabara, Radek Štěpánek, nepřehlédnutelná  

klubová prestiž. Postup Berdycha do první desítky je především jeho zásluha.“

          Miroslav Černošek

Jako osobní trenér začal Jaroslav Navrá-

til v Prostějově nejdříve spolupracovat 

s Jaroslavem Levinským, ten za ním přišel 

z Přerova, později s Michalem Tabarou, 

toho vytáhl ze 400. místa až na 130. příčku, 

pak dva roky trénoval s Radkem Štěpán-

kem, z pětistého místa na 140., pár mě-

síců vedl svého syna a Kutáče a v roce 

2000 za ním přišel Miroslav Černošek, zda 

by nezačal trénovat Tomáše Berdycha.  

„Mirek Černošek tehdy dokonale odhadl 

Tomášův talent,“ vzpomíná na tu dobu 

Navrátil. V průběhu roku 2003 se na Na-

vrátila ještě obrátil Michal Tabara, byl v té 

době kolem 380. místa ATP, zda by s nimi 

nemohl společně trénovat. Tehdy se  

Michal dostal k padesátému místu ATP. 
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Olympijský lesk 
Zlaté
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Ing. Zdeněk Duplák (53) působil v olympijském 
Pekingu v dresu a. s. Česká sportovní, která je 
výhradním marketingovým partnerem firmy 
Česká olympijská, staral se o obchodní partne-
ry a hosty obou společností. Už tři roky je také 
ředitelem prestižního mítinku Zlatá tretra. Co 
ukazuje olympijská statistika? Účastníci letošní 
Zlaté tretry 2008 získali v Pekingu jedenáct zla-
tých, pět stříbrných a dvě bronzové medaile, 
v Ostravě startovali mj. král světového sprintu 
Usain Bolt, překážek Dayron Robles či oště-
pařská královna Barbora Špotáková! „Vrací se 
nám trpělivost a prozíravost manažera mítinku  
Alfonse Jucka. Všichni dozrávají a zákonitě 
i atletické hvězdy,“ říkal po Zlaté tretře Zdeněk  
Duplák. Navíc i účastníci Zlaté tretry z minulých 
let stáli v Pekingu na stupních vítězů!

Jak se hledají budoucí olympijští šampióni?  
„Filozofie obsazení Zlaté tretry se změnila poté, 
co v roli manažera mítinku vystřídal Alfons 
Juck Andrzeje Kulikowského. To se psal rok 
2003 a Juck přišel s novým pohledem na star-
tovní listinu mítinku. Začal se dívat na startov-
ní pole s mnohem větší perspektivou, hledal 
nová neokoukaná jména, talenty a budoucí  

šampióny. Oslovoval mladé atlety, kteří ani  
nebyli v hledáčku manažerů Golden League, 
tušil v nich budoucí rekordmany, důkladně se 
zajímal o juniorská mistrovství. Alfons Juck dove-
de být důsledný a ve svých úsudcích a předpo-
kladech se většinou nemýlí,“ říká šéf Zlaté tretry 
Duplák. „Má opravdu dokonalý čuch na bu-
doucí hvězdy atletických mítinků, většinu olym-
pijských vítězů zná od mládí. Začínal jako novi-
nář a televizní komentátor, dobře ví, že je také 
potřeba kolem velkých jmen vytvořit i zajímavý 
příběh,“ dodává Zdeněk Duplák. „Už před dvě 
lety například říkal, že Kubánec Robles by měl 
v Pekingu vyhrát a porazit světového rekordma-
na Liu Xianga a že je docela možné, že ještě 
před olympiádou překoná jeho světový rekord 
z roku 2006. Čínská ikona Liu Xiang nakonec  
pro zranění na olympiádě nenastoupil, ale  
Robles 110 m překážek jasně vyhrál. Mohl bych 
jmenovat i další, Juck prostě naši Zlatou tretru 
dostal mezi světově uznávané mítinky a olympij-
ský Peking to jen potvrdil.“

O Juckově vlivu ve světové atletice vypovídá 
i to, že už hodinu poté, co Usain Bolt šokoval 
svět rekordem na stovku a hlavně tím, jak te-
atrálně a přesvědčivě vyhrál, seděl Juck s ním 
a jeho trenérem v útrobách stadiónu Ptačí 
hnízdo. „Mám s ním podepsat smlouvu?“ volal 

Dr. Černoškovi, „ale teď bude trochu dražší,“ 
dodal Juck.

„Boltův start jsem zajišťoval od loňského léta. 
Tehdy jsem ani zdaleka netušil, že překoná svě-
tový rekord na stovce,“ říkal Alfons Juck po le-
tošní Zlaté tretře. „Věřil jsem však, že se bude 
postupně zlepšovat na dvoustovce, kde by 
v horizontu tří let mohl atakovat rekord. Deváté-
ho dubna jsme Boltův start dohodli. Tehdy činilo 
jeho startovné okolo 25 tisíc dolarů, dnes je víc 
než dvojnásobné.“

Jamajčan Bolt startoval v Ostravě už před 
dvěma roky a překonal tehdy rekord mítin-
ku na 200 m. „Juck ho dlouhodobě sledoval  
a navíc se dokonale zná s jeho manažerem.  
To je ve světě atletiky hodně důležité a řekl  
bych – rozhodující,“ dodává Duplák. „Juck  
navíc dokáže být hodně trpělivý a umí si na  
velké dny vyhlédnutých atletů a atletek doslova 
– počkat.“

Jak se sedí v hledišti atletického olympijského 
stadiónu řediteli Zlaté tretry, když dole kralují 
hvězdy ostravského mítinku Usain Bolt či Dayron 
Robles? A navíc Bolt překonává světové rekor-
dy? „Stovka byla úžasná. Seděl jsem s Mirkem 

Černoškem v jedenácté řadě u startu, fantas-
tická místa a byl to jeden z mých největších ži-
votních zážitků. Navíc jsem se před olympiádou 
s Alim vsadil, že Bolt získá tři zlaté a překoná tři 
světové rekordy. Stovka fantasie, dvoustovka  
ještě větší, těžko někdo tento jeho výkon pře-
koná. Štafeta, to už byla demonstrace síly ja-
majské sprinterské školy. Jak se tedy sedí řediteli  
Zlaté tretry v hledišti olympijského stadiónu?  
Určitě dobře, ale znovu opakuji, nebylo by to 
bez manažerských schopností Alfonse Jucka 
a dokonalého finančního zabezpečení mítinku 
v režii Mirka Černoška.“

Statistika úspěchů účastníků Zlaté tretry na OH 
v Pekingu je mimořádná, dá se ještě překonat? 
„Hry jsou za čtyři roky, do té doby se ještě může 
mnohé změnit, ale v této chvíli se mi zdají tato 
čísla jen těžko překonatelná. Ale neberme jen 
olympiádu, připravuje se únorový halový mítink 
Světových rekordmanů a šampionů v pražské 
O2 Aréně, ten by měl mít taky galaobsazení. 
A teď si nedělám žádné alibi – letos byla Zla-
tá tretra opravdu hvězdná a v příštích letech 
se nám to třeba už nemusí podařit zopakovat. 
Dva světové rekordy, to neměl letos žádný mí-
tink Golden League a naposledy to bylo v roce 
1997! Navíc se v Pekingu prosadili účastnicí  
letošní Zlaté tretry v sedmnácti disciplínách,  

Účastníci letošní Zlaté tretry 2008 získali v Pekingu  
jedenáct zlatých, pět stříbrných a dvě bronzo-
vé medaile, v Ostravě startovali mj. král světového 
sprintu Usain Bolt, překážek Dayron Robles či oště-
pařská královna Barbora Špotáková! 

„Při sestavování star-
tovní listiny Zlaté tretry 
se snažíme spojit ty, 
kteří už psali atletic-
kou historii a nové 
tváře, kteří naznaču-
jí, že by se hvězdami 
mohly stát a být bu-
doucností světové 
atletiky. To se nám 
zatím daří a proto 
má Zlatá tretra stále 
větší prestiž. Za vším 
stojí zkušený mana-
žer Alfons Juck, který 
dlouhodobě sleduje 
velké šampionáty, 
olympiády a s tím 
procentuální úspěš-
nost jednotlivých 
atletů. Má oprav-
du dokonalý čich 
na budoucí hvězdy  
a olympijský Peking 
to znovu potvrdil.“

< Miroslav Černošek >
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to je opravdu hodně široký záběr.“ Objevily se 
také hlasy, že termín Zlaté tretry dva měsíce 
před olympiádou není moc výhodný. „Bylo 
vidět, že velké hvězdy byly schopny předvést 
v Ostravě výborné výkony a pak po krátké  
přestávce dominovali v Pekingu.“

Jaké má z tohoto pohledu Zlatá tretra perspek-
tivy? „Nechci to zakřiknout, ale máme připrave-
ný další zajímavý příběh – pokus o překonání 
nejstaršího světového rekordu na světě, osm 
set metrů Jarmily Kratochvílové. Je předjedna-
ný start keňské běžkyně Pamely Jelimové, která 
se v Curychu přiblížila k pětadvacet let starému  
rekordu Kratochvílové, byla pomalejší jen o 73 
setiny! Čerstvá olympijská vítězka zaběhla nej-
rychlejší osmistovku od závodu Jarmily Krato-
chvílové v Mnichově. Kdyby se to podařilo příští 
rok 17. června na Zlaté tretře, bylo by to vynika-
jící! Sice s trochou nostalgie, ale z hlediska Zla-
té tretry a Jarmily Kratochvílové by v tom bylo  
hodně symboliky.“

Zklamal naopak někdo Zdeňka Dupláka 
na olympijských hrách? „Překvapil mě stříbrem 
na 400 metrů Američan Jeremy Wariner, říkal 
jsem, není možné, aby nevyhrál, ale nakonec 
sotva uhájil druhé místo. Na posledních sto me-
trech byl psychicky úplně dole, i on byl určitě 
vnitřně přesvědčený, že prostě musí vyhrát. Měl 
mentální problém doběhnout a kdyby se běže-
lo o pár metrů dál, byl by bez medaile. Stejně 
jsem nepředpokládal, že nebude zlatá ve výš-
ce Blanka Vlašičová. I v těchto porážkách je 
ale atletika krásná, i ty nejjasnější předpovědi  
se bourají jako domeček z karet.“

A nejkrásnější atletický zážitek Zdeňka Dupláka? 
„Svět mluvil o Boltovi, ale pro mě to byl posled-
ní pokus Báry Špotákové. Ani ona ve chvíli, kdy 
odhodila oštěp, netušila ten zlatý konec. Seděl 
jsem na hlavní tribuně, na úrovni dopadu oště-
pu, kde sedává – olympijská rodina a o to bylo 
všechno silnější a krásnější. A půl hodiny potom 
byla hymna a poslouchat ji v devadesátitisíco-
vém kotli, ještě teď mi jde mráz po zádech.“ 

ZLATÁ TRETRA 2008 
A MEDAILISTÉ Z OH V PEKINGU

100 m
Zlato: Usain Bolt (Jamajka)
200 m
Zlato: Usain Bolt (Jamajka)
400 m
Stříbro: Jeremy Wariner (USA)
5000 m
Stříbro: Eliud Kipchoge (Keňa) 
110 m př.
Zlato: Dayron Robles (Kuba)
Stříbro: David Payne (USA)
Tyč
Stříbro: Jevgenij Lukjaněnko (Rusko)
Bronz: Denis Jurčenko (Ukrajina) 
Kladivo
Zlato: Primož Kozmus (Slovinsko)
Bronz:  Ivan Tichon (Bělorusko)
4x100 m
Zlato: Usain Bolt (Jamajka)
4x400 m
Zlato: Jeremy Wariner (USA)
400 m
Zlato: Christine Ohuruogu (Velká Británie)
5000 m
Zlato: Tiruneš Dibabaová (Etiopie)
10 000 m
Zlato: Tiruneš Dibabaová (Etiopie)
400 m překářek
Zlato: Melaine Walkerová (Jamajka)
Skok vysoký
Stříbro: Blanka Vlašičová (Chorvatsko)
Kladivo
Stříbro: Yipsi Morenová (Kuba)
Oštěp
Zlato: Barbora Špotáková (Česká republika)
Bronz: Christine Obergföllová (Německo)
4x400 m
Stříbro: Tatjana Veškurová (Rusko)

ZLATÁ TRETRA  v minulých letech
Muži:
200 m
Stříbro: Shawn Crawford (USA)
800 m
Zlato: Wilfred Bungei (Keňa)
Bronz: Alfred Kirwa Yego (Keňa)

1500 m
Bronz: Nick Willis (Nový Zéland)
3000 m př.
Bronz: Richard Matelong (Keňa)
5000 m
Zlato: Kenenisa Bekele (Etiopie)
Bronz: Edwin Soi (Keňa)
10 000 m
Zlato: Kenenisa Bekele (Etiopie)
Bronz: Micah Kogo (Keňa)
400 m př.
Zlato: Angelo Taylor (USA)
Bronz: Bershawn Jackson (USA)
Výška
Stříbro: Germaine Mason (Velká Británie)
Bronz: Jaroslav Rybakov (Russia)
Koule
Zlato: Tomas Majewski (Polsko)
Stříbro: Christian Cantwell (USA)
Bronz: Andrej Miknevič (Bělorusko)
Kladivo
Stříbro: Vadim Devjatovskij (Bělorusko)
Oštěp
Zlato: Andreas Thorkildsen (Norsko)
Stříbro: Ainars Kovals (Litva)
Bronz: Tero Pitkämäki (Finsko)
Desetiboj
Zlato: Bryan Clay (USA)
Ženy:
100 m
Stříbro: Sheron Simpsonová (Jamajka)
1500 m
Stříbro: Irina Liščinská (Ukrajina)
5000 m
Bronz: Meseret Defarová (Etiopie)
400 m př.
Stříbro: Sheena Tostaová (USA)
Bronz: Tasha Danversová (Velká Británie)
Výška
Stříbro: Blanka Vlašičová (Chorvatsko)
Tyč
Zlato: Jelena Isinbajevová (Rusko)
Dálka
Stříbro: Taťana Lebeděvová (Russia)
Trojskok
Stříbro: Taťana Lebeděvová (Rusko)
Disk
Stříbro: Yarelis Barriosová (Kuba)
Bronz: Olena Antonovová (Ukrajina)
Kladivo:
Zlato: Oksana Menkovová (Bělorusko)
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člen

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

Modřanská potrubní, a.s.

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

Albánie: Fieri, Alžírsko: 
Skikda, Argentina: Lujan 

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

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

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

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

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ModPot Inzerat 210x297 05.ai   15.5.2007   12:10:09
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extraliga
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Pro šéfa prostějovského tenisu Mirka Černoška 
je extraligový titul stále čímsi magickým – co 
ho vzrušuje a třebaže jako manažer stál a sto-
jí za velkými nadnárodními akcemi, být šéfem 
nejlepšího českého tenisového týmu má pro 
něj stále velkou cenu. „Přiznám se, že i když 
jsem si mockrát sám pro sebe řekl, že bych ex-
traligu neměl tak intenzivně prožívat, stále se 
mi to nedaří. Ale není to jen extraliga. Víkend, 
kdy bojují naše mládežnické týmy o titul mistra 
České republiky, je pro mě stejně napínavý, če-
kám na SMS zprávy od Jardy Balaše nebo Ivoše 
Šilhánka a jsem netrpělivý – jak dopadneme. 
Extraliga je ale přece jen jiná, je to i obchod-
ní případ a znova opakuji – kupujeme hvězdy 
pro to, abychom na tom vydělali. Říkám to ještě  
jednou – abychom na tom vydělali…! Třeba to 
pro lidi, kteří se v tomto prostředí nepohybují,  
nezní logicky, ale i když náš vítězný tým nestál 
málo peněz, byl týmem, který nám peníze vydě-
lal. Ty pak můžeme investovat do našich mlá-
dežnických kategorií.“ Jak vnímají obchodní 
partneři záměr – investovat do extraligového 

titulu? „Renomovaná agentura, která stojí za  
extraligovým týmem, musí přijít s velkými jmény 
–  Berdych, Andrejev, Nieminen a další, nechci 
jmenovat celou naši sestavu, ti všichni oslovi-
li naše obchodní partnery. Ano, vyplatili jsme 
startovné, ale od našich partnerů jsme získali  
rozhodně –  a nebojím se říct – podstatně víc. 
Náš tým extraligovou atmosférou žil a z toho 
jsem měl velkou radost. Je příjemné vnímat, jak 
se i velké hvězdy světového tenisu nadchnou 
pro naši touhu obhájit extraligový titul. A opa-
kuji – není to jen o penězích. Zažil jsem hodně  
tenistů, kteří vyinkasovali slíbené peníze 
a bouchli vám před nosem dveřmi…“ I tento-
kráte se před extraligou objevily názory, že se 
nevyplatí investovat do zahraničních posil.  
Výkonný manažer I. ČLTK Praha Vladislav  
Šavrda konstatoval – „naše klubová politika je 

jednoznačná, finanční prostředky raději inves-
tujeme do vlastních mladých nadějných hráčů 
než do nákupu cizinců.“ 

„Samozřejmě respektuji názor pana Šavrdy 
a dalších, kteří si myslí, že se nevyplatí investovat 
do zahraničních posil. Protože mám možnost 
určitého srovnání a stojím nejen za tenisovými 
projekty, tak mi tyhle názory zní stejně – jako 
že se třeba nevyplatí na naší Zlaté tretře inves-
tovat do Bolta a smiřovat se s tím, že stovku či 
dvoustovku odběhnou atleti s časem na stovku 
kolem deseti a více vteřin. Můj názor je napros-
to opačný – jen hvězdy vydělávají peníze. Stojí 
hodně, ale vydělávají. Vydělávat na bezejmen-
ných hrdinech ve světě sportu není možné.“

TK AGROFERT vyhrál zcela přesvědčivě pros-
tějovskou skupinu a finále bylo rozhodnuté už 
po dvouhrách. „Splnili jsme to, co jsme si slíbi-
li, od prvního dne jsme šli za svým cílem. Před 
hráči je třeba smeknout. Měli za sebou nároč-
ný program a navíc se museli přeorientovat  
z rychlých povrchů na antuku. Ale zvládli to, 

všichni udělali pro tým maximum,“ říkal po finá-
le nehrající kapitán Jaroslav Navrátil. Tomáš  
Berdych si v extralize zahrál jediný zápas,  
soupeři mu buď vzdali nebo nenastoupili. Co 
pro něj znamená extraligový titul? „Pro mě 
osobně má velkou váhu. Celý rok lítáme po svě-
tě a v týdnu, kdy se hraje extraliga, máme mož-
nost klubu vrátil, co do nás vložil, než jsme se 
vydali do světa,“ konstatoval už při slavnostních 
oslavách. 

A na závěr? Když už končily extraligové oslavy, 
vzal si mikrofón Igor Andrejev a před odjez-
dem do Vídně všem kolem řekl: „Nikdy jsem si 
nemyslel, že se dostanu do tak vynikající party, 
že bude mít v Prostějově extraliga tak fantastic-
kou atmosféru. Rád se sem budu vracet, všem  
vám děkuji.“

„Jen hvězdy vydělá-
vají peníze. Stojí hod-
ně, ale vydělávají. 
Vydělávat na beze-
jmenných hrdinech 
ve světě sportu není 
možné,“ říká 

< Miroslav Černošek >

Popatnácté bojovala smíšená družstva dospělých o titul mistrů České re-
publiky. Historicky nejúspěšnější klub TK AGROFERT Prostějov získal v jubi-
lejním ročníku titul nejsuverénnějším způsobem. „I kdyby se složil výběr 
z ostatních extraligových celků, na Prostějov by to nestačilo. Jeho pře-
vaha byla obrovská,“ říkal po skončení extraligy prezident Asociace pro-
fesionálních tenisových klubů Petr Huťka, který je současně šéfem klubu 
TK Precolor Přerov. Ten se dostal do finále. Haná vládne českému tenisu, 
Prostějov obhájil zlato, Přerov stříbro. Extraliga je zákonitě i zrcadlem péče 
managementu jednotlivých klubů, podle jejich snahy vypadá jejich síla. 
„Jsme firmou, od které naši partneři očekávají špičkové výkony. Mohli by-
chom hrát s dorostenci a skončit třeba pátí. Ale to by mohlo znamenat, že 
od nás sponzoři odejdou a nebudeme mít na výplaty. O to nemáme zá-
jem,“ říkal před začátkem extraligy Miroslav Černošek. „My musíme vítězit. 
K této roli se musíme hlásit a nic jiného než obhájení titulu nás nezajímá.“ 

Splnili jsme to, co jsme si slíbili, od prvního dne jsme 
šli za svým cílem. Před hráči je třeba smeknout.
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„Náš tým extraligo-
vou atmosférou žil 
a z toho jsem měl 
velkou radost. Je pří-
jemné vnímat, jak se  
i velké hvězdy tenisu 
nadchnou pro naši 
touhu obhájit extra-
ligový titul. A opakuji 
– není to jen o peně-
zích. Zažil jsem hodně 
tenistů, kteří vyinkaso-
vali slíbené peníze 
a bouchli vám před 
nosem dveřmi…“

< Miroslav Černošek >

Zlatý tým TK AGROFERT Prostějov: 
Tomáš Berdych, Jiří Novák, Igor Andrejev, Jan Hájek, Jaroslav Levinský, Jarkko Nieminen, Tomáš 

Cibulec, Lukáš Dlouhý, Michal Tabara, Dušan Lojda, Lukáš Lacko, Dominika Cibulková,  Sybille  

Bammerová, Lucie Šafářová, Petra Cetkovská, Petra Kvitová.

Nehrající kapitán: Jaroslav Navrátil. 

Vedoucí družstva: Petr Langr. 

Trenéři: David Kotyza a Jiří Novák. 

Lékař: MUDr. René Kloc. 

Masér: Jan Müller.

Cesta TK AGROFERT Prostějov k titulu
S kým jsme vyhráli v prostějovské skupině a s jakými výsledky? TCF PURUM Mariánské Lázně 9:0,  

TC Realsport Nymburk 9:0, TK NERIDÉ 5:1, I. ČLTK Praha 5:1. Ve finále pak náš tým nepovolil  

reprezentaci TK Precolor Přerov ani jeden set! 

TK AGROFERT Prostějov – TK Precolor Přerov 6:0, Nieminen – Pospíšil 6:4, 6:3, Hájek – Panfil 7:6 (6), 6:3, 

Cibulková – Voráčová 7:5, 6:2, Bammerová – Ondrášková 6:1 a 1:0 a Ondrášková vzdala, Berdych 

– Rosol 7:6 (6), 6:4, Andrejev – Šnobel 6:2, 6:1. 

Vítězové české extraligy
1993 TK Přerov ESTA

1994  Spartak Jihlava

1995 TK Prostějov

1996 TK Přerov ESTA

1997 TK SEZOOZ Prostějov

1998 TK SEZOOZ Prostějov

1999 TK AGROFERT Prostějov

2000  Sparta Praha

2001  nehrálo se

2002 TK AGROFERT Prostějov

2003 TK Česká sportovní

2004 TK Česká sportovní

2005 TK NERIDÉ

2006 TK NERIDÉ

2007 TK AGROFERT Prostějov

2008 TK AGROFERT Prostějov
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Víme, že jste opravdový hráč
Víme, že požadujete precizní [K]ontrolu s neuvěřitelným citem
A také víme… že jedna z těchto raket bude pro vás ta pravá

FedHenDjo.qxd  23.1.2008  11:27  Stránka 1
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v Prostějově
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Nad Hudlerovým dnem se Stanley Cupem 
měla symbolický patronát agentura TK PLUS. 
„Jirka si za dobu, co absolvoval několik příprav 
s JÁGR Teamem, vytvořil k Prostějovu velice  
přátelský vztah,“ odpovídal manažer Petr  
Fridrich na otázku, proč oslavy vyvrcholily prá-
vě v Prostějově. „Bylo nám jasné, že když nám 
s organizací pomůže TK PLUS, že to bude bez 
starostí. Navíc, co nabízí prostějovský areál, to 
nikde u nás není,“ říkal Hudlerův manažer Pavel 
Maršoun, představitel firmy SAI, která zastupuje 
české hráče ve světovém hokeji. Americkou  
divizi vede Petr Svoboda, evropskou právě  
Pavel Maršoun. „Ve Vsetíně byla ohromná eufo-
rie, ale město to podcenilo, nikdo asi nepředpo-
kládal, že přijde přes deset tisíc lidí. V Olomouci 
a v Prostějově to už převzalo TK PLUS a tam to 
klapalo na vteřinku. Kdyby místo No Name byli 
Chinaski, tak by určitě přišlo více lidí… A večerní 
party? To bylo na noblesní úrovni.“

Velký hokejový fanda, hejtman Olomouckého 
kraje Dr. Ivan Kosatík měl z této akce oprav-
dovou radost, na náměstí předal Hudlerovi 
symbolický zvon. „Sportovec by měl mít talent,  
talent se však ještě nemusí stát vynikajícím  
sportovcem a legendou. Ale talent, který má 
srdce, stejně jako zvon, se legendou může stát,“ 
taková je filozofie olomouckého hejtmana. Ten 
se spolu s primátorem Olomouce Martinem 
Novotným zúčastnil i večerní party v Prostějo-
vě. „Být členem týmu, který vyhrál Stanley Cup 
je obrovský úspěch a jsem rád, že se to Jiřímu  

Hudlerovi, olomouckému rodákovi, podařilo. 
Přeji mu, aby byl stejně úspěšný i v letošní sezó-
ně,“ říkal olomoucký hejtman v Prostějově. 

V podvečer představil Jiří Hudler slavnou trofej 
na prostějovském velodromu, fanoušci se s ní 
mohli dosytnosti vyfotit a poté začal koncert 

skupiny No Name. Na pódiu Jirku Hudlera při-
vítal spolumajitel TK PLUS Miroslav Černošek, 
útočník Rudých křídel mu dal dres s jmenovkou, 
on na oplátku dostal tenisovou raketu. Během 
party v Hotelu Tennis Club došlo i na dražbu ho-
kejových relikvií Jiřího Hudlera. Dražil se nejen 
dres, rukavice a výzbroj, ale také například lá-
hev „Hudlerovky“. V dražbě bylo celkem získáno 
63 200 korun. „Tyto prostředky budou věnovány 
Dětskému domovu v Plumlově,“ přidával mana-
žer Fridrich. 

Kdy Pavel Maršoun prvně viděl Jirku Hudlera? 
„Když hrál za čtvrtou pátou třídu v Olomouci, 
tehdy jsem trénoval ve Slávii a to jsme proti nim 
hrávali. Pak jsem ho sledoval dál, Jirka v pat-
nácti naskočil do extraligy, hrál za Vsetín. V té 
době byl Vsetín parádním mančaftem a přesto 
se v něm prosadil. Byl doslova hozený do kate-
gorie dospělých, najednou řešil problémy, které 
ostatní kluci v patnácti řešit nemuseli. Ročník 
1984 měl pak mistrovství světa osmnáctek v Pieš-
ťanech v roce1996 a to byla právě doba, kdy 
jsme s Petrem Svobodou začali zastupovat čes-
ké hráče, vznikala společnost SAI Sportrust As-
sociates International. Jirka tehdy skončil u firmy 
Teleaxis, oslovili jsme ho, zda by nechtěl s námi 
začít spolupracovat. Psal se rok 2002 a s Jir-
kou jsme si dali sraz ve Velké Bíteši. Přivezli ho 
tam – šel o berlích, měl strašnou nadváhu a tři 
měsíce do draftu. Bylo na něm vidět, že snad 
v životě nesportoval a Petr Svoboda řekl a na to 
nezapomenu – „tenhle člověk snad v životě  

nehrál hokej.“ Začal trénovat, dřel a odletěli 
jsme i s Klepišem na draft do Toronta. Jirka měl 
v Evropě pořád dobré jméno a tak si všichni 
mysleli, že bude draftován v prvním kole. To se 
nestalo a na konci druhého kola si Detroit pře-
hodil drafty a chtěl Hudlera. Jirka začal na sobě 

Sportovec by měl mít talent, talent se však ještě ne-
musí stát vynikajícím sportovcem a legendou. Ale 
talent, který má srdce, stejně jako zvon, se legen-
dou může stát.             Ivan Kosatík

První srpnový čtvrtek zažil Jiří Hudler na Moravě určitě hokejově nejkrás-

nější a nejnáročnější den, do Vsetína, Olomouce a Prostějova přivezl 

Stanley Cup, nejslavnější hokejovou trofej světa, určenou pro vítěze ka-

nadsko-americké NHL. „Chtěl jsem ji ukázat na všech místech, která pro 

mě něco znamenají. Ve Vsetíně jsem vstoupil do velkého hokeje, v Olo-

mouci jsem se narodil a v Prostějově sídlí agentura TK PLUS, která mi 

v minulých letech hodně pomohla. Do Prostějova jezdím rád a nyní jsem 

šťastný, že se s nimi mohu podělit o svou radost,“ říkal čtyřiadvacetiletý 

útočník Detroit Red Wings Jiří Hudler. Stal se dvacátým Čechem, který 

zvedl Stanley Cup nad hlavu. 

Miroslav Černošek a Jiří Hudler  
u Stanleyova poháru

Stanley Cup v Olomouci, zleva primá-
tor Martin Novotný, vpravo hejtman 

Olomouckého kraje Ivan Kosatík

Zleva – Aleš Hilčer, Petr Salava, Jiří Hudler, 
Michael Žáček, Martin Novotný a Ivan 

Kosatík před dražbou hokejové výzbroje
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dělat, ve Vsetíně, pak nějaký čas v Rusku a rok 
na to podepsal smlouvu s Detroitem.“

V roce 2004 odešel Hudler do NHL. Věřil Mar-
šoun, že by se mohl prosadit? „Věděli jsme 
s Petrem, že je to výborný hráč a říkali jsme, že 
když se neprosadí v Americe, tak že odehraje 
vynikající sezóny v Evropě. Víte, co bylo na něm 
nejdůležitější? Jirka chtěl všem, co o něm po-
chybovali, dokázat, že v NHL uspěje. Navíc bylo 
pro něj výhodné, že se v té době v HNL změnila 
pravidla, už se nesmělo tolik faulovat, hákovat 
a i když je Jirka menší vzrůstem, v hokejovém 
myšlení je před ostatními. Už se to u něj proje-
vovalo od žákovských let – má obrovskou herní 
intuici a předvídavost.“

Může Hudlera Stanley Cup změnit? „V dobrém 
určitě. Zjistil, co je – vyhrát Stanley Cup. Zjistil, že 
to nešlo bez strašné práce, nekonečného tré-
ninku. Jako první z Detroitu, tři neděle po zisku 

poháru, zatímco ostatní odpočívali a slavili, za-
čal v Los Angeles trénovat. Začal si věřit, hodně 
ho to nakoplo dopředu, chce to určitě ještě 
znovu zažít. Ta chvíle, kdy vyhrajete Stanley Cup, 
je magická, nedá se vůbec popsat. Navíc má 
Jirka v Detroitu poslední rok kontrakt a ví, že se 
o nový musí rvát. Doma to rychle oslavil a letěl 
zpátky. Odmítl exhibice, besedy, vyhlášení Zla-
té hokejky, kdyby tu byl, určitě by se líp prodal 
v médiích, ale tahle sláva ho moc nezajímá.  
Jirka má velké charisma, dobré srdce, chce 
všem kolem pomáhat a v posledních třech  
letech byl hodně pracovitý.“

Vyhrát Stanley Cup ve čtyřiadvaceti letech – to 
se každému nepodaří. „Detroit je silný tým a ur-
čitě bude silný i v letošní sezóně,“ dodával Pavel 
Maršoun. „Jirka byl nadšený a pevně věřím, že 
nejsme se Stanley Cupem v Prostějově naposle-
dy,“ říkal pozdě večer v areálu TK PLUS.

Kdo přivezl Stanley Cup do ČR? 

1999 – Roman Turek (Dallas), 2000 – Patrik Eliáš, Petr Sýkora (New Jersey), 2001 – Milan 
Hejduk, Martin Škoula (Colorado), 2002 – Jiří Fischer, Dominik Hašek, Jiří Šlégr (Detroit), 
2003 – Patrik Eliáš, Richard Šmehlík (New Jersey), 2004 – Pavel Kubina, Stanislav Nec-
kář (Tampa Bay), 2006 – František Kaberle, Josef Vašíček (Carolina), 2008 – Jiří Hudler, 
Dominik Hašek (Detroit).

Přehled českých vítězů Stanleyova poháru: 

1984 – Jaroslav Pouzar (Edmonton Oilers), 1985 – Jaroslav Pouzar (Edmonton Oilers), 
1986 – Petr Svoboda (Montreal Canadiens), 1987 – Jaroslav Pouzar (Edmonton Oilers), 
1989 – Jiří Hrdina (Calgary Flames), 1990 – Petr Klíma (Edmonton Oilers), 1991 – Jaromír 
Jágr, Jiří Hrdina (Pittsburgh Penguins), 1992 – Jaromír Jágr, Jiří Hrdina (Pittsburgh Pen-
guins), 1995 – Robert Holík (New Jersey Devils), 1999 – Roman Turek (Dallas Stars), 2000 
– Robert Holík, Patrik Eliáš, Petr Sýkora (New Jersey Devils), 2001 – Milan Hejduk, Martin 
Škoula (Colorado Avalanche), 2002 – Dominik Hašek, Jiří Fischer, Jiří Šlégr (Detroit Red 
Wings), 2003 – Patrik Eliáš, Richard Šmehlík (New Jersey Devils), 2004 – Pavel Kubina, 
Stanislav Neckář (Tampa Bay Lightning), 2006 – František Kaberle, Josef Vašíček (Ca-
rolina Hurricanes), 2008 – Dominik Hašek, Jiří Hudler (Detroit Red Wings). Třikrát získali 
Stanley Cup Jaroslav Pouzar a Jiří Hrdina, dvakrát Jaromír Jágr, Dominik Hašek, Robert 
Holík a Patrik Eliáš.

TK PLUS je marketingovým partnerem 

JÁGR Teamu, stála i za představením 

Stanley Cupu v Olomouci a Prostějo-

vě. „Od začátku bylo jasné, že to jsou 

dokonalí profesionálové, kteří dobře 

věděli, co projekt JÁGR Teamu potře-

buje. Hrozně rád jsem do Prostějova 

jezdil a jezdím, protože tam vždycky 

všechno fungovalo a každý věděl, co 

má dělat. Nic hektického, věci prostě 

vždycky měly svůj řád. Od parkoviště, 

po hotelové služby a dokonalé záze-

mí. Rozdíl byl vždycky hodně vidět, 

když jsme přijeli někam jinam. Prostě 

lidé kolem TK PLUS vědí, co mají dělat,“  

říká Pavel Maršoun. 

Při návštěvě Třineckých železáren 
věnoval Jiří Hudler dres vedení 

společnosti, na snímku s Mojmírem 
Kasprišinem

Stanley Cup v restauraci U Pavelků

Jiří Hudler se skupinou No Name.
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Jágr

Už podeváté
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Jak může odchod z NHL a přestup Jaromíra 
Jágra do Avandardu Omsk ovlivnit perspektivu 
spolupráce s JÁGR Teamem? „V posledních 
sezónách vnímáme, že velká éra JÁGR Teamu 
pomalu končí, určitě si v příštích měsících mu-
síme sednout s Václavem Bartošem, který stojí 
za tímto seskupením a říct si – jak dál,“ konsta-
tuje jednatel TK PLUS Miroslav Černošek. „Čas 
hvězdného JÁGR Teamu se naplňuje, určitě to 
má vliv i to, že Jarda odešel z prestižní soutěže 
NHL, čímž v žádném případě nechci snižovat 
ruskou ligu, které dělá každým rokem hodně pro 
zvýšení své prestiže. Stoprocentně jí v tom po-
máhá i jméno Jaromíra Jágra. Rád bych zdůraz-
nil, že jsme s JÁGR Teamem a osobně s Jardou 
navázali velice osobní vztahy a rozhodně jsme 
rádi, že jsme touto cestou prošli.“

Kondiční soustředění v Prostějově, bowlingo-
vý turnaj v Olomouci, závody na motokárách 
v Lipníku nad Bečvou, tenisový a golfový turnaj 
ve Vésce u Olomouce, beachvolejbal v Dok-
sech, golfový turnaj na Konopišti v rámci seriálu 
JÁGR Team Golf Tour. Poprvé se letos nehrál 
tradiční tenisový turnaj v Prostějově, hokejisty 
přivítal areál Véska u Olomouce. „Rozhodli jsme 
se střídat místa konání těchto tenisových turna-
jů, neříkám, že jsou hvězdy NHL v prostějovském 
areálu už okoukané, ale přece jen tak dává-

me šanci většímu počtu hokejových fanoušků, 
aby viděli výborné české hokejisty,“ konstatoval  
manažer TK PLUS Ing. Petr Fridrich, který byl  
u tohoto zajímavého projektu TK PLUS podevá-
té. I o beachvolejbalový turnaj na Máchově 
jezeře byl podle Fridricha velký zájem. „Už loni 
jsme si řekli, že bychom z této akce chtěli udělat 
zajímavou tradici.“

V druhé polovině srpna se konalo v Prostějově 
už tradiční hokejové soustředění, v jehož rámci 
JÁGR Team vyhrál nad HC Oceláři Třinec 8:3, 
nad HC Kometa Brno 12:2 a Jaromír Jágr byl 
u toho! V Omsku mu problémy s cestou nedě-
lali. „Byli jsme tak domluveni dopředu, ještě než 
jsem podepsal smlouvu,“ říkal Jágr v Prostějově, 
který měl na ledě za parťáky mimo jiné brat-
ry Kaberleovy, Tomáše Fleischmanna, Tomáše 
Plekance, Aleše Kotalíka či Petra Průchu. Jágr 

stihl v Třinci vydražit i svůj dres, který oblékal 
v New Yorku Rangers, v dražbě na webových 
stránkách hokejových Ocelářů Třinec vynesl 
22 tisíc korun, peníze získala třinecká přípravka.  
„To proto, že jsme zápas JÁGR Teamu spojili  
s náborem kluků, ale i holek, protože uvažuje-
me, že bychom v budoucnu vytvořili ženské 
družstvo,“ řekl mluvčí třineckých Ocelářů Ivo 
Pullmann.

A proč se JÁGR Team, na jehož exhibiční zápa-
sy přiletěl i Jaromír Jágr z Osmsku, nepředstavil 
v Prostějově? „V poslední době zájem místních 
příznivců o akce JÁGR Teamu opadal, zatím-
co na jiných místech v České republice jsme 
byli vždy vítaní a žádaní. Proto jsme usoudili, že 
Prostějov na chvíli s exhibičními zápasy opustí-
me. Na jak dlouho? To nevím. To bude záležet 
na zájmu prostějovských hokejových fanoušků,“ 
přidával velký hokejový nadšenec Petr Fridrich, 
který je ze zájmu domácích o výborné hokejisty 
také smutný. A jak se podle něj s přibývajícími 
sezónami bude vyvíjet zájem o JÁGR Team? 
S čím se půjde do desáté sezóny?  „Všechno 
má svůj vývoj, samozřejmě i působení JÁGR Te-
amu v České republice. Nikdo nemůže zastírat 
– i hvězdám NHL přibývají roky a mnozí z hrdi-
nů z Nagana už nemají takovou hokejovou sílu, 
jakou měli v roce 1998. Naštěstí přichází nová 

generace, která si získává oblibu u fanoušků, 
začíná tvořit novou kostru JÁGR Teamu, i když 
je ale třeba důrazně říct – Jaromír Jágr je jen 
jeden…“

A jak s odstupem času vnímá osobnost Jaromí-
ra Jágra Miroslav Černošek? „Je pro mě jednou 
z největších sportovních osobností, které jsem 
kdy poznal. Vše je o to cennější, že má v sobě 
obrovské češství. Oceňuji na něm i zvláštní su-
chý humor, který ho dělá hodně zajímavým. Pro-
žil jsem s ním krásné chvíle, byl jsem s ním několi-
krát nejen v New Yorku, ale i v Pittsburgu. Byl a je 
naprosto přirozený při setkáních s obchodními 
partnery, kteří stáli za naší spoluprací s JÁGR Te-
amem a věřte, není to samozřejmé. Poznal jsem 
mnoho menších sportovních hvězdiček, které si 
myslely, že se kolem nich točí svět a po několika 
letech se propadly do neznáma.“

„Jarda Jágr je pro mě jednou z největších sportov-
ních osobností, které jsem kdy poznal. Vše je o to 
cennější, že má v sobě obrovské češství.“
            Miroslav Černošek

I když to navenek tak nevypadalo, do letošního léta s JÁGR Teamem 
přece jen vstoupilo vyjednávání Jaromíra Jágra o jeho přestupu z NHL 
do Avantgardu Omsk. Jágr vstoupil do ruské Kontinentální hokejové ligy, 
podepsal dvouletou smlouvu s roční opcí s šéfy týmu Avangard Omsk 
a zcela zákonitě se stal hvězdou soutěže, která má ty největší ambice. 
Jak bude Jágr v NHL chybět, ukáží měsíce příští… TK PLUS pak marketin-
gově zajišťovala už deváté léto s JÁGR Teamem.

Jaromír Jágr a Ing. Ján Moder, 
místopředseda Dozorčí rady Třinecké 

železárny, a. s.
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v Praze

Největší hokejový svátek ...
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Jak se dál jednání vyvíjela? „Vnímal jsem, že 
NHL je firmou, která má jednadevadesátiletou 
tradici,  je to jedna z nejslavnějších soutěží v his-
torii světového sportu a je třeba říct, že to byla 
jednání neobyčejně korektní, neměl jsem nikdy 
pocit, že by se nás dívali nějak shora a dove-
du si představit, že kdyby někteří naši manažeři 
byli v jejich roli, tak by to stoprocentně dělali. 
Plnili své závazky a sliby, tak, jak bylo ujednáno,“ 
vzpomíná na dobu před rokem šéf a. s. Čes-
ká sportovní Miroslav Černošek. Brzy bylo vše 
podepsáno, kromě jediné smlouvy a tou byla 
výše úhrady ztráty podle ekonomického audi-
tů klubů za sezonu 2007/2008, kdy se spočítal  

průměr příjmů z reklam a televizních práv na  
jeden zápas a ten pak s desetiprocentním bo-
nusem pro NHL musel pořadatel akce zaplatit.

Jak vůbec vnímala česká podnikatelská sféra, 
že společnost Česká sportovní přichází s tímto 
projektem? „K mému překvapení až hodně po-
zitivně, naše výsledky jsou považovány za velký 
diplomatický úspěch, pan premiér, stejně jako 
většina top manažerů nám dávali najevo, že 
nám gratulují a že děkují nám, že se taková 
akce bude v Praze konat. Jsme rádi, že se nám 
v té velké konkurenci zemí, které chtěly také or-
ganizovat otvírací zápasy NHL, podařilo uspět,“ 
dodával před půl rokem Černošek. Nelekl se 
té myšlenky? „Přiznám se, trochu jsem se bál, 
aby společnost Česká sportovní byla důstojným 
partnerem při jednání s vedením NHL, pak mě 
jak Petr Soukup, tak následně i Láďa Šafařík 
ubezpečili, že NHL je ráda, že našla agenturu, 
která zvládne organizaci tak velké akce.“

Ano, od začátku byl ve hře start newyorských 
Rangers a když se na Staroměstské radnici 

v létě projekt definitivně potvrzoval, šéf New 
York Rangers Glen Sather hlasitě demonstroval, 
že má zájem domluvit se s Jaromírem Jágrem 
na jeho dalším působení v New Yorku. Všechno 
však bylo jinak – na konci června se Jágr upsal 
sibiřskému Avantgardu Omsk…

Není vám líto, že Jaromír Jágr nebude v praž-
ské O2 Aréně u vašeho životního projektu? Ze-
ptal jsem se dva měsíce před pražskými zápasy 
Miroslava Černoška. „Ano, je a hodně. Hodně 
nám pomohl, dokonale zná zákulisí NHL a moc-
krát jsem se s ním radil. Byl jsem přesvědčený, 
že on bude tou hlavní osobností, kolem které 
se to bude v Praze točit. Život ale přináší změny  

a jediné co nyní mohu – popřát Jardovi hod-
ně štěstí v novém angažmá.“ Přiznejme, kdyby 
bájný hokejista s osmašedesátkou na zádech 
stál při démonicky zazpívané české hymně 
na ledě O2 Arény, svátek NHL by v Praze byl 
ještě zářivější… 

Od začátku bylo jasné, že Česká sportovní sto-
jí za historicky jednou z největších sportovních 
akcí u nás. Vstupenky na oba zápasy byly 
vyprodány za 27 hodin! Černošek na tiskové 
konferenci konstatoval, že zájem je tak velký, 
že by nebyl problém naplnit halu ještě nejmé-
ně jednou. Náklady na NHL Premiere Prague 
se blížily částce 100 miliónů korun, ale – „je to 
projekt, který je poplatný klasickému modelu 
sportovního marketingu, kde rozhodující příjem 
je ze vstupného a následně z televizních a mar-
ketingových práv,“ přidával majitel a. s. Česká 
sportovní. „Od revoluce je to opravdu největší 
akce, která u nás byla.“ Pořadatelé navíc na-
bídli otevřené tréninky obou týmů NHL, doplně-
né doprovodnými akcemi, signál byl přenášen 
do 34 zemí. Všechno v O2 Aréně bylo podle not 

„Jsme rádi, že se nám v té velké konkurenci 
zemí, které chtěly také organizovat otvírací zá-
pasy NHL, podařilo uspět,“ říkal před půl rokem  
Miroslav Černošek.

Před rokem prvního října prohlásil v Londýně viceprezident hokejové  

NHL Ken Yaffe: „Praha je pro nás přirozeným místem, kde bychom se 

chtěli představit. Děláme na tom. Rádi bychom tam hráli.“ Krátce před-

tím v sobotu už jednal se zástupci a. s. Česká sportovní, která měla zá-

jem přivést nejslavnější hokejovou soutěž světa do Prahy. Bylo logické, 

že Česká sportovní nejvíce usilovala o start New York Rangers s kapitá-

nem Jaromírem Jágrem, podle některých zámořských médií byly tehdy 

osloveny ještě týmy Pittsburghu a Tampy Bay. Loni měla NHL premiéru 

v Londýně a 29. září 2007 se tam také rozhodovalo o tom, zda se letos 

na začátku října uskuteční v pražské O2 Aréně hokejový svátek.  

Kdy poprvé začal  
Miroslav Černošek 
přemýšlet o zápa-
sech NHL v Praze?  
„Ta myšlenka není 
moje, patří Petru  
Soukupovi, který má 
velmi dobré dlou-
hodobé vztahy 
s viceprezidentem 
NHL Kenem Yaffem 
a od prvního oka-
mžiku jsem vnitřně  
cítil, že by se nám  
NHL mohlo podařit 
přivést do Prahy.“

Největší hokejový svátek ...
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NHL. „Diváci na stadionu budou cítit – jako by 
se přenesli přes oceán,“ přidával Vladimír Šaf-
ařík. Kdo byl někdy v Madison Square Garden 
na zápase NHL, ten určitě potvrdil, že druhý zá-
pas – kdy byli Rangers v roli domácích – probí-
hal přesně jako newyorské hale. Spoty v kostce, 
představování týmu a jeho osobností, pohledy 
do historie klubu, reklamy. Ano, vše bylo v režii 
NHL…

Z Prahy odlétali spokojenější hokejisté New York 
Rangers, v otvíracích zápasech NHL vyhráli 
nad Tampou Bay dvakrát 2:1, předtím porazili 
v exhibičním zápase Bern a získali Victoria Cup 
po vítězství nad Magnitogorskem. Česká spor-
tovní odvedla dokonalou práci, zástupci NHL 
byli spokojeni a už v průběhu pražského hoke-
jového víkendu se ukázalo, že by Česká spor-
tovní mohla být pořadatelem zápasů zámořské 
ligy i příští rok. „Při obědě s panem Bettmanem, 
šéfem NHL, jsme se dozvěděli, že by byl rád, aby 
Praha byla mezi kandidáty i příští rok,“ konstato-
val spokojený Černošek a dodal – „šance, že se 

za rok opět v Praze představí NHL, vidím hodně 
vysoko, tak na osmdesát procent.“ 

Dokonce se už objevily spekulace, že by se 
v Praze mohl objevit Bettmanův  blízký tým - New 
Jersey Devils. A jeho možní soupeři? Ottawa 
s nejlépe placeným hokejistou NHL Heatleym 
nebo Pittsburgh s obrovskou nadějí Crosbym? 
„Určitě budeme usilovat o tým, který bude mít 
české zastoupení. To je důležité kvůli divákům. 
Nechceme jim nabídnout jen vynikající hokej, 
ale i vynikající Čechy,“ potvrdil Černošek. „Rádi 
bychom se na výběru mužstev oboustranně  
dohodli, ne, aby nám je NHL přímo přidělila.“

„Do měsíce už bychom mohli být konkrétnější,“ 
říkal po skončení NHL Premiere Prague Vladimír 
Šafařík. „Musíme v Americe vše s NHL vyúčtovat 
a tam se určitě bude hovořit o příštím roce.“

„Akce dopadla excelentně. I proto začínáme 
jednání na její pokračování na rok 2009,“ kon-
statoval po setkání s šéfy NHL v Praze Miroslav 
Černošek.

„Diváci na stadionu budou cítit – jako by se přenesli 
přes oceán.“       Vladimír Šafařík
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Před deseti lety přijel prezident ITF Francesco Ricci Bitti poprvé do Prostějova, byla to jeho první ná-
vštěva ve funkci šéfa Mezinárodní tenisové federace. „Líbí se mu náš areál a péče o děti, je na něm 
vidět, že byl dlouhou dobu šéfem komise mládeže, má o výchově talentů dokonalý přehled,“ říkal 
o jeho pobytech na Hané šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek. A co řekl loni Ricci Bitti při své 
čtvrté návštěvě MS do 14 let na tiskové konferenci? „Do Prostějova se pokaždé moc těším, protože 
jsme s místními tenisovými funkcionáři navázali během uplynulých let vysoce nadstandardní vztahy 
přátelského charakteru. A mezi přáteli se člověk vždy cítí skvěle.“

se u nás líbí
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Už před rokem ITF na doporučení komise ju-
niorského tenisu rozhodla, že se World Junior 
Tenis Finals bude v Prostějově konat do roku 
2010. Jaké byly argumenty ITF pro další setrvání 
na Hané? Prostějov má podle ITF tři hlavní před-
nosti. Zaprvé ideální zeměpisnou polohu v cen-
tru Evropy, zadruhé vynikající zázemí se vším 
nezbytným a hlavně na jednom místě a zatřetí 
vynikající organizaci. „Když si tohle budou v ITF 
stále častěji připomínat, třeba se dostaneme 
i za rok 2010,“ říká s trochou nadsázky Černošek, 
který by rozhodně přivítal pokračování šampi-
onátu. „Za těch deset let si na tohle mistrovství 
zvyknete, přece jen jsme stáli u zrodu nádherné 
a pro český tenis tolik prospěšné tradice. I když  
je na druhé straně docela možné, že ITF bude 
chtít po dvanácti prostějovských pořadatel-
ských letech na jednom místě změnu.“ 

Jaké byly prostějovské pořadatelské začátky? 
„Přiznám se, že jsme začínali a vstupovali do této 
akce s mírnou nedůvěrou, opravdu jsem tehdy 
nevnímal prestiž této akce v rámci Mezinárod-
ní tenisové federace. Samozřejmě, postupem 
času se měnily pořadatelské podmínky, ITF už 
nebyla tak vstřícná jako na začátku, ale je dob-
ře, že se tento šampionát stal jednou z priorit 
ČTS a jeho prezidenta, ten se nakonec nejvíce 
zasloužil o to, že mistrovství do České republiky 
dostalo.  Za deset let se na našich dvorcích 
představili Nadal, Djokovič, Gasquet, Berdych, 
Safinová, Vaidišová a Čakvetadzeová, aby se 
pak za několik sezón dostali do světové desítky. 
I když se letošní ročník české reprezentaci nevy-
dařil, určitě to byla i pro ni velice dobrá zkuše-
nost. Na druhé straně bych rád připomenul, že 
členkou stříbrného týmu Anglie byla nedávná 
juniorská wimbledonská vítězka Laura Robsono-
vá, je jí čtrnáct a určitě má také dobře nakroče-
no do světa velkého tenisu. Kdybych měl brát 
první pětku ATP, tak světová jednička Rafael  
Nadal startoval v Prostějově v roce 2000  
a Novak Djokovič o rok později,“ dodává  
Černošek. Ten si také uvědomuje, že o šampio-
nát je zájem mezi tenisovými manažery. „Akce 
má stále svou velkou prestiž, letos znovu přijeli 
do Prostějova šéfové světového i evropského 
tenisového NIKE. Tihle představitelé superfirmy 
často chybějí na Grand Slamech, ale nechybí 
na akci, kde  jsou šance najít nové tenisové 
hvězdy. Na tomto mistrovství se dá ještě poznat, 
kdo má na dobrý tenis, kdo se může prosadit.“

„Mistrovství nám všem přirostlo k srdci,“ říká  
Petra Píchalová-Langrová, která byla už po-
desáté ředitelkou juniorského mistrovství světa 
družstev do 14 let. První čtyři roky spolupraco-
vala s Jackie Nesbittovou, v roce 1995 přijel na  
Hanou nový šéf juniorského úseku ITF Luca  
Santili, který reprezentuje světovou federaci do-
dnes. „Za šampionátem stojí nadšená obětavá 
parta, všichni víme, co je potřeba pro zdar mis-
trovství udělat. A už skutečnost, že nám ITF proje-
vila tak velkou důvěru, že budeme mistrovství or-
ganizovat dvanáctkrát – je něco neskutečného. 
A kdyby to mělo v roce 2010 přece jen skončit? 
Pevně věřím, že Dr. Černošek najde podobný 
projekt, který bude prospěšný pro český tenis, 
výchovu talentů a získá si i mezinárodní prestiž.“

I letos vyzařovala z představitelů ITF pohoda, 
šampionát má svůj zaběhnutý organizační 
rytmus. „Jsme tu už podesáté, vždycky jsme 
byli spokojeni. Marketingová agentura TK PLUS 
a tým kolem Petry Langrové opět odvedly do-
konalou práci,“ konstatoval ke konci mistrovství 
Luca Santilli, zástupce ITF.

Česká juniorská reprezentace dopadla v de-
setileté historii pořádání šampionátu na Hané 
nejhůř, junioři skončili na 15. místě, juniorky byly 
čtrnácté. Cestu na šampionát otevřely našim 
týmům pořadatelské karty, v náročných kvali-
fikačních pohárech neuspěly.

Juniory přiřadil los do skupiny D spolu s druhou 
nasazenou Francií, sedmou Koreou a Peru. 
„Snad to bude mančaft, který nás zachrání 
od poslední skupiny,“ říkal nehrající kapitán 
Miroslav Štencl po losu, ale tohle přání se mu 
nesplnilo. Tým vyhrál až poslední zápas o po-
slední příčku proti Jižní Africe… Juniorky měly 
ve skupině Čínu, Ameriku a Srbsko, také nevy-
hrály zápas, poprvé se radovaly až ve skupině 
o 13. – 16. místo, když přehrály Brazílii. V zápase 
o celkové 13. místo podlehly Australankám.

Mistrovství světa přineslo zlaté double výběrům 
Spojených států. Zatímco prvenství družstva 
chlapců se očekávalo, úspěch dívek USA byl 
nečekaný. Poprvé v historii šampionátu vyhrá-
li reprezentanti jedné země obě kategorie.  
Finálovými soupeři byli vítězům chlapci Francie 
a dívky Velké Británie. V českém juniorském 
týmu jsme měli dvojnásobné zastoupení –  
Adama Pavláska a Marka Jaloviece, ani oni 
určitě nebyli se svým výkonem na domácích 
dvorcích spokojeni.

se u nás líbí

„Jsme tu už podesáté, vždycky jsme byli spokojeni. Marketingová agentura TK PLUS 
a tým kolem Petry Langrové opět odvedly dokonalou práci.“ 

           Luca Santilli, zástupce ITF.

 „Byl to skvěle připravený a zorganizovaný šampionát. Prostějov nemůže mít konkuren-
ci. Že to bude již jen dvakrát? To není možné! ITF podobného organizátora, který myslí 
na vše, aby se tady dětem líbilo, nemůže najít. Co říkám finále chlapců? Američané 
byli favority, udělali jsme vše pro zisk zlata, ale nestačilo to. Jsme ale nejlepším celkem 
Evropy.“                 

       Philippe Robin, kapitán týmu Francie

Slavnostní nástup účastníků  MS do 14 let 
v prostějovském areálu 

Lucie Šafářová s členkami českého 
týmu Pernillou Mendesovou, Terezou 

Jankovskou a Kamilou Pavelkovou 

Slavnostní vyhlášení nejlepších týmů 
juniorek, zleva člen juniorské komise ITF 
Balazs Taroczy, starosta Prostějova Jan 

Tesař, ředitelka Petra Píchalová- 
Langrová, vpravo generální sekretář 

ČTS Josef Nechutný a šéf projektu 
za TK PLUS Michael Žáček 

Americká radost, poprvé v historii vyhráli MS 
do 14 let junioři a juniorky z jedné země 
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Olympijský 

Dvakrát o tenisové čtvrtfinále
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Prostějov měl v olympijské nominaci silné zastoupení, vedle čtyřech te-

nistů Berdycha, Štěpánka, Šafářové a Kvitové, to byla i bikrosařka Jana 

Horáková, kterou podporuje TK PLUS. Na poli sportovní diplomacie se-

hrála v Pekingu velkou roli také a. s. Česká sportovní, na olympiádě pů-

sobili Miroslav Černošek, Zdeněk Duplák a jednatel TK PLUS Petr Chytil. 

Jak se dařilo našim tenistům? Lucie Šafářo-
vá měla v prvním kole Estonku Aniovou, kte-
rá v soutěži nahradila zraněnou Francouzku  
Tatianu Golovinovou, Berdych neznámého  
Číňana, i on nahradil nepříjemného Chorvata 
Karanušiče a Štěpánek Francouze Llodru. Co 
říkal Radek svému soupeři? „Nebude to vůbec 
jednoduché, bude se hodně tlačit na síť. Už 
jsem s ním hrál a vím, co od něj můžu očeká-
vat. Prostě se na něj musím připravit co nejlépe. 
Ale na tomhle turnaji není žádný snadný soupeř. 
Naplno se hraje od prvního kola. Všichni budou 
chtít uspět a hrát o medaile.“ Štěpánek drama-
tický zápas prvního kola s Michaelem Llodrou 
po více než dvou a půl hodinách prohrál 6:4, 
6:7, 9:11. Radek vyhrál set, zkrácenou hru druhé-
ho setu začal mnohem lépe, vedl 3:0 a později 
5:2. Za stavu 5:4 však nevyužil dvě svá podání 
a soupeř dalšími třemi míči v řadě stav zápasu 
vyrovnal. Llodra získal vůbec první set ve čty-
řech dosavadních vzájemných zápasech! 
Ve třetí sadě si nechal Štěpánek před čtvrtou 
hrou ošetřit levé stehno, hůře se pohyboval 
a prohrál 9:11. Škoda, Radek v tie-breaku už sa-
hal po postupu, vedl 5:2, ale pak ztratil pět míčů 
v řadě! „Měl jsem vyhrát a mohl být klid,“ říkal 
smutně. „Nebýt to na olympijských hrách, tak 
bych však zápas už dávno skrečoval,“ dodával 
Radek po zápase. Nastoupil opět v dresu v po-
době české vlajky. Hned se samozřejmě otevřel 
velký otazník nad osudem čtyřhry, Radek měl 

společně s Tomášem nastoupit proti brazilské 
dvojici Marcelo Melo, Andre Sá. „Doufám, že 
mě docent – „zázračné ruce“ dá dohromady,“ 
a myslel tím samozřejmě na fyzioterapeuta  
Pavla Koláře.

Prohra páru Berdych-Štěpánek s brazilskou dvo-
jici Marcelo Melo, Andre Sá 7:5, 2:6 a 6:8 hned 
v prvním kole pak byla velkým překvapením. 
Ve třetím setu naši vedli 4:3 a Radek měl výho-
du podání… Brazilci proměnili třetí mečbol při 
Berdychově servisu. „Vedli jsme ve třetím setu, 
ale soupeři začali hrát neuvěřitelné míče. Srov-
nali s námi krok a trochu se dostali i nad nás,“ 
řekl Štěpánek. Klíčovým hráčem byl podle něj 
vysoký Melo, který dominoval na síti. „Do té chví-
le nebyl moc výrazný, ale v konci zahrál neuvě-
řitelné míče.“ A co Radkovy svalové problémy? 
„Nejsem typ, abych se vymlouval. Přijel jsem sem 
hrát a bojovat do poslední chvíle, a bohužel  
to nevyšlo ve dvouhře ani ve čtyřhře.“

Na Berdycha se nakonec usmálo štěstí při 
dodatečném losu, měl původně hrát proti 
pětadvacetiletému Chorvatu Kaeranušičovi, 
který vyřazením Rogera Federera na turnaji 
v Cincinnati přispěl ke Švýcarově pádu z postu 
světové jedničky. Místo něj byl do olympijského 
hracího pořádku dosazen Číňan Jü Sin-jüan, 
kterému patřilo 728. místo ATP a před dvěma 
roky se probojoval do čtvrté stovky žebříčku. 
Třebaže ho mnozí varovali, že mu určitě bude 
vadit špatný vzduch a smog, Berdych po příle-
tu řekl, že – „ale ono to počasí je tady vícemé-
ně stejné jako v Americe. Dusno, vlhko. Myslím 
si, že to nebude žádný velký problém.“ Berdych 
hrál v Číně už před čtyřmi lety v Šanghaji, pak 
byl náhradníkem na závěrečném turnaji Mas-
ters a olympijský turnaj považoval za svůj první 
velký start v této zemi. Zápas s třiadvacetiletým  
Číňanem Jü Sin-jüanem, který hraje levou ru-
kou, měl Tomáš spíše na rozehrání. „Nikdy jsem 
ho neviděl, nevěděl jsem, co bude hrát, ale 
po prvních míčích bylo vše jasné,“ říkal Tomáš 
po zápase. Ve druhém kole čekal Berdycha Ital 
Seppi, Tomáš s ním prohrál dva ze tří dosavad-
ních vzájemných zápasů, krátce před olympiá-
dou ho třiatřicátý hráč světa vyřadil na turnaji 
v Cincinnati. „Pomohl jsem si podáním a docela 
jsem mu stačil ve výměnách od základní čáry.“

Berdychovi stál v cestě mezi posledních 
osm Federer, kterého porazil před čtyřmi lety 
na olympiádě v Aténách. Švýcar vládl od  

Atén světovému tenisu, až před olympiádou  
se jeho trůn zachvěl.

Berdych byl v době pekingských her dvacátým 
hráčem žebříčku, zkušenější, vítězem tří turnajů 
ATP ve dvouhře. „Od Atén mě Fereder už šest-
krát porazil, určitě je v tomhle zápase jasným  
favoritem, mohu jen překvapit,“ říkal Tomáš  
před zápasem. Před čtyřmi lety byl Federer 
necelý půlrok světovou jedničkou a v olympij-
ském turnaji s Berdychem prohrál. V Pekingu 
Tomášovi dávnou porážku oplatil – a symbolic-
ky pár dní předtím, než trůn přepustil Rafaelu 
Nadalovi.

Berdych hned v úvodu zápasu s Federerem 
ztratil podání, vzápětí vyhrál Švýcarovo a srov-
nal na 2:2. Stále se ale nemohl opřít o svůj 
první servis a první sadu nakonec prohrál – 
3:6. Začátek druhého setu patřil Tomášovi, Fe-
derer ve druhém gamu udělal tři dvojchyby... 
Za stavu 3:0 se mohl Berdych dostat k dalším  

Prostějovští na OH  
v Pekingu

Berdych: 
1. kolo: Jü Sin-jüan 
(Čína) 76:1, 6:2, 
2. kolo: Seppi (It.)  
6:3, 7:6 (4), 
3. kolo: Federer 
(Švýc.) 3:6, 6:7 (4).
Štěpánek: 
1. kolo: Llodra (Fr.)  
6:4, 6:7 (5), 9:11.
Šafářová: 
1. kolo: Aniová (Est.) 
6:4, 6:2, 
2. kolo: Korytcevová 
(Ukr.) 2:6, 6:1, 7:5, 
3. kolo: Bammerová 
(Rak.) 5:7, 4:6.
Berdych, Štěpánek: 
1. kolo: Melo, Sá 
(Braz.) 7:5, 2:6, 6:8.
Šafářová, Kvitová: 
1. kolo: Stosurová, 
Stubbsová (Austr.) 
1:6, 0:6.

Naplno se hraje od prvního kola. Všichni budou 
chtít uspět a hrát o medaile. Radek Štěpánek
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dvěma brejkbolům, ale ve výhodné pozici po-
slal forhend do autu místo do odkryté poloviny 
kurtu. Nakonec se rozhodovalo v tie-breaku. 
V něm Tomáš vedl 3:1, ale Švýcar stav otočil. 
Berdych s ním prohrál posedmé za sebou…  
Berdych byl po zápase docela rozladěný:  
„Federer byl k poražení. Nebo alespoň se s ním 
dalo sehrát vyrovnanější utkání. Mohlo to prostě 
být lepší, kdyby se mi více dařilo. Šance byla, 
ale já jsem necítil správný rytmus ve své hře. 
Chtěl především hrát s Federerem vyrovnanou 
hru, dotáhnout sety do tie-breaků. Na to ale 
musí člověk dobře servírovat a to se mi příliš 
nedařilo.“

Lucie Šafářová přehrála v prvním kole Maret 
Aniovou z Estonska, zápas se protáhl dlouho 
přes půlnoc, ve druhém kole vyřadila ve tříse-
tové bitvě Ukrajinku Marii Korytcevovou 2:6, 6:1, 
7:5. Více než dvouhodinový duel definitivně 
zlomila jednadvacetiletá Šafářová za stavu 
5:5 ve třetí sadě, kdy Ukrajince sebrala čistou 
hrou servis. Šafářová už svou šanci nepustila 
a proměnila hned první mečbol. Lucku čeka-
la ve třetím kole Rakušanka Sybille Bamme-
rová, v žebříčku WTA ji patřilo 32. místo, byla  

o padesát příček výš než Šafářová. Ta také 
prohrála všechny tři vzájemné duely. Lucie  
Šafářová nastoupila proti Rakušance po noč-
ním dramatu s Ukrajinkou Korytcevovou a to 
se určitě podepsalo na jejím výkonu, oba noč-
ní duely ji vzaly hodně sil a možná i postup 
do olympijské osmičky.  „V prvním setu jsem 
měla nějaké šance i setboly. Ale Bammerová 
vždycky dobře zaservírovala a já jsem nedo-
kázala zatlačit a získat ten poslední míč,“ říkala 
po zápase Šafářová, s Bammerovou prohrála 
i čtvrtý vzájemný zápas… „Po dvou nocích, 
kdy jsem skončila v jednu ráno, jsem už hlavně 
ve druhém setu měla těžké nohy,“ připustila  
Šafářová při hodnocení zápasu. „Po prvním  
kole jsem šla spát kolem druhé, po druhém  
kole v půl třetí ráno.“ A začínala program  
třetího kola… 

O startu Petry Kvitové rozhodla volná karta, 
o kterou žádal ČTS, Petra mohla nastoupil 
v deblu s Lucií Šafářovou. Osmnáctiletá Petra 
se na olympijském turnaji moc neohřála, spolu  
se Šafářovou získaly proti zkušené australské 
dvojici Samantha Stosurová, Rennae Stubbsová 
jediný gem, prohrály 1:6, 0:6.

Bikrosařská smůla

Jana Horáková, zlatá z MS 2003, 2004, bronzová 

medailistka ze světových šampionátů z let 2002, 

2007 a čtvrtá jezdkyně z květnového světového 

mistrovství v čínském Tchaj-jüan, si jela pro me-

daili i do Pekingu. Při olympijské premiéře závodů 

v bikrosu však na finále nedosáhla. Naděje ztra-

tila v první zatáčce posledního semifinále, spad-

la a nemohla pokračovat dál. Skončila celkově 

na devátém místě. V rozhodujícím závodě dopla-

tila na pád nejúspěšnější ženy historie světových 

šampionátů Gabriely Diazové z Argentiny. „Neu-

stála jsem to, spadla jsem a měla vyražený dech. 

Nemohla jsem pokračovat dál,“ konstatovala 

bikrosařka. „Moc jsem chtěla uspět, olympiáda 

to ještě umocnila. Přece jen se koná jen jednou 

za čtyři roky,“ dodala Horáková.

Bikros, neboli bicycle moto cross (BMX) vznikl v 60. 

letech minulého století v USA jako přípravný sport 

pro budoucí motokrosaře. Časem se osamostat-

nil, od roku 1981 má svoji světovou federaci, která 

se o dvanáct let později začlenila do Mezinárod-

ní cyklistické unie (UCI). Letos měl bikros v Pekin-

gu olympijskou premiéru. Závodí se vyřazovacím 

způsobem na 300 až 400 metrů dlouhé trati, která 

je plná skoků a zatáček. Start je se z osmimetrové 

rampy, ta dává bikrosařům potřebnou počáteční 

rychlost.
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„Přiznám se, že mediální kampaň před olympijskými hrami mi říkala, že mě  

Peking asi moc neosloví a musím naopak říct, že vše bylo dokonale připravené 

– skvělá organizace, logistika dopravy, opravdu velkolepé prostředí, spous-

ta dobrovolníků, kteří byli kdykoliv ochotní pomoci. Domnívám se, že z tohoto  

pohledu a v tomto světle je přemýšlení o Praze olympijské absurdním  

divadlem.Nechci se vyjadřovat k výsledkům české olympijské reprezentace, 

zvýšila se konkurence, prosazují se Afrika, Střední a Jižní Amerika, tyto státy 

vstoupily do disciplín, ve kterých se nikdy nepohybovaly a opakovaně se 

mi stalo, že jsem nepoznával vlajky, které stoupaly na stožár. A k výsledkům?  

Nemyslím si, že svazarmovské sporty, které v Pekingu excelovaly a přinesly  

nám body do celkové kvalifikace národů, jsou z pohledu olympijských  

ideálů - ty pravé. Pro mě obstála pouze atletika.“ 

           Miroslav Černošek 

S čím odjížděl na olympijské hry do  

Pekingu Miroslav Černošek? Už před-

tím byl na Hrách v Sydney a Aténách. 

„Přece jen jsem do Číny odjížděl v sil-

nější a významnější pozici, na druhé 

straně sportovní marketing je stále  

stejný, musí se však stále udržovat 

v dobré kondici. Na olympiádě bylo 

hodně zástupců firem, se kterými spo-

lupracujeme, hodně šéfů společností, 

kteří rozhodují o spolupráci s a. s. Česká 

sportovní nebo s TK PLUS. Osobní kon-

takt je hodně důležitý, mnohdy rozho-

dující a nemohu chybět tam, kde lidé 

zúročují naší dlouholetou spolupráci.“ 

Jak vnímá Černošek z hlediska spor-

tovního marketingu – olympijské hry? 

„Tento produkt má své – ANO a sou-

časně své – NE. Své ANO v tom, že je 

to opravdu bezkonkurenčně prestiž-

ní sportovní událost a své NE v tom,  

že Mezinárodní olympijský výbor nepři-

pustí, aby partneři Národních olympij-

ských výborů byli prezentováni. Takže 

prezentace našich partnerů v době 

olympiády je skoro nulová, kromě 

nějaké tabule či polsteru v Českém 

olympijském domě jim nemůžeme nic 

nabídnout. Tam je třeba spíše vidět  

ten obrovský sportovní entuziasmus 

těch, se kterými máme podepsány 

smlouvy a dávají nám finanční pro-

středky. Kdyby neměli vztah ke sportu, 

tak by museli říct – a kde se propagu-

je např. ČEZ? Kde je ZENTIVA či Česká  

pojišťovna? Kde jsou další naši  

obchodní partneři?“

To znamená, že společnosti Česká 

sportovní a TK PLUS musí to hlavní 

odehrát v předolympijském období 

a v meziolympijských cyklech. „Přes-

ně tak. Na olympiádě pak – jednak  

osobními kontakty a potkáváním se  

těch, kteří se potkat chtějí a potkat 

potřebují – nahradit to, že v průbě-

hu olympiády nejsou na sportovištích  

firmy, které s námi v této oblasti  

spolupracují.“
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VK

Nikdo nepochybuje o naší síle ...

VK Prostějov, horní řada zleva: Martin Hájek - statistik, Daniela Gönciová, Michaela Jelínková, Nikol Sajdová, 
Ľubomír Petráš - asistent trenéra, Jolien Wittocková, Gabika Tomašeková, Ivana Bramborová, Lucia Töröková, 
Jan Müller ml. - masér. 

Dole zleva: Peter Goga - sportovní ředitel, Markéta Tomanová, Solange Soarezová, Petr Chytil - předse-
da Správní rady VK Prostějov, Miroslav Čada - hlavní trenér, Monika Medková - manažerka klubu, Valerie  
Pušněnkovová, Milada Spalová, MUDr. Pavel Navrátil - lékař. Chybí: Elisha Thomasová.
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„Všechno je o práci 
– ve sportu i v živo-
tě. Kdo si tohle ne-
uvědomuje, nemá  
šanci.“

< Miroslav Čada > 

Správní rada: 
Mgr. Petr Chytil – předseda správní rady, Tomáš Medek –  místopředseda, Ing. Pavel Drmola, 
Mgr. Michal Šmucr, MUDr. Pavel Navrátil, Břetislav Zbořil, Ing. Peter Goga. 

Management: 
Bc. Monika Medková, manažer klubu, Ing. Peter Goga, sportovní ředitel, PhDr. Michal Ptáček, 
provozní ředitel.

Realizační tým BK Prostějov: 
Miroslav Čada, hlavní trenér, Lubomír Petráš, asistent trenéra, MUDr. Pavel Navrátil, týmový lékař 
a Martin Hájek, statistik. 

Hráčky VK Prostějov: 
Blokařky: Nikol Sajdová (19), Milada Spalová (28), Elisha Thomasová (27), Gabika Tomašeková 
(25).

Nahrávačky: Michaela Jelínková (22), Lucia Töröková (24). 

Smečařky: Ivana Bramborová (23), Daniela Gönciová (23), Valerie Pušnenková (27), Solange 
P. P. Soarezová (27), Jolien Wittocková (18). 

Libero: Markéta Tomanová (26). 

GENERÁLNÍ PARTNER: Modřanská potrubní a. s., Praha.

HLAVNÍ PARTNEŘI: Třinecké železárny, Moravia Steel, Ytong, Železárny Annahütte, Alea, 
Město Prostějov, Olomoucký kraj, Firesta, TK PLUS.

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI: MICOS, Sharp Centrum Olomouc, BRNOCAR, Tomi-Remont, Kolektory 
Praha, MUBEA, Gala, Grandhotel Pupp, Austin Powder, ABELA, Dědic a partneři, OP, FTL, Van-
derberg, Crystalex, SMS, Hellas Tour, Topos Prefa Tovačov, RD Servis, Domovní správa Prostějov, 
Bauservis, BS Kings, Schola Servis, Čepro, Chlazení Choceň, Jan Němeček, Peršan, RaG Zesta, 
Středomoravská metalurgická, Kostelecké uzeniny, Austin Detonátor, Signalbau.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Hity fajn rádio, Profit, Prostějovský deník, Rádio Apollo, Prostějovský 
Večerník, televize ZZIP. 

Může se něco podobného opakovat? „Volejbal 
je sport a v něm nejde nic dopředu napláno-
vat, ani zaručit. Může se stát cokoliv a komukoliv. 
Z toho důvodu nemáme úspěch – my ani nikdo 
jiný – předplacený, každý si musí sám všechno 
vybojovat. Podle toho musíme k tréninkům i zá-
pasům přistupovat,“ už dopředu jakoby varoval 
ty největší optimisty Miroslav Čada. On také 
v současném volejbalovém projektu sehrává 
– vedle dokonalého finančního zabezpečení, 
za kterým stojí TK PLUS – rozhodující roli. Právě 
na Čadu ukázal Chytil. „Po minulé sezoně jsme 
se rozhodli náš projekt volejbalu obměnit v tom 
smyslu, že z něj uděláme projekt trenérský. Pro-
to jsme angažovali Miroslava Čadu, o němž si 
myslíme, že v Česku i v Evropě patří k nejzku-
šenějším a nejúspěšnějším trenérům ženského 
volejbalu. Umožnili jsme mu složit dle jeho před-
stav nový realizační tým i družstvo. Využil toho 
a postavil celek, který má ambice pohybovat 
se v ČR na úplném vrcholu a důstojně se zhostit 
premiérového účinkování zástupce z naší země 
v Champions League.  Jako hlavní trenér pře-
vzal za výsledky týmu největší díl zodpovědnosti, 
protože si jej sám sestavil dle svých představ. 
Od jeho příchodu do Prostějova se setkáváme 
opravdu často a působí na mě jako absolutní 
profesionál s touhou dokázat, že v tak ambicióz-
ním klubu je oprávněně,“ říká šéf prostějovské-
ho volejbalu Chytil. „Čada chce, aby jeho tým 
dobře reprezentoval město i celý český volejbal 
a dělá pro to maximum. Líbí se mi jeho komuni-
kace s hráčkami, jež na mne působí rovněž vy-
soce profesionálním dojmem, ale navíc s prvky 

přátelství či kamarádství. A tak to v kolektivním 
sportu má být. I když o tom, jestli je trenér dobrý 
nebo není, nakonec rozhoduje pouze míra jeho 
úspěšnosti. Nejsou totiž koučové dobří a špatní, 
ale úspěšní a neúspěšní. A k výsledkům vede 
u každého jiná individuální cesta.“

A co na to trenér Miroslav Čada? „Podařilo 
se nám získat prakticky všechny hráčky, co 
jsme chtěli. Výjimkou byla Havlíčková z Olym-
pu Praha, která dala přednost zahraničnímu 
angažmá a americká reprezentační blokařka, 
za kterou jsme si však pořídili náhradu v podo-
bě její krajanky Thomasové. Se složením kádru 
jsem pochopitelně spokojen.“ Trenér několikrát 
připomenul, že tak silný tým ještě ve své kari-
éře netrénoval, ve dvanáctičlenném družstvu 
je po čtyřech hráčkách z Česka a Slovenska, 
doplňují je Američanka, Belgičanka, Brazilka 
a Ruska. Z loňského kádru zůstaly jen blokařka 
Sajdová a smečařky Gönciová a Soaresová. 
Ne, že by si Čada před sebe dával nějaké tre-
nérské alibi, ale jen připomíná, že – „extraliga je 
dlouhodobou soutěží a nějaké zaváhání určitě 
přijde. I když máme největší rozpočet a došlo 
u nás k velkým změnám, rozhodně si netroufám 
tvrdit, že to bude jízda bez porážky. Na to jsem 
družstvo připravil.“

VK Prostějov vstoupil do české extraligy úspěš-
ně, má však před sebou velké cíle. Všichni si 
přejeme, aby je splnil. Ano, český ženský vo-
lejbal nepochybuje o naší síle, o to však bude 
naše cesta složitější…

Na letošní volejbalovou sezónu se loňský nováček volejbalové extraligy VK Prostějov dokonale 
připravil. „Rádi bychom dominovali na české scéně a důstojně se prezentovali na té evropské,“ 
říká předseda Správní rady VK Prostějov a jednatel TK PLUS Petr Chytil. 
Pro český ženský volejbal je VK Prostějov jasným favoritem na zisk mistrovského titulu. „Vše ostat-
ní by bylo zklamáním. Vyhrát chceme také Český pohár a rádi bychom se pokusili o postup 
ze základní skupiny Champions League,“ dodává šéf prostějovského volejbalu. Určitě už nikdo 
nechce vzpomínat na závěr loňské sezóny, kdy po jasném vítězství v základní části extraligy 
a zisku Českého poháru nezvládly prostějovské volejbalistky  nejdůležitější play off a skončily bez 
medaile až na čtvrtém místě. 
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Na začátku byla dokonalá diplomacie prostějovské marketingové agentury  

TK PLUS a snaha vstoupit do nejprestižnější evropské volejbalové soutěže  

Champions League. V červnu pak v Kodani schválila Správní rada Evropské  

volejbalové federace (CEV) žádost VK Prostějov o přidělení divoké karty 

ke startu v Lize mistryň a třetí červenec byl historickým dnem prostějovského 

volejbalu – ve Vídni se konalo losování Ligy mistrů a Ligy mistryň a v osudí 

bylo i jméno VK Prostějov! 

Velká šance a výzva

„Jsme rádi, že nám divoká karta otevřela cestu 
do nejprestižnější soutěže v Evropě a chceme 
důstojně reprezentovat český ženský volejbal. 
Máme před sebou velkou premiéru, pro náš 
klub je to velká výzva a chceme hrát v této sou-
těži důstojnou roli. Snažíme se pro úspěch udě-
lat maximum, odpovídá tomu klubový rozpočet, 
který dovolil novému trenéru Miroslavu Čadovi 
přivést do Prostějova vynikající hráčky,“ kon-
statoval šéf prostějovského volejbalu Mgr. Petr 
Chytil poté, co zasedání CEV v Kodani otevřelo 
VK Prostějov dveře do nejprestižnější evropské 
soutěže. „Losování volejbalové Champions  
League bylo vrcholnou sportovně – spole-
čenskou událostí, jsme velice rádi, že jsme byli 

u toho,“ říkal po losování předseda Správní 
rady VK Prostějov Mgr. Petr Chytil. „Vše proběhlo 
na vysoké úrovni a v krásném prostředí vídeňské 
radnice. Jen se potvrdilo, jak ohromnou prestiž 
Champions League má. Je to špička, čeho lze 
v Evropě dosáhnout a my si moc vážíme toho, 
že jsme poprvé mohli být u toho,“ dodával  
sportovní ředitel VK Prostějov Peter Goga.

Ve volejbalové Champions League žen startu-
je dvacet týmů, jsou rozděleny do pěti skupin 
po čtyřech, v nichž se utkají systémem každý 
s každým – doma venku. Jako nováček jsme 
byli nasazeni do čtvrtého, výkonnostně nej-
slabšího koše a bylo jisté, že se utkáme v zá-
kladní skupině se silnými soupeři. Koho nám los  

Liga mistryň

„Champions League 
je výzvou nejen pro 
prostějovský, ale i pro 
celý český volejbal 
žen. Budeme ji hrát 
jako první český klub, 
o to větší je naše zod-
povědnost a touha 
uspět.“
< Petr Chytil >
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přisoudil? Dynamo Moskva, Rijeka Kvig a CAV 
Murcia, začínáme doma, 12. listopadu proti 
Rijece. „Los k nám příliš příznivý nebyl. Máme 
dva velice těžké soupeře a jednoho trochu 
přijatelnějšího. Dynamo Moskva a Murcia patří 
mezi pět nejlepších evropských klubů a i Rijeka 
má svou nespornou kvalitu,“ konstatoval trenér 
Miroslav Čada.

Co říkal losu předseda Správní rady VK Prostě-
jov Petr Chytil? „Když jsme se rozhodovali, zda 
vkročit do volejbalu žen, nikdy mě nenapadlo, 
že by se náš tým mohl tak brzy dostat do elitní 
evropské společnosti. Champions League je vý-
zvou nejen pro prostějovský, ale i pro celý čes-
ký volejbal žen. Budeme ji hrát jako první český 
klub, o to větší je naše zodpovědnost a touha 
uspět. I proto se budeme snažit chopit se této 
výzvy se ctí a dobře reprezentovat nejen do-
mácí volejbal, ale i město Prostějov a Českou 
republiku. Los není jednoduchý, ale v téhle kon-
kurenci nejsou slabé týmy a jinak to ani dopad-
nout nemohlo. Evropská Liga mistryň je právem 
považována za nejsilnější oddílovou soutěž ce-
lého světa, na žádném jiném kontinentu srov-
natelná kvalita, koncentrovaná do výběru dva-
ceti vybraných týmů bojujících proti sobě, není. 
Osobně tedy vnímám naši příslušnost v této spo-
lečnosti jako vrchol, k němuž jsme mohli dojít. 
A teď půjde ještě o to, aby i herně a výkonnost-
ně byly naše zápasy proti špičkovým soupeřům 
opravdovým svátkem volejbalu. Uděláme pro  
to maximum.“

A co představitel titulárního partnera klubu  
Tomáš Medek, předseda představenstva 
a generální ředitel Modřanská potrubní, a. s.? 
„Utkáme se s třemi vynikajícími týmy, které ve vo-
lejbalové Evropě hodně znamenají a máme 
ideální příležitost dokázat, že mezi nejlepší týmy 
patříme. Vím, bude to hodně těžké, ale osobně 
věřím, že postoupíme. Když se na los dívám jako 
obchodník, tak je to znovu ideální příležitost  
prezentovat naši společnost v Evropě.“

Z pěti základních skupin Ligy mistryň postou-
pí vždy dva nejlepší týmy, ke kterým se přidají 
dva nejlepší ze třetích míst. „Do prognóz a po-
stupových předpovědí se nechci pouštět. Naše 
skupina má každopádně dva jasné favority, my 
s Rijekou bychom se měli porvat o třetí příčku. 
I tohle umístění může být za příznivých okolností 
postupové,“ nechává si alespoň nějakou naději 
zkušený trenér Miroslav Čada. „Kádr jsme dáva-
li dohromady právě s ohledem na účast v Lize 
mistryň. Proto jsme angažovali nejen ostřílené 
české a slovenské volejbalistky, ale také zahra-
niční legionářky. I tak ale vzhledem k síle a zku-
šenostem našich soupeřů z evropských pohárů 
vidím náš případný postup ze skupiny na hranici 
našich možností,“ dodával trenér Čada před 
sezónou v jednom z rozhovorů. 

Opona Champions League se otevře v listopa-
du a historicky do ní vstupuje i VK Prostějov. Je 
to i výsledek kvality a dnes už evropské prestiže 
marketingové agentury TK PLUS.

Co nás vedlo k účasti v Champions League? „Zaprvé se nám premiérový ročník 

nevydařil tak, jak jsme si přáli, ale ukázalo se, že je v Prostějově o volejbal velký  

zájem. Zadruhé, náš titulární partner Modřanská potrubní je velkým hráčem na  

trhu a chtěl se pokusit o něco většího, zatřetí jsme prostě chtěli být prvním týmem 

u nás, který bude hrát ženskou Ligu mistryň. Dobře víme, že je projekt finančně 

náročný, co bych však chtěl zdůraznit, není ztrátový a naši obchodní partneři  

mají o něj velký zájem.“

                    Miroslav Černošek

Program základní skupiny A Ligy mistryň  

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

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

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

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

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

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

Nejlepší tým v prostějovské historii? 

BK Prostějov, horní řada zleva: Michal Pekárek, vedoucí mužstva, Petr Dokoupil, Luděk Jurečka, Pavel Novák, 
Jaroslav Prášil, Pavel Staněk, Shaun Pruitt, Nouha Diakite, Richard Leško, Jakub Mikulec, Martin Vaňák, Pavel 
Bosák, Jozef Mesko, masér. 

Dole zleva: Mgr. Ivan Pospíšil, člen Správní rady, Ivica Mavrenski, trenér, Hurl Beechum, Rashaan Ames,  
Ing. Milan Matzenauer, předseda Správní rady, Mgr. Jiří Snášel, prezident občanského sdružení BK Prostějov, 
Goran Savanovič, Štěpán Vrubl, Mgr. Miroslav Marko, asistent trenéra, Ing. Petr Fridrich, generální manažer. 
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Šest nových hráčů a nový kouč, navíc Ivica  
Mavrenski začíná v Prostějově své první trenér-
ské zahraniční angažmá. Jeho kariéra byla  
dosud spojena se srbským týmem Vojvodina 
Novi Sad, kde dlouho působil jako rozehrávač. 
S Crvenou Zvezdou Bělehrad získal během 
dvouletého působení dva ligové tituly. Po skon-
čení hráčské kariéry působil čtyři roky jako tre-
nér juniorského týmu v týmu Vojvodina Srbija 
Gas Novi Sad, poslední dva roky už byl hlavním 
koučem prvoligového týmu. V posledním roce 
získal páté místo v srbské lize a deváté v Adra-
tické lize. „Podepsali jsme roční smlouvu s opcí, 
jejíž podmínkou je účast v ligovém finále, jakou 
měl i letos trenér Marko,“ říkal před zahájením 
Mattoni NBL Ing. Milan Matzenauer, předseda 
Správní rady klubu. „Pan Mavrenski působí po-
zitivně, není tak divoký jako spousta Balkánců. 

Naopak z něj vyzařuje klid a pohoda. Zároveň 
hned vidíte, že o basketu hodně ví.“ Tak vidí no-
vého kouče šéf Prostějovských Orlů.

Proč se Ivica Mavrenski rozhodl pro angažmá 
v České republice? „Dva roky jsem vedl Novi 
Sad, hráli jsme Adriatickou ligu, což je nesmírně 
kvalitní soutěž, mnohem silnější než jen samot-
ná srbská liga. Ale když se mi ozval Prostějov,  
zapřemýšlel jsem, jestli nezkusit něco nového 
a řekl si: Proč ne? Proč nezkusit basket v kvalit-
ním týmu v zahraničí?“ 

Kádr Prostějovských Orlů se proti uplynulé sezó-
ně hodně změnil a většina nových hráčů bude 
usilovat o místo v základní pětce. To bude určitě 
velký úkol pro nového mladého kouče a Milan 
Matzenauer si velice dobře uvědomuje, že tým 
potřebuje čas, aby se sehrál. „Musíme dát hrá-
čům čas. Týmová chemie, vztahy mezi hráči, 
to je strašně důležité,“ přiznává šéf Prostějova. 
„Také proto jsme pečlivě vybírali hráče. Kvalitní, 

odolné, pracovité. Během sezony bychom už 
do týmu nechtěli zasahovat.“ I tohle je proti mi-
nulým sezónám nové, BK Prostějov už tradičně 
patřil mezi týmy, které nejen před sezónou, ale 
i v jejím průběhu vystřídaly nejvíce hráčů. Letos 
by to mělo být jiné…

Z loňska  zůstali Ames, Savanovič, Prášil, Bosák, 
Novák, Jurečka, Dokoupil, Vaňák a Mikulec, 
k nim přibylo šest posil – z pohledu posledních 
sezón to byly „nákupy“ určitě nejkvalitnější. 

Ozdobou Mattoni NBL by se mohl stát pivot 
Shaun Pruitt, hrající doposud americkou univer-
zitní soutěž NCAA, prošel třemi letními kempy 
NBA a toužil po drezech New Orleans Hornets 
či Sacramento Kings. Je však otázkou, jak bude 
snášet první sezónu mimo Ameriku. O trojkař-
ské síle Harl Beechuma, který přišel z blízkého  
Nového Jičína, se všeobecně ví. Na postu 

středního rozehrávače by se měl vedle Amese 
střídat český reprezentant Štěpán Vrubl. Dobré 
sezóny mají za sebou další prostějovští pivoti – 
člen slovenského národního výběru Richard 
Leško, navrátilec z Rakouska a někdejší český 
reprezentant Pavel Staněk, naděje vzbuzuje pi-
vot Nouha Diakite, Francouz s pasem afrického 
státu Mali, mistr Francie do 20 let, reprezentant 
Mali od roku 2001, mistr Afriky 2001, 2005 a 2007, 
semifinalista francouzské ligy 2007 a 2008  
v drezu Adecco ASVEL Lyon-Villeurbanne. 

Prostějovští Orli letos hodně brzy vkročili do bas-
ketbalové Evropy, v poháru Euro Challenge 
v prvním předkole měli za soupeře chorvat-
ský KK Záhřeb. „Chceme odehrát kvalitní zá-
pasy, ale dokonale si uvědomuji sílu soupe-
ře,“ říkal šéf prostějovského basketbalu Milan  
Matzenauer před sezónou. Vše však nasvěd-
čuje tomu, že v klubových prioritách je na  
prvním místě úspěch v Mattoni NBL. 

Loni měl Prostějovští Orli před sebou tři cíle – finále 
Mattoni NBL, Českého poháru a  postup v Evropského 
poháru. Splnili jen jeden – zahráli si jen finále Českého 
poháru… Letos se jako o hlavním cíli hovoří o úspěchu 
v nejvyšší domácí soutěži, Matzenauer bere jen finále, 
navíc je mu jasné, že los poháru Euro Challenge je 
hodně těžký.

„Pevně věřím, že při-
nese do našeho 
týmu dravost, rych-
lost, která je v dnešní 
době nutná k tomu, 
abychom odváděli 
skvělý sport.“

< Milan Matzenauer  > 

„Trénovali mě vý-
znamní evropští kouči 
a Prostějov beru jako 
velkou výzvu a mož-
nost, abych realizo-
val, co jsem od nich 
pochytil.“

Ivica Mavrenski před 
zahájením Mattoni 
NBL

Do páté sezóny v Mattoni NBL jde předseda Správní rady BK Prostějov  
Ing. Milan Matzenauer s velkým optimismem, zatím největším v historii prostě-
jovského basketbalu. V klubu se mnohé změnilo, přišlo šest hráčů, nový srbský 
kouč Ivica Mavrenski, ke změně došlo také na postu generálního manažera, 
kde Tomáše Raka vystřídal Ing. Petr Fridrich. Milan Matzenauer vždycky patřil 
k nadšeným vizionářům, kteří si dávají před sebe a lidi kolem co nejvyšší cíle 
a v případě Prostějovských Orlů to nemohlo být jiné. „Po roce chceme opět 
do finále Mattoni NBL, nic jiného nás nezajímá,“ říkal Matzenauer před sezó-
nou. „Máme nejsilnější tým v historii a chceme to potvrdit také výsledkově.“
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BK Prostějov v Mattoni NBL

1. kolo  8.  10.  Karma Basket Poděbrady - BK Prostějov

2. kolo  11.  10.  BK Prostějov - NH Ostrava

3. kolo  15.  10.  BK Prostějov volno

4. kolo  18.  10.  BC Kolín - BK Prostějov

5. kolo  23.  10.  BK Prostějov - BK Děčín

6. kolo  25.  10.  BK Breda&Weinstein Opava - BK Prostějov

7. kolo  29.  10.  BK Prostějov - ČEZ Basketball Nymburk

8. kolo  2.  11.  USK Praha - BK Prostějov

9. kolo  5.  11.  BK Prostějov - BK Kondoři Liberec

10. kolo  8.  11.  Geofin Nový Jičín - BK Prostějov

11. kolo  13.  11.  BK Prostějov - BK Synthesia Pardubice

Správní rada: 

Ing. Milan Matzenauer, předseda správní rady, Mgr. Petr Chytil, místopředseda, Mgr. Jiří 

Snášel, místopředseda, Členové: Dr. Miroslav Černošek, Ing. Radim Fiala, Mgr. Ivan  

Pospíšil, Ing. Petr Fridrich.

Management: Ing. Petr Fridrich, generální manažer klubu, Jiří Pospíšil, asistent  

generálního manažera, Michal Pekárek, technický ředitel, Alena Skřipská, sekretariát.

Realizační tým BK Prostějov: Ivica Mavrenski, hlavní trenér, Mgr. Miroslav Marko, 

asistent trenéra, Michal Pekárek, vedoucí mužstva, MUDr. Josef Píchal, lékař, Jozef Mesko, 

masér, Zdeněk Novotný, fyzioterapeut.

Hráči BK Prostějov: 

rozehrávači: Rahsaan Edward Ames (USA), 1978, 185 cm/84 kg, kmenový hráč BK Prostě-

jov, Štěpán Vrubl, 1976, 185 cm/76 kg,  přestup z A Plus OHL ŽS Brno, Luděk Jurečka, 1983, 

199 cm/86 kg, kmenový hráč BK Prostějov. 

Křídla: Goran Savanovič, 1973, 198 cm/100 kg, kmenový hráč BK Prostějov, Pavel  

Bosák, 1982, 192 cm/87 kg, kmenový hráč BK Prostějov, Petr Dokoupil, 1988, 191 cm/84 kg, 

kmenový hráč BK Prostějov, Jaroslav Prášil, 1980, 200 cm/90 kg, kmenový hráč BK Pro-

stějov, Hurl Luther  Beechum III. (USA), 1973, 196 cm/98 kg, přestup z Nového Jičína,  

Pavel Novák, 1983, 198 cm/92 kg, kmenový hráč BK Prostějov, Martin Vaňák,  

1987, 198 cm/96 kg, kmenový hráč BK Prostějov. 

Pivoti: Richard Leško (SR), 1981 204 cm/100 kg. přestup ze Šoproň (Maďarsko), Pavel  

Staněk, 1976, 203 cm/100 kg, přestup z Wels (Rakousko), Nouha Diakitte (Mali), 1980, 207 

cm/109 kg, přestup z Villeurbanne (Francie), Shaun Pruitt (USA), 1985, 208 cm/112 kg,  

přestup z Illinois (NCAA), Jakub Mikulec, 1989, 204 cm/98 kg, kmenový hráč BK Prostějov.

GENERÁLNÍ PARTNER: SKANSKA, a. s.

HLAVNÍ PARTNEŘI: Geosan, Třinecké železárny, Město Prostějov, Olomoucký kraj, TK 

PLUS, Ostravské dopravní stavby, AZ sanace, Firesta, Modřanská potrubní, Pozemstav, FTL, 

Ytong, Sika, Alpine, Hicon,  Micos, Očenášek, Tomi Remont, DIS, Penco, Alea, Mechanika, 

Gala. 

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI: Alfitra, Signalbau, SSŽ, Austin Powder, Karireal, ŽPSV, VAK, 

PUPP, Domovní správa Prostějov, Roplasto, Austerlitz, Litovel, Kostelecké uzeniny, Pieroth,  

Autosamson. 
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BK Prostějov v Mattoni NBL

1. kolo  8.  10.  Karma Basket Poděbrady - BK Prostějov

2. kolo  11.  10.  BK Prostějov - NH Ostrava

3. kolo  15.  10.  BK Prostějov volno

4. kolo  18.  10.  BC Kolín - BK Prostějov

5. kolo  23.  10.  BK Prostějov - BK Děčín

6. kolo  25.  10.  BK Breda&Weinstein Opava - BK Prostějov

7. kolo  29.  10.  BK Prostějov - ČEZ Basketball Nymburk

8. kolo  2.  11.  USK Praha - BK Prostějov

9. kolo  5.  11.  BK Prostějov - BK Kondoři Liberec

10. kolo  8.  11.  Geofin Nový Jičín - BK Prostějov

11. kolo  13.  11.  BK Prostějov - BK Synthesia Pardubice

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

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

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

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

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

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

radnice orloj prostějovské radnice

prostějovské náměstí v roce 1914

schodiště radnice obřadní síň

Národní dům

CP 2006 MONTAZ kontrast.indd   14 24.10.2006   16:01:49



V roce 1900 se začal hrát tenis v Prostějově. 
V době, kdy Američan Dwight F. Davis objed-
nával u bostonské klenotnické firmy Ahwere, 
Crump et Low pohár, aby založil nejslavněj-
ší týmovou soutěž historie Davisův pohár, se  
v Prostějově začal hrát tenis. Psal se rok 1900 
a Angličan Reggie F. Doherty vyhrál počtvr-
té Wimbledon a na americkém mistrovství 
se potřetí radoval Malcom D. Whitman. Tenis  
se u nás už hrál více než dvacet let, v roce 1879 
se v zámeckém parku knížete Kinského konal 
první turnaj nejen v Čechách, ale v celém  
Rakousku-Uhersku. V roce 1894 se konalo Mi-
strovství zemí Koruny české, Ladislav Žemla 
ho pak vyhrál celkem osmkrát a v roce 1906 
byla založena Česká Lawn-tennisová asoci-
ace. I v Prostějově se na začátku století hrálo 
jen na soukromých dvorcích. Jeden z kurtů byl 
na zahradě Roháčova mlýna, další na dvoře 
u zámecké zahrady, několik dalších dvorců 
pak bylo v zahradách továrníků Wichterleho 
a Wintra.

Kořeny tělocvičných snah na Prostějovsku mu-
síme hledat v Sokole, byl založen v roce 1869 
advokátem Josefem Fanderlikem, ale za tři 
roky byl úředně rozpustěn. Ustavující shromáž-
dění se konalo 13. června 1869, starostou byl 
zvolen Josef Fanderlik a jeho náměstkem Flo-
rián Novák. Sokol měl tehdy 134 členů. V roce 
1874 se opět probouzí k životu Tělocvičná jed-
nota prostějovská, byla obnovena 1. února 
a o dva roky později přijímá název Tělocvičná 
jednota Sokol v Prostějově. Devětadvacátého 
května 1870 se koná v Prostějově první veřejné 
cvičení a v roce 1876 pod vedením náčelníka 
Jana Machnera i první závody na Moravě. 
Ten byl také sedmnáct let náčelníkem a pod 
jeho vedením patřil prostějovský Sokol mezi 
nejlepší na Moravě. Machner stál v roce 1885 
i u zrodu Českého klubu velocipedistů, v jehož 
rámci se v některých městech sdružovali první 
tenisté. Na Moravě se začalo s tenisem nejdří-
ve v Brně, v roce 1894 v německém klubu BLTK  

v Lužánkách a v roce 1897 byl ustaven Český 
tennnisový kroužek, hrálo se na dvorci v Pollico-
vě ulici pod Špilberkem. 

Prostějov měl na začátku století primát, ve  
městě bylo v té době nejvíce dvorců na  
Moravě. Kde hledat jednoho z prvních pro-
stějovských tenisových funkcionářů? Učitel 
tělocviku na české reálce v Prostějově Jan 
Svozil byl jedním z těch, kteří se rozhodli zalo-
žit v roce 1903 sportovní kroužek pod názvem 
S.K. Prostějov. Ve fotbalové jedenáctce měl své 
místo i Alois Bašný, který se pak v příštích letech  
stane jednou z největších opor tenisového  
klubu.

Připomeňme, že 15. května 1906 byla ustave-
na Česká Lawn-tennisová associace, jejím 
prvním předsedou byl dr. Václav Důras, místo-
předsedou Rudolf Štika, tajemníkem Joe Gruss 
a pokladníkem Karel Fifka. Členy výboru dr. J. 
Rössler-Ořovský, JUC. Václav Kulich, Robert 
Gasser, revizory účtů Karel Schleb a Zdeněk 
Einstein. Dr. Václav Důras patřil k přímým a dů-
sledným tenisovým funkcionářům a jeho hlav-
ním heslem bylo: Plnou samostatnost českým 
klubům a nezávislost České Lawn-tennisové 
associace. 

Sportovní klub Prostějov pak byl založen  
18. dubna 1909, ale k jeho úřednímu potvrzení 
došlo až po celoročním byrokratickém jednání 
mezi CK Hejtmanstvím, Městskou radou, Císař-
sko-královským moravským místodržitelstvím 
a ustaveným sportovním klubem až 20. dub-
na 1910. Prvním předsedou klubu byl na nové  
ustavující schůzi 17. dubna 1910 zvolen prof. Jan 
Svozil, sekretářem Alois Bašný, pokladníkem 
Jaromír Vrla, hospodářem pak ing. Vladimír 
Nedělník. Náčelníkem tennisového odboru 
se stal profesor Svozil a především pak záslu-
hou ing. Nedělníka byl získán i pozemek pro 
dva tenisové dvorce na zahradě Akciového  
pivovaru.

Prostějovský tenis začal na pivovarských  

prostějovského
tenisu

Začátky tenisu na Prostějovsku (I.)
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Předsedové 
prostějovského tenisu

1909 - prof. Jan Svozil

1914 - p. Ernest

1923 - Kamil Zahradník

1926 - Jaroslav Neoral

1929 - ing. Vobořil

1931 - Bedřich Čížek

1938 - Běluš Krapka

1946 - Alois Bašný

1951 - Běluš Krapka

1955 - Alois Flašar

1964 - Zdeněk Horník

1965 - Miroslava Musilová

1966 - Alois Flašar

1990 - Miroslav Černošek
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Tenisové dvorce za Kolárovou ulicí, 1926



dvorcích a nakonec město proslavil stejně jako 
prosnulá prostějovská Starorežná. Je pravdou, 
že v té době patřil prostějovský pivovar ke čty-
řem největším na Moravě, ale pálení kořal-
ky má ještě větší historii. Vždyť už v roce 1521 
umírá první nejznámější vinopal Mates, výroba 
lihu a kořalek se nejvíce vzmohla po třicetileté  
válce a v Prostějově se už na konci 18. století 
ročně pálilo přes dvacet tisíc věděr kořalky! 
Později byla v roce 1919 nejznámější palírna 
v domě U Zeleného stromu prodána městu.  
Tenis v Prostějově sice nemá tak vzdálenou  
historii, ale na přelomu tisíciletí o něm už  
věděla celá Evropa stejně jako o lahodném 
místním pítí.

Prostějovské noviny Hlasy z Hané 30. dubna 
1912 píší, že – „tennisová hřiště v Akcionářském 
pivovaře jsou dohotovena a 5. května 1912 
slavnostně otevřena.“ O dva roky později –  
9. dubna 1914 bylo jednatelem Karáskem v roz-
pravě předneseno, aby se – „odbor tenisový 
se stal členem České lawn-tennisové associ-
ace v Praze a jako delegát byl zvolen pan Er-
nest. Jest řada výhod, které vyplývají z členství 
v Č.L.T.A. hlavně pokud se, týká kontroly správy  
klubu a při pořádání závodů.“ Určitě i proto 
byl prostějovský tenisový odbor pozván za ne-
celé tři měsíce k účasti na závodech Čechy-

Morava v Praze, měly konat na konci června, 
nakonec se pro finanční náročnost akce nikdo  
nezúčastnil. V tenisovém odboru se začíná stále 
více diskutovat o nutnosti výstavby šaten a pře-
vlékáren. Ing. Nedělník neustále připomíná, že 
by odbor měl mít vlastní hřiště a tedy i pozemek. 
„Dle dosavadního stavu nestačí tenisová hřiš-
tě rozpětí klubu, přístavba ještě jednoho kurtu 
není na pozemku Akciového pivovaru možná,“  
prohlásil hospodář klubu Ing. Nedělník.

V roce 1920 získal S. K. Prostějov rozsáhlé po-
zemky za Kollárovou ulicí, zřídil tam dvě fotba-
lová a jedno házenkářské hřiště, k nim ještě 
vybudoval lehkoatletickou dráhu. O dva roky 
později přišli prostějovští vysokoškoláci s návr-
hem postavit dva tenisové dvorce a to se jim 
na jaře 1923 podařilo. Zájem o tenis je velký,  
staví se další dva. Hlasy z Hané 12. května 1923 
píší: „Tenisové dvorce na stadiónu S. K. Prostě-
jova jsou již ve stavbě a nebude-li dosavadní 
práce zdržena nevčasným dodáním stavební-
ho materiálu, budou na svatodušní svátky ho-
tovy a odevzdány odboru k používání. Přihláš-
ky do tenisového odboru přijímají pánové Jan 
Neumann, Wilsonovo náměstí., ing. L. Moučka, 
Hanácká mlékárna, anebo je lze odevzdati 
ve sportovním obchodě fy J. Vrla.“

V tenisovém odboru S. K. Prostějov tehdy pat-
řili k nejlepším paní Sahlingerová, Donthová, 
Zahradníková, později Čížková a Rychlovská, 
dále pak K. Zahradník, M. Pluskal, ing. Mouč-
ka, L. Mrázek, V. Souček, bratří Haassové,  
B. Krapka, Neoral, ing. Sekanina, Bašný  
a dr. Dohnal. V červnu 1923 prostějovský 
tým nastoupil k prvnímu zápasu s SK Přerov  
a prohrál 5:11.

V neděli 20. dubna 1924 pak byly slavnostně 
otevřeny další dva tenisové dvorce S. K. Pro-
stějov. „Tenisový odbor dokončil stavbu dal-
ších dvou kurtů, takže nyní má k dispozici čtyři 
dvorce a jest s to přijímati další členy. Noví, kteří  
ještě lawntennis nehráli, jsou spojeni s hráči se 
závodní skupiny k vyučování. Přihlášky členů 
a další informace o fy Josef Vrla, Masarykovo 
náměstí,“ dálo se přečíst v Hlasech z Hané.

V roce 1925 zažíná Prostějov první velký teniso-
vý svátek, na Hanou byli pozváni bratři Koželu-
hové k exhibičním zápasům. V první polovině 
dubna 1925 píší Hlasy z Hané: „Mistr ČSR Jan 
Koželuh uspořádá v neděli 12. dubna dopoled-
ne na tenisových dvorcích S.K. Prostějov se svým 
bratrem Antonínem lawn-tennisovou exhibici; 
budou hráti single a proti známým moravským 
tenistům št. kpt. Snášelovi a Maršálkovi double. 
Ježto Snášel s Maršálkem mají za sebou jako 

Koželuhové zimní training na krytých dvorcích, 
uvidí Prostějov v neděli skvělý sport.“ O první  
velkou tenisovou exhibici byl na Hané velký 
zájem. „Lawntennisová exhibice bří. Koželuhů, 
konaná na dvorcích S.K. Prostějova v neděli  
dopoledne, byla sledována četným obe-
censtvem z Prostějova, Olomouce, Přerova  
a Kroměříže a virtuosní hra Jana a Antonína 
Koželuhových byla nadšeně aplaudována. 
V singlu vyhrál nad Jan Koželuh nad Antonínem 
6:2, 2:6, 6:3, 7:5, ve čtyřhře pak Antonín Koželuh 
s Maršálkem proti Janu Koželuhovi se Snášelem 
vyhráli 6:0, 0:6, 6:3.“ Exhibice bratří Koželuhů 
měla o to větší význam, že se právě v roce 1925 
stává Karel Koželuh profesionálním mistrem  
světa! Za Koželuha se přimluvil vynikající fran-
couzský tenista Borotra, turnaj byl tehdy uzavře-
ný, účast otevírala jen přímluva některé z tehdej-
ších tenisových hvězd a tou Borotra rozhodně 
byl. Ve finále turnaje v lázních Deauville pora-
zil Karel Koželuh Francouze Plaa a v Praze na  
Wilsonově nádraží ho vítalo deset tisíc fanouš-
ků. O dva roky později Jan Koželuh, nejmladší 
ze šesti světově prosnulých bratří, se poprvé 
objevuje ve světové desítce! První byl Lacos-
te, druhý Tilden, třetí Cochet, čtvrtý Borotra,  
Koželuh byl desátý na světě a šestý v Evropě!

Prostějovskému tenisu hodně pomohl příchod býva-
lého majora Berounského, který byl nejen vynikajícím 
tenistou, ale i trpělivým učitelem.
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Nastupující tenisové mládí druhé 
poloviny 20. let minulého století, 
první zleva O. Jonáš, třetí zleva 
Zdeněk Jirotka, v popředí J. Bašná

Hrací pořádek SK Prostějov, 1929



V roce 1927 je v Československu zaregistrovná-
no 177 českých a 58 německých lawn-tenni-
sových klubů. S. K. Prostějov má v zápisu číslo 
matriky 80, předsedou byl Jaroslav Neoral, měl 
56 členů a čtyři dvorce. Zapsán byl i prostějov-
ský Židovský sportovní klub Makkabi s 37 členy 
a dvěma dvorci, které byla také v Kollárově ulici. 
Předsedu byl tehdy dr. Josef Kleinich, tenis řídili 
Josef Kleiner a Emil Beamt. Židovský tělocvičný 

spolek vznikl na Hané už v roce 1903, od roku 
1919 byl přejmenován na Makkabi s oddíly 
kopané, gymnastiky, stolního tenisu a tenisu. 
Prostějovské židovské ghetto bylo jedno z nejvý-
znamnějších na Moravě. Až do roku 1919 mělo 
židovské město svůj vlastní obecní úřad se  
starostou, od počátku století až do konce  
fukce byl v čele obchodní s realitami JUDr.  
Gustav Zweig. Špička židovské komunity měla 
vysokou intelektuální úroveň, z Prostějova 
pocházel zakladatel fenomenologie, filozof  
Edmund Husserl (1859–1938), kořeny tu měla 
rodina spisovatele Stefana Zweiga. První zmín-
kou o židovském sportu je z roku 1903, kdy místní 
Židé založili spolek Jüdische Turnverein für Pross-
nitz und Umgenung. V roce 1930 patřila i prostě-
jovská Židovská náboženská obec k největším 
na Moravě, k židovskému vyznání se přihlásilo 
1 442 obyvatel, což bylo daleko více než těch, 
kteří uvedli židovskou národnost.

O tenis byl v Prostějově stále větší zájem. Na  
záčátku května 1929 píše Prostějovský Sport: 
„Přihlásila se celá řada dalších členů, kteří ten-
nis už v minulých letech hráli, i nových členů 
- začátečníků a jest nutno hrací partie znova 
roztříditi.“ V neděli 2. června 1929 bylo sehrá-
no meziklubové utkání SK Prostějov s Č.S.S. 
Olomouc. Prostějovští vyhráli 11:4 a nastoupi-
li v sestavě: Gardavský, Brückner, Wschian-
ski, Cetkovský, Frýbort, Bašný, Rychlovská,  
Zahradníková a Čížková. V červnu také vítězí 
dorostenci SK Prostějov v Bedihošti 5:2, v týmu 
byli Suchý, Wichterle, Petříková, Řehulková,  
dospělí přehráli ŽSK Makkabi Prostějov 10:8.  
Hrálo se na dvorcích SK Prostějov. Co tom 
napsal Prostějovský Sport? „Z domácích sluší 
na prvém místě uvésti „hrdinu dne“ Bašného, 
který byl předmětem nadšeného obdivu. Dobře 
si vedli dorostenci Jirotka, Suchý a Jonáš, kteří 
nedostatek závodní rutiny vyvážili houževnatostí 
a obětavostí.“ 

Prostějovskému tenisu hodně pomohl příchod 
bývalého majora Berounského, který byl nejen 
vynikajícím tenistou, ale i trpělivým učitelem. 
Pod jeho vedením vyrostl v prvotřídního hráče 
ing. Ada Hromada, který pak byl dlouhou dobu 

prvním hráčem prostějovského týmu a také 
jeho kapitánem. Hodně se zlepšili E. Škrachová, 
Veselý, Brückner, Michálek, Janatka, v tu dobu 
pak byli do prvního týmu postupně zařazova-
ni nadějní tenisté Zdeněk a Drahoň Jirotkovi,  
Jonáš, Lukovský a Otto Wichterle. Ten byl synem 
jednoho ze zakladatelů největší prostějovské  
továrny na průmyslové stroje, sám pak světovým 
vědcem – za všechny jeho vynálezy jmenujme 

kontaktní oční čočky. Akademik Otto Wichter-
le, byl zakladatelem Ústavu makromolekulární 
chemie ČSAV, průkopníkem české chemie 
polymerů, byl autorem více než 150 vynálezů, 
byl i u začátků prostějovského tenisu. Na dvor-
ce s ním chodila i jeho sestra Hana, význam-
ná česká sochařka, žačka Jana Štursy. Právě 
tito mladí tenisté psali v dalších letech historii  
prostějovského tenisu.

Ve fotbalové jedenáctce měl v roce 1903 své místo i 
Alois Bašný, který se pak v příštích letech stal jednou 
z největších opor tenisového klubu.
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Karel Koželuh, 1925



Olomoucký kraj

Krajský úřad
Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

www.kr-olomoucky.cz

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

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

Více než očekáváte!

1 2
3 4

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

3. Javoříčské jeskyně • 4. Hrad Bouzov
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Davisův pohár
Stříbro basketbalových kadetů

Baťova univerzita
Čtyři týmové tituly

Lukáš Dlouhý
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SEDMÝ ROČNÍK SOCHAŘSKÉHO SYMPOZIA 
Hany Wichterlové skončil ve Smetanových sa-
dech. Během dvou týdnů tvořili mezinárodní 
umělci svá díla v parku přímo před očima ve-
řejnosti. Použili k tomu dřevo, které bylo dove-
zeno z Kolářových sadů, kde město nedávno 
přikročilo k zásadní obměně zeleně. Radnice 
nyní hledá místo, kde by byly sochy vystave-
ny. „Smetanovy sady nejsou nafukovací a soch 
je zde už z minulých ročníků sympozia hodně.  
Navíc v brzké době počítáme s rekonstruk-
cí tohoto parku,“ konstatoval Miroslav Pišťák, 
místostarosta města. Připomeňme, že české 
sochařství zastupoval Robert Buček a vytvořil 
sochu s názvem Prostor.

TK AGROFERT NA GERMAN JUNIOR OPEN 
2008 kraloval ve čtyřhrách. Na turnaji v Esse-
nu, ITF 18, 1. kategorie, Radim Urbánek spolu 
s Chorvatem Marcanem porazili ve finále čtyř-
hry francouzský pár Obry, Puget 0:6, 7:6(4), 10:4 
a Klára Kopřivová spolu s Terezou Vančurovou 
zvítězily v závěrečném zápase nad dvojicí  
Palivetsová (Kan.), Twelkerová (Něm.) 6:3, 6:4. 

ŠÉF PROSTĚJOVSKÉHO BASKETBALU MILAN 
MATZENAUER potvrdil, že se novým trenérem 
týmu BK Prostějov se stal Srb Ivica Mavrenski. 
„Nový trenér má v nejbližší době představit svůj 
plán přípravy, která by měla začít 15. srpna,“ řekl 
Matzenauer novinářům.

TÝM MLADŠÍHO ŽACTVA TK AGROFERT Pro-
stějov získal titul mistra ČR, šampionát se 
hrál v Jihlavě. V našem celku se představili:  
Karolína Muchová, Natálie Cváčková, Barbora  
Kötelesová, Petra Melounová, Gabriela  
Knutsonová, Zdeněk Kolář, Oliver Nagy, Zdeněk 
Děrkas, Dominik Kellovský, Miroslav Chyba,  
Dominik Starý. Kapitánem byl Ivo Šilhánek.  
Ocenění zaslouží všichni trenéři, kteří se na pří-
pravě našich mladých podílejí. „Je to vynikající 
start do mládežnického týmového mistrovství, 
pevně věřím, že naše týmy ještě neřekly poslední 
slovo,“ konstatoval spokojený šéf prostějovské-
ho tenisu Mirek Černošek.  A ještě naše výsledky 
– TK AGROFERT Prostějov – TK Slavia Orlová 9:0, 
v semifinále – Sparta Praha 9:0 a ve finále –  
I. ČLTK Praha 7:2. 

RADIM URBÁNEK MISTREM EVROPY! Na mis-
trovství Evropy staršího dorostu v Bad Hofgas-
teinu získal Urbánek s Richardem Hamplem  
(I. ČLTK Praha) zlatou medaili ve čtyřhře! Jaká 
byla jejich cesta za zlatem? V prvním kole pře-
hráli pár Budu, Nichtin (Mold.) 6:3, 6:4, ve dru-
hém dvojici Lang, Wirlend (Rak.) 6:3, 7:6 (5), 
první nasazený belgický pár Folie, Gofin (Bel.) 
6:1, 6:4, v semifinále vyřadili Němce Beckera  
a Stebeho 6:3, 7:5 a ve finále dvojici Kruk,  
Vasilevski (Bělorus.) 7:6 (9), 7:6 (3). Co říkal zla-
té čtyřhře trenér Jan Příhoda: „Na Urbánkovi je 
vidět, že ho tenis opět baví. Proti prvním nasaze-
ným Belgičanům podala naše dvojice nejlepší 
výkon. Oba hráli aktivně, agresivně. Nejvýše na-
sazený pár doslova „vymazali“. Poslední tři zápa-
sy hráli excelentně, ofenzivně na síti. Psychicky 
ustáli těžké stavy.  Zlato získali zaslouženě.“ 

ADAM PAVLÁSEK MISTREM ČR STARŠÍCH 
ŽÁKŮ. Nejvýše nasazený Pavlásek (TK AGRO-
FERT Prostějov) byl v areálu TK NERIDÉ v Praze-
Chotejně nejlepší, ve finále přehrál Václava 
Šafránka (TC Brno) 6:4, 6:3. Pavlásek spolu s klu-
bovým kolegou Jaloviecem postoupil do finále 
čtyřhry, v něm nestačili na pár z I. ČLTK Matěj 
Čábela a Robin Staněk 4:6, 3:6. Na šampionátu 
starších žákyň se Diana Šumová (TK AGROFERT 
Prostějov) spolu s Lucií Langerovou (TK Sparta 
Praha) probojovaly do semifinále čtyřhry.

DUŠAN LOJDA VYHRÁL TURNAJE FUTURES. 
V Piešťanech (10 000 USD) porazil ve finále  
Andreje Martina z Bratislavy přesvědčivě 6:1, 
6:3. Hned další týden byl Lojda úspěšný na tur-
naji stejné kategorie v St. Pöltenu, ve finále  
přehrál Školoudíka 6:3, 6:1. 

KLÁRA KOPŘIVOVÁ NEJLEPŠÍ NA PARDUBICKÉ 
JUNIORCE, ve finále dvouhry jasně porazila  
Kaňákovou 6:4, 6:0. „Klára odvedla v Pardubi-
cích vynikající výkon, porazila všechny hráčky, 
které jsou na žebříčku před ní a potvrdila výsad-
ní postavení ve svém ročníku. Na druhé straně 
je tento titul velkým závazkem do sezón příštích,“ 
říká sportovní ředitel ČTS Jaroslav Balaš. Klára 
Kopřivová se nechala v Pardubicích slyšet: 
„Hned při svém první startu jsem v Pardubicích 
vyhrála. Věřila jsem si.“

DVĚ FINÁLE RADIMA URBÁNKA na Pardu-
bické juniorce! Ve finále dvouhry přehrál  
Radima Urbánka Jan Šátral z I. ČLTK Praha.  
Radim Urbánek se teprve nedávno vrátil k tre-
nérovi Ivo Šilhánkovi. A právě o něm poražený 
finalista po utkání hovořil: „Od jara opět trénuji 
s panem Šilhánkem, byl to on, kdo mě dovedl 
k titulu vicemistra Evropy ve starších žácích.“ Až 
poté se student gymnázia v Rajci-Jestřebí vrá-
til k finálovému souboji: „Šátral hrál opravdu 
dobře, já trochu zbytečně chyboval, chyběl mi 
důraz, hůř jsem se pohyboval.“ Ve finále debla 
hrál Radim se Zahradníkem (LTC Pardubice) 
a prohráli s párem Richard Hampel (I. ČLTK  
Praha – Emanuel Řehola (TK AGROFERT Pro-
stějov). Šéf českého tenisu Ivo Kaderka byl 
finálovými duely nadšen. K finále dvouhry 
dorostenců řekl: „Bylo to kvalitní finále. Oba si 
zasloužili vyhrát. U Honzy Šátrala  oceňuji morál-
ní sílu s jakou zvládl závěr utkání. Urbánek mě 
příjemně překvapil útočnou, nátlakovou hrou. 
Jsem z toho finále nadšený.“

DRUHÝ TÝMOVÝ TITUL PRO TK AGROFERT, 
vyhráli jsme zcela přesvědčivě i šampionát 
staršího žactva! V areálu TC HAMR v pražském 
Zahradním Městě zdolal náš tým překvapivě 
hladce favorizovaný celek I. ČLTK Praha. „Tyto 
mládežnické tituly mají pro nás velkou cenu. 
Jsou důkazem, že dobře pracují naše trénin-
ková střediska mládeže, že kvalitně péčujeme 
o mladé talenty,“ konstatoval spokojený šéf pro-
stějovského tenisu Miroslav Černošek. Z titulu 
mistrů České republiky družstev staršího žactva 
se radovali – Diana Šumová, Pernilla Mendeso-
vá, Tereza Jankovská, Sonja Liasovská, Veroni-
ka Goláňová, Jannis Kahlke, Adam Pavlásek,  

Baťova univerzita
Čtyři týmové tituly

Radim Urbánek

Adam Pavlásek

Jan Hájek a Jiří Novák
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Marek Jaloviec, Lukáš Gorecký, Maxim Lunkin, 
Daniel Filo, Patrik Homola a Ivan Kocourek. 
Jaká byla naše cesta ke zlatu? Ve čtvrtfinále 
náš tým porazil PSK Olymp Praha 9:0, v semifi-
nále stejným poměrem TK NERIDÉ a ve finále  
I. ČLTK Praha 5:2. Co říkal po finále náš nehra-
jící kapitán Ing. Ivo ŠILHÁNEK, pro kterého to 
už bylo letos druhé týmové zlato? „Chtěl bych 
poděkovat celému týmu, jeho členové byli 
skvělou partou. Hodně mi pomohli trenéři Jarda  
a Ondra Soukupové, velký kus práce odvedl  
fyzioterapeut Dan Kratochvíl.“

TŘINÁCTILETÁ SONJA LIASOVSKÁ (TK AG-
ROFERT) vyhrála na turnaji TE14, kategorie  
2 v Barceloně dvouhru i čtyřhru, ve finále dvou-
hry porazila krajanku Hejlovou 6:3, 6:4. S Japon-
kou Danielovou vyhrála čtyřhru, když spolu po-
razily český pár Hejlová-Dvořáková 6:4, 5:7, 7:6. 
Sonja si připsala do evropského žebříčku do 14 
let celkem 100 bodů (80 za vítězství ve dvouhře 
a 20 za vítězství ve čtyřhře). 

BASKETBALOVÍ KADETI, vedení šéftrenérem 
prostějovské mládeže Peterem Bálintem, vy-
bojovali stříbro na Mistrovství Evropy! Tým U16 
nestačil pouze na celek Litvy. V italském Pes-
caru a Chieti náš tým zdolal Řecko 67:64, Itálii 
58:57, Srbsko 57:52, Španělsko 66:61 a Turecko 
69:64 po prodloužení. Podlehl pouze dvakrát 
suverénní Litvě a to ve skupině 76:48 a ve finále 
75:33. „Myslím, že je to asi největší úspěch v his-
torii československého i českého mládežnické-
ho basketbalu, za což patří obrovský dík všem 
hráčům i realizačnímu týmu, nevynímaje vedení 
ČBF, která zajistila výborné podmínky k přípra-
vě. V neposlední řadě také klubovým trenérům, 
kteří mají největší zásluhu na výchově mladých 
reprezentantů družstva ČR U16,“ říkal po šampi-
onátu trenér U16 Peter Bálint pro server www.
fibaeurope.com. V úspěšném výběru zastu-
poval prostějovský basketbal také rozehrávač 
Jan Lipový, odehrál v průměru 11 minut za zá-
pas. „Honza Lipový je náš student a o to větší je 
naše radost. Systém sportovních tříd, který jsme 
před pár lety nastavili, přináší ovoce. Základem 
je poctivý přístup samotných kluků, když k tomu 
přidáme kvalitní tréninkové podmínky v Prostě-
jově, mohou i u nás vyrůstat dobří hráči a repre-
zentanti. Z úspěchu máme samozřejmě radost 
i my a pochopitelně gratulujeme,“ podotkl Mi-
chal Müller, zástupce ředitele Gymnázia Jiřího  
Wolkera a předseda Komise pro mládež  
a tělovýchovu města Prostějova.

JUNIORSKÝ ZENTIVA Czech Junior Open, po-
řádaný agilním TK NERIDÉ, vyhrál v obou kate-
goriích Radim Urbánek. V cestě za prvenstvím 
ve dvouhře předváděl výborný útočný tenis, 
spolu s Italem Matthieuem Vierinem bez ztráty 
setu vyhráli čtyřhru! Finále dvouhry: Urbánek 
– Brydolf (Švédsko) 6:3, 6:2, ve finále čtyřhry  
Urbánek, Vierin přehráli Berta a Blomgrena  
6:4, 7:6 (8). Co říkal Urbánkovým titulům jeho 
trenér Ivo Šilhánek? „Radim potvrdil stoupající  
herní úroveň, ve finále se Švédem Brydolfem 
zahrál skvěle. Oba silné protivníky s přehledem 
přehrál a zaslouženě celý turnaj vyhrál.“ Jak 

hodnotil Radimův výkon na turnaji ITF Jaroslav 
Balaš? „Vyhrát takový turnaj ve dvouhře i čtyř-
hře – to je opravdu velký úspěch a jen to doka-
zuje, že se Radim opět vydal na správnou cestu.  
Loňská sezóna nebyla určitě vydařená, mohly 
za to i nemoci a zranění, věřme, že tyhle problé-
my ho už potkávat nebudou.“ 

NA US OPEN SE ČESKÉMU TENISU ve dvou-
hrách nedařilo, ve čtyřhře pak zazářil Lukáš 
Dlouhý, spolu s Indem Paesem se probojoval 
do finále. Tomáš Berdych prohrál v prvním kole, 
Američan Sam Querry byl nad jeho síly. „Člověk 
se to snaží hodit za hlavu co nejrychleji. Zápas 
se nepovede, s tím se už nedá nic dělat. Uvidí 
se teď. Do konce roku zbývá pár turnajů. Je po-
třeba to zmáčknout. Doufám, že to bude dobrý 
a v pohodě,“ říkal Tomáš po US Open. Svá slo-
va potvrdil titulem v Tokiu. Jak se dařilo dalším 
prostějovským tenistům na US Open? Radek 
Štěpánek porazil v prvním kole Staraceho (It.) 
7:5, 6:3, 6:1, ve druhém Guccioneho (Aus.) 6:4, 
6:4, 6:7 (5), 6:2 a ve třetím nestačil na pozděj-
šího šampiona US Open Federera 3:6, 2:6, 3:6. 
Lukáš Dlouhý prohrál v prvním kole kvalifikace 
s Italem Lorenzim 6:4, 6:7 (5), 3:6, ale spolu s In-
dem Leaderem Paesem se probojovali do finá-
le čtyřhry a podlehli bratrům Bryanovým (USA) 
6:7 (5), 6:7 (10). Ženy prohrály v prvních kolech, 
Cirsteaová (Rum.) – Šafářová 6:4, 4:6, 6:2, Ruano 
Pascal (Šp.) – Kvitová 6:7 (4), 6:4, 6:2, Vaidišová 
– Cetkovská 6:1, 6:2.

DOROST TK AGROFERT ZÍSKAL ČTVRTÉ TÝMO-
VÉ ZLATO! Patří nám všechny týmové tituly! 
Po mladším a starším žactvu, jasném vítězství 
v české extralize získal zlaté medaile i náš do-
rostenecký tým! Na šampionátu, který se usku-
tečnil v pražské Stromovce v areálech TK Spar-
ta a PSK Olymp Praha, ve finále jasně porazil 
I. ČLTK Praha, za stavu 5:2 vzdali naši kapitáni 
dobře rozehrané čtyřhry. Co konstatoval po zis-
ku čtvrtého týmového titulu šéf prostějovského 
tenisu Miroslav Černošek? „Prakticky od založe-
ní naší agentury TK PLUS jsme se snažili věnovat 
mládeži, tuhle filozofii jsem stále prosazoval 
a beru ji jako svou prioritní. Snažíme se co nej-
lépe organizovat turnaj UniCredit Czech Open, 
máme radost ze spolupráce s ITF při mistrovství 
světa družstev do 14 let, stejně jako z nedávné-
ho obhájení extraligového titulu, ale mládež je 
opravdu pro mě na prvním místě. A jsem rád, 
že jsem našel takové kolegy jako je Ivo Šilhánek 
či kolektiv trenérů, který se o tyto mládežnické 
kategorie v Prostějově stará,“ dodává Miroslav 
Černošek. „Počty titulů v jednotlivcích či v druž-
stvech, stejně jako atmosféra, která v našem 
klubu panuje, velký ohlas u našich obchodních 
partnerů a v neposlední řadě nadšení našich 
fanoušků – to vše mě vnitřně přesvědčuje, že 
jsme na správné cestě. Tyhle úspěchy mají od-
raz v investicích, v penězích, které jdou do klu-
bu.“ Kdo v Praze přebíral zlaté medaile? Radim 
Urbánek, Emanuel Řehola, Vaclav Pospisil,  
Marek Raštica, Jiří Veselý, Jan Hradský, Michal 
Kozelský, Petra Kvitová, Katarzyna Piterová, Klára 
Kopřivová a  Martina Kubičíková. Je třeba také 

Sonja Liasovská
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vyzvednout, že za dorosteneckým titulem stáli 
Patrik Navara a Jaroslav Machovský ml. „Mohli 
bychom se snažit sebevíc, kdybychom neměli 
podporu vedení klubu, všichni táhnou za jeden 
provaz, záleží jim na titulech v mládežnických 
kategoriích. Bylo třeba velice příjemné sledo-
vat, jak bojovala Petra Kvitová, jak ji záleželo na  
tom, abychom na republikovém mistrovství zís-
kali titul,“ říká Patrik Navara. Připomeňme pros-
tějovskou cestu ke zlatu, dorost porazil ve čtvrt-
finále TK SC Ostrava 8:1, v semifinále TK Sparta 
Praha 5:4 a ve finále I. ČLTK Praha 5:4.

V DAVISOVĚ POHÁRU S FRANCIÍ. Madridský 
los rozhodl v druhé polovině září o našem příš-
tím soupeři, v domácím prostředí nastoupíme 
proti Francii. Za organizací zápasu stojí a. s. 
Česká sportovní a také TK PLUS. „S losem jsem 
spokojený, nebyli jsme nasazeni a taky jsme 
mohli hrát v Americe nebo ve Španělsku, to by 
bylo moc těžké,“ říkal po losu nehrající kapitán 
Jaroslav Navrátil. „Na druhé straně Francou-
zi mají velmi vyrovnaný a nebezpečný tým –  
Gasquet, Tsonga, Mathieu, Monfils a vynikající 
debl Llodra - Clément. Takže nás čeká těžké 
utkání. Pro nás je však důležité, že budeme hrát 
doma.“ V době losu Navrátil věřil, že budeme 
příští rok v únoru proti Francii kompletní. „Hlav-
ně, aby byli kluci zdraví, bez Tomáše a Radka 
se Davis Cup nedá hrát. Zatím není nikdo, kdo  
by je ve dvouhře nahradil.“ 

PROSTĚJOVŠTÍ ORLI SKONČILI na Prostějov 
Open 2008 druzí. Proti loňskému roku jsme se 
umístili o jedno místo výš, ale přiznejme, letos 
neměl turnaj tak kvalitní obsazení jako v mi-
nulé sezóně. Vítězem třetího ročníku Prostějov 
Open 2008 se stal polský tým SSK Kotwica Kolo-
brzeg. A výsledky našeho týmu? BK Prostějov –  
Kraftwerk Wels 80:69, – SSK Kotwica Kolobrzeg 
73:88, – HBK Prievidza 83:62.

BAŤOVA UNIVERZITA otevřela své zastoupe-
ní v Prostějově a osmdesát studentů začalo 
navštěvovat novou pobočku Technologické 
fakulty Univerzity Tomáše Bati. Jako první se 
pustili do studia ekonomiky a managementu 
– hospodářské logistiky. Časem jich v Prostě-
jově může studovat až šest set. Pobočka Uni-
verzity Tomáše Bati sídlí v bývalé základní škole 
na Husově náměstí. Budova byla už čtyři roky 
prázdná a na rekonstrukci dostala škola dota-
ci ze státního rozpočtu. Dalších až šest milionů 
korun je podle místostarosty Miroslava Pišťáka 
ochotno dát město ze svého rozpočtu. Prostě-
jov usiluje o vytvoření plnohodnotné fakulty, 
dosud ve městě sídlila pouze oděvní katedra 
liberecké Technické univerzity.

VÝBORNÝ VÝKON PŘEDVEDLY VOLEJBALISTKY 
na turnaji v Istres, nedaleko Marseille. V silné 
konkurenci Hanačky se všemi posilami, tedy 
i s Belgičankou Wittockou a Američankou 
Thomasovou, vyhrály základní skupinu. V ní 
porazily Španělskou Murcií, se kterou budou 
hrát v Champions League. „Musím ale připo-
menout, že Murcia nebyla kompletní, mají ješ-
tě domluvené nějaké hráčky. Pro postup v Lize  
mistryň jsme optimisté, ale v rozumné míře. Ten 

turnajový výsledek není rozhodující, záležet 
bude na podobě španělského družstva za dva 
měsíce. Stoupat bude navíc i naše forma,“ mír-
nil trenér Čada náš optimismus. Výsledky VK 
Prostějov v Istres, skupina A: CAV Murcia 2:1 (-21, 
12, 8), Istres 2:1 (-14, 15, 11). Semifinále: Čínský 
výběr 0:3. O třetí místo: Istres 3:1. 

LUKÁŠ DLOUHÝ SPOLU S INDEM PASEEM získal 
na turnaji v Bangkoku premiérové turnajové ví-
tězství, ve finále porazili americkou dvojici Scott 
Lipsky, David Martin 6:4 a 7:6. Nejvýše nasaze-
ná česko-indická dvojice se tak znovu přiblížila 
k postupu do deblového Turnaje mistrů. Pro te-
nistu TK AGROFERT Dlouhého to byl pátý turna-
jový titul, s Paesem letos byli ve finále US Open, 
v Halle, Tokiu a v semifinále Wimbledonu. Dlou-
hý však stále touží po úspěchu ve dvouhře, 
v Bangkoku odehrál výborný zápas proti Tson-
govi, který pak ve finále porazil Djokoviče. „Měl 
jsem šanci vyhrát, vedl jsem ve třetím setu 3:1 
a měl jsem podání. I v prvním tie-breaku jsem 
vedl 4:1. Takže je to prohra, která mrzí, ale dojem 
mám dobrý,“ říkal Lukáš po Bangkoku. „Dokud 
to jde, tak chci hrát dvouhru, dostat se zpátky 
do stovky na žebříčku, což není nereálné. Teď 
jsem zahrál docela dobrý turnaj a když budu 
dělat věci tak, jak mám, můžu jít nahoru.“

MASTERS NIKE JUNIOR TOUR určilo čtveři-
ci na Floridu. Na přelomu září a října se hrály 
v Prostějově závěrečné turnaje Masters, které 
uzavíraly seriál turnajů pod patronací firmy 
NIKE a definitivně rozhodly o nominaci na ce-
losvětové vyvrcholení Masters Nike Junior Tour. 
V chlapeckých kategoriích reprezentovali čes-
kých tenis prostějovští Zdeněk Děrkas a Adam 
Pavlásek, v dívčích pak Karin Babická ze 
Zbraslavi a Tereza Smitková (TK Tenis-centrum 
Hradec Králové). Loni jsme v Turíně předvedli 
zatím nejlepší týmový výkon v historii, letos šéf 
českého seriálu Jaroslav Balaš tak optimistický 
nebyl. „Zopakovat loňské úspěchy se nám asi 
nepodaří a když – tak by to bylo opravdu velké 
překvapení. V každém případě to bude pro čty-
ři mladé tenisty rozhodně velká zkušenost, bu-
dou mít šanci poměřit své síly se svými vrstevníky 
z celého světa.“

NA TURNAJI FUTURES v portugalském Portu 
s dotací 15000 USD kralovali na začátku října 
Prostějováci Jan Hájek a Dušan Lojda. Ve čtvrt-
finále Lojda porazil Francouze Prodona 6:1, 6:1, 
Hájek Nizozemce Westerhofa 7:6 (3), 6:2, v se-
mifinále Lojda vyřadil krajana Davida Nováka 
5:7, 6:3, 6:4 a Hájek výborného domácího hrá-
če Tavarese 6:4, 6:2. V prostějovském finále byl  
lepší Hájek, vyhrál nad Lojdou 6:0, 7:6 (2). 

Dušan Lojda

Tomáš Berdych



58

DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA APLAUS 2008 je dalším  
výsledkem dobré spolupráce Městského diva-
dla v Prostějově a agentury TK PLUS,“ konstatoval 
na tiskové konferenci v Národním domě jed-
natel TK PLUS Mgr. Petr Chytil. Přehlídka v Měst-
ském divadle nabídla brněnské Divadlo Bolka 
Polívky s bratislavským  Štúdiem L+S s inscenací 
Garderobiér, bratislavské Divadlo Aréna, které 
ve spolupráci s Činoherním klubem Praha na-
studovalo představení Koza alebo Kto je Sylvia 
a pražské Divadlo Rokoko a jeho hru Libertin. 
Bolek Polívka, Milan Lasica, Emília Vášáryová, 
Juraj Kukura či Jiří Štěpnička, tato jména oz-
dobila první divadelní přehlídku APLAUS 2008. 
„Záměr uspořádat společně malou přehlídku 
se zrodil zhruba uprostřed loňských celoročních 
oslav stého výročí Národního domu, které byly 
rovněž naším společným dílem,“ uvedl jednatel 
TK PLUS Miroslav Černošek a dodal: „Tato pře-
hlídka nechce  konkurovat četným divadelním 
festivalům, které se v Česku konají. Přejeme si, 
aby to byla taková příjemná a kvalitní ochutnáv-
ka divadelní tvorby z Prahy, Brna a Bratislavy.“ 
Přehlídku APLAUS 2008 bude připomínat také 
pamětní list z dílny předního českého grafika, 
malíře a sochaře Borise Jirků, který byl rovněž 
autorem loga, plakátu a pozvánky. APLAUS 
2008 potěší také mladé aktivní vyznavače Thá-
lie. „Část výtěžku ze vstupného chceme věno-
vat prostějovskému studentskému divadlu Point 
při Gymnáziu Jiřího Wolkra. Je to soubor, který 
již dokázal, že si zaslouží podporu,“ dodal na tis-
kové konferenci v Národním domě jednatel 
TK PLUS Petr Chytil. „Podobně kvalitní přehlídku 
bychom nemohli uspořádat bez podpory mar-
ketingové agentury TK PLUS,“ uvedla ředitelka 
městského divadla v Prostějově Alena Spurná.

ÚČAST VK PROSTĚJOV V CHAMPIONS LEAGUE  
je velkou událostí pro celý český ženský volej-
bal, 5. listopadu bude dnem premiéry, hraje-
me v Murcii. „Dostali jsme se do hodně těžké 
základní skupiny, a považujeme za úspěch hrát 
do poslední chvíle o postup. A pokud by se nám 
skutečně povedlo být mezi postupujícími, byla 
by to velká chvíle našeho volejbalu. V této elitní 
soutěži jsme totiž nováčkem a teprve pozná-
me, co nás v tvrdé evropské konkurenci čeká. 
Určitě budeme potřebovat odvahu i velkou 
dávku štěstí. Štěstí prý ale přeje připraveným 
a my připraveni dobře jsme,“ říkal před sezónou 
šéf prostějovského volejbalu Petr Chytil. A co 
trenér Miroslav Čada? „Vidím to ohromné za-
pálení kolem sebe, majitelé klubu, stejně jako 
my, touží po úspěchu a uděláme pro to všech-
no. Skupina je opravdu silná, ale během své  
kariéry jsem mockrát poznal, že nic není  
předem prohrané…“

PETE SAMPRAS – RADEK ŠTĚPÁNEK, dvojice,  
která nabídne 1. prosince v O2 Areně určitě  
dokonalý tenisový zážitek! „Sampras bude  
v Praze poprvé a Radka Štěpánka jsme mu 
za soupeře vybrali proto, že umí z tenisu udě-
lat dokonalou zábavu,“ říká bývalá výborná  
teniska Petra Langrová, která má tento projekt 
v a. s. Česká sportovní na starost. „Sampras  
přiletí den před zápasem a odletí den po něm. 
Plánujeme jeho návštěvu spojit i s charitou, 
ale zatím i o této záležitosti jednáme,“ doda-
la. Petra Langrová navíc dojednávala v Los  
Angeles s Petovým bratrem Gusem Samprasem 
definitivní obsah smlouvy. Sampras byl v čele 
světového žebříčku 286 týdnů, Ivan Lendl 270 
a Jimmy Connors 268, poprvé byl Sampras 
světovou jedničkou 12. dubna 1993, vyhrál 64 

Aplaus
Volejbalová Champions League
Sampras – Štěpánek
Večer mistrů 2008 
BK a VK Prostějov
Mítink světových rekordmanů
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turnajů a čtyřiadvacetkrát byl ve finále, získal 
čtrnáct grandslamových titulů, vyhrál sedmkrát 
Wimbledon, pětkrát US Open, dvakrát Aus-
tralian Open, nedařilo se mu jen na Roland  
Garros. „Pete by měl být v Praze ve vrcholné  
formě, protože ho hned poté čeká Masters 
veteránů v Londýně, což je pro něj hodně 
prestižní,“ prohlásila Langrová. I když Sampras 
oficiálně skončil profesionální kariéru v roce 
2003, sehrál loni sérii tří exhibičních duelů proti 
tehdejší světové jedničce Rogeru Federerovi 
a jeden zápas vyhrál, Letos si v San Jose hlad-
ce poradil s Němcem Haasem, v dalším duelu 
jej zdolal Roger Federer. Exhibice na začátku 
prosince je dokonalým dárkem a. s. Česká 
sportovní tenisové veřejnosti.

VEČER MISTRŮ A MEDAILISTŮ 2008 TK AGROFERT 
Prostějov se bude konat v prostorách Národ-
ního tenisového centra Morava už posedmé, 
opět se na něm sejdou nejúspěšnější tenisté 
a tenistky našeho klubu, aby přijali ocenění 
za výkony v letošní sezóně. S nimi tam samo-
zřejmě budou zástupci obchodních partnerů 
a rodiče talentovaných dětí, se kterými má 
náš klub velmi dobrou spolupráci. „Chtěl bych  
poděkovat všem, kteří byli úspěšní nejen na  
českých šampionátech, ale i na mezinárod-
ních turnajích či mistrovstvích a rád bych vyslovil  
přání, že prostějovský a český tenis budou 
i nadále táhnout za jeden provaz,“ říkal loni 
na úvod šéf prostějovského tenisu Miroslav 
Černošek. Letos má prostějovský klub ještě 
více důvodů k oslavám, získal všechny týmo-
vé tituly, které český tenis nabízí! Mladí tenisté 
vyhráli mistrovství ČR mladšího, staršího žactva 
a dorostu, dospělí jasně kralovali české extrali-
ze a obhájili titul. 

BK a VK PROSTĚJOV VSTOUPILY do extraligo-
vých soutěží, které jsou rozhodující pro nejdů-
ležitější část soutěže – play off. Připomeňme, 
že Prostějovští Orli skončili loni po základní části 
na třetím místě za suverénním Nymburkem 
a věčným rivalem týmem Nového Jičína a to 
nakonec rozhodlo, že nám rozhodující duel 
na novojičínské palubovce zavřel dveře do fi-
nále. Volejbalistky naopak vyhrály přesvědčivě 
základní část, ale po play-off byly čtvrté… Věř-
me, že si oba týmy vytvoří v základní části co 
nejlepší výchozí pozici k cestě za vynikajícím 
umístěním.

MÍTINK SVĚTOVÝCH REKORDMANŮ, takový je 
zatím pracovní název asi největších halových 
atletických závodů v Evropě, které se uskuteční 
26. února v pražské O2 Aréně. Premiéru v roli 
ředitele této galaakce bude mít trojnásob-
ný olympijský vítěz a světový rekordman Jan  
Železný. „Pevně věříme, že to bude v příštím 
roce jeden z nejlepších atletických mítinků 
v Evropě,“ konstatoval na tiskové konferenci 
šéf České sportovní Miroslav Černošek, která 
stojí za touto akcí. Manažer mítinku Alfons Juck 
už naznačil jména prvních atletických hvězd 
– olympijští šampióni nad krátkými překážka-
mi Kubánec Robles a Američanka Harpero-
vá. „Jednáme rovněž s Bekelem, Jelimovou,  

Dibabaovou, Defarovou, Isinbajevovou a Vlaši-
čovou. Jejich start potvrdíme později,“ dodá-
val Juck a hned také vyvrátil domněnky, zda 
do Prahy nepřiletí sprinterská hvězda Usain 
Bolt. „Vždycky halu vynechával a nic na tom 
měnit nebude. Potvrdil mi to ve Stuttgartu i jeho 
manažer. Ale pokoušíme se ho dostat na Zla-
tou tretru, stejně tak Asafu Powella.“ Atletičtí 
fanoušci se mají na co těšit, do Prahy přiletí 
v únoru velké hvězdy. 
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